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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

 

9–12. ÉVFOLYAM  

 

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

nyelvet beszélő emberek között. Az anyanyelven megszülető irodalom alkotói és hallgatói 

olyan olvasói hagyományt, kultúrát teremtenek, amely megerősíti egy közösség tagjainak 

az identitását, mert a „… nemzeti hagyomány s nemzeti poézis szoros függésben állanak 

egymással.” (Kölcsey Ferenc). Egy nemzet megmaradásának alapja, de fennmaradásának, 

jövőjének is a záloga a kultúrája, az anyanyelve.  

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

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

szövegei többnyire irodalmi alkotások, amelyek a legszorosabb összetartozást fejezik ki. 

Ezek olvasása, tanítása személyiséget formál, fejleszti a szépérzéket, az ítélőképességet, 

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

egyik legfontosabb eszköze.  

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

tovább. A magyar irodalom a Kárpát-medence magyarságának irodalma. Nyelvünk, 

történelmünk, kultúránk közös. Kulturális értelemben egy nemzet vagyunk. Ezért a 

magyar nyelv és irodalom tantárgy  is a Kárpát-medencei magyarság irodalmát, szellemi 

örökségét egységesen és egységben kezeli.  

 

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

és sokrétű cél- és feladatrendszere van: 

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

kapcsolatát. Megismerjék kultúrájukat, annak gondolati, erkölcsi tartalmait, 

esztétikai értékeit. Ennek révén szellemileg és érzelmileg is kötődjenek ahhoz. 

Ismerjék és értsék múltjukat, jelenüket, benne önmagukat.  

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

formálói legyenek.  

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

összefüggéseit, ennek feltétele a biztos szövegértés és szövegalkotás képességének 

fejlesztése. Az, hogy a diákok szabatosan és pontosan, illetve a kommunikációs 

helyzetnek megfelelően tudják kifejezni magukat.  

• Ismerjék nyelvünk szerkezetét, grammatikáját, a nyelvhelyességi szabályokat, a 

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

többi ember nyelvi teljesítményét. Ezek alapján ismerik fel az adott 

kommunikációs helyzetet, szövegösszefüggést, a műfaji elvárásokat. 
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• Cél, hogy a nyelvi megnyilatkozások jelentésszintjeit és -árnyalatait a képzési 

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

összetett üzeneteket. 

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

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

változik, s ezért a változásért felelősséggel tartoznak.  

• Alakuljon ki nyelvhasználati igényességük. Legyen elemi elvárás számukra – 

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

betartó szövegalkotás, a magyar helyesírás szabályainak ismerete. 

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

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

hogy a nyelv szegényedése a gondolkodás szegényedését jelenti.  

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

alkalmazása.  

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

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

hogy ezen adatokat és információkat etikusan és kritikusan használják, építsék 

be  tudásukba. 

• Az irodalmi szövegek megértéséhez elengedhetetlen, hogy a diákok 

rendelkezzenek megfelelő művészettörténeti, műfajtörténeti, irodalomelméleti, -

történeti ismeretekkel. A képzési szakasz első felében ezek az ismeretek állnak a 

tananyag középpontjában. Fontos, hogy a diákok az irodalmat egy közösség 

történelmi-társadalmi folyamataként is lássák. A képzési szakasz második felében 

a szerzői portrék és  látásmódok is helyet kapnak. Mindkét képzési szakasz célja és 

feladata az irodalmi művek elemző értelmezése. Ez fejleszti a gondolkodást, az 

erkölcsi érzéket, segíti az érzelmi nevelést. Az önálló elemzési készség fejleszti az 

önismeretet, önbizalmat ad, fejleszti az anyanyelvi kompetenciát is. 

• Cél, hogy a tanulók rendelkezzenek az irodalmi művek értelmezéséhez szükséges 

elemzési stratégiákkal. A művek tartalmi összefoglalásán túl vállalkozzanak önálló 

értelmezés kialakítására. 

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

irodalom vándortémáit és motívumait, értsék meg azok jelentésváltozását. 

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

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

hogy olvasó emberekké neveljük őket, akik többféle olvasási és értelmezési 

technikákkal rendelkeznek, az általuk olvasott szövegeket képesek mérlegelve 

végiggondolni. Össze tudják kapcsolni a már meglévő ismereteiket az olvasott, 

hallott vagy a digitális szövegek tartalmával, képesek meglátni és kiemelni az 

összefüggéseket. Tudnak önállóan jegyzetelni. 

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

alapuló magatartás és gondolkodás fejlesztése. Az irodalmi szövegek sokfélesége 

biztosítja, hogy olyan esztétikai, morális, lélektani, társadalmi kérdésekkel 

szembesüljenek a tanulók, amelyekben felismerik önmagukat, saját gondjaikat. 
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• Kiemelt cél a gondolkodni tanítás, kíváncsiságuk, alkotókedvük megtartásával. 

A magyar nyelv és az irodalom tantárgy fejlesztési céljai jórészt összehangolhatók: 

az alaptantervben meghatározott hat fő fejlesztési területből (szövegértés; szövegalkotás; 

olvasóvá nevelés; mérlegelő gondolkodás, véleményalkotás; anyanyelvi kultúra, 

anyanyelvi ismeretek; irodalmi kultúra, irodalmi ismeretek) négy mindkét tantárgy 

keretében fejleszthető. Minden nyelvtanóra kiemelt feladata a szövegértés és a 

szövegalkotás tanítása. 

A magyar nyelv és irodalom más tantárgyakhoz, műveltségterületekhez is 

kötődik.  A tantárgyi koncentráció kialakítása a tantárgyi struktúra egyik fontos elve. 

Bizonyos irodalmi témakörök feldolgozásához ajánljuk a művek filmes vagy színházi 

adaptációjának beépítését az órai munkába vagy a házi feladatba. 

A magyar nyelv és irodalom tanításának nemcsak a műveltségátadás, a 

kompetenciafejlesztés, hanem az érzelmi nevelés is a célja. A diákok érzelmi fejlődése az 

alapja későbbi személyes boldogulásuknak, együttműködési képességüknek, társadalmi 

beilleszkedésüknek és kulturált viselkedésüknek. 

A képzési szakasz feladata, hogy a tanulókat felkészítse az érettségire, tegye 

lehetővé – megfelelő ismeret, műveltség átadásával, a tanulói kompetenciák fejlesztésével 

– a sikeres továbbtanulást, a társadalomba való beilleszkedést. Érett, gondolkodó, ép 

erkölcsi érzékkel rendelkező, kiegyensúlyozott felnőttekként kerüljenek ki a 

közoktatásból. 

Az órakeret minimum 80%-át a törzsanyagra kell fordítani. Az órakeret 20%-át a 

szaktanár választása alapján a tananyagok mélyebb, sokszínűbb tanítására, ismétlésre, 

gyakorlásra vagy a tanórán kívüli tudásszerzésre (múzeumlátogatás, színházi előadás 

megtekintése, előadó meghívása), kompetenciafejlesztésre, projektmunkák 

megalkotására lehet felhasználni. A választást segítő javaslatok a részletesen szabályozott 

kötelező törzsanyag mellett találhatók.   

A magyar nyelv és irodalom tantárgy kötelező törzsanyagában csak lezárt, biztosan 

értékelhető életművek szerepelnek. Ezen felül, a választható órakeret terhére a tanár 

szabadon beilleszthet kortárs alkotókat, műveket a tananyagba.  

Ha a szaktanár úgy ítéli meg, hogy az órakeret 100%-át a törzsanyag tanítására kell 

fordítania, lemondhat a választás lehetőségéről.  

 

A törzsanyag órai feldolgozása kötelező.  

 

A Nat alapján álló törzsanyag és az azt kiegészítő tartalmak, választható, ajánlott témák, 

művek 

I. A törzsanyag 
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A témakörökben megadott művek a Nat-ban megfogalmazott tanulási eredmények 

elérését biztosítják. 

II. A törzsanyaghoz kapcsolódó, kiegészítő tartalmak 

A törzsanyagon felüli ajánlott témák, művek elősegítik a pedagógus választását a 

helyi sajátosságoknak, az osztály érdeklődésének megfelelően. 

 

A törzsanyagot jelentő témákra, művekre, tevékenységekre szánt órák nem vonhatók 

össze a szabadon választott témák, művek értelmezésére szánt órákkal. Az ajánlott, illetve 

választott témákra szánt órakeretet a pedagógus akkor használhatja fel, ha a törzsanyagot 

már feldolgozta a diákokkal. 

A szövegek kiválasztásakor is ez a két elv érvényesül a magyar nyelv és az irodalom 

tanításában is: a törzsanyag témái és művei, a hozzájuk kapcsolódó választható témák, 

művek, illetve a szabadon választható témák, művek. 

Az irodalom és média (film, tévéjáték, színház) kapcsolata azt jelenti, hogy a 

szaktanár döntése alapján – a kötelező olvasmányok kivételével – vagy a művet olvastatja 

el a diákokkal, vagy annak feldolgozását nézik meg. 

 

 

9–10. ÉVFOLYAM 

 

A középiskolai képzés első szakaszának kiemelt cél- és feladatrendszere: 

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

bonyolultabb tananyagokkal találkoznak. Meg kell tanulniuk a lényeget kiemelni, 

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

árnyaltan, adekvátan kifejezni. 

• A diákok szövegértésének folyamatos fejlesztése. A biztos szövegértés nemcsak a 

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

segíti, feltétele a gondolkodás és a beszéd fejlesztésének is. 

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

stilisztikai) ismeret, a kommunikációelmélet alapvető fogalmainak elsajátítása, 

hiszen csak így tudják a tanulók felismerni az adott kommunikációs helyzetet.   

• Az érvelési képesség és a beszédkészség folyamatos fejlesztése.  

• A tanulók személyiségfejlesztésének feltétele, hogy rendelkezzenek megfelelő 

ismeretekkel ahhoz, hogy kérdéseket tudjanak megfogalmazni, az irodalmi 

szereplők, konfliktusok és saját élethelyzeteik között felfedezzék a párhuzamokat, 

kialakuljon elvonatkoztató képességük, s igényük és képességük arra, hogy 

kifejezzék saját véleményüket. 

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

körük felfedezésének kora, ezért elengedhetetlen, hogy sokféle ismerettel és 

ismerethordozóval találkozzanak. 
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• Tudásuk megszerzésében és bővítésében a hagyományos információhordozókon 

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

gondolkodásukat segítő, etikus használatának elsajátítása. 

• A képzésnek ebben a szakaszában már rendszerezett nyelvtani és irodalmi 

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

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

irodalomtörténeti ismereteiket rendszerezni, így sajátítják el a nyelvészet és az 

irodalomtudomány – korosztályuknak megfelelő szintű – szaknyelvét, s így tudnak 

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

megfelelő gyakorlati szöveget alkotni. 

 

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

kulcsszerepet tölt be a tanulók identitásának kialakításában, megismerteti velük saját 

kultúrájukat, nemzeti önazonosságukat, fejleszti érzékenységüket. A tanulókat segíti 

abban, hogy a kommunikációs célnak megfelelően fejezzék ki magukat. Fejlődjék érvelési 

kultúrájuk, könnyebben beilleszkedjenek környezetükbe, és ismerjék fel saját 

tehetségüket. 

A Verseghy Ferenc Gimnáziumban a magyartanítás minden tagozaton megfelel a 

fenti céloknak, a társadalomtudományi tagozaton azonban különösen erős hangsúlyt 

kapnak. Az egy órával megemelt órakeret miatt 9. és 10. évfolyamon magyar irodalomból 

több a lehetőség az ajánlott tananyag feldolgozására is.  

  

Magyar nyelvből a 10. évfolyamon év végén a tanulók anyanyelvi ismereteinek 

felmérése ajánlott. 

 

A 9–10. ÉVFOLYAM TANANYAGTARTALMA: 

Magyar nyelvtan 

TÖRZSANYAG  

(óraszám 80%-a) 

 AJÁNLOTT TANANYAG  

I. Kommunikáció – fogalma, eszközei, típusai, zavarai; digitális kommunikáció 

A kommunikáció fogalma, tényezői és 

funkciói 

A formális és informális 

beszédhelyzetekben való viselkedés 

Megszólítások, magázódás, tegeződés, a 

kapcsolattartás formái 

A gesztusok és viselkedés, gesztusok és 

kultúrkörök 

A médiafüggőség, a virtuális valóság 

veszélyei 

A reklámok hatása nyelvhasználatunkra 

Az internet mint hiteles adatforrás; 

plágium; adatvédelem 

A személyközi kommunikáció 

A nem nyelvi jelek 

A tömegkommunikáció fogalma, típusai és 

funkciói 

A tömegkommunikáció hatása a 

gondolkodásra és a nyelvre 

Médiaműfajok 

A digitális kommunikáció jellemzői, 

szövegtípusai, az új digitális nyelv  
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II. A nyelvi rendszer,  a nyelv szerkezeti jellemzői, a nyelvi elemzés, a magyar és az 

idegen nyelvek 

A nyelv mint jelrendszer A jelnyelvek (pl.: a siketek jelelése) 

Fonémák más nyelvekben. A magyar 

fonémák összevetése a tanult idegen 

nyelvek fonémáival 

A hangok hangulata, hangszimbolika 

A tőtípusok, illetve a toldalékok 

meghatározása, grammatikai funkcióik 

Néhány ismert szófaji rendszer 

bemutatása 

A szófajváltás, a többszófajúság 

Rendszermondat, szövegmondat 

Mondatok elemzése szerkezeti rajzzal 

A szinteződés, tömbösödés a mondatban 

A nyelvi szintek 

A magyar nyelv hangrendszere 

Hangkapcsolódási szabályszerűségek 

A szavak felépítése, a szóelemek (szótő, 

képző, jel, rag) 

A magyar nyelv szófaji rendszere: 

alapszófajok, mondatszók és viszonyszók 

A szószerkezetek (szintagmák) 

A mondat fogalma és csoportosítási 

szempontjai 

Az egyszerű mondat: 

az alany, az állítmány, a tárgy, a határozók, a 

jelzők 

Az összetett mondat 

Az alárendelő összetett mondatok 

A mellérendelő összetett mondatok 

A többszörösen összetett mondatok 

III. A szöveg fogalma, típusai; a szövegkohézió, a szövegkompozíció; szövegfajták; 

szövegértés, szövegalkotás 

A szöveg fogalma. A szövegösszefüggés, a 

beszédhelyzet 

Szövegszemantika 

A szöveg és a szöveget kiegészítő, nem 

szövegszerű elemek  (kép, ábra, táblázat, 

tipográfia) kapcsolata 

Szöveg és vizualitás: képversek, konkrét 

költészet 

Intertextualitás: a szövegek 

transzformációi (pl. mém) 

A szöveg típusai, a szöveg szerkezete 

A szövegkohézió (lineáris és globális) 

A szöveg kifejtettsége 

Szövegpragmatika (szövegvilág, nézőpont, 

fogalmi séma, tudáskeret, forgatókönyv) 

Szövegtípusok jellemzői megjelenés, 

műfajok és nyelvhasználati színterek szerint 

A legjellegzetesebb szövegtípusok, 

szövegfajták  

Az esszé 

A munka világához tartozó szövegek (a 

hivatalos levél típusai, önéletrajz, motivációs 

levél) 

Az intertextualitás 

A szövegfonetikai eszközök és az írásjelek 

szerepe a szöveg értelmezésében 

IV. Stilisztika – stílusrétegek, stílushatás, stíluseszközök, szóképek, alakzatok  

A stílus fogalma és hírértéke 
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A stílus kifejező ereje Mindennapi stilisztikánk: társadalmi 

elvárások és megnyilatkozásaink stílusa 

Stílusparódia 

Korstílusok, stílusirányzatok 

Az íráskép stilisztikai hatásai  

Egyéni szóalkotások stilisztikai hatása 

Összetett képrendszerek, képi hálózatok, 

jelképrendszerek  

Stílusrétegek: 

társalgási, tudományos, publicisztikai, 

hivatalos, szónoki és irodalmi stílus 

Stílusárnyalatok (pl.: neutrális, gúnyos, 

patetikus, népies, familiáris, költői, 

archaikus) 

A mondatstilisztikai eszközök (a verbális 

stílus, nominális stílus, a körmondat) 

Hangszimbolika, hangutánzás, 

hangulatfestés 

Szóképek (egyszerű; hasonlatból kinövő 

szóképek /metafora, szinesztézia/, 

érintkezésen nyugvó szóképek /metonímia, 

szinekdoché/, összetett szóképek /összetett 

költői kép, allegória, szimbólum/) 

Költői alakzatok (ismétlés, felcserélés, 

kihagyás) köznyelvi és irodalmi 

szövegekben 

 

Irodalom 

TÖRZSANYAG 

(óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT ALKOTÓK, MŰVEK  

I. Bevezetés az irodalomba – művészet, irodalom 

A) Az irodalom és hatása 

Karinthy Frigyes: A cirkusz 

 

Örkény István: Ballada a költészet  

hatalmáról 

II. János Pál pápa levele a művészeknek 

(részletek)  

 

B) Szerzők, művek párbeszéde  

Aiszóposz: A tücsök és a hangya 

Hajnóczy Péter: A hangya és a tücsök 

Romhányi József: Tücsökdal  

  

C) Népszerű irodalom. Az irodalom 

határterületei 

 

Arthur Conan Doyle: Sherlock Holmes- 

történetek (részletek) 

Irodalom és film  

Agatha Christie: Tíz kicsi néger 

D) Műnemi-műfaji rendszer  

II. Az irodalom ősi formái. Mágia, mítosz, mitológia 

A) Az ősi magyar hitvilág 
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Hoppál Mihály: Sámánok. Lelkek és jelképek 

(részletek)  

Diószegi Vilmos: Az ősi magyarok 

hitvilága (Világfa) 

Anonymus: Gesta Hungarorum (ford.: Pais 

Dezső) (részletek) 

Jankovics Marcell: Az égig érő fa (részlet) 

 

Irodalom és mozgókép: 

Jankovics Marcell: Ének a csodaszarvasról 

(részlet) 

B) A görög mitológia   

A világ születése; istenek születése és harca; 

istenek nemzedékei, világkorszakok; az 

ember teremtése 

Az olimposzi istenek  

A görög mitológia híres történetei (Hermész, 

Dionüszosz, Héraklész tettei, Daidalosz és 

Ikarosz, Thészeusz és Ariadné, a 

Minótaurosz) 

További görög mítoszok: 

Hésziodosz: Istenek születése (részletek) 

Hésziodosz: Munkák és napok (részletek) 

A görög mitológia motívumainak, 

alakjainak megjelenése későbbi korok 

irodalmában 

 

 

C) Egyéb teremtésmítosz  

Babiloni teremtésmítosz (részlet)   

III. A görög irodalom 

A) Az epika születése  

Homérosz: Íliász vagy Odüsszeia (részletek)  

B) A görög líra, az időmértékes verselés 

Alkaiosz: Az állam hajója Szemelvények az antik görög lírából 

 Alkaiosz: Bordal 

Szapphó: Aphroditéhez 

Szapphó: Édesanyám! Nem perdül a rokka 

Anakreón: Töredék a halálról 

Anakreón: Gyűlölöm 

C) A görög dráma   

Színház- és drámatörténet: 

Szophoklész: Antigoné  

Szophoklész: Oidipusz király 

Arisztophanész: Lüszisztraté 

III.  A római irodalom   

A) A polgárháborúk kora 

Catullus: Gyűlölök és szeretek Catullus: Éljünk, Lesbia 

B) Augustus kora  

Vergilius: Aeneis (Első ének, 1-7.sor) Vergilius: IV. ecloga 

Horatius: Leuconoénak  

Horatius: Licinius Murenához 

Vergilius: IX. ecloga 

Horatius: Thaliarchushoz 

Ovidius: Átváltozások 

               Pygmalion 

IV.  A Biblia mint kulturális kód 

A) Az Ószövetség (részletek)  

a) Történeti könyvek 
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Mózes első könyvéből részletek: Szemelvények az Ószövetségből 

Az Ószövetség motívumainak megjelenése 

későbbi korok irodalmi alkotásaiban 
• Teremtéstörténet 

• József 

Mózes második könyvéből részletek: 

• Kivonulás Egyiptomból (részletek), 

a Tízparancsolat 

b) Tanító könyvek 

• Zsoltárok könyve (23., 42.) 

 Az Ószövetség és a film 

Ridley Scott: Exodus vagy 

Roger Young: Mózes  

(vagy más Ószövetség-feldolgozás) 

 Az Ószövetség és a képzőművészet 

(pl.: Michelangelo Buonarotti, Pieter 

Bruegel, William Blake, Modigliani képei)  

B) Újszövetség (részletek)  

a) Az „örömhír” 

Máté evangéliumából részletek: Szemelvények az Újszövetségből 

Az Újszövetség motívumainak 

megjelenése későbbi korok irodalmi 

alkotásaiban  

Karinthy: Barabbás 

• Jézus Krisztus születése, 

megkeresztelése 

• Jézus Krisztus tanításai: Hegyi 

beszéd, A magvető példázata 

• Passió-történet  Az Újszövetség és a film 

Franco Zeffirelli: A Názáreti Jézus vagy 

Catharine Hardwicke: A születés (vagy 

más Újszövetség-feldolgozás) 

• Jézus feltámadása 

Lukács evangéliumából (részletek): 

• Az irgalmas szamaritánus  Az Újszövetség és a képzőművészet 

(pl.: M.S. mester, Michelangelo Buonarroti, 

Tintoretto, Albrecht Dürer, Caravaggio, 

Munkácsy Mihály) 

• A tékozló fiú  

Pál apostol Szeretethimnusza 

V.  A középkor irodalma   

A) Egyházi irodalom 

a) Epika: Umberto Eco: A rózsa neve  

Szent Erzsébet legendája (részlet)  

Szent Margit legendája (részlet) 

Szent Gellért püspök legendája (részlet) 

Tommaso da Celano: Ének az utolsó 

ítéletről 

Szent Ágoston: Vallomások (részlet) 

 

Halotti beszéd és könyörgés 

b) Líra 

Jacopone da Todi: Himnusz a 

fájdalmas anyáról 

Ómagyar Mária-siralom 

B) Lovagi és udvari irodalom  
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a) Epika  

Anonymus: Gesta Hungarorum 

(részlet) 

Kálti Márk: Képes krónika (részlet) 

 Irodalom és film 

Terry Jones és Terry Gilliam: Gyalog 

galopp 

b) Líra   

Walter von der Vogelweide: A 

hársfaágak csendes árnyán 

Walter von der Vogelweide: Ó, jaj, hogy 

eltűnt minden 

C) Dante Alighieri: Isteni színjáték – Pokol 

(részletek) 

Irodalom és képzőművészet 

Dante: Pokol Gustave Doré illusztrációi, 

Auguste Rodin munkái 

D) A középkor világi irodalma  

           vágánsköltészet 

           Carmina Burana (részlet) 

Irodalom és zene 

Carl Orff: Carmina Burana  

François Villon: A nagy testamentum 

(részletek) 

Irodalom és színház 

Szakácsi Sándor – Őze Áron: A cella  

VI. A reneszánsz irodalma 

A) A humanista irodalom  

a) Líra Petrarca: Daloskönyv (részletek) 

Janus Pannonius: Galeotto Marzióhoz 

Janus Pannonius: Búcsú Váradtól  

Janus Pannonius: Mars istenhez 

békességért 

Janus Pannonius: A saját lelkéhez 

Petrarca: Pó, földi kérgem 

           Portré: Janus Pannonius 

Janus Pannonius: Pannónia dicsérete 

Janus Pannonius: Egy dunántúli 

mandulafáról 

b) Epika  

Boccaccio: Dekameron, Első nap 3. 

novella 

Boccaccio: Dekameron (részletek) 

B) A reformáció vallásos irodalma, az 

anyanyelvű kultúra születése 

Irodalom és film 

Eric Till: Luther (részlet) 

a) Bibliafordítások 

           Károli Gáspár Szent Biblia  

            fordítása (részlet) 

Reményik Sándor: A fordító 

Sylvester János: Újtestamentum fordítása 

(ajánló vers) 

b) Zsoltárfordítások 

             Szenczi Molnár Albert: 42. zsoltár  

 

c) Heltai Gáspár: Száz fabula 

(részletek) 

Irodalom és film 

Richly Zsolt: Heltai Gáspár mesél 

(rajzfilmek) (részlet) 

C) A reformáció világi irodalma 

a) Históriás énekek Szemelvények a magyar reformáció 

irodalmából  

 

Tinódi Lantos Sebestyén: Eger vár 

viadaljáról (részlet) 
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b) Széphistóriák  

Gyergyai (Gergei) Albert: História 

egy Árgirus nevű királyfiról és egy 

tündér szűz leányról (részletek) 

 

 

 

 

 A regény születése  

Miguel Cervantes Saavedra: Don Quijote 

(részletek) 

D) Líra a reformáció korában 

a) Portré: Balassi Bálint 

Balassi Bálint: Egy katonaének További Balassi-versek 

További Shakespeare-szonettek 

Balassi Bálint: Borivóknak való 

Balassi Bálint: Adj már 

csendességet… 

Balassi Bálint: Hogy Júliára talála 

b) William Shakespeare: LXXV. 

szonett 

E) Színház- és drámatörténet: dráma a reformáció korában 

           William Shakespeare:  

           Romeo és Júlia 

           vagy  

           Hamlet, dán királyfi 

Irodalom és film 

Franco Zeffirelli: Romeo és Júlia  

(vagy más feldolgozás) 

Irodalom és film 

Franco Zeffirelli: Hamlet (vagy más 

feldolgozás) 

VII.  A barokk és a rokokó irodalma  

A) Epika 

a) Vitairatok, vallásos értekezések – 

a katolikus megújulás 

Pázmány Péter: Alvinczi Péter 

uramhoz írt öt szép levél (részlet) 

 

b) Portré: Zrínyi Miklós és a barokk 

eposz 

 

                  Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 

(részletek) 

 

c) Levél  

          Mikes Kelemen: Törökországi levelek 

               (1., 37., 112.)   

Mikes Kelemen: Törökországi levelek 

(részletek) 

d) Tudományos élet  

           Apáczai Csere János: 

          Magyar Encyclopaedia (részlet) 

Apáczai Csere János: Az iskolák felette 

szükséges voltáról (részlet) 

B) A kuruc kor lírája: művek, műfajok   

              Rákóczi-nóta  
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              Őszi harmat után 

VIII. A felvilágosodás irodalma 

A) Az európai felvilágosodás   

a) Epika 

      Jonathan Swift: Gulliver utazásai 

(részletek) 

Montesquieu: Perzsa levelek (részlet) 

Jean-Jacques Rousseau: Értekezés az 

emberi egyenlőtlenség eredetéről és 

alapjairól (részlet) 

Jean-Jacques Rousseau: Emil (részlet) 

Johann Wolfgang von Goethe: Az ifjú 

Werther szenvedései (részlet) 

Georg Wilhelm Friedrich Herder: Eszmék 

az emberiség történetének filozófiájáról 

és más írások (részlet) 

      Voltaire: Candide (részletek) 

       

b) Színház- és drámatörténet 

       A francia klasszicista dráma  

           Irodalom és színház 

           Molière: A fösvény vagy Tartuffe 

Irodalom és színház 

Jean Racine: Phaedra (részlet) 

Pierre Corneille: Cid (részlet) 

Nicolas Boileau-Despréaux: Ars poetica 

(részlet) 

          Johann Wolfgang von Goethe: Faust I. 

(részletek) 

Irodalom és színház 

A német későklasszicista, koraromantikus 

dráma  

Friedrich Schiller: Tell Vilmos vagy más 

Schiller-dráma 

c) Líra 

         Robert Burns: John Anderson William Blake: A tigris 

William Blake: A bárány 

Johann Wolfgang von Goethe: A vándor éji 

dala 

Johann Wolfgang von Goethe: A 

Tündérkirály 

         Robert Burns: Falusi randevú 

 

B) A felvilágosodás korának magyar irodalma: rokokó, klasszicizmus és 

szentimentalizmus  

a) Epika   

          Csokonai Vitéz Mihály:  

          Dorottya vagyis a dámák diadalma a 

fársángon   (részletek) 

           

 

Bessenyei György: Egy tudós társaság 

iránt való jámbor szándék (részlet)  

Kármán József: Fanni hagyományai 

          (részletek) 

Kármán József: A nemzet csinosodása 

(részlet) 
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Kazinczy Ferenc: Fogságom naplója 

(részletek) 

b) Líra   

          Kazinczy Ferenc: Tövisek és virágok 

(részletek) 

Csokonai Vitéz Mihály: Szegény Zsuzsi a 

táborozáskor 

Csokonai Vitéz Mihály: Az én poézisom 

természete 

Csokonai Vitéz Mihály: A feredés 

Csokonai Vitéz Mihály: Az anákreoni 

versek 

Csokonai Vitéz Mihály: Jövendölés az első 

oskoláról a Somogyban 

Csokonai Vitéz Mihály: A tihanyi Ekhóhoz 

Csokonai Vitéz Mihály: A vidám 

természetű poéta  

           Portré: Csokonai Vitéz Mihály 

 

           Csokonai Vitéz Mihály: Az estve 

           Csokonai Vitéz Mihály: A boldogság 

           Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó 

kérelem 

            Csokonai Vitéz Mihály: Szerelemdal a 

csikóbőrös kulacshoz 

           Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez 

  Csokonai Vitéz Mihály: A 

Magánossághoz 

C) Klasszicizmus és kora romantika a magyar irodalomban  

a) Líra 

            Portré: Berzsenyi Dániel   

            Berzsenyi Dániel: Osztályrészem Kisfaludy Sándor: Himfy szerelmei 

(részlet) 

Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (II.) 

Berzsenyi Dániel: Horác 

Berzsenyi Dániel: Vitkovics Mihályhoz 

Berzsenyi Dániel: Búcsúzás Kemenes-

aljától 

Berzsenyi Dániel: Napóleonhoz 

Kisfaludy Károly: Szülőföldem szép 

határa! 

Kölcsey Ferenc: Bordal 

Kölcsey Ferenc: Csolnakon 

     Berzsenyi Dániel: Levéltöredék 

barátnémhoz 

            Berzsenyi Dániel: A közelítő tél 

            Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (I.) 

            Kisfaludy Károly: Mohács (részlet) 

            Portré: Kölcsey Ferenc  

            Kölcsey Ferenc: Himnusz 

            Kölcsey Ferenc: Vanitatum vanitas 

            Kölcsey Ferenc: Zrínyi dala 

            Kölcsey Ferenc: Zrínyi második  

            éneke 

b) Epika 

 Kölcsey Ferenc: Nemzeti 

hagyományok (részletek) 

Kölcsey Ferenc: Mohács (részlet) 

            Kölcsey Ferenc: Parainesis (részletek) 

c) Színház és dráma 

            Katona József: Bánk bán  Irodalom és zene 

Erkel Ferenc: Bánk bán 

             

 

Irodalom és tévéjáték 

Kisfaludy Károly: A kérők 

Bohák György: A kérők  

IX. A romantika irodalma  
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a) Az angolszász romantika  

          George Byron egy szabadon választott művéből részlet 

          Sir Walter Scott: Ivanhoe (részlet) Irodalom és film 

Richard Thorpe: Ivanhoe 

 Irodalom és film/tévéjáték 

Jane Austen: Büszkeség és balítélet 

Joe Wright/Simon Langton: Büszkeség és 

balítélet 

vagy: más Jane Austen-regény adaptációja 

Edgar Allan Poe: A Morgue utcai kettős 

gyilkosság 

           

Edgar Allan Poe: A kút és az inga 

Edgar Allan Poe: A fekete macska 

Edgar Allan Poe: A holló 

b) A francia romantika  

 Victor Hugo: A párizsi Notre-Dame 

(részlet) 

Irodalom és film/zene 

Jeane Delannoy: A párizsi Notre-Dame 

vagy Gary Trousdale- Kirk Wise: A Notre 

Dame-i toronyőr 

vagy a regény más feldolgozása 

Irodalom és film/zene 

Jean-Paul Chanois: Nyomorultak vagy 

Bille August: Nyomorultak  

vagy a regény más feldolgozása 

c) A német romantika  

            Heinrich Heine: Loreley Heinrich Heine: A dal szárnyára veszlek 

Heinrich Heine: Memento 

d) Az orosz romantika  

 Alexandr Szergejevics Puskin: Anyegin 

(részletek) 

Alexandr Szergejevics Puskin: A pikk 

dáma 

 

e) A lengyel romantika  

        Adam Mickiewicz: A lengyel anyához Adam Mickiewicz: Ősök (részlet) 

X. A magyar romantika irodalma 

A) Életművek a magyar romantika irodalmából 

a) Vörösmarty Mihály 

 Epika 

 Zalán futása (Első ének, részlet) 

− Líra Magyarország címere 

Virág és pillangó 

Liszt Ferenchez 

Az élő szobor 

Ábránd  

Fóti dal 

            Szózat 

            Gondolatok a könyvtárban 

            A merengőhöz 

            Az emberek 

            Előszó 
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            A vén cigány  

− Drámai költemény 

            Csongor és Tünde 

b) Petőfi Sándor  

− Líra  

            A négyökrös szekér Hortobágyi kocsmárosné 

Isten csodája 

A virágnak megtiltani nem lehet 

Szeget szeggel 

Csokonai 

Megy a juhász szamáron 

Szeptember végén 

Beszél a fákkal a bús őszi szél 

Várady Antalhoz 

Európa csendes, újra csendes 

Pacsirtaszót hallok megint 

Szabadság, szerelem 

            A bánat? egy nagy oceán 

            A természet vadvirága 

            Fa leszek, ha… 

            Reszket a bokor, mert… 

            Minek nevezzelek? 

              

             Egy gondolat bánt engemet 

              

             A puszta, télen vagy Kis-Kunság 

             A XIX. század költői 

             Fekete-piros dal 

− Epika  

            A helység kalapácsa (részlet) Úti levelek (részletek) 

            Az apostol (részlet)  

c) Jókai Mór 

− Elbeszélések  

            A tengerszem tündére A megölt ország 

A debreceni kastély 

A magyar Faust 

Két menyegző 

            A huszti beteglátogatók 

− Regények  

            Az arany ember 

             

Irodalom és film 

Várkonyi Zoltán: Egy magyar nábob vagy 

Várkonyi Zoltán: Kárpáthy Zoltán vagy 

Várkonyi Zoltán: Fekete gyémántok 

B) Tudományos élet a romantika korában 

       Erdélyi János: A magyar népdalok 

(részlet) 

Toldy Ferenc: A magyar nemzeti 

irodalomtörténet a legrégibb időktől a 

jelenkorig rövid előadásban (részlet) 

 Bajza József: Dramaturgiai és logikai 

leckék (részlet) 

Toldy Ferenc: A magyar nemzeti 

irodalomtörténet (részlet) 

 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK 

 

Homérosz: Odüsszeia (részletek) 

Szophoklész: Antigoné  
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Biblia (részletek az Ószövetségből és az Újszövetségből. 

Dante Alighieri: Isteni színjáték – Pokol (részletek) 

François Villon: A nagy testamentum (részletek) 

Boccaccio: Dekameron, Első nap 3. novella 

William Shakespeare: Romeo és Júlia vagy Hamlet, dán királyfi 

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részletek) 

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

Molière: A fösvény vagy Tartuffe 

Katona József: Bánk bán 

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde 

Petőfi Sándor: A helység kalapácsa (részlet) 

Jókai Mór: A huszti beteglátogatók (novella) 

Jókai Mór: Az arany ember 

 

MEMORITEREK 

Homérosz: Odüsszeia (részlet) 

Anakreón: Gyűlölöm azt… 

Catullus: Gyűlölök és szeretek 

Halotti beszéd és könyörgés (részlet) 

Ómagyar Mária-siralom (részlet) 

Janus Pannonius: Pannónia dicsérete 

Balassi Bálint: Egy katonaének (részlet) 

Balassi Bálint: Adj már csendességet… (részlet) 

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

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez  

Berzsenyi Dániel: A közelítő tél (1. versszak) 

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

Berzsenyi Dániel: Osztályrészem (1. versszak) 

Kölcsey Ferenc: Himnusz (az általános iskolai memoriter felújítása) 

Kölcsey Ferenc: Zrínyi második éneke (részlet) 

Vörösmarty Mihály: Szózat (az általános iskolai memoriter felújítása) 

Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban (részlet) 

Vörösmarty Mihály: Előszó (részlet) 

Petőfi Sándor: A bánat? egy nagy oceán… 

Petőfi Sándor: Fa leszek, ha… 

Petőfi Sándor: A XIX. század költői (részlet) 

 

A 9–10. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgyak alapóraszáma: 238 óra 

A Nemzeti alaptantervben előírt minimum 3–4 óra javasolt elosztása:  

9. évfolyamon: 1 óra nyelvtan, 2 óra irodalom. 

10. évfolyamon: 1 óra nyelvtan, 3 óra irodalom. 
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A nyelvtan óraszámai úgy értendők, hogy minden témakör kiemelt feladata az 

írásbeli és szóbeli szövegértés és a szövegalkotás folyamatos fejlesztése. 

 

A témakörök áttekintő táblázata:  

Témakör neve Javasolt 

óraszám 

Magyar nyelv  

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

digitális kommunikáció  
11 

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

nyelvi elemzés, a magyar és az idegen nyelvek 
18 

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

szövegkompozíció; szövegfajták; szövegértés, 

szövegalkotás 

13 

IV. Stilisztika – stílusrétegek, stílushatás, stíluseszközök, 

szóképek, alakzatok 
12 

Szabadon felhasználható órák – az intézmény saját döntése 

alapján, felzárkóztatásra, elmélyítésre, tehetséggondozásra 

évfolyamonként 7-7 óra 

14 

Összes óraszám: 68 

Magyar Irodalom  

 

I. Bevezetés az irodalomba – művészet, irodalom 
4 

 

A) A művészet fogalma, művészeti ágak. Művészet és irodalom. 

Az irodalom születése, hatása. Az irodalmi kommunikáció 

1 

B) Szerzők, művek párbeszéde – a művészet 1 

C) Népszerű irodalom. Az irodalom határterületei 1 

 

D) Műnemi-műfaji rendszer 
1 

II. Az irodalom ősi formái. Mágia, mítosz, mitológia 8 

 

A) Az ősi magyar hitvilág 
3 

 

B) A görög mitológia 
 

C) Egyéb teremtésmítosz - Babiloni teremtésmítosz 

 
1  

 

III. A görög irodalom 
11 

 

A) Az epika születése 
4 

 3 
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B) A görög líra, az időmértékes verselés 

 

      C)  A görög dráma 
 

 

IV. A római irodalom 
 

 

V. A Biblia mint kulturális kód 
12 

 

A) Az Ószövetség 
5 

 

B) Újszövetség 
7 

 

VI. A középkor irodalma 
11 

 

A) Egyházi irodalom 
3 

 

B) Lovagi és udvari irodalom 
2 

C) Dante Alighieri: Isteni színjáték – Pokol (részletek) 3 

D)  A középkor világi irodalma 
3 

 

 

VII. A reneszánsz irodalma 
16 

 

A) A humanista irodalom 
4 

 

B) A reformáció vallásos irodalma, az anyanyelvű kultúra 

születése, hatása az irodalomra, a magyar nemzeti 

tudatra 

2 

 

C) A reformáció világi irodalma 
2 

D) Líra a reformáció korában 4 

E) Dráma a reformáció korában 4 

VIII.    A barokk és a rokokó irodalma 7 

A) Epika 5 

B) A kuruc kor lírája: műfajok, művek 2 

IX. A felvilágosodás irodalma 28 

A) Az európai felvilágosodás 9 

a) Epika 5 

b) Dráma 3 

c) Líra 1 

B) A felvilágosodás korának magyar irodalma: rokokó, 

klasszicizmus és szentimentalizmus 
8 
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a) Epika 2 

b) Líra 6 

C) Klasszicizmus és kora romantika a magyar 

irodalomban 
11 

a) Líra 8 

b) Epika 1 

c) Dráma 2 

X. A romantika irodalma 9 

a) Az angolszász romantika 3 

b) A francia romantika 2 

c) A német romantika 1 

d)  Az orosz romantika 2 

                  e)A lengyel romantika 1 

XI. A magyar romantika irodalma I. 26 

A) Életművek a magyar romantika irodalmából I. 2 

a) Vörösmarty Mihály 8 

b) Petőfi Sándor 10 

c) Jókai Mór 7 

B) Irodalomtudomány a romantika korában 1 

 

Szabadon felhasználható órák (órakeret maximum 20%-a) az 

intézmény saját döntése alapján, felzárkóztatásra, 

elmélyítésre, tehetséggondozásra, illetve a tanár által 

választott alkotók, művek tanítására évfolyamonként 10-10 

óra 

34 

iskolán

k társ. 

tud. 

tagozat

án + 68 

magyar irodalom óraszám 170  238 

Magyar nyelv és irodalom összes óraszáma: 238 310 

 

 

MAGYAR NYELV 

 

TÉMAKÖR: Kommunikáció – fogalma, eszközei, típusai, zavarai; digitális 

kommunikáció 

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A nyelvhasználati és a kommunikációs készség fejlesztése 

− A kommunikáció jellemzőinek tudatosítása, hatékony alkalmazásának fejlesztése 

− A nyelv zenei kifejezőeszközeinek alkalmazása 

− A hallás utáni és a szóbeli szövegértési készség fejlesztése 

− Szerep- és drámajátékok gyakoroltatása 



21 

 

− Aktív részvétel különböző kommunikációs helyzetekben  

− Az önálló véleményalkotás, az önreflexió fejlesztése 

− A kommunikáció tényezői 

− A kommunikációs célok és funkciók 

− A kommunikáció jelei 

− A digitális kommunikáció jellemzői, szövegtípusai 

− A kommunikációs kapcsolat illemszabályai 

− A hivatalos élet színtereinek szövegtípusai: levél, kérvény, önéletrajz, motivációs 

levél, beadvány, nyilatkozat, meghatalmazás, egyszerű szerződés 

FOGALMAK 

kommunikáció, kommunikációs tényező (adó, vevő, kód, csatorna, üzenet, kapcsolat, 

kontextus, a világról való tudás);  kommunikációs cél és funkció (tájékoztató, felhívó, 

kifejező, metanyelvi, esztétikai finkció, kapcsolatfelvétel, -fenntartás, -zárás), nem nyelvi 

jel (tekintet, mimika, gesztus, testtartás, térköz, emblémák);  digitális kommunikáció 

jellemzői, szövegtípusai, a hivatalos élet színtereinek szövegtípusai: levél, kérvény, 

önéletrajz, motivációs levél, beadvány, nyilatkozat, meghatalmazás, egyszerű szerződés, 

önéletrajz stb. 

 

TÉMAKÖR: A nyelvi rendszer,  a nyelv szerkezeti jellemzői, a nyelvi elemzés, a 

magyar és az idegen nyelvek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A nyelv szerkezeti egységeinek és azok funkcióinak tudatosítása 

− A nyelvi elemzőkészség fejlesztése 

− Nyomtatott és digitális helyesírási segédletek használatának gyakorlása 

− Kreatív nyelvi fejlesztés 

− A nyelvi szintek, a nyelv alkotóelemei 

− A szavak és osztályozásuk 

− A szavak jelentésbeli és pragmatikai szerepe a kommunikációban 

− A szószerkezetek  

− A mondatrészek 

− A mondatok csoportosítása 

− Szórend és jelentés  

− Nyelvi játékok, kreatív feladatok digitális programok használatával is 

FOGALMAK 

nyelvi szintek; a szó alkotóelemei (hang, fonéma, morféma); a szavak osztályozása, 

osztályozási szempontjai; szószerkezet (szintagma): alárendelő, mellérendelő szintagma; 

mondatrészek: alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző; vonzatok; mondat, a mondat 
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szerkesztettsége, mondatfajta; egyszerű mondat, összetett mondat; szórend és jelentés 

összefüggései 

 

TÉMAKÖR: A szöveg fogalma, típusai; a szövegkohézió, a szövegkompozíció; 

szövegfajták; szövegértés, szövegalkotás 

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A szövegről való tudás és gyakorlati alkalmazásának fejlesztése 

− A szövegszervező erők megismertetése és alkalmazása a gyakorlatban 

− A szövegelemző képességek fejlesztése 

− A szöveg fogalma, jellemzői 

− A szöveg főbb megjelenési formái, típusai, műfajai, korának és összetettségének 

jellemzői 

− A szöveg szerkezete: a szöveg és a mondat viszonya, szövegegységek 

− A szövegértelem összetevői: pragmatikai, jelentésbeli és nyelvtani szintje 

− Szövegköziség, az internetes szövegek jellemzői 

− Szövegek összefüggése, értelemhálózata; intertextualitás 

− A szóbeli és az írásbeli szövegértés és szövegalkotás fejlesztése 

− A helyesírási készség fejlesztése 

− Helyesírási szótárak használatának tudatosítása 

− A szövegolvasási típusok és szövegértési stratégiák 

− Szövegtípusok: digitális és hagyományos, folyamatos és nem folyamatos 

− Összefüggő szóbeli szöveg: felelet, kiselőadás, hozzászólás, felszólalás 

− A  magánélet színtereinek szövegtípusai: levél, köszöntő stb. 

− Az esszé 

FOGALMAK 

szöveg, szövegösszefüggés, beszédhelyzet; szövegmondat, bekezdés, tömb, szakasz; 

szövegkohézió (témahálózat, téma-réma, szövegtopik, szövegfókusz, kulcsszó, cím); 

szövegpragmatika (szövegvilág, nézőpont, fogalmi séma, tudáskeret, forgatókönyv); 

nyelvtani (szintaktikai) tényező (kötőszó, névmás, névelő, határozószó, előre- és 

visszautalás, deixis, egyeztetés); intertextualitás, összefüggő szóbeli szövegek: előadás, 

megbeszélés, vita; a magánélet színtereinek szövegtípusai: levél, köszöntő stb.; esszé 

 

TÉMAKÖR: Stilisztika – stílusrétegek, stílushatás, stíluseszközök, szóképek, 

alakzatok  

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra  
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A stílus szerepének tudatosítása 

− A stiláris különbségek felfedeztetése 

− Az alakzatok és a szóképek hatásának, szerepének vizsgálata szövegelemzéskor 

− A stílus, a stilisztika, a stílustípusok 

− A stílusérték 

− A stílushatás 

− Stílusgyakorlatok 

− A hangalak és jelentés viszonyának felismertetése 

− Értelmezési gyakorlatok különböző beszédhelyzetekben 

− A mondat- és szövegjelentést meghatározó tényezők felismertetése, tudatosítása 

− A magyar szórend megváltozása és az üzenet jelentésváltozása közötti összefüggés 

tudatosítása 

− A mindennapi kommunikáció gyakori metaforikus kifejezéseinek és használati 

körének megfigyelése, értelmezése 

− Szótárhasználat fejlesztése 

− A jel és a nyelvi jel fogalma, összetevői 

− A jel és a jelentés összefüggése, jelentéselemek 

− A hangalak és a jelentés viszonya, jelentésmező 

− Motivált és motiválatlan jelentés  

− A metaforikus kifejezések szerkezete, jellemző típusai, használatuk 

− A mondat- és szövegjelentés 

FOGALMAK 

stílus, stilisztika, stílustípus (bizalmas, közömbös, választékos stb.); stílusérték (alkalmi 

és állandó); stílusréteg (társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos, szónoki, 

irodalmi); stílushatás; néhány gyakoribb szókép és alakzat köznyelvi és irodalmi 

példákban, jelentésszerkezet, jelentéselem, jelentésmező, jelhasználati szabály; 

denotatív, konnotatív jelentés; metaforikus jelentés; motivált és motiválatlan szó, 

hangutánzó, hangulatfestő szó; egyjelentésű, többjelentésű szó, azonos alakú szó, rokon 

értelmű szó, hasonló alakú szópár, ellentétes jelentés 

 

IRODALOM 

 

TÉMAKÖR: I. Bevezetés az irodalomba – művészet, irodalom 

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Változatos lírai, kisprózai alkotások, szövegrészletek olvasása, közös értelmezése 
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− Szerző, előadó, terjesztő és befogadó változó viszonyrendszere: a művészetben való 

részvétel lehetőségei 

− Nyelv és nyelviség az irodalomban: a képi és a hangzó nyelv, szóképek és retorikai 

alakzatok a hétköznapi és az irodalmi kommunikációban 

 

FOGALMAK  

művészet, szépirodalom, szórakoztató irodalom, irodalmi kommunikáció; szerző, alkotó, 

terjesztő, másoló, előadó, befogadó; befogadás, értelmezés, műnem, epika, líra, dráma, 

műfaj, monda, elbeszélés, regény, elbeszélő költemény, dal, himnusz, óda, elégia, 

metafora, hasonlat, költői megformáltság, történet, elbeszélés, lírai én, narrátor, beszélő, 

dialógus, monológ 

 

TÉMAKÖR: II. Az irodalom ősi formái. Mágia, mítosz, mitológia 

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS CÉLOK 

− A mítoszok kulturális jelentőségének megértése 

− Hősök és archetípusok a kortárs kultúrában, pl. populáris filmen, videojátékban vagy 

képregényben 

− Mítosz- és hőstípusok megkülönböztetése, felismerése. Mítoszok, mondák és 

népmesék 

– Az archaikus, mitikus világkép és a kortárs világkép viszonyának mérlegelése  

− Az  alapvető emberi magatartásformák felismerése és azonosítása a mitológiai 

történetekben és eposzokban 

−  A vándormotívumok felismerése pl. vízözön, örök élet utáni vágy 

− Irodalmi alapformák, műfajok és motívumok megismerése 

− A történetmesélés formáinak elemzése, az elbeszélői nézőpontok és a narratív 

struktúra szerepének felismerése 

− A görög kultúra máig tartó hatásának felismerése: pl. archetipikus helyzetek, 

mitológiai és irodalmi adaptációk, intertextualitás; mai magyar szókincs. 

 

FOGALMAK 

szóbeliség, írásbeliség, sámánizmus, regös, mágus, jokulátor, táltos,  világfa, antikvitás, 

mítosz, mitológia eredetmítosz, archaikus világ, archetípus 

 

TÉMAKÖR: III. A görög irodalom 

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra  
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Ismerkedés az ókori görög mitológiai történetekkel a törzsanyagban megjelöltek 

alapján  

– Részleteket megismerése meg a homéroszi eposzokból  

– Szemelvények megismerése a görög lírából (pl. Anakreón, Szapphó, Alkaiosz, 

Szimónidész) és prózaepikából (Aiszóposz fabuláiból). 

– A szerzőkhöz, illetve hősökhöz kapcsolódó toposzok megismerése 

– Irodalmi alapformák, történetek és motívumok hatásának, továbbélésének bemutatása 

többféle értelmezésben az irodalomban, képzőművészetben, filmen,  

– Az ókori görög színház és dráma jellemzőinek, valamint a színház- és drámatörténetre 

gyakorolt hatásának megismerése 

– A műelemző képesség fejlesztése, a hősök jellemzése, magatartásuk, konfliktusaik 

megértése 

– Magatartásformák, konfliktusok, értékek felismerése, szembesítése, a drámai 

művekben felvetett erkölcsi problémák megértése, mérlegelése 

– Drámai helyzetek és dramaturgiai eszközök megértése drámajátékon keresztül, 

részvétel drámai jelenet kidolgozásában és előadásában 

– A tragikum és a komikum műfajformáló minőségének megértése 

– Lehetőség szerint e szerzők valamely művéből készült kortárs színházi előadás 

megtekintése, a színházi előadás élményének megbeszélése, feldolgozása  

– Különféle magatartásformák, konfliktusok, értékek és hibák (harmónia, 

mértéktartás,) felismerése; ezek elemzésével, értékelésével erkölcsi érzék fejlesztése. 

FOGALMAK 

eposz, eposzi konvenciók: propozíció, invokáció, enumeráció, in medias res, deus ex 

machina, hexameter; dal, elégia, epigramma, himnusz, időmértékes verselés fogalmai, 

toposz, tragédia, komédia, dialógus, monológ, hármas egység, akció, dikció, drámai 

szerkezet, expozíció, konfliktus, tetőpont, megoldás, kar, katarzis 

 

TÉMAKÖR: IV. A római irodalom  

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

– Szemelvények megismerése a római lírából és epikából, Horatius és Vergilius 

művek, továbbá Catullus, Ovidius, Phaedrus művek vagy részletek. 

– A római irodalom műfajainak, témáinak, motívumainak hatása, továbbélése  

– Emberi magatartásformák azonosítása, értékelése a művek, illetve a szerzők portréi 

alapján; a horatiusi életelvek érvényességének vizsgálata;  

– Irodalmi műfajok, versformák megismerése; 

– A görög és római kultúra viszonyának értelmezése; 
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– A római kultúra máig tartó hatásának felismerése (mitológiai és irodalmi 

adaptációk, intertextualitás); 

 

FOGALMAK 

imitáció, dal, óda, elégia ekloga, episztola, strófaszerkezet, horátiusi alapelvek, ars poetica 

 

 

TÉMAKÖR: V. A Biblia mint kulturális kód  

 

JAVASOLT ÓRASZÁM:12 óra   

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A Biblia felépítésének tanulmányozása, a szöveghagyomány jellemzőinek és 

jelentőségének megértése 

− Szemelvények olvasása az Ó- és Újszövetségből: alapvető történetek, motívumok és 

műfajok megismerése 

− Háttérismeretek a Bibliához mint az európai kultúra korokon és világnézeteken 

átívelő, alapvető kódjához 

− Kitekintés a bibliai történetek későbbi megjelenéseire az irodalomban és más 

művészeti ágakban 

− A bibliai hagyomány meghatározó jellege a szóbeli és írásos kultúrában: szókincsben, 

szólásokban, témákban, motívumokban 

− A Bibliához kapcsolódó ünnepek, hagyományok eredete, tartalma 

− A Biblia hatástörténetét feltáró és megértető, önálló és csoportos kutatási és 

projektfeladatok 

FOGALMAK 

Biblia, Ószövetség, Újszövetség, Héber Biblia, zsidó vallás, kánon, kanonizáció, 

teremtéstörténet, pusztulástörténet, Tóra, Genesis, Exodus, zsoltár, próféta, 

kereszténység, evangélium, szinoptikusok, napkeleti bölcsek, apostol, példabeszéd, 

passió, kálvária, apokalipszis 

 

TÉMAKÖR: VI. A középkor irodalma 

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak 

megismerése 

− A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű 

elemzésében 

− Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, 

sajátosságainak tanulmányozása 
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− A korstílus fogalmának bevezetése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata 

− A tanév során megismert szövegek új szempontú rendszerezése, ismétlése 

− Szövegrészlet elemzése a középkor irodalmából az alábbi műfajok közül: vallomás, 

lovagi epika, legenda, himnusz 

− A középkori irodalom jellegének megismerése az ókeresztény és középkori 

szakaszban 

− A vallásos és világi irodalom együtthatásának megismerése  

− Az egyház irodalomra gyakorolt hatásának megértése  

− A kéziratos kor írási és olvasási szokásainak megismerése  

− Az antikvitás  középkorra tett hatásának felismerése (pl. Vergilius-Dante)  

– Dante és Villon életműve jelentőségének megértése 

 

FOGALMAK  

középkor, korstílus, művelődéstörténet, romanika, gótika, patrisztika, skolasztika, 

katedrális, vallomás, legenda, rím, egyházi kultúra, lovagi kultúra, trubadúr, moralitás, 

vágáns költészet, nyelvemlék, szövegemlék, gesta, krónika, intelem, kódex, prédikáció, 

Pokol, Purgatórium, Paradicsom, emberiségköltemény, allegória, szimbólum, tercina, 

balladaforma, rondó, rím, oktáva, testamentum, haláltánc, oximoron 

 

 

TÉMAKÖR: VII. A reneszánsz irodalma 

JAVASOLT ÖSSZÓRASZÁM: 18 óra  

 

A,  A humanista irodalom  

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak 

megismerése 

− A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű 

elemzésében 

− Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, 

sajátosságainak tanulmányozása 

− A korstílus fogalmának rögzítése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata 

− A tanév során megismert szövegek új szempontú rendszerezése, ismétlése 

− Petrarca-szonett megismerése  

− a magyar irodalomtörténettel és a nemzeti kultúrával, hagyományokkal kapcsolatos 

ismereteinek elmélyítése Janus Pannonius műveinek olvasásával és értelmezésével  
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FOGALMAK 

reneszánsz, humanizmus, reformáció, szonett, novella, novellafüzér, anekdota, 

búcsúvers  

 

B, A reformáció vallásos irodalma, az anyanyelvi kultúra születése, hatása az 

irodalomra, a magyar nemzeti tudatra 

 

 JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

 

C, A reformáció világi irodalmából 

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A reformáció kultúrtörténeti jelentőségének (iskolák, nyomdák, anyanyelvűség) 

megismerése 

− A XVI. századi Magyarországon a reformáció gyors terjedése okainak (miért és 

hogyan) megértése  

− A XVII. század elejétől megjelenő a katolikus megújulás jellemzőinek megismerése 

− A magyar és európai reformációs irodalom műfaji gazdagságának, sokszínűségének 

megismerése 

 

FOGALMAK 

bibliafordítás,  zsoltárfordítás, vitairat, vitadráma, jeremiád, fabula, dallamvers, 

szövegvers, mese, példázat, históriás ének, széphistória, lovagregény-paródia 

 

D, Líra a reformáció korában 

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Bevezetés a költészet olvasásába: néma és hangos olvasás, megzenésített versek 

befogadása, versmondás, költemények kreatív-produktív feldolgozása  

− Lírai beszédhelyzetek, szerepek, alapvető műfajok (dal, epigramma, óda, elégia) 

− Líra és metrika, líra és zeneiség: az ütemhangsúlyos verselés alapjai 

− Népköltészet, közköltészet és műköltészet a régi és klasszikus magyar irodalomban 

− A szonett formai változása Shakespeare-nél 

− A törzsanyagban megnevezett költemények részletesebb értelmezése a korábban 

megismert stilisztikai-poétikai fogalmak segítségével. 
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FOGALMAK 

Balassi-strófa, Balassa-kódex, hárompilléres versszerkezet, katonaének, szonett 

 

E, Színház- és drámatörténet: dráma a reformáció korában 

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az angol reneszánsz színház és dráma jellemzőinek, a shakespeare-i dramaturgia és 

nyelvezet befogadása, reflektálás Shakespeare drámaírói életművének hatására 

− A színházi kultúra alapvető változásai a görög színháztól a shakespeare-i színházig 

− A műelemző képesség fejlesztése, a hősök jellemzése, magatartásuk, konfliktusaik 

megértése 

− Magatartásformák, konfliktusok, értékek felismerése, szembesítése, a drámai 

művekben felvetett erkölcsi problémák megértése, mérlegelése 

− Drámai helyzetek és dramaturgiai eszközök megértése drámajátékon keresztül, 

részvétel drámai jelenet kidolgozásában és előadásában 

− A tragikum és a komikum műfajformáló minőségének megértése 

− A törzsanyagban megjelölt művek egyikének feldolgozása 

− Lehetőség szerint a szerző valamely művéből készült kortárs színházi előadás 

megtekintése, a színházi előadás élményének megbeszélése, feldolgozása 

 

FOGALMAK 

blank verse, commedia dell’arte, hármas színpad, a shakespeare-i dramaturgia, 

királydráma, bosszúdráma, lírai tragédia      

 

 TÉMAKÖR: VIII. A barokk és a rokokó 

 

 JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra  

 

    FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak 

megismerése 

− A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű 

elemzésében 

− Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, 

sajátosságainak tanulmányozása 

− A korstílus fogalmának rögzítése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata 

− A törzsanyagban felsorolt szerzők és műveik megismerése, rendszerezése,  
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− a magyar irodalomtörténettel és a nemzeti kultúrával, hagyományokkal kapcsolatos 

ismereteinek elmélyítése a törzsanyaghoz tartozó művek olvasásával és 

értelmezésével 

 

FOGALMAK 

barokk, katolikus megújulás (ellenreformáció), jezsuita, barokk eposz, barokk 

körmondat, pátosz, röpirat, fiktív levél,  kuruc, labanc, bujdosóének, toborzó dal, kesergő, 

rokokó, emlékirat 

 

TÉMAKÖR: IX. A felvilágosodás irodalma 

 

JAVASOLT ÖSSZÓRASZÁM: 29 óra  

 

 A, Az európai felvilágosodás 

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A korstílus fogalmának használata az európai művelődéstörténetben 

− Az európai irodalom nagy korstílusai jellemzőinek, történelmi és eszmei hátterének 

megismerése 

− Irodalom és képzőművészet kapcsolata; a korstílusok jelenléte a 

képzőművészetekben 

− Az európai irodalom nagy korstílusai időbeli és térbeli viszonyainak, különbségeinek 

megismerése 

− A korstílus felhasználása az irodalmi elemzés egyik kontextusaként 

− A tanév során megismert szövegek új szempontú rendszerezése, áttekintése a 

történetiség, a korstílusok nézőpontjából 

− A klasszicizmus eszmetörténeti háttere, főbb sajátosságai  

− A felvilágosodás mint mozgalom és mint eszmetörténeti irányzat 

 

FOGALMAK 

felvilágosodás, klasszicizmus, szentimentalizmus, enciklopédia, racionalizmus, 

empirizmus, utaztató regény, tézisregény, „sziget regény”, szatíra, gúny, klasszicista 

dráma, normatív poétika, rezonőr, weimari klasszika, drámai költemény  

 

B, A felvilágosodás korának magyar irodalmából: rokokó, klasszicizmus, 

szentimentalizmus 

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra  
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak 

megismerése 

− A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű 

elemzésében 

− Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, 

sajátosságainak tanulmányozása 

− A korstílus fogalmának rögzítése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata 

− a magyar irodalomtörténettel és a nemzeti kultúrával, hagyományokkal kapcsolatos 

ismereteinek elmélyítése a törzsanyagban rögzített szerzők és műveik olvasásával és 

értelmezésével  

 

FOGALMAK 

vátesz, röpirat, komikus vagy vígeposz, szentimentális levélregény, nyelvújítás, 

ortológusok, neológusok, stílusszintézis, piktúra, szentencia, anakreoni dalok, népies 

helyzetdal  

 

 C, A klasszicizmus és kora romantika a magyar irodalomban 

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

− A hazához fűződő viszonyt tematizáló lírai és prózai szövegek olvasása, értelmezése 

−  Világkép és műfajok, kompozíciós, poétikai és retorikai megoldások 

összefüggéseinek felismertetése  

− Társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések szellemi hátterének 

feltárása a társadalomtörténeti jelenségként is értelmezett irodalomban 

− A művek történeti nézőpontú megközelítése, a megjelenő esztétikai, lét- és 

történelemfilozófiai kérdések és válaszok érzékelése és értelmezése 

− Intertextuális utalások azonosítása és értelmezése, következtetések levonása 

− Egyes műfaji konvenciók jelentéshordozó szerepének felismerése 

− Bevezetés a költészet olvasásába: néma és hangos olvasás, megzenésített versek 

befogadása, versmondás, költemények kreatív-produktív feldolgozása  

− Lírai beszédhelyzetek, szerepek, alapvető műfajok (dal, epigramma, óda, elégia) 

− Líra és metrika, líra és zeneiség: az ütemhangsúlyos és időmértékes verselés alapjai 

− A törzsanyagban megnevezett költemények részletesebb értelmezése a korábban 

megismert stilisztikai-poétikai fogalmak segítségével 

 

FOGALMAK 

nemzeti himnusz, értekezés, intelem, értékszembesítő és időszembesítő verstípus, 

nemzeti identitás, közösségi értékrend, költői öntudat, prófétai szerephelyzet 
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TÉMAKÖR: X. A romantika irodalma 

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A korstílus fogalmának használata az európai művelődéstörténetben 

− Az európai irodalom nagy korstílusa jellemzőinek, történelmi és eszmei hátterének 

megismerése 

− Irodalom és képzőművészet kapcsolata; a korstílus jelenléte a képzőművészetekben 

− Az európai irodalom nagy korstílusa időbeli és térbeli viszonyainak, különbségeinek 

megismerése 

− A korstílus felhasználása az irodalmi elemzés egyik kontextusaként 

− Az európai romantika sajátosságai; néhány szövegrészlet a romantikus művek 

köréből 

 

FOGALMAK 

korstílus, romantika, verses regény, történelmi regény, felesleges ember 

 

TÉMAKÖR: X. A magyar romantika irodalma 

 

JAVASOLT ÖSSZÓRASZÁM: 26 óra  

A, Életművek a magyar romantika irodalmából  

a, Vörösmarty Mihály 

 

 JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra  

FEJLESZTÉSI FELADAZOK ÉS ISMERETEK 

− A hazához fűződő viszonyt tematizáló lírai szövegek olvasása, értelmezése 

Vörösmarty Mihály életművéből a törzsanyagban meghatározottak szerint 

− Világkép és műfajok, kompozíciós, poétikai és retorikai megoldások összefüggéseinek 

felismertetése 

− Egyes műfaji konvenciók jelentéshordozó szerepének felismerése 

− A szépirodalmi szövegekben megjelenített értékek, erkölcsi kérdések, motivációk, 

magatartásformák felismerése, értelmezése 

− Társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések szellemi hátterének 

feltárása a társadalomtörténeti jelenségként is értelmezett irodalomban 

− A művek történeti nézőpontú megközelítése, a megjelenő esztétikai, lét- és 

történelemfilozófiai kérdések és válaszok érzékelése és értelmezése 

− Intertextuális utalások azonosítása és értelmezése, következtetések levonása 
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FOGALMAK 

rapszódia, drámai költemény 

                                

b, Petőfi Sándor             

 

 JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az életmű főbb sajátosságainak megismerése a törzsanyagban megnevezett versek 

szövegre épülő ismeretén, értelmezésén, elemzésén 

− Petőfi életművének főbb témái (szerelem, táj, haza, forradalom, család, házasság, ars 

poetica stb.) és műfajainak megismerése 

− A költő epikájának (Az apostol, A helység kalapácsa) néhány sajátossága részletek 

vagy egész mű tanulmányozásán keresztül 

− Petőfi alkotói pályájának és életútjának kapcsolatai, főbb szakaszai 

− A népiesség és a romantika jelenlétének bemutatása Petőfi Sándor életművében 

− Petőfi életútja legfontosabb eseményeinek megismerése; Petőfi korának irodalmi 

életében 

− A Petőfi-életmű befogadástörténetének néhány sajátossága, a Petőfi-kultusz 

születése 

− A Petőfi-életmű szerepe, hatása a reformkor és a forradalom történéseiben 

FOGALMAK 

népiesség, életkép, zsánerkép, elbeszélő költemény, versciklus, helyzetdal, tájlíra, lírai 

realizmus, látomásköltészet, zsenikultusz 

                             

c, Jókai Mór 

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Elbeszélő szövegek közös órai feldolgozása 

− Legalább egy regény önálló elolvasása 

− Művelődéstörténeti kitekintés: a modern olvasóközönség megjelenése, a sajtó és a 

könyvnyomtatás szerepe 

− A 19. század néhány jellemző elbeszélő műfajának és irányzatának áttekintése 

− Kreatív szövegek alkotása megadott stílusban vagy ábrázolásmóddal 

− Szövegek közös értelmezése az elbeszéléselmélet alapfogalmainak segítségével 

 

FOGALMAK 

irányregény, utópia, szigetutópia 
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 B, Irodalomtudomány a romantika korában 

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 1 óra 

 

FOGALOM 

nemzeti szemlélet, korszerű népiesség 

 

Szabadon felhasználható órák (órakeret maximum 20%-a) az intézmény saját 

döntése alapján, felzárkóztatásra, elmélyítésre, tehetséggondozásra, illetve a tanár által 

választott alkotók, művek tanítására: 34 óra. Iskolánk társadalomtudományi tagozatán 

9-10. évfolyamon ugyanerre a célra összesen további 68 óra használható fel. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK ÉS MUNKAFORMÁK, 9-10. ÉVFOLYAM 

 

A pedagógia történetében nagyon sokféle tanulási és oktatási stratégia létezik. Az 

oktatás meghatározó eleme azonban maga a tanár (McKenzie-jelentés, 2007.) A tanár 

személyisége, szerepéről szóló tudása és ars poeticája, szakmai-módszertani 

felkészültsége, az általa tanított gyerekek adottságai, érdeklődésük, felkészültségük, az 

iskola szakmai-pedagógiai elvárásrendszere határozza meg, hogy a tanár egy 

osztályban milyen tanulásszervezési módokat, oktatási módszereket, munkaformákat 

választ.  

A tanár tanít: ismereteket ad át, ezáltal hagyományt örökít, értékeket közvetít. 

Gondolkodni és beszélni tanít (Babits, 1908.). A tanár irányít: tanulási folyamatokat, 

differenciálást, tehetséggondozást.  A diákokkal, illetve az irodalmi művekkel való 

folyamatos párbeszéd révén irányítja tanítványai iskolai érzelmi nevelését. A tanár 

nevel és fejleszt: kompetenciákat, személyiséget. A tanár segít: segíti a diákokat a 

kognitív struktúrák kialakításában, az olvasási stratégiák elsajátításában, az önálló 

értelmezések létrehozásában. Segíti tanítványait az egyéni, illetve a csapatban végzett, 

együttműködésen alapuló munkavégzés képességének kialakításában. Segíti a diákokat 

abban, hogy felismerjék: az irodalom örökérvényű alkotásainak folyamatosan változó 

jelentését, a jelentések megalkotásában a hagyomány és a befogadó szerepét.  

 

Tanítási-tanulási stratégiák 

Ez az összetett tanárszerep indokolja, hogy ne egy kitüntetett stratégia uralja a 

magyar nyelv és irodalom tanítását. Ez az összetett tanárszerep indokolja, hogy ne egy 

kitüntetett stratégia uralja a magyar nyelv és irodalom tanítását. A tanár a tananyag 

típusához, illetve az általa tanított diákközösséghez, iskolája programjához és technikai 

felszereltségéhez igazítva választhat több oktatási stratégia közül.  A hagyományos, 

tanárközpontú oktatási, tanulási stratégiákat javasolt bizonyos tananyagrészekre 

szorítani: korszakok, korstílusok, filozófiai irányzatok, stb. A tananyagok 
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feldolgozásában döntően a tanulóközpontú, kooperatív munkaformák alkalmazása 

javasolt. Fontos, hogy a tanórák változatosak, s ezáltal is motiválók legyenek. 

A képzés 3. szakaszának 1-2. évében (9-10. évfolyam) a javasolt tanulásszervezési 

módok: a kooperatív tanulási-tanítási technikák alkalmazása, az önálló munkavégzés és 

tanulás kialakítása, a gamifikáció. Javasolt az összetett gondolkodás kialakítása tanári 

kalauzzal. 

 

Tanulásszervezési módok 

Javasolt a reflektív és interaktív módszerek alkalmazása (szakaszos olvasás, 

kooperatív csoportmunkák, projektmunkák, drámajátékok, újságszerkesztés, stb.). 

Továbbra is javasolt: a gamifikáció, a hagyományos játékok adaptálása, illetve a 

digitális játékok felhasználása, létrehozása a tananyag feldolgozásában.  

A tanárközpontú és a diákközpontú, az „analóg” (egy munkafolyamat uralja az 

órát) és a digitális módszereknek (IKT-alapú, párhuzamos munkafolyamatok) 

összekapcsolása egy órán belül is lehetséges. A frontális tanításnak is van 

létjogosultsága, ha az nem uralja az egész tanítási folyamatot. 

Fontos szerepe van az osztálytermen kívüli tanulásnak (színház- és 

múzeumlátogatás, könyvheti események, stb.), egyes tanulási-tanítási 

munkaszakaszban a jelenségalapú oktatásnak, azaz a különböző tanulási területek 

összekapcsolásának. 

 

Oktatási módszerek   

Az oktatási módszerek közül javasolt az előadás, a magyarázat, az elbeszélés, a 

játékosítás, a szerepjátékok, házi feladatok. Az irodalmi művek és a filmek 

összekapcsolása, az irodalmi alkotások és filmes adaptációk összevetése, jelenetek 

dramatikus ábrázolása. Esszéírás, gondolattérképek, fürtábrák készítése a 

műelemzések előkészítéseként, kreatív írás, konstruktív vita (disputa). Irányított 

szempontok alapján szövegértési és szövegalkotási gyakorlatok. Digitális és 

hagyományos szótárak, szakirodalmi művek használata (pl.: Szimbólumtár, Szinonima 

szótár, A magyar nyelv értelmező szótára). A digitális oktatási módszereknek ebben a 

képzési szakaszban kiemelt jelentősége van ) pl.: digitális újság, magazinok, ppt-k, 

prezik, blogok készítése, meghívott előadók meghallgatása) 

 

Munkaformák 

A munkaformák közül a frontális osztálymunka használata mellett elsősorban a 

páros munka, a csoportmunka, az egyénre szabott (individualizált) munkaforma és a 

differenciált tananyag-feldolgozás javasolt. 
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ÉLŐ IDEGEN NYELV 

A kezdő idegen nyelv tantárgy kerettanterve 

 

9-12. ÉVFOLYAM 

 

Célok és feladatok 

A korszerű idegennyelv-oktatás elsődleges célja – a kezdő élő idegen nyelvből is – a 

tanuló nyelvi cselekvőképességének kiterjesztése. Nyelvtudása segítse, hogy személyes és 

szakmai életében egyéni céljait elérhesse, saját gondolatait kifejezhesse, és mind valódi 

mind pedig digitális térben idegen nyelven ismereteket szerezzen, valamint 

kommunikáljon. A kezdő idegen nyelv tanításánál is törekedni kell arra, hogy a tanuló 

megismerje és használja a kommunikációs kompetencia tágabb összefüggéseit: a nyelvi 

elemek, a jel- és szabályrendszerek, valamint a nyelvhasználati stílusok és regiszterek 

társadalmilag elfogadott változatait.  

A kezdő élő idegen nyelv esetén a nevelési-oktatási szakasz fő célkitűzése az 

alapfokú, felhasználóképes nyelvtudás megszerzése, amelyben az iskolai nyelvtanításon 

túl fontos szerepet játszanak a digitális eszközök, az internet, és a nyelvórákon kívüli 

nyelvtanulási lehetőségek (idegen nyelvű filmek, könnyített olvasmányok, e-mail 

levelezés, idegen nyelvű színi előadások, internetes kutatási feladatok stb.). Mindezek 

feltételezik és fejlesztik az aktív, önálló tanulói magatartást, melynek kialakítása és 

megalapozása a nyelvórák egyik fontos feladata. 

A kezdő idegen nyelv tanítása a 9-12. évfolyamon szervesen épül a korábbi 

évfolyamokon megkezdett anyanyelvi fejlesztésre, annak eredményeire, valamint az első 

élő idegen nyelv tanulása során szerzett tapasztalatokra, és a kialakult tanulási 

stratégiákra. Továbbra is fontos szerepet játszik a nyelvtanulás iránti motiváció 

fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre inkább középpontba kerül a valós 

élethelyzetekben, valamint a pályaválasztás és a továbbtanulás során felhasználható 

nyelvtudás és a nyelvi tudatosság. 

Kapcsolódás a kompetenciákhoz 

A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló 

memóriája, a korábban tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási 

teljesítménye. A tanuló képessé válik a nyelvtanulási stratégiák felismerésére és ezek 

alkalmazására, ez pedig hasznosul más tantárgyak esetében is. A tanuló megtanulja a 

hibákra történő visszajelzések elfogadását, a hibák kijavításának szükségességét, 

valamint képessé válik saját és társai fejlődésének értékelésére. A tanórán kívüli 

nyelvtanulási lehetőségek felismerésével és kihasználásával is készül az egész életen át 

tartó tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási folyamat aktív 

résztvevőivé teszi.  
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A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a 

tanulót arra, hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, 

szemléltesse gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon döntéseket, 

formáljon véleményt, információt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, 

hanganyagokra, szövegekre idegen nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz 

meg és állást foglal, s ezeket felhasználva, párban vagy csoportban, további 

kommunikációs feladatokat old meg. Nyelvtudását személyes és online nyelvi 

érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.  

A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja 

a digitális eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv 

jellemző kifejezéseit és pragmatikáját megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését 

és tanulását támogassa. Ezzel lehetővé válik az idegen nyelvű szövegalkotás, szövegértés 

és nyelvi interakciók fejlesztése digitális felületeken és eszközök használatával. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a 

tanulónak több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi 

elemet képes felismerni, felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni és 

alkalmazni. A feldolgozott témák hatására mérlegelő gondolkodása és problémamegoldó 

készsége, a nyelvek közötti kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei is fejlődnek. 

Nyelvtudása növeli az információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit. 

A személyes és társas kompetenciák: A társas kompetenciák fejlődéséhez 

hozzájárulnak a nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban végzett feladatok, valamint 

egyéb, kooperáción alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során fejlődik 

együttműködési készsége, kitartása, cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók 

önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az 

idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát. 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen 

nyelv tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek 

történelmére, kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát 

az anyanyelvi kötődés és az a mérlegelő, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely 

teret ad a kreatív, alkotó jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen 

magában foglalja a tanuló életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással 

kapcsolatos tartalmakat. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia 

fejlesztése valós nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul 

meg. Egy nyelvi feladat megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és 

digitális forrásokat használ, kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről 

beszámol és mindezek felkészítik a munkavállalásra. 
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Módszerek 

Az idegennyelv-tanítás tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló számára 

olyan életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő szituációkat teremt, amelyekben a 

nyelvet eszközként hatékonyan használja, a nyelvi funkciókat kommunikációs 

szándékának megfelelően alkalmazza és birtokában van a megfelelő szókincsnek. 

Fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő 

szemlélet, mely épít a más tantárgyak keretében szerzett előzetes tudásra, képes új 

kapcsolódási pontok kialakítására, az idegen nyelven megszerzett ismeretekkel pedig 

gazdagítja más tantárgyak tanulását. Projektfeladatok, információgyűjtés a 

szaktantárgyhoz, internetes kutatómunka, mind-mind történhet idegen nyelven is, 

felkészítve a tanulót a munka világában zajló információcserére. 

Az interdiszciplináris szemlélet mellett a kezdő idegen nyelv tanítása-tanulása 

szervesen épít az anyanyelvi ismeretekre és az első idegen nyelv tanulása során 

megszerzett stratégiák alkalmazására, valamint a nyelvek közötti hasonlóságokra és 

különbségekre. 

A hosszútávon fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten 

fontos, hogy a tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is 

építsünk, és erre a tanulót a nyelvórán egyre nagyobb mértékben fel kell készíteni. Ezek 

azok a feladatok, amelyek révén a tanuló nyelvtanulási céljai élővé, valódivá és elérhetővé 

válnak, erősítik a motivációt és annak fenntartását. A diák tudatában van annak, hogy a 

nyelvtanulás kulcsfontosságú szerepet tölt be a körülöttünk lévő világ megismerésében 

és megértésében.  

A nyelvtanuló aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása elengedhetetlen 

feltétele az élethosszig tartó tanulás megalapozásának is. Fejlesztéséhez a kezdő idegen 

nyelv tanulása során szükség van a már az első idegen nyelv kapcsán megismert tanulási 

stratégiák további alkalmazására és fejlesztésére, az önálló tanulás megtapasztalásában 

való útmutatásra, valamint az önértékelés és a társértékelés alkalmainak folyamatos 

megteremtésére. Fontosak a kooperatív módszerek, valamint a projektmunka, amelyek 

fejlesztik a tevékenység-központú tervezést, a probléma- és folyamatközpontú 

gondolkodást és általában a célnyelven folytatott kommunikációt. Az oktatói munka 

tervezése során fontos szerepet kapnak az egyéni tanulási sajátosságok és igények is.  

A nyelvtanítás folyamatában feltétlenül szükséges, hogy a tanuló a digitális 

tartalmak feldolgozásához segítséget kapjon. Az iskolai és az otthon elvégzendő 

feladatoknak köszönhetően a diák egyre inkább képes arra, hogy digitális eszközökön 

keresztül is megértsen és létrehozzon szöveget, valamint interakciót folytasson és 

tartalmat közvetítsen idegen nyelven.  

A kezdő élő idegen nyelvi órák során, valamint az iskolán kívüli célnyelvi 

tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé válhat egy újabb kultúrának, kapcsolatot 
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teremthet a célnyelven beszélőkkel, ilyen módon a saját és más kultúrákkal szembeni 

tudatossága fejlődik. Az ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi országokról szóló 

olvasmányok vagy filmek, vagy a rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok, melyet a 

tanuló akár egyénileg, akár csoportosan készíthet el. Mindezek révén a nyelvtanuló a 

nevelési-oktatási szakasz végére képes saját nemzeti sajátosságait és értékeit a 

célnyelven közvetíteni.  

A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi 

cselekvéseknek az alapja az idegen nyelvű autentikus szöveg, mely a nyelvtanuló számára 

mind tartalmi, mind pedig nyelvi és kognitív szempontból is releváns. A jól megválasztott, 

megbízható tananyag nagy segítség tanárnak és tanulónak egyaránt, és a tanulási 

folyamat sikeressége szempontjából meghatározó lehet. A nevelési-oktatási szakasz egyik 

legfontosabb célja a szövegkompetencia, azaz a szövegekkel való munka tudatos 

fejlesztése. A nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, hogy a szövegeket megértse, 

hasonlókat létre tudjon hozni, és azokból kinyert információkat fel tudja használni saját 

céljainak megvalósítására. Hangsúlyos szerepe van emellett a nyelvi eszközök 

funkcionalitásának, melyek nem különálló egységekként, hanem kontextusba ágyazva 

jelennek meg. Ennek értelmében a nyelvtanulót képessé kell tenni arra, hogy a 

szövegértés és a szövegalkotás során a nyelvi eszközök szövegben betöltött funkcióját 

tudatosan kezelje, valamint szövegösszetartó és figyelemvezető eszközöket használjon. 

A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát a pozitív, stresszmentes, 

jó hangulatú tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak 

megfelelő, érdekes, nyelvi és kognitív szempontból is kihívást jelentő feladatokat old meg. 

A változatos munkaformák, a projektmunkák, a kooperatív tanulási technikák 

alkalmazása, valamint az irányító tanári és a társak visszajelzései, a különféle értékelési 

formák a kezdő idegen nyelv esetében is segítik a tanulót abban, hogy továbbra is szívesen 

és örömmel vegyen részt a tanórai feladatokban. Önbizalma így erősödhet, nyitott és 

motivált marad nyelvtudása hosszú távú fejlesztésére.  A nevelési-oktatási szakasz végére 

magabiztossá válik, szívesen használja nyelvtudását, és egyúttal egyre inkább tudatos 

nyelvhasználó is lesz, aki képes saját hibáit észrevenni, valamint saját és társai haladását 

értékelni. 

A nyelvi tartalmak és eszközök átadása az első nyelvhez hasonlóan kontextusba 

ágyazottan, szövegek alapján, konkrét beszédhelyzetekben, akár nonverbális és/vagy 

vizuális elemekkel megsegítve történik. A használható nyelvtudás és a valós 

kommunikáció elsajátítása érdekében továbbra is integráltan kell fejleszteni a nyelvi és 

nem nyelvi készségeket.  

Amennyiben az idegen nyelv oktatása csoportbontásban történik a tanulókat 

nyelvtudásuk alapján kell beosztani, az intézmény kötelező nyelvi szintfelmérést tarthat. 
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Tanulási eredmények 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 12. évfolyam végére a KER szerinti A2 nyelvi 

szint a kimeneti elvárás.  

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló ismer és egyre tudatosabban használ 

nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat, valamint ezeket más tanulási területeken is 

alkalmazza kompetenciáinak mélyítésére. Készül továbbá az aktív nyelvtanulás 

eszközeivel az egész életen át tartó tanulásra. Életkorának és nyelvi szintjének megfelelő 

hagyományos és digitális nyelvtanulási forrásokat használ, célnyelvi (könnyített) 

olvasmányokat olvas, továbbá kiaknázza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket 

szórakozásra, kommunikációra, közvetítésre, ismeretszerzésre és tudásmegosztásra.  

 

A szakasz végére - témakörtől függetlenül - a kezdő idegen nyelvből a tanuló: 

− részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; 

− változatos, kognitív kihívást jelentő írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári 

segítséggel; 

− értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz 

kapcsolódó hangzószövegekben megjelenő információkat; 

− kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő írott szövegből, 

és azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett ismereteivel; 

− a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak 

megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az 

ismert nyelvi eszközök segítségével; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához 

kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket; 

− nyomtatott és/vagy digitális alapú segédeszközt, szótárt használ. 

 

Az egyes élő idegen nyelvi kerettantervek felépítése, szerkezete 

A kezdő élő idegen nyelv kerettantervben az általános bevezetőt az adott kétéves 

nevelési-oktatási szakaszban a tantárgy tanítására jellemző specifikumok összefoglalása 

követi. Ezután az egyes témaköröknél megtalálhatóak a részletes tanulási eredmények, a 

fejlesztési feladatok, illetve a javasolt tevékenységek. A kerettanterv, ugyanis, minden 

egyes témakörhöz javasol tevékenységi formákat, melyek segíthetik a témakörhöz tartozó 

szókincs, illetve nyelvi struktúrák bevésődését. A motiváció állandó ébrentartása 

érdekében mindig érdemes az ilyen jellegű feladatokat a tanulók szemszögéből nézve 

négy szempont szerint megvizsgálni: fontosnak érzik-e (pl. fejleszti-e a 

kommunikációjukat), szeretik-e az ilyen típusú feladatot (pl. csoportfeladat, egyéni 
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projekt), érdekesnek találják-e (pl. ad-e, igényel-e új információt), illetve szórakoztatónak 

találják-e (pl. játékok, versenyek). Az itt javasolt tevékenységi formák csak 

gondolatébresztő példák, és ellentétben a szókincs és a nyelvi struktúrák, funkciók 

meghatározásával nem kötelező érvényűek. 

A témakörök tekintetében a középiskolás korosztály érdeklődési köre az irányadó. 

Ennek megfelelően a 9-10. évfolyamon a tanulási eredmények 10 témakör köré 

csoportosítva fogalmazódnak meg, melyek közül nagyobb hangsúlyt kapnak a személyes 

és környezeti témák, a célnyelvi vonatkozások, valamint az információszerzés és a 

tudásmegosztás. 

A témakörök a két tanulási szakaszban nagyrészt megegyeznek, ám a hozzájuk 

rendelt tanulási eredmények, fejlesztési feladatok és javasolt tevékenységek bővülnek. 

Különbséget a tudomány és technika témakör jelent, mely 9-10. évfolyamon még a 

tantárgyközi témakör részeként jelenik meg, de a 11-12. évfolyamon már önállóvá válik. 

Valamennyi téma a valós nyelvhasználathoz kapcsolódik, és a hozzájuk tartozó 

óraszámok leginkább a súlyozásukra való javaslatok. A tématartományokhoz megadott 

célnyelvi példák gyűjtőfogalmak, melyek a felsőbb évfolyamokon bővebb, gazdagabb 

szókincset jelölnek. A 9-10. évfolyamra, valamint a 11-12. évfolyamra vonatkozó 

specifikus bevezetők utolsó részében kerülnek felsorolásra azok a nyelvi funkciók, nyelvi 

struktúrák és elemek, amelyek az adott nevelési-oktatási szakaszra vonatkoznak és 

amelyeket a nyelvtanulónak témakörtől vagy a választott nyelvkönyvtől függetlenül el 

kell sajátítania. 

 

ÉLŐ IDEGEN NYELV: ANGOL 

Kerettanterv az angol mint kezdő idegen nyelv tantárgy számára 

9–12. ÉVFOLYAM 

Az angol nyelv tantárgy kerettantervei az Élő idegen nyelv kerettanterveinek 

részeként íródtak, és az ott meghatározott céloknak, feladatoknak, módszereknek és 

kimeneti követelményeknek megvalósítását részletezik a különböző nevelési és oktatási 

szakaszokra vonatkozóan.  

9–10. ÉVFOLYAM 

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak az a fő célja, hogy a tanuló megismerkedjen az 

angol nyelv alapvető szerkezeteivel, alapszókincsével, és előző nyelvtanulási tapasztalatai 

segítségével a kezdő idegen nyelvből is fejleszthesse kommunikatív és interkulturális 

kompetenciáját. A nyelvi alapkészségek kialakítása mellett a középiskolában egyre 

hangsúlyosabbá válnak a társadalom és a nyelvhasználat, valamint a jel- és 

szabályrendszerek kapcsolatai, melyek fejlesztése összhangban áll a Nat-ban 

megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. Ebben a szakaszban is 

fontos, hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon keresztül ébressze fel a 
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tanulóban a világ megismerésének igényét, az ismeretek, a tudás átadásának lehetőségét, 

a kreatív, felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az 

interkulturális tudatosságot, valamint a digitális kompetenciák kialakítását. 

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad 

az önálló, tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Egyre jobban érti, hogy a felnőtt élet, 

elsősorban a továbbtanulás és a szakmai boldogulás egyik alapvető kulcsa a használható 

nyelvtudás. Ezért a nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy a kezdőként tanult 

idegen nyelvet is egyre inkább személyes érdeklődéséhez kapcsolódó, valós 

kommunikációs helyzetekben használhassa. 

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és 

használatának érdekében a diák sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a 

nyelvórákon. A változatos munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt 

dolgozzon társaival, például projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon és ezek 

során használja kreativitását, problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse 

véleményét hagyományos és digitális csatornákon keresztül is. Különösen fontos az 

irányító tanár támogató visszajelzése, és az a többféle értékelési forma, melyek által 

segítséget és mintát kap önmaga és társai értékeléséhez, megtanulja saját és mások hibáit 

felismerni és azokat kijavítani. Így válik a tanuló egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és 

a nyelvhasználat terén is. Az egyéni érdeklődés és igények figyelembevétele meghatározó, 

ezért a nyelvórákba be kell emelni olyan idegen nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és 

eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon kívül is szívesen foglalkozik. 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló különböző szövegtípusokkal, 

olvasmányokkal ismerkedik meg. A gondosan kiválasztott, lehetőség szerint autentikus 

szövegek feldolgozása során fejlődik szövegalkotási, szövegértési, valamint interakciós 

készsége. 

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti A1+ szintet.  

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az 

egyes témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók a kétéves szakaszban 

elsajátítandó nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák. A listákban olyan 

elemek kerülnek megjelenítésre, melyek figyelembe veszik a középiskolások életkori 

sajátosságait, valamint azokat az élethelyzeteket, melyekben a tanult idegen nyelvet 

vélhetően használni fogják. 

Nyelvi funkciók az angol mint kezdő idegen nyelvre a 9-10. évfolyamon (a zárójelben 

olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

− köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hello! Good 

morning! Good night! Goodbye! Bye-bye! Take care! How are you? Fine, thanks. I’m 

OK.) 

− személyre vonatkozó információkérés, információadás (What’s your name? My 

name is Peter. How old are you? I’m 14. Where are you from? I’m from Budapest. 

When’s your birthday? On 4th July. Have you got a pet? Yes, a cat. No, I haven’t. 

Have you got any brothers or sisters? Yes, a brother. No, I haven’t. Can you speak 

French? I can understand French. What’s your favourite subject? It’s maths.) 
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− információkérés/adás (When is the next train? What time does the train arrive? Is 

the boss here? Yes, he is.) 

− dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What’s this? What is 

it like? It’s …/ It’s big and comfortable. What’s ... in English? What’s ... in 

Hungarian?) 

− főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Merry Christmas! Happy New Year! 

Happy Easter!) 

− köszönet kifejezése (Thanks. Thanks a lot. Thank you very much.) 

− köszönetre történő reakció megfogalmazása (You’re welcome. No problem.) 

− megszólítás kifejezése és arra reagálás (Excuse me. Can I help you?) 

− telefon felvétele, telefonon való bemutatkozás (XY speaking.)  

− bemutatkozás megfogalmazása (My name is … Hello. Hi!) 

− hogylét iránti érdeklődés (How are you? What’s the matter?) 

− hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (I’m fine, thanks. I’m OK. I 

feel …) 

− bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I am sorry. I’m very sorry.) 

− bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That’s OK. No problem.) 

− jókívánságok kifejezése, reakció megfogalmazása (Happy birthday! Good luck! 

Congratulations! Thank you, the same to you.) 

− megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben 

és e-mailben (Dear Peter, …  Best wishes, Love.) 

− véleménykérés és arra reagálás (What do you think? I think … I don’t think so. 

What’s your opinion? In my opinion, …) 

− tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (How do you like it? It’s great, I like it a lot. 

Do you like ...? Yes, I do. No, I don’t.) 

− igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes, I have. No, I haven’t. Yes, I do. No, I 

don’t.) 

− tudás, illetve nem tudás kifejezése (I know. I don’t know. I have no idea.) 

− akarat, kívánság kifejezése (I’d like an ice cream, please.) 

− kínálás és arra reagálás (Would you like an orange? Here you are. Yes, please. No, 

thank you. Thank you.) 

− alapvető érzések kifejezése (I’m cold. I’m hungry. I’m happy/sad/angry.) 

− dicséret, kritika kifejezése (It’s great. It’s a good idea. It’s boring.) 

− öröm, sajnálkozás, bánat kifejezése (Great! I’m very happy., Good for you. I feel so 

happy for you. I’m sorry to hear that. Oh, no! Oh, dear! I feel so sorry for you.) 

− elégedettség/elégedetlenség kifejezése ( I’m quite  pleased with it.  Are you happy 

with …? Are you satisfied with …? That’s fine/nice/not bad. I’m quite happy with 

…, That wasn’t very nice/good.) 

− csodálkozás kifejezése (How come? Is he?) 

− kérés és arra reagálás (Can you give me a pen? Can I get a pen? Yes, here - you are. 

Sorry, I can’t.) 

− javaslat és arra reagálás (Let’s go to the cinema., Good idea.) 
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− meghívás és arra reagálás (Can you come to my party? Yes, thanks. Sorry, I can’t.) 

− nem értés megfogalmazása (I don’t understand.) 

− nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Is it clear? Sorry, 

what does that mean?) 

− betűzés kérése, betűzés (Can/could you spell it for me? It spells …)  

− visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Can you repeat it?)  

− felkérés hangosabb, lassúbb beszédre (Could you speak a little more slowly, 

please?) 

− valaki igazának az elismerése és el nem ismerése (You are right. You are wrong.) 

− egymást követő események leírása (What happened? First … then … finally …) 

− utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here, please. 

Read the text.) 

Nyelvi elemek, struktúrák az angol mint kezdő idegen nyelvre a 9-10. évfolyamon(a 

zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

− cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige (I’m … I’m not … 

Are you …? Is he …? Who is he? What’s that?); Present Simple (I eat bread for 

breakfast. I don’t like cheese. Do you play tennis?); Present Continuous (Why is she 

crying? I’m not listening. I’m leaving.) 

− cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (I was … I wasn’t 

... Were you …? Was he …? Who was there? What was that?), Past Simple (I ate 

bread for breakfast. I didn’t see the film. Did you visit Joe?)   

− cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’going to’ (I’m going to be a 

doctor. It’s going to rain.) 

− felszólító mód: felszólítások (Come here. Don’t shout. Let’s go.) 

− birtoklás kifejezése: birtokos névmások (Joe’s brother, my, your, his/her/its, our, 

their, mine, yours, his/hers/its, ours, theirs); ’have’/’have got’ (Have you got any 

brothers?) múlt időben (I didn’t have many friends at school.) 

− mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám (dog-dogs, child-children); számok 

(one, two, …, hundred), sorszámok (first, second, third,…); megszámlálható 

főnevek (How many CDs have you got? I’ve got a lot of/few CDs.); 

megszámlálhatatlan főnevek (How much money have you got? I’ve got a lot 

of/little money.) 

− minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary 

is the prettiest girl.); rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse); 

hosszabb melléknevek fokozása, összehasonlítás (the most intelligent, She is the 

most intelligent of all.) 

− térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók (here, there, on the left, on the right, 

in, on, under, opposite, next to, between …) 

− időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, 

once/twice a week, every day), dátumok/időpontok (in 1997, in July, at 5 o’clock, 

on Monday, It’s eight.  It’s quarter to eight.); időtartam: How long? (How long were 

you in Spain? For one month.) 
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− modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t swim.); ’can’, ’may’ (Can/may I join 

you?); ’have to’ (Did you have to be there?); ’mustn’t’ (You mustn’t smoke here.) 

− szövegösszetartó eszközök: mutató névmások (this, that, these, those), kötőszavak 

(and, or, but, because), névmások (I, he, they … me, him, them …), ’some/any’ 

(There are some pencils in the bag. Have you got any sisters? I haven’t got any 

matchboxes. There’s some water in the vase., There isn’t any juice in my glass.), 

határozatlan névmások (somebody, anybody, nobody, everybody) 

 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

- adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget; 

- adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket 

tartalmazó célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

- felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és 

nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben interakciót folytatva. 

 

A 9–10. évfolyamon az angol mint kezdő idegen nyelv tantárgy alapóraszáma: 204 

óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt 

óraszám 

Personal topics: family relations, lifestyle 40 

Environment and nature 20 

Classroom activities 30 

Holidays, travelling, tourism 10 

Public matters 10 

English and language learning 30 

Intercultural topics 20 

Cross-curricular topics and activities 15 

Current topics 9 

Entertainment 10 

Gaining and sharing knowledge 10 

Összes óraszám: 204 

 

 

TÉMAKÖR: PERSONAL TOPICS: FAMILY RELATIONS, LIFESTYLE 

 

Javasolt óraszám: 40 óra 
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Tanulási eredmények  

 

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

végére: 

− elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a 

cselekményt lineárisan összefűzve; 

− rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával 

az ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;  

− kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, 

egyszerű nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

− üzeneteket ír; 

− megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

− kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

− kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 

− ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon 

is, többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök 

segítségével. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

acquaintances, family relations, friends 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

immediate environment, home 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the 

house/flat, furnishings, appliances 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

holidays 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

hobbies, meals  

− A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

2-3 főbb ünnephez (pl. Christmas, Easter, birthday) kapcsolódó alapszintű kifejezés, 

állandósult szókapcsolat ismerete 

− Személyes környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi 

elemekkel 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

− Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő 

átadása. 
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Javasolt tevékenységek: 

— projektmunka egyénileg (PPT):  

o családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 

o a lakóhely és környezetének bemutatása 

o a legjobb barát, barátnő bemutatása 

— projektmunka csoportban:  

o (plakát készítése): Mit teszünk környezetünk védelme érdekében? 

o otthon 

o az iskolában  

o a lakóhelyünkön 

— ismerkedés az angol ünnepekkel film segítségével 

— szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’+ családtagjaim napirendje, szabadidő 

— kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:   

o ‘Különóráink és hobbijaink’ (időpont, helyszín stb.) 

— internetes kutatás 

o  A famous person’s life and lifestyle 

— Szerepjátékok: 

o Interjú egy híres emberrel az életéről és családjáról 

o Ismerkedés az új osztálytársakkal – kérdések és feleletek 

 

TÉMAKÖR: ENVIRONMENT AND NATURE 

 

Javasolt óraszám: 20 óra 

 

Tanulási eredmények  

 

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

végére: 

− rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával 

az ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

− üzeneteket ír; 

− ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon 

is, többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök 

segítségével. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, 

plants 
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− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

disasters 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

nature protection, animal protection, keeping pets 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, weather 

− Közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi 

elemekkel 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

 

Javasolt tevékenységek: 

− projektmunka egyénileg, (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli 

bemutatása) 

o magyarországi állatkertek és lakóik 

o az árvizek pusztításai Magyarországon és a világban 

o lakóhelyem, környezetem  

− internetes kutatás – szófelhő 

o milyen állatok élnek Angliában/Amerikában/Ausztráliában? 

o hol van a legtöbb földrengés és működő vulkán a világban? 

− az időjárás különbségei Angliában és Magyarországon 

− játék  

o állat barkochba 

o kvíz/keresztrejtvény  

 

 

TÉMAKÖR: CLASSROOM ACTIVITIES 

 

Javasolt óraszám: 30 óra 

 

Tanulási eredmények  

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

végére: 

− megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott 

célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

− felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz 

tartozó témákban; 

− képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések 

alapján; 

− változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan 

vagy kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári 

segítséggel; 
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− értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a 

tanult nyelvi elemeket; 

− alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a 

változatos nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

− alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy 

digitális alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás 

során; 

− egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló 

történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról; 

− nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak/fordulatok ismétlését vagy betűzését 

kéri; 

− a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban 

társaival közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a 

tevékenység céljainak megfelelően alkalmazza; 

− részt vesz egyszerű szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

− részt vesz egyszerű szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school 

staff, classmates 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects 

used for studying 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

afternoon activities, school festivals, school traditions, events, extracurricular 

opportunities for language learning 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

learning, extracurricular use of language, social events, keeping traditions 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

knowledge, language learning targets 

− Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

− Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során. 

 

Javasolt tevékenységek: 

- projektmunka: - egyéni vagy csoportos 

o iskolai szokások, napirend, órarend 

o iskolai szabályok  

o iskolai öltözködés Magyarországon és a célnyelvi országokban  

o tantárgyak összehasonlítása a két országban, iskolai időbeosztás 

összehasonlítása, tanórán kívüli tevékenységek összehasonlítása 
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- kérdőív készítése:  

o kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli 

összesítés 

- kutatómunka: szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

- csoportos feladat:  

o szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját 

felhasználni? 

o mi mindent csinál az ideális nyelvtanuló idegen nyelven?  

 

TÉMAKÖR: HOLIDAYS, TRAVELLING, TOURISM 

 

Javasolt óraszám: 10 óra 

 

Tanulási eredmények  

 

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

végére: 

− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan/kooperatív munkaformában. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, 

tour guides; 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

accommodation, destinations, sights, places of interests; 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

monuments, exhibits, travel documents, means of transport, objects used while 

travelling, forms, brochures; 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

holidays in Hungary and abroad; 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célenyelven: 

preparing, planning a trip, sightseeing; 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-

organized and package holidays, cultural differences; 

− Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

− Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 
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Javasolt tevékenységek: 

− projektmunka egyénileg, (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli 

bemutatása) 

o Angliai látnivalók, nevezetességek  

o Magyarország híres látnivalói 

o Lakóhelyem nevezetességei 

o ’My Dream Holiday’ 

− Projektmunka csoportosan 

o egy osztálykirándulás megtervezése 

o fontos célnyelvi országbeli turisztikai események, fesztiválok 

− Internetes kutatómunka 

o útvonalterv Angliába, milyen országokon, városokon kell átutazni? 

o különleges közlekedési eszközök a nagyvilágban – képekkel 

o különleges szállodák/szállások 

− Szerepjátékok 

o idegenvezető – izgága, kérdésekkel teli csoport 

o szállodai recepciós - igényes vagy ’akadékoskodó’ vendég  

TÉMAKÖR: PUBLIC MATTERS 

 

Javasolt óraszám: 10 óra 

 

Tanulási eredmények  

 

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

végére: 

− találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel 

elektronikus/digitális csatornákon, tanórán kívül is. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

members of the public sector and civil service, tourists 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, restaurants, national and international attractions/sights, city 

life/country life 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance 

tickets, forms, brochures 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

events, ways of entertainment 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

giving directions, giving information 
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− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture, travelling, national and international tourism 

− A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése. 

 

javasolt tevékenységek: 

− szerepjátékok – csapatversenyben: Melyik a legjobb jelenet?  

o gyors étteremben  

o utazási irodában 

o utcán: útbaigazítás kérése és adása 

o ’I’m a Budapest/London tourist guide’ – helyi látványosságok bemutatása 

− prospektus, reklám készítése - (étterem, mozi, színház, látványosság) 

− ismerkedés a reklámok világával: színek, logók, üzenetek 

− internetes kutatómunka  

o a célnyelvi országok és hazánk számokban - rövid bemutatók   

o kviz játék a célnyelvi országokról és hazánkról 

− Vitafórum:  

o városi és vidéki élet, ki hogyan érvel? 

− kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése:  

o a legkedveltebb szabadidős tevékenységek a csoportban, (tv, olvasás, 

internet, közösségi média, tánc, sport stb.), és miért? 

 

Témakör: English and language learning 

 

Javasolt óraszám: 30 óra 

 

Tanulási eredmények 

  

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

végére: 

− ismeri a célnyelv főbb jellemzőit; 

− értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán 

kívül is; 

− követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi 

elemekben; 

− alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és 

befejezéséhez; 

− digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

− nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik; 

− nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language 

skills, language learning, languages 

− Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli /helyesírási különbségek 

felismerése 

− A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

− Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül 

is, digitális csatornákon is 

− Alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák használata. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák 

− Nyelvtanulási típusok, stratégiák feltérképezése kérdőívvel 

− közös popzenehallgatás, a szöveg egyszerű feldolgozása feladatlappal 

− filmnézés a célnyelven 

o a film egy-két jelenetéhez hangalámondás, feliratozás készítése 

o a film egy-két jelenetének dramatizálása, eljátszása  

o keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival 

− betűzésverseny 

o Ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni? 

− egyszerű nyelvezetű szöveg órai feldolgozása (illusztráció, előadás)  

− játékos diktálási feladatok 

o running dictation 

o Chinese whispers 

− egy (alapszintű) könnyített olvasmány elolvasása, egyéni feldolgozása és bemutatása 

az osztálynak 

TÉMAKÖR: INTERCULTURAL TOPICS 

 

Javasolt óraszám: 20 óra 

 

Tanulási eredmények 

  

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

végére: 

− találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

− megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

− a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető 

hazai szokásainkkal 

− Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete 

− Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven 

− A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 

Projectmunka – egyéni vagy csoportos 

— az Egyesült Királyság és Magyarország összehasonlítása hagyományos és digitális 

kutatómunka majd órai kiselőadások formájában, az alábbi témakörök mentén: 

o az angol és magyar iskolák jellemzői, napirend 

o tipikus angol ház, lakás – miért más itthon? 

o mindennapi szokások Angliában és Magyarországon – van-e különbség? 

o családon belüli szerepek és feladatmegosztás a két kultúrában 

o ünnepek a családban (Name day? Christmas Eve? Easter Monday? stb.)  

o viselkedésbeli különbségek a két kultúrában (pl. üdvözlés) 

o állattartási szokások, kedvenc állatok (’cats’ vs ’dogs’?) 

o angol és magyar nyaralási szokások 

o angol időjárás – magyar időjárás 

o az Egyesült Királyság/Magyarország tájegységei, országrészei 

o angol/magyar étkezési szokások, tipikus ételek 

o híres helyek a két országban  

− Csoportos játék: 

o Ki tud többet az Amerikai Egyesült Államokról – jellemző adatok, alapvető 

tudnivalók 

− rövid dokumentumfilmek megtekintése, elemzése a célnyelvi országokról  

− jellegzetes angolszász ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában 

o pl. Christmas Party 

o pl. Valentines Day 

Témakör: Cross-curricular topics and activities 

  

Javasolt óraszám: 15 óra 

 

Tanulási eredmények  

 

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

végére: 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformákban; 
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− ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, 

életkorának és érdeklődésének megfelelő tartalmakból. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 

− egyéni projektmunka - témák, személyiségek bemutatása 

o Hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak tanulásánál?  

o egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette 

az érdeklődésemet 

o egy híres tudós élete  

o egy angol király élete 

o Magyarország történelmének egy érdekes alakja  

o célnyelven rövid történet, egyéni élmény leírása 

− internetes kutatómunka 

o szavak, kifejezések keresése a különböző tantárgyakhoz 

− vaktérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása 

− csoportos project:  

o társasjáték készítése és játszása - fókuszban egy-egy tantárgy (pl. földrajz, 

történelem, biológia, művészeti tantárgyak) 

TÉMAKÖR: CURRENT TOPICS 

 

Javasolt óraszám: 9 óra 

 

Tanulási eredmények  

 

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

végére: 

− használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban 

és a hozzájuk tartozó szituációkban; 

− találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi 

legfőbb hírekkel, eseményekkel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven a 

megismert témák alapján. 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka:  

o aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel  

o  képaláírások megfogalmazása  

o időjárásjelentés készítése 

− Egy izgalmas sportesemény megtekintése az angol nyelvű híradóban (pl. úszó VB) 

o szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban 

o lenémított film tanulói kommentárral 

− szerepjáték:  

o interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

TÉMAKÖR: ENTERTAINMENT 

 

Javasolt óraszám: 10 óra 

 

Tanulási eredmények  

 

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

végére: 

− hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

− a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és 

ismeretszerzésre; 

− találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató 

tartalmakkal; 

− felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak 

megismerése 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű, akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

− Célnyelvi társasjátékok készítése és használata 

− Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékokban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− egyéni projektmunkák és bemutatók  

o saját szórakozási szokások  

o kedvenc kulturális élmények 

− felmérés készítése és kiértékelése  

o szórakozási szokások az osztályon belül – melyik a legkedveltebb 
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− egyéni internetes kutatások angolul különböző témákban (filmek, színészek, 

együttesek stb.) 

− dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése 

− olvasási verseny az osztályon belül 

− egy választott könnyített olvasmány feldolgozása 

− angol tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása  

− e-mailezés angolul  

− közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása 

− csoportchat:  

o közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid blogok írása 

TÉMAKÖR: GAINING AND SHARING KNOWLEDGE  

 

Javasolt óraszám: 10 óra 

 

Tanulási eredmények 

  

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

végére: 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformákban; 

− találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel 

elektronikus/digitális csatornákon, tanórán kívül is; 

− néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

− találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő 

tartalmakkal. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol 

nyelven 

− A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű, egyszerű információ megszerzése. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka saját, választott témából, poszter 

készítése, prezentáció 

 

11–12. ÉVFOLYAM 

 

A 11. évfolyamra a kezdő idegen nyelvből már A1+ szintű nyelvtudással érkezik a 

tanuló, és célja az, hogy nyelvtudását további fejlessze. Középiskolai tanulmányai végére 

rendelkezik annyi tudással és tapasztalattal, hogy nyelvtudását fel tudja használni a 
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körülötte lévő világ megismerésére, információszerzésre és -cserére, valamint valós 

kommunikációra és kapcsolatépítésre.  

Ebben a szakaszban új témakörként jelenik meg a tudomány és technika, a 

kommunikáció; a többi témakörnél a különbséget a tanulási eredmények bővülése, 

árnyaltabbá válása jelenti.  

Változatlanul fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a 

középiskolai évek végére a tanulónak kezdő idegen nyelvből is képessé kell válnia arra, 

hogy nyelvtudását a későbbiekben önállóan is fenntartsa és továbbfejlessze, valamint 

arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében valós használatra adaptálni tudja.  

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott A2 szintet. 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az 

egyes témakörök mellett az évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, 

struktúrák kerültek megfogalmazásra. A listákban kizárólag az újonnan belépő elemek 

jelennek meg, melyek a 9-10. évfolyamokon meghatározottakra épülnek, azokat fejlesztik 

tovább. 

Nyelvi funkciók az angol mint kezdő idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a 

zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

− remény kifejezése (I hope …, I am looking forward to …) 

− véleménykérés és arra reagálás (How do you feel about it? I think it’s great.) 

− tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (What’s your opinion about …? I like it very 

much. I think it’s disgusting.) 

− egyetértés kifejezése (I fully agree with you. I think you’re right.) 

− egyet nem értés kifejezése (I don’t agree with you at all.) 

−  dolgok, rövid/egyszerű jellemzése (It’s made of …, It’s used for ...) 

− lehetőség kifejezése (She might visit us.)  

− bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (I’m sure they will come. They might come, or 

they might not come. She can’t be very old, she must be 25.) 

− javaslat és arra reagálás (Would you like to come to the cinema? Yes, sure.)  

− meghívás és arra reagálás (I’d like to invite you to my party. Thank you, I’m happy to 

come. ) 

− bánat / bosszúság kifejezése (How sad/dreadful…What a pity/shame...) 

− akarat, képesség kifejezése (I want to… I didn’t want to …) 

− szükségesség kifejezése (I need to… I don’t have to…) 

Nyelvi elemek és struktúrák az angol mint kezdő idegen nyelvre a 11-12. 

évfolyamon(a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

− cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Perfect Simple (Have you done 

your room? I haven’t finished it yet.) Present Perfect Continuous (Have you been 

waiting long?) 

− cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: Past Continuous (He was watching 

TV when I entered the room.) Past Perfect (Before I went to Africa I had never seen a 

hippo in my life.)            
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− cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’will’ (When will you be seventeen? 

I’ll help you.)  

− birtoklás kifejezése jövő időben: ’have’ (At the age of 25 I will have a car.) 

− időbeli viszonyok: already, yet, just (I have already read it.  He has not finished it, yet. 

She has just entered the room.) 

− modalitás: could, may (Can/could/may I join you?); should, shouldn’t (You should ask 

her.) 

− feltételesség kifejezése (We’ll stay at home if it rains. I wouldn’t do it if I were you.)  

− függő beszéd kifejezése jelen időben (He says he is tired., I don’t know where he lives., 

Tell him to stop it.)  

 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

− adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget; 

− adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget; 

− adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót 

folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

A 11–12. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 186 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt 

óraszám 

Personal topics: family relations, lifestyle 25 

Environment and nature 20 

Classroom activities 20 

Holidays, travelling, tourism 10 

Public matters 10 

English and language learning 15 

Intercultural topics 20 

Cross-curricular topics and activities 15 

Current topics 16 

Science and technology, Communication 10 

Entertainment ? 10 

Gaining and sharing knowledge 15 

Összes óraszám: 186 

 

 

TÉMAKÖR: PERSONAL TOPICS: FAMILY RELATIONS, LIFESTYLE 

 

Javasolt óraszám: 25 óra 
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Tanulási eredmények  

 

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

végére: 

− elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a 

cselekményt lineárisan összefűzve; 

− rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával 

az ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

− összetett írott instrukciókat értelmez; 

− kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, 

egyszerű, nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

− véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi 

eszközökkel; 

− a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak 

megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben; 

− váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre is reagál 

egyszerű célnyelvi eszközökkel, személyes vagy online interakciókban; 

− üzeneteket ír; 

− egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük kifejtését 

kéri, és arra reagál, elismeri vagy cáfolja mások állítását, kifejezi egyetértését vagy 

egyet nem értését; 

− kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

− kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást; 

− kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 

− nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri 

vagy visszakérdez; 

− megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

− ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon 

is, többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök 

segítségével. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

acquaintances, family relations, friends 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

immediate environment, home 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the 

house/flat, furnishings, appliances 
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− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

holidays 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

hobbies 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: welfare, 

social relations 

− Személyes témákhoz tartozó információk átadása 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval (a 

folyamatos, összefüggő beszéd gyakorlására) 

o Közeli és távoli rokonok, kedvenc rokonaim  

o érdekes családi történetek a múltból 

— internetes kutató munka és csoportos projekt  

o  családok az angol nyelvű országokban, különbségek, hasonlóságok 

o ’close/nuclear families’, ’one parent families’, ’extended families’, ’adopted 

children’ 

o szerepek a családon belül 

— Vitafórum  

o pl. tinédzserek helyzete a családban: (What is it that teenagers find most 

irritating in middle aged people? What is it that middle aged people find 

most irritating in teenagers?) 

— Szerepjáték:  

o pl. az orvosnál 

— prezentáció készítése:  

o Családi ünnepek az angol és magyar családoknál – hasonlóságok és 

különbségek 

— Közvélemény kutatás:  

o hobbik, érdeklődési körök 

TÉMAKÖR: ENVIRONMENT AND NATURE 

 

Javasolt óraszám: 20 óra 

 

Tanulási eredmények  

 

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

végére: 

− rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával 

az ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 
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− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

− kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, 

egyszerű, nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

− véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi 

eszközökkel; 

− a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak 

megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben; 

− megoszt alapvető személyes információkat környezetéről egyszerű nyelvi elemekkel; 

− ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon 

is, többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök 

segítségével. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, 

plants 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

disasters 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

nature protection, animal protection, keeping pets 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, maintaining the environment, sustainability 

− Környezethez tartozó információk átadása 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatás:  

o veszélyeztetett állatok 

o kihaló növényfajok 

o nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

o a tengerek szennyezése -műanyag-szigetek a tengerben 

— Kiselőadás készítése:  

o veszélyben a földünk 

o a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

o a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 

o Mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

— Vitafórum:  

o hasznosak-e az állatkertek? 

o jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

— Egy angol nyelvű természetfilm megtekintése 
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TÉMAKÖR: SCHOOL AND EDUCATION 

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

 

Tanulási eredmények  

 

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

végére: 

− megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott 

célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

− aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi 

alkotások közös előadásában; 

− egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába, 

átfogalmazásába; 

− felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz 

tartozó témákban; 

− képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések 

alapján; 

− változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan 

vagy kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári 

segítséggel; 

− egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban 

projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja 

valósítani; 

− a főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

− értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a 

tanult nyelvi elemeket; 

− alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a 

változatos nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

− felismeri a főbb, életkorának megfelelő hangzó szövegtípusokat; 

− megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő írott szövegtípusokat; 

− összetett írott instrukciókat értelmez; 

− véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza, és arról írásban 

interakciót folytat; 

− néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

− egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló 

történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról; 

− összekapcsolja az ismert nyelvi elemeket egyszerű kötőszavakkal (például: és, de, 

vagy); 

− nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri 

vagy visszakérdez; 
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− alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy 

digitális alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás 

során; 

− részt vesz szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

− részt vesz szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

− a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban 

társaival közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a 

feladat céljainak megfelelően alkalmazza. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school 

staff 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

educational institutions 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects 

used for studying 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

afternoon activities, school festivals, school traditions, events, extracurricular 

activities, extracurricular opportunities for language learning/use of language 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

learning, extracurricular use of language, social events, keeping traditions 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school 

subjects, knowledge, language learning targets, professional orientation 

− Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

− Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni kutatás és képes beszámoló: 

o régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

o a magyarországi és az angliai középiskola összehasonlítása 

— Csoportmunka / projekt:  

o egy osztályprogram megtervezése 

o ’Az ideális iskola’ jellemzői 

— Internetes kutatómunka: - képes beszámolók 

o érdekes iskolák a világ különböző részeiben 

— Vitafórum: 

o Hasznos-e az iskolai egyenruha?  

o Jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

o Milyen a jó tanár? 

— Íráskészség fejlesztése:  
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o beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

o panaszkodó email írásai angliai barátomnak a sok házifeladatról  

 

TÉMAKÖR: HOLIDAYS, TRAVELLING, TOURISM 

 

Javasolt óraszám: 10 óra 

 

Tanulási eredmények  

 

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

végére: 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az egyszerű, az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

szövegeket, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos 

kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

−  A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

tourists, tour guides; 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

accommodation, destinations, sights, places of interests 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

monuments, exhibits, travel documents, means of transport, objects used while 

travelling, forms, brochures 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

holidays in Hungary and abroad 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

preparing, planning a trip, sightseeing 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-

organized and package holidays, cultural differences 

− Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

− Interakció az utazás és turizmus tématartományban.  

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:  

o híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban 

o híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

o Lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

o ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 
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o hogyan készüljünk fel egy külföldi utazásra – Checklist készítése 

— Internetes kutatás 

o Érdekes, szokatlan szállások 

o Különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

— Játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

— Felmérés készítése az osztályban: 

o Ki melyik országot szeretné megismerni? Melyik a legnépszerűbb célpont? 

o Ki hol szeretne nyaralni? (Balaton? hegyvidék? stb.) 

— Szituációs játék  

o szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 

o ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’ 

— Panaszlevél vagy/és kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről 

TÉMAKÖR: PUBLIC MATTERS 

 

Javasolt óraszám: 10 óra 

 

Tanulási eredmények  

 

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

végére: 

− megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy digitális 

felületen elhangzó rövid szöveg tartalmát; 

− értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen elhangzó 

szövegekben a beszélők gondolatmenetét; 

− hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

− értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz 

kapcsolódó, írott szövegekben megjelenő információkat; 

− megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg 

tartalmát; 

− információt cserél, információt kér, információt ad. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

members of the public sector and civil service, tourists 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, public offices, restaurants, national and international attractions/sights, 

city life/country life 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance 

tickets, forms, brochures  
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− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

events, ways of entertainment 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

administration, services, giving directions, giving information, presenting sights 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture, sport, books, films, services, travelling, national and 

international tourism 

− A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka, egyéni bemutatók 

o Mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

o Mi szórakoztat minket? 

— Vitakészség fejlesztése 

o  vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

o ’mozik’ – kellenek még? 

o Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

— Íráskészség fejlesztése:  

o brossúrák, adalapok kitöltése 

o film/könyv - ajánló brossúra készítése 

— egy angol nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő - film megtekintése, 

megbeszélése 

— egy rövid angol novella órai feldolgozása 

 

 

TÉMAKÖR: ENGLISH AND LANGUAGE LEARNING 

 

Javasolt óraszám: 15 óra 

 

Tanulási eredmények  

 

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

végére: 

− idegen nyelvi kommunikációjában használja a célnyelv főbb jellemzőit; 

− értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán 

kívül is; 

− tudatosan használ alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

− követi a célnyelvi normához illeszkedő beszédtempót a begyakorolt nyelvi 

elemekben; 

− alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és 

befejezéséhez; 
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− tanult nyelvi eszközökkel és nonverbális elemek segítségével tisztázza 

mondanivalójának lényegét; 

− digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

− következetesen alkalmazza a célnyelvi betű- és jelkészletet; 

− ismeretlen szavak valószínű jelentését szövegösszefüggések alapján kikövetkezteti az 

életkorának és érdeklődésének megfelelő, konkrét, rövid szövegekben; 

− egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

− nyelvtanulási céljainak eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket; 

− nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni; 

− hibáit többnyire észreveszi és javítja; 

− társai haladásának értékelésében segítően részt vesz. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language 

skills, language learning, languages 

− A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

− A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása 

− Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

— nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszásaaz órán 

— internetes kutatás és beszámoló  

o új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonimáiról 

o a magyar és az angol nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról  

o a dialektusokról 

o kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

— Olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

— ’Osztálykönyvtár’ 

o évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása 

o könnyített olvasmány tartalmának rövid előadása  

— Íráskészség fejlesztése 

o cikkek egy havonta megjelenő angol nyelvű osztály ’hírlaphoz’ (pl.’Teenage 

Herald’) felhasználva az aktuális témákhoz végzett kutatómunkákat 

o angol nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal 

angolul 

 

TÉMAKÖR: INTERCULTURAL TOPICS 

 

Javasolt óraszám: 20 óra 
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Tanulási eredmények  

 

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

végére: 

− célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális ismereteket; 

− találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

− megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

− a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Célnyelvi és hazai kulturális szokások, jellemzők ismerete 

− Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete  

− Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven 

− Legfontosabb hazai látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása célnyelven, a 

célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka: 

o a hagyományok ápolása Magyarországon és Angliában 

o a falvak szerepe a manapság a két országban 

o miért halt ki a népviselet Angliában és miért maradt meg Magyarországon? 

o Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

— Internetes kutatómunka 

o a labdajátékok eredete és elterjedése/változatai 

o Hollywood története, magyar vonatkozásai 

o  

— Prezentáció 

o karácsony ünneplése a világ országaiban 

o a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye és hatása más országokra 

— Játék: 

o Leírás készítése/receptek – magyar vagy angol specialitás? 

o kviz különböző oszágok étkezési szokásairól 

— „kritika” írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

— Vitafórum 

o mi okozhat meglepetést a célnyelvi országban 

 

 

TÉMAKÖR: CROSS-CURRICULAR TOPICS AND ACTIVITIES  

 

Javasolt óraszám: 15 óra 
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Tanulási eredmények  

 

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

végére: 

− egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban 

projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja 

valósítani; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformákban; 

− aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek-, és ifjúsági 

irodalmi alkotások közös előadásában; 

− ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, 

életkorának és érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

− Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projekt munka (egyéni) 

o szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

o egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

— (Papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más 

tudásterület témaköreiről 

— Vitafórum 

o melyik tantárgy ’hasznos’ a felnőtt életben? 

o kell-e a mindennapos testnevelés? 

o fontos-e a zene és a tánc? 

o kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

o fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

— Játék 

o szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a 

leghosszabb lista? 

o történelmi események modellezése szerepjátékkal 

 

 

TÉMAKÖR: CURRENT TOPICS 

 

Javasolt óraszám: 16 óra 

 



71 

 

Tanulási eredmények  

 

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

végére: 

− használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban 

és a hozzájuk tartozó szituációkban; 

− megért és használ szavakat, szókapcsolatokat a célnyelvi, az életkorának és 

érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel 

kapcsolatban; 

− megérti és tájékozódásra használja a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének 

megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírek, események lényegét. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

− Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Online videók megtekintése  

o hírműsorok  

o aktuális eseményekről szóló tudósítások 

o riportok 

— Szerepjáték 

o ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

o TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

— Internetes kutatómunka 

o egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

o szókincsfejlesztés a média világához 

— Nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

o a szalagcímek nyelvezete 

o az újságcikkek stílusa szerkezete 

o különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében  

 

 

TÉMAKÖR: SCIENCE AND TECHNOLOGY, COMMUNICATION 

 

Javasolt óraszám: 10 óra 

 

Tanulási eredmények  
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére: 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos 

kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− az adott tématartományban értelmez nyelvi szintjének megfelelő hallott és írott 

célnyelvi szövegeket kevésbé ismert témákban és szövegtípusokban is; 

− az adott tématartományban szóban és írásban létrehoz szövegeket különböző 

szövegtípusokban. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic 

objects used by everyday people, mobile phones, computers, internet 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

using technology in everyday life, using technology for studying or for work 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, 

social networks 

− Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

o a közlekedést 

o a házimunkát  

o az oktatást? 

o a kommunikációt? 

— Internetes kutatómunka és prezentáció 

o a világ legfontosabb találmányai 

o a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

o a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán  

— Vitafórum  

o az internet jövője 

o Mire jó a virtuális valóság?  

o a közösségi oldalak előnyei és hátrányai 

o Haladás-e minden változás? 

 

 

TÉMAKÖR: ENTERTAINMENT 

 

Javasolt óraszám: 10 óra 
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Tanulási eredmények  

 

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

végére: 

− hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

− kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy 

digitális felületen elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy 

iskolán kívül szerzett ismereteivel; 

− értelmez egyszerű szórakoztató és ismeretterjesztő kisfilmeket; 

− értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz 

kapcsolódó, írott szövegekben megjelenő információkat; 

− összetett írott instrukciókat értelmez; 

− érdeklődése erősödik a célnyelvi irodalmi alkotások iránt; 

− rövid szövegek írását igénylő kreatív munkát hoz létre önállóan; 

− üzeneteket ír; 

− a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és 

ismeretszerzésre; 

− a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja; 

− találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató 

tartalmakkal; 

− felhasználja a célnyelvet szórakozásra és élményalapú játékos nyelvtanulásra. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak 

megismerése (irodalom, film, társasjáték) 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása 

szórakozás és élményalapú játékos nyelvtanulás céljára. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatómunka 

o külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

o hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

o érdekes kiállítások, múzeumok 

— Egy angol nyelvű játékfilm közös megtekintése megbeszélése 

— Kedvenc filmem bemutatása angolul 

— Kedvenc számom bemutatása, meghallgatása 

o a szöveg leírása és értelmezése 

— Egy tudásszintnek megfelelő könnyített olvasmány elolvasása 
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TÉMAKÖR: GAINING AND SHARING KNOWLEDGE 

 

Javasolt óraszám: 15 óra 

 

Tanulási eredmények  

 

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

végére: 

− egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban 

projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja 

valósítani; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformákban; 

− hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

− a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és 

ismeretszerzésre; 

− rövid, egyszerű, ismert nyelvi eszközökből álló kiselőadást tart változatos feladatok 

kapcsán, hagyományos vagy digitális alapú vizuális eszközök támogatásával; 

− néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

− a tanórán kívüli, akár játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat 

használja; 

− találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő 

tartalmakkal; 

− felhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre; 

− felhasználja a célnyelvet tudásmegosztásra. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven 

A tanult témákhoz kapcsolódó releváns angol nyelvű információ megszerzése. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

o prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel késztése különböző témákban, és ezek 

bemutatása az osztálynak 

o Kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

o Angol nyelvű filmek, programok ismertetése az angolos faliújságon írásban 

o Projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók angol nyelvű írásaiból 

(történetek, versek, kutatási eredmények, beszámolók stb.)  
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ÉLŐ IDEGEN NYELV 

Az haladó idegen nyelv tantárgy kerettanterve 

9–12. évfolyam 

 

Célok és feladatok 

Az idegen nyelvi kerettanterv célja kettős: egyrészt megadni azokat a kimeneti 

kritériumokat melyek az iskolai nyelvoktatás lépcsőihez a nyelvi fejlődés érdekében 

elengedhetetlenek, másrészt irányelveket adni az iskoláknak a helyi tantervek 

elkészítéséhez és az eredményes nyelvtanári munkához.  

A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a nyelvtanuló nyelvi 

cselekvőképességének fejlesztése. A tanuló legyen képes személyes és szakmai életében 

egyéni céljait elérni, saját gondolatait kifejezni, és mind valódi mind pedig digitális térben 

idegen nyelven kommunikálni, ismereteket szerezni. 

Az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a szempontból, hogy nem 

a tartalmi ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek a 

kialakításán és állandó fejlesztésén, melyek segítségével a tanuló saját gondolatait és 

elképzeléseit idegen nyelven is ki tudja fejezni. 

A 9-12. évfolyamon az idegennyelv-tanítás szervesen épül a korábbi évfolyamokon 

megkezdett nyelvi fejlesztésre, valamint annak eredményeire. Továbbra is fontos 

szerepet játszik a nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor 

egyre inkább középpontba kerül a valós élethelyzetekben, valamint a pályaválasztás és a 

továbbtanulás során felhasználható nyelvtudás és a nyelvi tudatosság fejlesztése. Ebben 

a nevelési-oktatási szakaszban folytatódik az eddig megszerzett nyelvi ismeretek 

bővítése, illetve az idegen nyelv felépítésének és szerkezetének még mélyebb és 

árnyaltabb megismerése.  

A diák aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása elengedhetetlen feltétele az 

egész életen át tartó nyelvtanulás megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a 

tanulási stratégiák egyre tudatosabb elsajátítására, további útmutatásra az önálló 

tanuláshoz, valamint az önértékelés és a társértékelés alkalmainak folyamatos 

megteremtésére.  

 

Kapcsolódás a kompetenciákhoz 

A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló 

memóriája, a korábban tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási 

teljesítménye. A tanuló képessé válik a nyelvtanulási stratégiák felismerésére és ezek 

alkalmazására, ez pedig hasznosul más tantárgyak esetében is. A tanuló megtanulja a 

hibákra történő visszajelzések elfogadását, a hibák kijavításának szükségességét, 

valamint képessé válik saját és társai fejlődésének értékelésére. A tanórán kívüli 
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nyelvtanulási lehetőségek felismerésével és kihasználásával is készül az egész életen át 

tartó tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási folyamat aktív 

résztvevőivé teszi.  

A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a 

tanulót arra, hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, 

szemléltesse gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon döntéseket, 

formáljon véleményt, információt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, 

hanganyagokra, szövegekre idegen nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz 

meg és állást foglal, s ezeket felhasználva, párban vagy csoportban, további 

kommunikációs feladatokat old meg. Nyelvtudását személyes és online nyelvi 

érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.  

A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja 

a digitális eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv 

jellemző kifejezéseit és pragmatikáját megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését 

és tanulását támogassa. Ezzel lehetővé válik az idegen nyelvű szövegalkotás, szövegértés 

és nyelvi interakciók fejlesztése digitális felületeken és eszközök használatával. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a 

tanulónak több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi 

elemet képes felismerni, felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni és 

alkalmazni. A feldolgozott témák hatására mérlegelő idegen nyelvgondolkodása és 

problémamegoldó készsége, a nyelvek közötti kódváltást lehetővé tevő kognitív 

képességei is fejlődnek. Nyelvtudása növeli az információszerzési és tudásmegosztási 

lehetőségeit. 

A személyes és társas kompetenciák: A társas kompetenciák fejlődéséhez 

hozzájárulnak a nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban végzett feladatok, valamint 

egyéb, kooperáción alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során fejlődik 

együttműködési készsége, kitartása, cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók 

önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az 

idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát. 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen 

nyelv tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek 

történelmére, kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát 

az anyanyelvi kötődés és az a mérlegelő, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely 

teret ad a kreatív, alkotó jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen 

magában foglalja a tanuló életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással 

kapcsolatos tartalmakat. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia 

fejlesztése valós nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul 

meg. Egy nyelvi feladat megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és 
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digitális forrásokat használ, kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről 

beszámol, és mindezek felkészítik a munkavállalásra.  

 

Módszerek 

Az idegen nyelv-oktatás a középiskolában is tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis 

a tanuló számára olyan életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő helyzeteket teremt, 

amelyekben a nyelvet eszközként, hatékonyan használja, a nyelvi funkciókat 

kommunikációs szándékának megfelelően alkalmazza, és birtokában van a megfelelő 

szókincsnek.  

Kiemelten fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között 

átívelő szemlélet, mely épít a más tantárgyak keretében szerzett ismeretekre, és az idegen 

nyelven megszerzett tudással pedig gazdagítja más tantárgyak tanulását. 

Projektfeladatok, információgyűjtés a szaktantárgyhoz, internetes kutatómunka, mind-

mind történhet idegen nyelven is, felkészítve a tanulót a munka világában zajló 

információcserére.  

A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában 

kiemelten fontos, hogy a tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre 

is építsünk, és erre a tanulót a nyelvórán egyre nagyobb mértékben felkészítsük. 

Mindezek révén a tanuló nyelvtanulási céljai élővé, valódivá és elérhetővé válnak, erősítik 

a motivációt és annak fenntartását. A diák tudatában van annak, hogy a nyelvtanulás 

fontos szerepet tölt be a körülöttünk lévő világ megismerésében és megértésében. A 

nevelési-oktatási szakasz fő célkitűzése tehát a felhasználóképes nyelvtudás 

megszerzése, amelyben az iskolai nyelvtanításon túl fontos szerepet játszanak a digitális 

eszközök, az internet, valamint általában a nyelvórákon kívüli nyelvtanulási lehetőségek, 

(idegen nyelvű filmek, könnyített olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű színi 

előadások, internetes kutatási feladatok stb.), amelyek feltételezik és fejlesztik az aktív, 

önálló tanulói magatartást. Ennek kialakítása és megalapozása a nyelvórák egyik fontos 

feladata. Fontosak a kooperatív módszerek, valamint a projektmunka, amelyek fejlesztik 

a tevékenység-központú tervezést, a probléma- és folyamatközpontú gondolkodást, és 

általában a célnyelven folytatott kommunikációt. A nyelvoktatói munka tervezése során 

fontos szerepet kapnak az egyéni tanulási sajátosságok és igények is.  

A nyelvtanítás folyamatában szükséges, hogy a tanuló a digitális tartalmak 

feldolgozásához segítséget kapjon. Az iskolai és az otthon elvégzendő feladatoknak 

köszönhetően a diák már képes arra, hogy digitális eszközökön keresztül is megértsen és 

létrehozzon szöveget, valamint interakciót folytasson és tartalmat közvetítsen angol 

nyelven. Az idegen nyelvi órák során, valamint az iskolán kívüli célnyelvi tevékenységek 

által a nyelvtanuló részesévé válhat az adott kultúrának, kapcsolatot teremthet 

anyanyelvi beszélőkkel, és ilyen módon a saját és más kultúrákkal szembeni tudatossága 

erősödik. Az ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi országokról szóló olvasmányok 

vagy filmek, vagy a rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok, melyet a tanuló akár 

egyénileg, akár csoportosan készíthet el. E tapasztalatok által a nyelvtanuló a nevelési-
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oktatási szakasz végére képes saját nemzeti sajátosságait és értékeit a célnyelven 

közvetíteni.  

A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát továbbra is a pozitív, 

stresszmentes, jó hangulatú tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori 

sajátosságainak megfelelő, érdekes, nyelvi és kognitív szempontból is kihívást jelentő 

feladatokat old meg. A változatos munkaformák, a projektmunkák, a kooperatív tanulási 

technikák alkalmazása, valamint az irányító tanár és a társak visszajelzései, a különféle 

értékelési formák a középiskolában is segítik a tanulót abban, hogy továbbra is szívesen 

és örömmel vegyen részt a tanórai feladatokban. Önbizalma erősödik, nyitott és motivált 

marad nyelvtudása hosszú távú fejlesztésére. A nevelési-oktatási szakasz végére 

magabiztossá válik, és egyre inkább szívesen és tudatosan használja nyelvtudását. Képes 

saját hibáit észrevenni, javítani, valamint saját és társai haladását értékelni. 

A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi 

cselekvéseknek az alapja az idegen nyelvű szöveg, mely a nyelvtanuló számára tartalmi és 

nyelvi szempontból is illeszkedik életkorához és érdeklődéséhez. A jól megválasztott, 

megbízható tananyag nagy segítség tanárnak és tanulónak egyaránt, és a tanulási 

folyamat sikeressége szempontjából meghatározó lehet. E nevelési-oktatási szakasz egyik 

legfontosabb célja a szövegkompetencia tudatos fejlesztése egyre elvontabb és 

összetettebb szövegek révén. A nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, hogy a 

szövegeket megértse, és az azokból kinyert információkat fel tudja használni saját 

kommunikációs céljainak megvalósítására. Hangsúlyos szerepe van emellett a nyelvi 

eszközök funkcionalitásának, melyek nem különálló egységekként, hanem kontextusba 

ágyazottan kell, hogy megjelenjenek. A nyelvtanulót arra is képessé kell tenni, hogy a 

szövegértés és a szövegalkotás során a nyelvi eszközök szövegben betöltött funkcióját 

tudatosan kezelje, és szövegkohéziós, valamint figyelemvezető eszközöket használjon. 

A nyelvi tartalmak és eszközök átadása továbbra is kontextusba ágyazottan, 

szövegek alapján, konkrét beszédhelyzetekben akár nonverbális és/vagy vizuális 

elemekkel megsegítve történik. A használható nyelvtudás és a valós kommunikáció 

elsajátítása érdekében továbbra is integráltan kell fejleszteni a nyelvi és nem nyelvi 

készségeket.   

Amennyiben az idegen nyelv oktatása csoportbontásban történik a tanulókat 

nyelvtudásuk alapján kell beosztani, az intézmény kötelező nyelvi szintfelmérést tarthat. 

 

Tanulási eredmények 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 12. évfolyam végére a KER szerinti B2 nyelvi 

szint a kimeneti cél, ezen belül a továbbtanulni nem szándékozó tanulónak fel kell 

készülnie legalább a középszintű idegen nyelvi érettségi követelményeinek sikeres 

teljesítésére. A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló témakörtől függetlenül ismer és 

tudatosan alkalmaz nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat, képessé válik arra, hogy 

nyelvtudását valós, személyes, tanulással kapcsolatos vagy szakmai céljaira alkalmazza, 
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valamint készül az aktív nyelvtanulás eszközeivel az egész életen át tartó tanulásra. 

Ezeket más tanulási területeken is alkalmazza kompetenciáinak mélyítésére.  

Az egyes élő idegen nyelvi kerettantervek felépítése, szerkezete 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. A 9-12. 

évfolyamon valamennyi, az 5-8. évfolyamon bevezetett témakör szerepel, elemeik 

azonban jelentősen bővülnek, és feldolgozásuk egyre árnyaltabban és mélyebben 

történik. Egyre hangsúlyosabbá válnak a kereszttantervi, interkulturális és célnyelvi 

vonatkozások, valamint a tudásmegosztással és ismeretszerzéssel kapcsolatos tartalmak. 

Az általános iskolában még egy témakörként kezelt személyes és környezeti témák 

gimnáziumban már önálló egységként jelennek meg. Új témakörök a négyéves nevelési-

oktatási szakaszban: az utazás és turizmus, a tudomány és technika és a kommunikáció; a 

11-12. évfolyamon: az ember és társadalom, a munka világa és a gazdasági és pénzügyi 

ismeretek. A közéleti témakör kiegészül a hobbik, a szabadidő és a művelődés 

aspektusaival. Az osztálytermi témakör a 9-10. évfolyamon az iskola és a tanulás témáit, 

11-12. évfolyamon pedig a vizsgafelkészítést, illetve az érettségire való felkészítést állítja 

fókuszba. 

Az egyes témakörök mellett meghatározásra kerültek az adott évfolyamokra 

kötelező nyelvi funkciók, nyelvi elemek és struktúrák, melyeket a 9-10. évfolyamra, 

valamint a 11-12. évfolyamra vonatkozó specifikus bevezetők utolsó részei sorolnak fel. 

A megadott nyelvi funkciók, stratégiák és elemek az általános iskola 4., 5-6., és 7-8. 

évfolyamok kerettanterveiben megadott listákra épülnek, azok kötelező ismeretéből 

indulnak ki, azokat bővítik, és a tanulónak témakörtől vagy a választott nyelvkönyvtől 

függetlenül el kell sajátítania őket. 

Az egyes témaköröknél találhatók meg a részletes tanulási eredmények, a fejlesztési 

feladatok, illetve a javasolt tevékenységek. A kerettanterv, ugyanis, minden egyes 

témakörhöz javasol tevékenységi formákat, melyek segíthetik a témakörhöz tartozó 

szókincs, illetve nyelvi struktúrák bevésődését. A motiváció állandó ébrentartása 

érdekében mindig érdemes az ilyen jellegű feladatokat a tanulók szemszögéből nézve 

négy szempont szerint megvizsgálni: fontosnak érzik-e (pl. fejleszti-e a 

kommunikációjukat), szeretik-e az ilyen típusú feladatot (pl. csoportfeladat, egyéni 

projekt), érdekesnek találják-e (pl. ad-e, igényel-e új információt), illetve szórakoztatónak 

találják-e (pl. játékok, versenyek). Az itt javasolt tevékenységi formák csak 

gondolatébresztő példák, és – ellentétben a szókincs és a nyelvi struktúrák, funkciók 

meghatározásával – nem kötelező érvényűek. 

 

ÉLŐ IDEGEN NYELV: ANGOL 

Kerettanterv az angol, mint haladó idegen nyelv tantárgy számára 

 

9–12. évfolyam 
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Az angol nyelv tantárgy kerettantervei az Élő idegen nyelv kerettanterveinek 

részeként íródtak, és az ott meghatározott céloknak, feladatoknak, módszereknek és 

kimeneti követelményeknek megvalósítását részletezik a különböző nevelési és oktatási 

szakaszokra vonatkozóan.  

9–10. évfolyam 

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak a fő célja az, hogy a tanuló az előző 

szakaszokban megalapozott idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáját 

továbbfejlessze. A nyelvi alapkészségek, valamint egyre hangsúlyosabban a társadalom és 

nyelvhasználat, a jel- és szabályrendszerek és az interkulturális kompetenciák együttes 

fejlesztése a feladat, és mindez továbbra is összhangban áll a Nat-ban megfogalmazott 

egyéb kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, hogy a 

nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon keresztül ébressze fel a tanulóban a világ 

megismerésének igényét, az ismeretek, a tudás átadásának lehetőségét, a kreatív, 

felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az interkulturális 

tudatosságot, valamint a digitális kompetenciák kialakítását.  

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad 

az önálló, tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Nemcsak egyre több és árnyaltabb, valós 

kommunikációs helyzetben tudja használni a nyelvórákon megszerzett tudását, hanem 

azt is egyre jobban érti, hogy a használható nyelvtudás a felnőtt élet, elsősorban a 

továbbtanulás, a szakmai boldogulás egyik alapvető kulcsa. Egyre inkább kész arra, hogy 

akár elvontabb témákban is alkalmazza nyelvi ismereteit, készségeit. Ezért a 

nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy az elsajátított nyelvi eszközöket egyre 

inkább személyes érdeklődéséhez, terveihez, valamint boldogulásához igazodó, valós 

kommunikációs helyzetekben használhassa.  

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és 

használatának érdekében a diák továbbra is sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old 

meg a nyelvórákon. A változatos munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt 

dolgozzon társaival, például projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon, és 

ezek során használja kreativitását, problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse 

véleményét hagyományos és digitális csatornákon keresztül is. Érzékenységéből adódóan 

különösen fontos az irányító tanár támogató visszajelzése, a többféle értékelési forma, 

amelyek által segítséget és mintát kap önmaga és társai értékeléséhez, megtanulja saját, 

és mások hibáit felismerni, és azokat helyükön kezelni. Így válik egyre inkább önállóvá a 

nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is.  

Az egyéni érdeklődés figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell 

emelni olyan idegen nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló 

a nyelvórákon kívül is szívesen foglalkozik. A 9-10. évfolyamon új témakörként 

megjelenik a tudomány és technika, a kommunikáció, az utazás és turizmus, és a már 

ismert témakörök is bővülnek, összetettebbé válnak. Kettéválik a személyes és a 

környezeti tématartomány, a személyes tématartomány kiegészül a tágabb emberi 

kapcsolatok, az életmód, valamint az ember és társadalom témakörökkel, a környezeti 
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pedig a környezetvédelemmel. Míg az osztálytermi témakör, valamint a személyes és a 

környezeti vonatkozások súlya csökken, addig hangsúlyosabbá válnak a kereszttantervi, 

a kibővített közéleti, aktuális, célnyelvi és nyelvtanulási tématartományok. A hozzájuk 

rendelt óraszámok továbbra is ajánlások, inkább a tématartományok feldolgozásának 

javasolt mélységét jelölik.  

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló újabb szövegtípusokkal – nyelvi 

szintjének és érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi olvasmányokkal ismerkedik 

meg.  A gondosan kiválasztott, autentikus szövegek feldolgozása során tovább fejlődik a 

szövegalkotási, szövegértési, valamint interakciós készsége. A célnyelvi ismeretszerzés és 

tudásmegosztás az általános iskolához képest hangsúlyosabbá válik. 

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti B1 nyelvi szintet.  

Az egyes témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók az adott szakasz 

végére elsajátítandó nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák, célnyelvi 

példákkal. A 9-10. évfolyamokra vonatkozó listákban nem jelennek meg az általános 

iskolában elsajátított elemek, de ezek további gyakorlása, tudatosítása elengedhetetlen a 

KER szerinti B1 szint eléréséhez. 

Nyelvi funkciók az angol, mint haladó idegen nyelvre a szakasz végéig (a zárójelben 

olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

— bemutatás (Let me introduce myself. This is Jack, an old friend of mine. Let me 

introduce Mr Smith to you.) 

— telefonálás (XY speaking. Can I speak to XY? I’ll call you later. Thanks for calling.)  

— elismerés kifejezése (Welldone.  It’s a good idea. I’m proud of you.) 

— ismétléskérés kifejezése nem értés esetén (Sorry, what did you say?) 

— nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Could you 

understand me? Is it clear? Sorry, what does that mean?) 

— aggódás, félelem kifejezése (I’m worried about it, I fear…, I’m afraid that…) 

— üdvözletküldés (Give my best regards to…) 

— megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Dear Sir/Madam, Dear Mr. Smith, I 

look forward to hearing from you. Yours faithfully/sincerely,) 

— beszédszándék jelzése beszélgetés közben (I’ve just got an idea. I’ll tell you what. 

Why don’t we…?) 

— elemek összekapcsolása szóban (First..., then, after that…finally) 

— kiemelés, hangsúlyozás (It’s cats that are very active at night. The biggest problem 

is that the weather is horrible.) 

— mondandó összefoglalása (All in all… To sum up… In short...) 

— beszélgetés lezárása (Right. OK. It was nice talking to you.) 

— együttérzés kifejezése (I’m so sorry to hear that. Oh, no! What a shame!) 

— szemrehányás kifejezése (It’s your fault. You shouldn’t have said that.) 

— segítségkérés és arra reagálás (Will you help me? Sure, no problem. Can you do the 

washing-up instead of me? Not now, I am afraid, I’m busy.) 
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— segítség felajánlása és elfogadása (Shall I bring you something from the shop? Yes, 

please. I’ll help you with your homework. Thanks, that sounds great.) 

— tanács kérése és adása (What shall I do? I think you should take a rest. Should I see 

a doctor? You’d better …, That’s a good idea. ..., I think you should/ought to do this.) 

— reklamálás (This soup is cold. The driver was rude. I’d like to make a complaint.) 

— engedélykérés és arra reagálás (May I use your phone? Sure, go ahead. Do you 

mind if I open the window? Please, don’t, I’m cold.) 

— feltételezés, kétely kifejezése (I don’t think he did it. He might be right. I wonder 

where he is.) 

— ok-okozat kifejezése (Why is that? Because…, How come he didn’t take part? He’s 

ill, that’s why.) 

— magyarázat kifejezése (What is it good for? It’s used for cooking., How does it 

work? It works with a battery.) 

— emlékezés, nem emlékezés kifejezése (I remember seeing her at the party last year. 

I can ’t remember locking the door.) 

— elkeseredés kifejezése (I am disappointed/ devastated.) 

— érdeklődés, érdektelenség kifejezése (I am interested in... I don’t care.) 

— bosszúság kifejezése (Oh, no! I am fed up with it.) 

Nyelvi elemek, struktúrák az angol, mint haladó idegen nyelvre a szakasz végéig (a 

zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

— cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige; Present Simple; 

Present Continuous; Present Perfect Simple (Have you done your room? I haven’t 

finished it yet.) Present Perfect Continuous (I’ve been learning English for 3 years. 

Have you been waiting for a long time?);  

— cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (Past Tense); Past 

Simple (I ate bread for breakfast. I didn’t see the film. Did you visit Joe?); Past 

Continuous (I was listening to her. Were they crying?) Past Perfect (I had seen her 

before.); 

— cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’going to’ (I’m going to be a 

doctor. It’s going to rain.); Future Simple (When will you be sixteen? I’ll help you.) 

Future Continuous (This time tomorrow I will be skiing in Austria.) 

— modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t swim.); ’could’, ’may’ (Can/could/may 

I join you?) ’should/shouldn’t’ (You should ask her.); ’mustn’t’ (You mustn’t smoke 

here.); ’can’, ’could’, ’be able to’ (I could swim when I was 5. I was able to pass the 

exam.); ’must’, ’may’, ’might’, ’can’t’ (Clara must be at school, she can’t be on 

holiday. She might like you); ’should have /might have’ (She should have done it 

sooner. He might have passed the exam.) 

— múltbeli szokások kifejezése: ’used to’ / ’would’ (I used to cry a lot when I was a 

child. My mum would always tell us stories.) 

— feltételesség kifejezése (We’ll stay at home if it rains. We would buy it if we had 

money.) 
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— függő beszéd kifejezése jelenidőben (He says he is tired. I don’t know where he 

lives. Tell him to stop it.) 

— függő beszéd múlt idejű igével (He said he was tired. She told me not to leave.) 

— szenvedő szerkezet: (The school was renovated during the summer. My car will be 

repaired tomorrow.) 

— mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám; számok, sorszámok; 

megszámlálható főnevek; megszámlálhatatlan főnevek; ’all’, ’both’, ’none’, 

’neither’, ’every’, ’each’, ’enough’, ’too’, ’quite’ (It isn’t good enough. The cake tastes 

quite good.) 

— minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary 

is the prettiest girl.); rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse); 

hosszabb melléknevek fokozása, összehasonlítás (more intelligent, She is the most 

intelligent of all.); leírás (What’s it like? What colour is it? What does it 

look/sound/taste/feel like?) 

— térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók, képleírás kifejezései (here, there, 

on the left, on the right, in, on, under, opposite, next to, between, outside, inside, 

indoors, outdoors, upstairs, downstairs, abroad) 

— időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, 

once/twice a week, every day); időpontok/dátumok (in 1997, in July, at 5 o’clock, 

on Monday, It’s eight.  It’s quarter to eight.); ’already’, ’yet’, ’just’ (I have already 

read it.  He has not finished it, yet. She has just entered the room.); időtartam: How 

long? (How long were you in Spain? For one month.); időpont meghatározása 

(soon, afterwards, later, next, then, the day before yesterday, the day after 

tomorrow, the other day, during the winter) 

— logikai viszonyok: célhatározás kifejezése (He went to Rome to study Italian) 

— szövegösszetartó eszközök: mutató névmások (this, that, these, those); kötőszavak 

(and, or, but, because), személyes névmások; ’some/any’; határozatlan névmások 

(somebody, anybody, nobody, everybody); további kötőszavak (e.g. however) 

— birtoklás kifejezése múlt időben (I didn’t have many friends at school.); jövő 

időben (At the age of 25 I will have a car.); genitive ’s’ (Joe’s brother…, Whose…?) 

— visszakérdezés: (She’s ill, isn’t she? She hasn’t met you before, has she?). 

 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

− az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

 

A 9–10. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 204 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt 

óraszám 
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Personal topics: family relations, lifestyle, people and 

society 

40 

Environment and nature 20 

School and education 10 

Holidays, travelling, tourism 10 

Public matters, entertainment 20 

English and language learning 20 

Intercultural topics 10 

Cross-curricular topics and activities 15 

Current topics 19 

Science and technology, Communication 10 

Gaining and sharing knowledge 30 

Összes óraszám: 204 

 

TÉMAKÖR: PERSONAL TOPICS: FAMILY RELATIONS, LIFESTYLE, PEOPLE AND 

SOCIETY 

 

Javasolt óraszám: 40 óra 

 

Tanulási eredmények 

 

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

végére: 

− beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a 

cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel 

történő rövid jellemzésével; 

− leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, elvontabb 

témákban; 

− érthetően tud folyamatosan beszélni, kisebb szünetek beiktatásával; 

− megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi 

tartalmát; 

− megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja azt, 

akár ismeretlen beszélgetőtárs esetében is; 

− előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének 

megfelelő ismert témáról folytatott társalgásban;  

− a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és 

érzéseit; 
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− a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő 

élethelyzetekben megfelelően alkalmazza; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

− szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós 

nyelvi interakciók során; 

− a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik 

az érdeklődési körébe tartozó témák esetén a személyes tématartományon belül; 

− a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles 

körében tesz fel releváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol 

megfelelő módon a hozzá intézett célnyelvi kérdésekre; 

− véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles 

körének használatával; 

− információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket 

ír. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

acquaintances, family relations, friends, famous people 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

immediate and wider environment, places to spend freetime 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of 

the house/flat, furnishings, appliances, clothes and accessories  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

holidays, school and family celebrations  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

hobbies, freetime activities, healthy eating, keeping fit, going to the doctor’s, doing 

chores 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

extended family, social relations, clothes and fashion, relationships, common 

illnesses, traditional treatments, positive-negative characteristics 

− Személyes élethez tartozó információk átadása  

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

− Interakció a személyes tématartományban. 

 

Javasolt tevékenységek 

— Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  

o Közeli és távoli rokonok 

o kedvenc rokonaim - miért? 
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o névadási szokások a családon belül  

o érdekes családi történetek a múltból 

o Jövőképem (plakát, prezentáció) 

o példaképem, ill.egy híres ember élete 

— internetes kutató munka és csoportos projekt – családok az angol nyelvű 

országokban 

o különbségek, hasonlóságok 

o ’close/nuclear families’, ’one parent families’, ’extended families’, ’adopted 

children’ 

o szerepek a családon belül 

o a fiatal és az idős családtagok helyzete a különböző országokban 

o a felnőtté válás hivatalos ideje a különböző országokban – miért más-más? 

— Vitafórum  

o pl. tinédzserek helyzete a családban: (What is it that teenagers find most 

irritating in middle aged people? What is it that middle aged people find 

most irritating in teenagers?) 

— Szerepjáték:  

o pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán, , telefonos beszélgetések különböző 

szakemberekkel 

— prezentáció készítése:  

o Családi ünnepek az angol és magyar családoknál – hasonlóságok és 

különbségek 

— Közvélemény kutatás:  

o hobbik, érdeklődési körök 

 

 

TÉMAKÖR: ENVIRONMENT AND NATURE 

 

Javasolt óraszám: 20 óra 

 

Tanulási eredmények 

 

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

végére: 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, 

vagy kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

− véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 
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− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos 

kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;  

− összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott 

tématartományhoz tartozó és az érettségi témákban a tanult nyelvi eszközökkel, 

felkészülést követően; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, 

IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

− értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő 

ismeretlen nyelvi elemeket; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

animals, plants  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

nature, home, city/town/village/countryside 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

natural disasters, nature protection campaigns 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

nature protection, animal protection, keeping pets, saving natural resources  

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, weather and climate, seasons  

− A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk átadása 

− Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatás:  

o veszélyeztetett állatok 

o eltűnő növények 

o nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

o a tengerek szennyezése -műanyag-szigetek a tengerben 

— Kiselőadás/prezentáció készítése:  

o veszélyben a földünk 

o a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

o a nemzeti parkok és állatkertekfeladatai 

o Mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

— Vitafórum:  

o hasznosak-e az állatkertek? 

o jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

— Egy angol nyelvű természetfilm megtekintése 
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TÉMAKÖR: SCHOOL AND EDUCATION 

 

Javasolt óraszám: 10 óra 

 

Tanulási eredmények 

 

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

végére: 

− értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári magyarázatokat a 

nyelvórákon; 

− a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és 

érzéseit; 

− részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos 

kiselőadást tart akár önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést 

követően; 

− a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

− kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

− megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi 

tartalmát; 

− alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

− alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

− véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

− visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt folyamatosan 

és érthető történetmeséléssel, a cselekményt logikusan összefűzve; 

− váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre 

jellemzően célnyelvi eszközökkel is reagál tanórai szituációkban. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

school staff 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

educational institutions, parts of school buildings  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects 

used for studying in and outside school 
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− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

school festivals, school traditions, events, extracurricular opportunities for 

language learning/use of language 

− A témakörre jellemző ismeretek, összehasonlítások célnyelven: Educational 

systems in Hungary and in the UK  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

learning, extracurricular use of language, social events, keeping traditions 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school 

subjects, knowledge, language learning targets, different ways of learning  

− Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a 

nyelvi fejlesztő tevékenységek során 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a 

nyelvi fejlesztő tevékenységek során. 

 

Javasolt tevékenységek 

— Egyéni kutatás és képes beszámoló: 

o régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

o a magyarországi és az angliai középiskola összehasonlítása 

— Csoportmunka / projekt:  

o egy osztályprogram megtervezése 

o ’Az ideális iskola’ jellemzői 

o kisfilm készítése: „Our School” 

— Internetes kutatómunka: - képes beszámolók 

o érdekes iskolák a célnyelvi országokban és hazánkban  

— Vitafórum: 

o Hasznos-e az iskolai egyenruha?  

o Jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

o Milyen a jó tanár? 

— Íráskészség fejlesztése:  

o beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

o panaszkodó email írásai angliai barátomnak a sok házifeladatról  

TÉMAKÖR: HOLIDAYS, TRAVELLING, TOURISM 

 

Javasolt óraszám: 10 óra 

 

Tanulási eredmények 

 

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

végére: 
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− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, 

vagy kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

− véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos 

kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott 

tématartományhoz tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést 

követően;  

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, szabadon 

választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

tourists, tour guides 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types 

of accommodation, destinations, sights, places of interests both in Hungary and 

around the world  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

monuments, exhibits, travel documents, tickets, means of transport, objects used 

while travelling, forms, brochures 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

holidays in Hungary and abroad 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

preparing, planning a trip, sightseeing, city tour 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-

organized and package holidays, cultural differences, effects of tourism on people 

and economy 

− Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

− Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 

 

 JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:  

o híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban 

o híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

o Lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  
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o ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

o felkészülés egy külföldi utazásra – Checklist készítése 

— Internetes kutatás 

o Érdekes, szokatlan szállások 

o Különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

— Játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

— Felmérés készítése az osztályban: 

o Ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb célpont? 

o Ki hol szeretne nyaralni? (Balaton? hegyvidék? stb.) 

— Vitafórum 

o egyéni vagy társasutazás? 

o üdülés vagy aktív nyaralás? 

— Szituációs játék  

o szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés, 

o ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a túristacsoport’ 

— Panaszlevél vagy/és kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről 

 

 

TÉMAKÖR: PUBLIC MATTERS, ENTERTAINMENT 

 

Javasolt óraszám: 20 óra 

 

Tanulási eredmények 

 

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

végére: 

− megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi 

tartalmát; 

− célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül 

is, ismeretszerzésre és szórakozásra; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

− kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat 

összekapcsolja egyéb ismereteivel; 

− írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már elvontabb 

témákban; 

− összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak 

lényegét röviden és érthetően; 

− megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget;  
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− egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben 

interakciót folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi 

háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

− információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket 

ír; 

− nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

relevant members of the public sector and civil service, tourists 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

cultural institutions, restaurants, hotels, national and international 

attractions/sights, city life/country life  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

cultural events, ways of entertainment  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

services, giving directions, giving information, presenting sights 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

hobbies, entertainment, culture 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak 

megismerése: free time activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, 

sports, books, apps, media, computer games 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű, akár irodalmi szövegek, 

filmek felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

− A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje 

− Interakció a közéleti tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Kutatómunka 

o külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

o hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

o kiállítások, érdekes múzeumok 

— Projekt munka 

o Mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

o Mi szórakoztat minket? 

— Vitakészség fejlesztése 

o  vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

o ’mozik’ – kellenek még? 

o az olvasás szerepe a 21. században 

o Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

— Íráskészség fejlesztése:  

o brossúrák, adalapok kitöltése 
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o film/könyvajánló brossúra készítése 

o plakátok, szórólapok hirdetések készítése 

— egy angol nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő - film megtekintése, 

megbeszélése 

— egy rövid angol novella órai feldolgozása 

 

 

TÉMAKÖR: ENGLISH AND LANGUAGE LEARNING 

 

Javasolt óraszám: 20 óra 

 

Tanulási eredmények 

 

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

végére: 

− beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó nyelvtanulási és 

nyelvhasználati stratégiákat; 

− nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel; 

− céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 

− céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

− használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

− egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása 

fenntartására és fejlesztésére; 

− körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem ismeri;  

− ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak 

jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

− félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát;  

− a kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a 

mondandóját; 

− a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a 

rendelkezésére álló nyelvi és stratégiai eszközöket; 

− nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat; 

− a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével 

céljainak megfelelő érzéseket és beszédszándékokat fejez ki; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az 

ismert nyelvi eszközök segítségével; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához 

kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket; 

− használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása 

fenntartására és fejlesztésére; 

− hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése 

érdekében; 
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− megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára; 

− társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is 

törekszik a célnyelvi kommunikációra; 

− kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

− törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, 

szókincsének és kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

− használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 

− összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad 

vagy nem kronológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél; 

− a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt 

használ. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt; 

− digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása 

fejlesztésére; 

− megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár egyszerűbb 

irodalmi – szöveg tartalmát; 

− a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen 

szavak jelentését; 

− egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

− nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási 

lehetőségeket; 

− kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az 

ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó témákban; 

− nyelvi haladását fel tudja mérni; 

− hibáit az esetek többségében is tudja javítani. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

language skills, language learning strategies, languages, autonomous learning 

− A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

− Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

— nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

— internetes kutatás és beszámoló  

o új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonímáiról 

o a magyar és az angol nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról  

o a dialektusokról 
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o kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

— Olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

— ’Osztálykönyvtár’ 

o évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  

— Íráskészség fejesztése 

o cikkek egy havonta megjelenő angol nyelvű osztály ’hirlaphoz’ (pl.’ Teenage 

Herald’) felhasználva az aktuáli témákhoz végzett kutatómunkákat 

o angol nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal 

angolul 

 

 

TÉMAKÖR: INTERCULTURAL TOPICS 

 

Javasolt óraszám: 10 óra 

 

Tanulási eredmények 

 

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

végére: 

− alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális 

kommunikációjában; 

− ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a 

célnyelvi közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között; 

− felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok 

között; 

− tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

− a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan 

használja. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions in the 

different countries 

− Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, 

traditions, typical landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist 

attractions 

− A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

− Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

− Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka: 

o a hagyományok ápolása Magyarországon és Angliában 
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o a falvak szerepe manapság a két országban 

o miért halt ki a népviselet Angliában és miért maradt meg Magyarországon? 

o Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

— Internetes kutatómunka 

o a labdajátékok eredete és elterjedése/változatai 

o Hollywood története és magyar vonatkozásai 

— Prezentáció 

o karácsony ünneplése a világ országaiban 

o a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye  

— Játék: 

o Leírás készítése/receptek – magyar vagy angol specialitás? 

o kviz különböző oszágok étkezési szokásairól 

— kritika írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

— Vitafórum 

o mi okozhat kulturális meglepetéseket a célnyelvi országokban? 

 

 

TÉMAKÖR: CROSS-CURRICULAR TOPICS AND ACTIVITIES  

 

Javasolt óraszám: 15 óra 

 

Tanulási eredmények 

 

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

végére: 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, 

vagy kooperatív munkaformában; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos 

kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat 

összekapcsolja egyéb ismereteivel; 

− használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, 

életkornak és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

− Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projekt munka (egyéni) 

o szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 
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o egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

o (Papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más 

tudásterület témaköreiről 

— Vitafórum 

o melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 

o kell-e a mindennapos testnevelés? 

o fontos-e a zene és a tánc? 

o kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

o fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

— Játék 

o szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a 

leghosszabb lista? 

o történelmi események modellezése szerepjátékkal 

 

 

TÉMAKÖR: CURRENT TOPICS 

 

Javasolt óraszám: 19 óra 

 

Tanulási eredmények 

 

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

végére: 

− használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális 

témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban; 

− megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi 

hírek, események lényegét. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális 

hírek és események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— videók megtekintése  

o hírműsorok  

o aktuális eseményekről szóló tudósítások 

o riportok 
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— Szerepjáték 

o ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

o TV interjú készítése egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

— Internetes kutatómunka 

o egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

o szókincsfejlesztés a média világához 

— Nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

o a szalagcímek nyelvezete 

o az újságcikkek stilusa szerkezete 

o különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében  

 

 

TÉMAKÖR: SCIENCE AND TECHNOLOGY, COMMUNICATION 

 

Javasolt óraszám: 10 óra 

 

Tanulási eredmények 

 

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

végére: 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, 

vagy kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

− véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos 

kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott 

tématartományhoz tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést 

követően; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

− értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő 

ismeretlen nyelvi elemeket; 

− megérti és értelmezi a lényeget az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic 

objects used by everyday people household gadgets, mobile phones, computers, 

internet  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

using technology in everyday life, using technology for studying or for work 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

internet, social networks 

− Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

− Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban. 

 

Javasolt tevékenységek 

— Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

o a közlekedést 

o a házimunkát  

o az oktatást? 

o a kommunikációt? 

o A világ internet nélkül? 

— Internetes kutatómunka és prezentáció 

o a világ legfontosabb találmányai 

o a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

o a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán 

o „Én és a telefonom”  

— Vitafórum  

o az internet jövője 

o mire jó a virtuális valóság?  

o haladás-e minden változás? 

o a közösségi média előnyei és hátrányai 

 

Témakör: Gaining and sharing knowledge  

 

Javasolt óraszám: 30 óra 

 

Tanulási eredmények 

 

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

végére: 

− összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan, vagy kooperatív munkaformában; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos 

kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 
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− szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi 

interakciók során; 

− környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

− írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő 

helyzetekben; 

− digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

− összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének megfelelő, rövid 

olvasott vagy hallott szövegeket; 

− nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási 

lehetőségeket; 

− nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű információ megszerzése 

− Információ megosztása angol nyelven. 

 

Javasolt tevékenységek 

− Projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

o Prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel késztése különböző témákban, és ezek 

bemutatása az osztálynak 

o Kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

o Angol nyelvű filmek, programok ismertetése az angolos faliújságon írásban 

o Projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból 

(történetek, versek, kutatási eredmények, beszámolók stb.)  

 

11–12. ÉVFOLYAM 

 

A 11. évfolyamra a tanuló már B1 nyelvtudással érkezik, és célja - nyelvtudása 

további fejlesztése mellett -, hogy legalább a középszintű, de felősoktatási felvételi esetén 

az emelt szintű érettségi követelményeit sikeresen teljesítse. Középiskolai tanulmányai 

végére már elegendő tudással és tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy nyelvtudását 

hatékonyan fel tudja használni a körülötte lévő világ megismerésére, információszerzésre 

és -cserére, valamint valós kommunikációra és kapcsolatépítésre.  

A szakasz végére célként kitűzött, KER szerinti B2 szint az önálló nyelvhasználat 

magasabb fokát jelenti. A tanuló tudja és érti, hogy ezt a célt akkor tudja elérni, ha a 

tanórán kívüli nyelvtanulási és nyelvhasználati lehetőségeit a lehető legjobban 

kihasználja: olvas, filmet néz, illetve digitális csatornákon keresztül használja a nyelvet 

lehetőleg minden nap.  A személyes tartomány a nyelvtanuló számára kibővül oly módon, 

hogy már a közéleti, az oktatási és akár a szakmai tartományok vonatkozásában is 

tényleges nyelvhasználóként tud működni, és nyelvtudását egyéni céljainak megfelelően 
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tudja alkalmazni. Egyre kevésbé akadályozzák a fizikai korlátok (például a környezeti 

zajok, vagy a kiejtés milyensége), a társadalmi/társasági tényezők (például 

beszédpartnereinek száma vagy egymáshoz viszonyított státusza), a ’mentális kontextus’ 

(például a motiváció, a lelkiállapot), vagy egyéb paraméterek (például a felkészülés 

lehetősége, vagy egy vizsgaszituáció), és egyre sokszínűbb nyelvi tevékenységekben vesz 

részt, a nyelvi stratégiák széles körének aktív és tudatos beépítésével. Általános 

beszédprodukcióját ekkor már változatos, az érdeklődési körén túlmutató témákban is 

részletes, példákkal kiegészített és jól felépített szöveg jellemzi, szükség esetén megfelelő 

érveléssel alátámasztva. Képes az előre elgondoltaktól eltérni, mondandóját a 

beszédpartnerekhez, hallgatósághoz igazítani. Írásprodukciója is összetettebbé válik, 

élményeiről és különböző eseményekről részletes és világos leírást képes adni. 

Megtervezi és az adott szituációhoz illeszti az alkalmazott nyelvi eszközöket, 

hiányosságait egyre hatékonyabban kompenzálja, és javítja hibáit. Írás-, illetve 

beszédprodukciójában érzelmeit, személyes véleményét megjeleníti, számára ismerős 

helyzetekben helytállóan folytat célnyelvi információátadást és -cserét. Szóbeli 

beszélgetést hatékonyan és megfelelő eszközökkel kezdeményez, azt fenntartja és lezárja, 

a megértést biztosítja céljainak megfelelően. Egészében világosan ki tudja fejezni magát 

mind írásban, mind beszédben anélkül, hogy komoly korlátokba ütközne. 

A tanult nyelvi elemek segítségével ismeretlen témákat és szituációkat is felismer 

mind élőbeszédben, mind pedig hangzóanyagokban, és ez igaz az anyanyelvi beszélők 

által folytatott köznyelvi társalgásra is. A konkrét bejelentések mellett képes az elvontabb 

témájú üzenetek megértésére is, ideértve a beszélők attitűdjét, nézeteit is. Olvasásában 

nagy önállóságot tanúsít, a szövegeknek megfelelően alkalmazza olvasási stílusát és 

sebességét. Hosszabb, összetettebb szövegekben megleli a részleteket is. Megért standard 

dialektusban, szokványos tempóban folyó célnyelvi műsorokat, filmeket a média 

különböző csatornáin, és ehhez változatos stratégiákat tudatosan alkalmaz.  

Interakcióiban jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez 

közelítő szinten vesz részt. A különböző közegekben olvasott és hallott szövegeket képes 

összegezni, azt továbbadni. Szókincsében változatos, a hiányosságokat körülírással 

megoldja. Nyelvhelyességében még előfordulnak hibák, de a megértést ezek már kevéssé 

gátolják. Szövegalkotásában többnyire koherens, a kohéziós eszközök széles körét tudja 

használni. Kiejtésében, hanglejtésében közelít a természeteshez, helyesírásában már 

többnyire pontos.  

A szakasz végére szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, 

testbeszéd) már lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő 

kommunikációt folytasson. Interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és 

saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek 

átadására képessé válik. Megszerzett nyelvtudásával részt tud venni célnyelvű oktatási és 

szabadidős tevékenységekben, és ez egyre inkább igaz a választott pályájának, 

érdeklődésének megfelelő tartalmakra is. A nyelvtanulás során elsajátított tanulási 

stratégiákat és készségeket már más tantárgyak elsajátításában is alkalmazza, és 

nyelvtudását kereszttantervi témákban is fejleszti.  
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Ebben a szakaszban a témakörök óraszámai kifejezik a nyelvtudás fejlődésének és 

az életkor változásának következtében áthelyeződő hangsúlyokat. A középiskola elején a 

személyes tématartomány még kiemelkedő szerepet játszik. Ezt itt felváltja egy 

egyenletesebb eloszlás, azaz nagyobb jelentőséget kapnak további témakörök, mint 

például az országismeret és az interkulturális ismeretek vagy egyes kereszttantervi 

tartalmak idegen nyelven. A tanuló életkora és elvontabb gondolkodása lehetővé teszi, 

hogy megjelenjenek új témakörök is, melyeket az érettségi vizsgára történő felkészülés 

tesz szükségessé. Ilyen témák az ember és társadalom, a különböző és egyre szaporodó 

függőségek veszélyei vagy a gazdasági és pénzügyi ismeretek. A pályaválasztás előtt álló 

11-12. évfolyamos diákok számára szintén elengedhetetlen a munka világával való 

ismerkedés a célnyelven, mely a nyelvi fejlődés mellett kiváló lehetőséget nyújt az erről 

történő beszélgetésre, gondolkodásra, valamint a munkavállalói kompetencia 

megalapozására. Ezeken az évfolyamokon az osztálytermi és iskolai témakört a 

vizsgafelkészülés váltja fel, mert a tanulónak tanórai keretek között kell megismerkednie 

az angol nyelvi érettségi feladataival, követelményeivel, valamint a sikeres teljesítéshez 

szükséges stratégiákkal. Rálátást kell kapnia az értékelés szempontjaira, és gyakorlatot 

kell szereznie a feladatsorok megoldásában. Mindezek elérése érdekében a középiskola 

utolsó két évében a legnagyobb jelentőség a célnyelvi és nyelvtanulással kapcsolatos 

témakörnek jut. 

Ebben a szakaszban is fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a 

középiskolai évek végére a tanulónak képessé kell válnia nyelvtudása önálló 

fenntartására és továbbfejlesztésére, valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és 

szakmai életében való használatra adaptálni tudja.   

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott B2 nyelvi szintet, és fel 

tud készülni az emelt szintű nyelvi érettségi vizsga sikeres teljesítésére, amely elősegíti 

számára a felsőoktatásba való bejutást. 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az 

egyes témakörök mellett az adott két évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi 

elemek, struktúrák kerültek megfogalmazásra célnyelvi példákkal. A 11-12. évfolyamokra 

vonatkozó listákban megjelenhetnek korábbi elemek összetettebb nyelvi példákkal és 

újonnan belépő funkciók és struktúrák is. 

Nyelvi funkciók az angol, mint haladó idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a 

zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

— álláspont, vélemény kifejezése (In my view …, As I see it …, Personally, I think …) 

— érvek felvezetése (I find it extremely important …, When we consider…, Considering 

…, We should keep it in mind that …, I suppose we all agree that …)  

— egyetértés mások érveivel (I completely agree. I couldn’t agree more. That’s exactly 

what I think, You’ve persuaded me.) 

— kétely, bizonytalanság kifejezése (I’m not entirely sure, Yes, maybe, but…, I see what 

you mean, but … I agree to some extent, but…)   
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— mások érveivel való egyet nem értés (I am afraid I disagree/can’t agree with you. I 

don’see why/how …, Actually, … Surely you don’t think that … I partly agree. I agree 

up to a point. I completely disagree. You must be joking.) 

— konklúzió levonása (The point I’m trying to make is …, All in all it shows …)  

— statisztikai adatok elemzése grafikon, diagramm segítségével (Judging from the 

examples …, The diagram proves that …) 

— reklamáció, panasz kifejezése (I’d like to make a complaint about …, I’d like to return 

this …, It doesn’t fit. It’s not my size. It won’t work properly. Can I have a refund?) 

— bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I apologise. I feel/am sorry for …)  

— érzések kifejezése (I’m satisfied. I’m frightened. I’m embarrassed.)   

— szükségesség kifejezése (It is necessary/unnecessary to …)  

— dicséret, kritika kifejezése (Congratulations! I congratulate you on doing it.) 

— javaslat és arra reagálás (I was wondering if you’d like to ... I recommend…. Yes, that 

would be excellent. That’s a good idea, but…)  

— információkérés (Could you please tell me when the next train leaves? You wouldn’t 

know the time, would you?) 

— egymást követő események leírása (Firstly, secondly, thirdly, later on, in the end, 

eventually) 

— beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Can I interrupt you for a second? May I 

say something?) 

— segítségkérés és arra reagálás (Could you do me a favour? Could you give/lend me a 

hand? Sure. No problem.) 

Nyelvi elemek és struktúrák az angol, mint haladó idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon 

(a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

— cselekvés, történés kifejezése jövő időben: future continuous, future perfect (I’ll be 

cooking then. I’ll have finished cooking by then.)  

— jövőidejűség kifejezése a múltban: ’was/were going to’, ’was/were about to’, 

’was/were to have’ (I was going to help her. I was about to leave.) 

— cselekvés, történés kifejezése múlt időben: past perfect continuous (I had been 

learning English for two years before I passed my exam.) 

— feltételes mód kifejezése: third conditional, ’I wish’, ’if only’ (I would have done it if I 

had had the time. I wish you were here. If only he could have helped me.)  

— függő beszéd: statements, questions, requests, offers, orders, reporting verbs (She 

threatened to leave me there. She asked me if she should leave. She asked me to take 

her home. She offered to take me home. She told me to take him home.) 

— vonatkozó névmások / mellékmondatok: relative pronouns and clauses (She’s a girl 

who can sing really well. I won’t eat the banana which was on the floor.) 

— közvetett kérdések: indirect questions (Could you tell me what the time is, please?) 

— műveltetés kifejezése: causative (I have my hair cut every month.) 

— igei vonzatok (gerunds and infinitives) 

— szövegkohéziós elemek (in addition, furthermore, in fact, so as, since, although, even 

though, however…) 
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— inverzió: inversion (Not only did they listen to me, they also followed my orders. 

Never have I seen such a beautiful landscape.) 

— képzők: negative prefixes (uneducated, impolite), adjective suffixes (dangerous, 

professional, hopeful) noun suffixes (teacher, bakery, difference)  

— visszaható névmások: reflexive pronouns (myself, yourself, herself…)  

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló: 

— az adott tématartományban megért összetett, elvontabb, akár anyanyelvűek 

kommunikációjából születő célnyelvi szöveget; 

— létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú 

célnyelvi szöveget; 

— életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat. 

 

A 11–12. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 248 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt 

óraszám 

Personal topics: family relations, lifestyle  20 

Environment and nature 15 

Holidays, travelling, tourism 15 

Public matters, entertainment 15 

English and language learning 20 

Intercultural topics 20 

Cross-curricular topics and activities 20 

Current topics 20 

Science and technology, Communication 15 

People and society 15 

Financial matters 13 

Carreer and employment 15 

Gaining and sharing knowledge 20 

Final exam preparation 25 

Összes óraszám: 248 

TÉMAKÖR: PERSONAL TOPICS: FAMILY RELATIONS, LIFESTYLE 

 

Javasolt óraszám: 20 óra 

 

Tanulási eredmények 

 

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

végére: 
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− beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló, akár az érdeklődési körén 

túlmutató vagy elképzelt személyes eseményről a cselekmény, a körülmények, az 

érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és 

világos jellemzésével; 

− a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár 

anyanyelvi beszélők köznyelvi kommunikációjában és számára kevésbé ismert 

témákban és szituációkban is; 

− megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget; 

− értelmezi az összefüggéseket; 

− megért szokványos tempóban folyó autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő 

tartalmakat, változatos csatornákon; 

− megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú 

írott szövegekben; 

− társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és 

szükség esetén lezárja azt a személyes tématartományon belül, akár anyanyelvű 

beszélgetőtárs esetében is; 

− érzelmeit és véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat; 

− érzelmeit és véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat; 

− a nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben 

megfelelően alkalmazza; 

− mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles 

körének használatával; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

− szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a 

beszédpartnerekhez, hallgatósághoz igazítja; 

− beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik 

kompenzálni; 

− szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő 

szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz részt a személyes 

tématartományban és az idetartozó érettségi témákban. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

acquaintances, family relations, different generations within the family, love and 

marriage, friends, famous people, role models, healthcare personnel 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

immediate and wider environment, workplace, healthcare facilities, places to 

spend freetime 
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− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of 

the house/flat, furnishings, appliances, basic objects used for treating illnesses and 

keeping fit, clothes and accessories  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

holidays, school and family celebrations, sports, sport events, illnesses 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

daily routine, habits, healthy eating, eating in different places (home, canteeen, 

restaurants) keeping fit, going to the doctor’s, household duties, doing chores, 

doing the garden and taking care of everyday responsibilites  

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

extended family, welfare, social relations, clothes and fashion, life stages, 

relationships, future plans, common illnesses/injuries, healthcare (traditional 

treatments, home remedies), positive and negative characteristics, personal 

success and failure, future plans 

− Személyes élethez tartozó összetettebb akár a közvetlen vonatkozásokon 

túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a 

személyes tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatás: 

o A családok szerepe a különböző társadalmakban (dinasztiák, klánok stb…) 

o Milyenek voltak a családok Magyarországon 100 évvel ezelőtt? 

o A nők szerepének változásai az évszázadok folyamán 

o Az orvoslás lehetőségei a régmúltban és ma 

— Szerepjáték:  

o orvosi ellátás igénybevétele 

o  ajándékba kapott ruhanemű/könyv/telefon visszacserélése 

— Önálló szövegalkotás 

o  életem 15 év múlva  

o híres személyiségek, mint példaképek 

— Vitafórum 

o  az egyes családtagok családban betöltött szerepe és feladatai 

o ’A házasságok az égben köttetnek’ 

o Vannak-e még családi példaképek? 

TÉMAKÖR: ENVIRONMENT AND NATURE 

 

Javasolt óraszám: 20 óra 

 

Tanulási eredmények 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére: 

− beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató környezeti eseményről a 

cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel 

történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

− a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár 

anyanyelvi beszélők köznyelvi kommunikációjában számára kevésbé ismert 

témákban és szituációkban is; 

− megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő 

összefüggéseket; 

− megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus 

szórakoztató és ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

− megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú 

írott szövegekben; 

− társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és 

szükség esetén lezárja azt a környezeti tématartományon belül, akár anyanyelvű 

beszélgetőtárs esetében is; 

− szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a 

beszédpartnerekhez, hallgatósághoz igazítja; 

− beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik 

kompenzálni; 

− környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében hatékonyan ad 

át és cserél információt; 

− érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel szóban megfogalmazza és 

arról interakciót folytat; 

− érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel írásban megfogalmazza és 

arról interakciót folytat; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi eszközökkel 

alkot szöveget szóban és írásban; 

− szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő 

szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz részt a környezeti 

tématartományban és az idetartozó érettségi témákban; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, 

IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan 

vagy kooperatív munkaformában; 

− megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő 

összefüggéseket; 
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− értelmezi az elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi 

elemeket; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

− véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos 

kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

animals, plants, environmental protection personnel  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

nature, home, city/town/village/countryside, geographical places, continents, 

space, the Earth 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

natural disasters, nature protection campaigns  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

nature protection, animal protection, keeping pets, saving natural resources, 

volunteering 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, maintaining the environment, sustainability, weather and climate, 

seasons, recycling and reusing 

− Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon 

túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti 

tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Kiselőadás angol nyelven IKT eszközök segítségével 

o Természeti kincsek Magyarországon 

o Mindennapi természetvédelem 

— Csoportos projektmunka  

o A hulladékújrahasznosítás lehetőségei  

— Kutatómunka az interneten 

o alternatív energiaforrások 

o globális felmelegedés 

o a föld belső szerkezete, lemez eltolódások, vulkánok, cunamik  
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TÉMAKÖR: HOLIDAYS, TRAVELLING, TOURISM 

 

Javasolt óraszám: 15 óra 

 

Tanulási eredmények 

 

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

végére: 

− összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a nyaralás, utazás, 

turizmus tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár 

elvontabb tartalmakra is kitérve; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, 

IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, 

vagy kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó 

szövegekben; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

− véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

tourists, tour guides, public service personnel  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types 

of accommodation, destinations, sights, places of interests, public service offices 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

monuments, exhibits, travel documents, means of transport, objects used while 

travelling, forms, brochures 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

holidays in Hungary and abroad, festivals 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

preparing, planning, organizing a trip, sightseeing, guided tours  

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-

organized and package holidays, currencies, cultural differences, effect of tourism 

on people and economy, new areas in tourism: wellness, language learning 
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− A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás, 

utazás, turizmus tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Szerepjáték  

o telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra 

— Önálló projektmunka  

o prospektus összeállítása a lakóhely nevezetességeiről  

o plakátkészítés a saját és egy választott ország kulturális különbségeiről 

— Egy dokumentumfilm megtekintése egy célnyelvi ország nevezetességeiről 

— Csoportos projektmunka 

o film készítése lakóhelyem nevezetességeiről 

— kutatómunka (Internet, újságok, statisztikák)  

o Az utazás hatása a gazdaságra, társadalomra 

— Vitafórum 

o  a turizmus pozitív és negatív hatásai 

o olcsók-e az olcsó repülőjáratok? 

 

TÉMAKÖR: PUBLIC MATTERS, ENTERTAINMENT 

 

Javasolt óraszám: 20 óra 

 

Tanulási eredmények 

 

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

végére: 

− beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató közügyekkel, szórakozással 

kapcsolatos eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok 

ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

− a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét számára 

kevésbé ismert témákban és szituációkban is; 

− a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában; 

− megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét, valamint a beszélők 

véleményét is; 

− megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus 

szórakoztató és ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

− megérti és értelmezi a legtöbb televíziós hírműsort; 
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− megérti és értelmezi az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és 

szükség esetén lezárja azt szórakozás, illetve információszerzés, -csere céljából, 

akár anyanyelvű beszélgetőtárs esetében is; 

− a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi kommunikációt 

igénylő helyzetekben interakciót folytat a természeteshez közelítő módon, 

felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a 

társadalmi normákhoz; 

− digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

− nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

− nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli nyelvtanulási 

lehetőségeket. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

members of the public sector and civil service  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

cultural institutions, public offices, restaurants, hotels, national and international 

attractions/sights, city life/country life  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance 

tickets, forms, brochures  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

cultural events, ways of entertainment 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

administration, services, giving directions, giving information, presenting sights 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

hobbies, entertainment, culture, services 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak 

alkalmazása: free time activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, films, 

books, computer games, sports, applications, media 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása 

szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

− A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó 

összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a 

közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatómunka 
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o kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott 

célnyelvi/magyarországi városban 

o egy híres művész, író vagy költő munkásságának bemutatása  

— Szerepjáték 

o útbaigazítás kérése és adása 

— Vitafórum 

o GPS vagy útbaigazítás? 

o Kidobhatjuk már a papír térképeket? 

o Az e-könyvek előnyei és hátrányai 

 

 

TÉMAKÖR: ENGLISH AND LANGUAGE LEARNING 

 

Javasolt óraszám: 32 óra 

 

Tanulási eredmények 

 

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

végére: 

− tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása 

fenntartására és fejlesztésére; 

− hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban kompenzálja, javítja 

a tanult stratégiák felhasználásával; 

− céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

− használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

− használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére; 

− társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is 

törekszik a célnyelvi kommunikációra; 

− kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

− törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, 

szókincsének és kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

− a legfontosabb jelenkori témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az 

ismeretlen szavak jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó 

mondat jelentését; 

− a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével 

érzéseit és beszédszándékait világosan és érthetően fejezi ki; 

− a szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy digitális 

segédeszközt, szótárt;  

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a természeteshez közelítő 

célnyelvi interakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével; 
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− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert témához 

kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket.  

− alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, természeteshez közelítő kiejtést, 

beszédtempót és intonációt; 

− digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása 

fejlesztésére; 

− megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is tartalmazó szóbeli 

közléseket; 

− hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

− elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;  

− egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

− céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat; 

− nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja; 

− hibáit általában önállóan is tudja javítani; 

− nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási és 

nyelvhasználati lehetőségeket; 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

language skills, language learning strategies, languages, accents and dialects, 

autonomous learning 

− A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi 

elemekben 

− A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

− Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni projekt 

o 2-3 könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló írása 

o egy kétnyelvű novella elolvasása és a fordítás értékelése 

— interaktív térképek használata  

o ismerkedés célnyelvi dialektusokkal 

o ismerkedés a célnyelvi kiejtési szótárakkal 

— csoportmunka 

o szótári ismeretek alapján idegen nyelvi szócikkelyek írása 

o szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz 

— prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív 

tapasztalatairól 

— Vitafórum 

o miért halványulnak el a dialektusok? 

o internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni? 
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TÉMAKÖR: INTERCULTURAL TOPICS 

 

Javasolt óraszám: 15 óra 

 

Tanulási eredmények 

 

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

végére: 

− alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális és akár 

formális kommunikációjában; 

− ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb vonásait; 

− interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is megfelelő 

kommunikációt folytat írásban és szóban; 

− megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok 

között; 

− alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális 

kommunikációjában; 

− szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) 

már lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt 

folytasson; 

− interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának 

kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására 

képessé válik; 

− tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

− ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és 

különbségeket; 

− tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országokra jellemző alapvető 

érintkezési és udvariassági szokásokat; 

− átadja célnyelven a magyar értékeket; 

− a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan 

használja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions 

− Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, 

traditions, typical landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist 

attractions, arts, history, literature 

− Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete 

− Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és alkalmazása  

− Hazánk legfontosabb történelmi eseményeinek, személyeinek, folyamatainak 

ismerete célnyelven  
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− A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

− Célnyelvi kultúráról információk átadása 

− Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása 

− Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— projektmunka  

o Magyarország rövid történelme 

o Anglia rövid történelme 

o A magyar és angol történelem kapcsolódási pontjai  

o hagyományok és szokások egy célnyelvi országban  

o Mely országokban van magyar nyelvű lakosság, milyen számban 

o Miért vált az angol világnyelvvé? 

— internetes kutatómunka  

o egy célnyelvi ország gasztronómiája  

o magyar receptek angol interpretálása 

o Milyen más nyelvek találhatók az Egyesült Királyságban? 

— Egy angol történelmi film megtekintése  

— Vitafórum 

o Fontos-e a hagyományok életben tartása 

o Fontos-e a különböző kultúrák megőrzése? 

o Miben hasznos a globalizáció?  

o Romantikus idea vagy tényleg fontos az önrendelkezés? 

 

 

TÉMAKÖR: CROSS-CURRICULAR TOPICS AND ACTIVITIES 

  

Javasolt óraszám: 20 óra 

 

Tanulási eredmények 

 

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

végére: 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, 

vagy kooperatív munkaformában; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos 

kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven; 

− használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, 

életkornak és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

− Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni projektmunka 

o a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása 

o poszter vagy kiselőadáskészítése bármely más tudásterület témaköreiről 

— Vitafórum 

o a humán vagy a reál műveltség a fontos? 

 

 

TÉMAKÖR: CURRENT TOPICS 

 

Javasolt óraszám: 20 óra 

 

Tanulási eredmények 

 

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

végére: 

− használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban; 

− felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket ismeretszerzésre és 

szórakozásra.  

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális 

hírek és események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Pármunka  

o célnyelvi sajtótermékek felkutatása  

o angol sajtótermékek fajtái 

o angol újságcikkek stílusának megismerése – magyar híreket ebben a 

stílusban megjeleníteni 

o aktuális hírek olvasása 
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o az olvasott cikk tartalmának ismertetése, és állásfoglalás a benne 

foglaltakkal kapcsolatban 

— Osztálymunka 

o angol nyelvű híradó rendszeres nézése 

o iskolai/osztály hírekből angol nyelvű híradó készítése, filmezése  

 

 

TÉMAKÖR: SCIENCE AND TECHNOLOGY, COMMUNICATION 

 

Javasolt óraszám: 15 óra 

 

Tanulási eredmények 

 

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

végére: 

− összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány és technika 

tématartományhoz tartozó alapvető témákban; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, 

IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

scientists, researchers, inventors, engineers, people working for scientific and 

technological development  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic 

objects used by everyday people/scientists/IT professionals, (parts of) IT gadgets  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

exhibitions 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

using technology in everyday life, using technology for studying or for work, major 

innovations 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

internet, dangers of the internet, social networks, research, inventions 
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− A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a tudomány 

és technika tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatómunka 

o találmányok 

o a jövő technikái 

— Egyéni project 

o Az autó/repülő története – kik voltak a feltalálók? 

o A jogosítvány megszerzése, az autó részei  

o Mit fog tudni a következő telefonom? 

— Vitafórum  

o az internet pozitív és negatív oldalai  

o Lesz-e az unokámnak telefonja? 

o Lehetséges-e még az egyéni feltalálás? 

 

 

TÉMAKÖR: PEOPLE AND SOCIETY 

 

Javasolt óraszám: 20 óra 

 

Tanulási eredmények 

 

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

végére: 

− összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és társadalom 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb 

tartalmakra is kitérve; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, 

IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, 

vagy kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 
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− véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

family, friends, acquaintances, members of the society (teenagers, adults, the 

elderly), the public, authorities, people working in services    

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

towns, villages, countryside, home, public places, public offices 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects 

used in everyday life, fashion and clothes items  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

holidays, family events and celebrations, national and international events and 

holidays  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

shopping, using public services, everyday tasks and chores, taking part in the life 

of a community, volunteering, community service 

− A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: drug addict, computer 

nerd, workaholic 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic 

gender roles, tolerance, friendships, relationships, appearance and personality, 

differences between individuals, relationship between generations, crime and 

punishment 

− Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és 

társadalom tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni projekt 

o különböző társadalmi berendezkedések a történelem folyamán 

o hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek 

o önkéntesség, társadalmi munka, társadalmi szerepvállalás 

— Szerepjáték:  

o szolgáltatások igénybevétele 

—  Önálló szövegalkotás:   

o Megfigyeléseim a generációk közti különbségekről 

— Vitafórum/eszmecsere  

o korunk függőségei (pl: vásárlás, játék, telefon) 

o megszüntethetőek-e a társadalmi különbségek? 

o megszüntethetőek-e az előítéletek?  
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TÉMAKÖR: FINANCIAL MATTERS 

 

Javasolt óraszám: 10 óra 

 

Tanulási eredmények 

 

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

végére: 

− összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb 

tartalmakra is kitérve; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, 

IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan 

vagy kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

employers, employees, white and blue collar workers 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

public service offices  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: money, 

currencies, bank forms, advertisements, commercials  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

saving, spending and wasting money, banking, online shopping, exchanging 

currencies 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family 

budget, saving, spending and wasting money 

− A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a 

pénzügyek és gazdaság tématartományban. 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni projekt 

o a pénz kialakulása, története 

o az első bankok 

— Szerepjáték  

o banki ügyintézés  

o számlanyitás 

o reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban  

o valutaváltás nyaralás előtt 

— eszmecsere 

o spórolás-költekezés 

o a jövedelem értelmes beosztása 

— kutatómunka (internet, újságcikk) 

o hitelek, állami támogatások 

o a tőzsde története, működése 

 

 

TÉMAKÖR: CARREER AND EMPLOYMENT 

 

Javasolt óraszám: 15 óra 

 

Tanulási eredmények 

 

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

végére: 

− összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és 

munkavállalás tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár 

elvontabb tartalmakra is kitérve; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, 

IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, 

vagy kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és 

munkavállalás tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus 

hangzó szövegekben; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és 

munkavállalás tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben; 

− véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat. 



122 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

professionals, employers, employees, colleagues  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

workplaces, offices  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects 

used in different jobs 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: job 

interviews, meetings   

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

planning, life long learning, applying for a job 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

choosing a career, summer jobs, working hours, part time jobs, unemployment, 

team work, individual tasks, cooperation, critical thinking, mobility, CV 

− A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és 

munkavállalás tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Önálló szövegalkotás  

o jelentkezés álláshirdetésre 

o angol nyelvű önéletrajz készítése 

— Szerepjáték  

o Állásinterjú 

o beszégetés egy állásbörzén 

— Olvasott szövegértés fejlesztése 

o Álláshirdetések böngészése 

o Munkaköri leírás értelmezése 

— Csoportos projektmunka  

o Egy munkahelyi projekt kidolgozása 

o Közkedvelt szakmákbemutatása 

 

TÉMAKÖR: GAINING AND SHARING KNOWLEDGE  

 

Javasolt óraszám: 30 óra 

 

Tanulási eredmények 

 

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

végére: 
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− összetettebb információkat ad át és cserél; 

− összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos 

kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi 

interakciók során; 

− környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

− összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

− írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 

− írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő 

helyzetekben; 

− célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül 

is, ismeretszerzésre és szórakozásra; 

− digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

− nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási 

lehetőségeket; 

− nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

− használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  

− használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra; 

− használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Angol nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

− Akár elvontabb információ megosztása angol nyelven 

− Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, 

tudásmegosztásra, nyelvi fejlesztésre. 

 

A témakör feldolgozásához javasolt tevékenységek 

o Prezentáció, hangfelvétel, video felvételkésztése bármely témában 

o idegen nyelvű szócikk/blog írása megadott témában, kutatómunka alapján 

 

 

TÉMAKÖR: FINAL EXAM PREPARATION 

 

Javasolt óraszám: 20 óra 

 

Tanulási eredmények 

 

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

végére: 
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− a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és 

érzéseit; 

− alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető sajátosságokat; 

− a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

− megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten; 

− összefüggő szövegeket ír önállóan, akár elvontabb témákban; 

− megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi 

tartalmát; 

− megérti a hangzó szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

− megérti és értelmezi az írott szövegben megjelenő összetettebb 

részinformációkat; 

− informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, digitális 

felületen is; 

− aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz részt a változatos szóbeli 

interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

− véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat használ; 

− megértést nehezítő hibáit önállóan javítani tudja; 

− egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben 

interakciót folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi 

háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

− nyelvi produkciójában és recepciójában önállóságot mutat, és egyre kevesebb 

korlát akadályozza; 

− egyre változatosabb, hosszabb, összetettebb és elvontabb szövegeket, tartalmakat 

értelmez és használ; 

− közép- és emeltszintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg; 

− közép- és emeltszintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg; 

− az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja; 

− az haladó idegen nyelvből sikeres érettségit tesz legalább középszinten. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

− A szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő 

átgondolása 

− A folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

− Az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése.  
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Vizsgafeladatok gyakorlása 

— Vizsgaszituációk gyakorlása 

— Szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

— Vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó 

témakörökben 

— Viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben 

— Megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez 

kapcsolódóan 

 

 

EMELT SZINTŰ (TAGOZATOS) KÉPZÉS 

heti 6-7-6-6 óra 

 

9-12. ÉVFOLYAM 

 
Bevezetés: 

Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai 

referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának 

megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik 

az általános kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati 

készségekkel és jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek mindenfajta 

tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is szükségesek. 

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

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

későbbiek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat 

középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével 

kommunikatív feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, 

illetve interaktív nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb 

megoldandó feladat több készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket 

integráltan tanítjuk.  

A mindennapi nyelvhasználatban, így a nyelvtanulásban is, fontos szerepet 

játszanak a szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a 

nyelvhasználó, ill. a nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja mint 

számára lényegeset, felfogja mint nyelvi egységet és összefüggésében értelmezi. A 

produkció során megtervezi és szóban vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó 

szöveget. 

A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük, és 

használniuk kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen 

megformált, értelmes mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló 
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szerveződésének, szerkesztésének az elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé 

formálhassák közlendőjüket. Ismerniük kell azokat az eszközöket és forgatókönyveket, 

amelyekkel sikeresen megoldhatók a különféle kommunikációs helyzetek. Tisztában kell 

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

korosztályok és a társadalmi csoportok között különböző alkalmakkor szabályozzák az 

érintkezést. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék és a helyzetnek 

megfelelő hangnem használatának a szabályai is.  

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

autentikus, a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a 

tanulók maguk is viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, 

részeseivé válhatnak az adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven 

beszélőkkel, ami komoly motivációs forrás lehet, és elősegítheti az autonóm tanulóvá 

válást. A tanulási folyamat szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak 

és a projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a motivációt. 

Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a 

nyelvtanulással, az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal 

kapcsolatos pozitív attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben 

tartását és a nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot. 

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi 

integráció fontosságát. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni 

tudjanak más tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra. 

Ugyanakkor az idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal 

gazdagíthatja a tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak. 

Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a 

nyelvtanulási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, 

hogy nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak 

el. 

A Nat lehetővé teszi az élő idegen nyelv emelt szintű oktatását is a helyi tantervben 

meghatározott, a kerettantervben előírt minimum 3 óránál magasabb óraszámban, hogy 

a tanulók igényeik szerint emelt szintű érettségi vizsgát tehessenek. Ebben az esetben az 

egyes képzési szakaszokra meghatározott nyelvi szintek a következők: 

Óraterv: 

évfolyam 9. 10. 11. 12. 

heti óraszám 6 7 6 6 

hetek száma 36 36 36 32 

éves óraszám 216 252 216 192 

KER szint A2.2 B1 B1+ B2 
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Értékelési rendszer: 

Értékelési szempontok: minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön és/vagy 

együttesen értékelünk. 

 

Az értékelés módjai: 

– önértékelés (Portfolio) 

– társértékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

– minősítő-szelektáló (szummatív)  

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás) 

A továbbhaladás feltétele minden évfolyamon: a készségekre kapott értékelések 

(osztályzatok) átlaga érje el az 50%-ot.  

 

Az osztályozás módja:  

0 – 49%: elégtelen (1) 

50 – 61%: elégséges (2) 

62 – 74%: közepes (3) 

75 – 87%: jó (4) 

88 – 100%: jeles (5) 

 

Képzési szakaszok 

 

9. ÉVFOLYAM 

 

Az első idegen nyelvből a gimnázium 10. évfolyamának végére a tanulóknak el kell 

jutniuk az európai hatfokú skála második és harmadik szintjei közé, azaz egy A2-B1 

közötti tudásszintre. Ez lehetőséget ad az intenzív készségfejlesztésre, a felzárkózásra és 

a nyelvi csoportok közös, de szükség szerint differenciált haladására és az egyéni 

szükségletek figyelembevételére is. Megfelelő alapul szolgál emellett ahhoz, hogy a 

továbbiakban minden tanuló eljusson a gimnáziumi tanulmányok végén minimumként 

előírt B1 szintre. 

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

érdeklő tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs 

technológiák használatára. Tudatosítani kell a nyelvórai és az iskolán kívüli nyelvtanulás 

lehetőségeit, hogy ez is segítse a tanulókat az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

Ebben a nyelvtanítási szakaszban is fontosak a korosztályi sajátosságok. A tanárnak 

figyelembe kell vennie, hogy a legtöbb tanuló az önkeresés időszakát éli, kritikus 

önmagával szemben, erősek a kortárs csoport hatásai. Ugyanakkor építhet a tanár a 

tanulók nyelvi kreativitására, problémamegoldó és kritikai gondolkodására is. A 

nyelvoktatás sikerében meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai 

tevékenységek, a változatos interakciós formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív 
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visszajelzések, a konstruktív támogatás és a tanulók számára is átlátható értékelés. 

Ugyancsak segítséget jelent számukra, ha gyakorlatot szereznek az önértékelés és a 

társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik tudatosításában és 

hibáik felismerésében, azok önálló javításában. 

 

Javasolt tananyag:  English File Intermediate 

English File Intermediate 

 

Óraszám: 216/év, 6/hét 

 

Témakörök a 9. évfolyam számára 

Témakör Kapcsolódási pontok 

1.Szomszédok 

- emberek külső és belső tulajdonságai 

- napirend, házimunka 

- emberi kapcsolatok 

Etika: társas kapcsolatok 

 

Etika: generációk kapcsolata 

2.Környezet- és természetvédelem 

- környezet 

- növény- és állatvilág 

- közös tevékenységek 

- természetes élőhelyek 

Földrajz: növény- és állatvilág, környezet- 

és természetvédelem 

 

Etika: helyes viselkedés iskolán kívül 

3.Utazás, turizmus 

- közlekedési eszközök 

- problémák a kiránduláson 

- szállástípusok 

- természeti jelenségek 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

közlekedési ismeretek, 

közlekedésbiztonság 

Földrajz: természeti jelenségek 

4.Oktatás, nevelés 

- illedelmes viselkedés 

- oktatási intézmények 

- tantárgyak 

Etika, életvitel és gyakorlat: illedelmes 

viselkedés, konfliktuskezelés iskolai 

helyzetekben 

5.Természeti és képzeletbeli lények 

- testrészek 

- hangulatok és érzések 

- testbeszéd 

- személyes élmények 

- ünnepek 

Magyar nyelv és irodalom: különböző 

kultúrák mítoszai, mondái; 

metakommunikáció 

Biológia-egészségtan: testrészek 

6.Technika, szórakozás 

- szórakoztatóelektronikai eszközök 

- filmek, televízió 

- internet 

Földrajz: más népek kultúrái 

 

Informatika: számítógépes biztonság, 

médiatudatosság 

 

Ének-zene: népzene, klasszikus zene, 

popzene 
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Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, 

beszédre késztetés, befogadás, értelmezés 

 

Vizuális kultúra: művészi alkotások 

leírása, értelmezése 

7.Munka világa 

- foglalkozások és a szükséges 

kompetenciák, rutinok, kötelességek 

- pályaválasztás, továbbtanulás vagy 

munkába állás 

- önéletrajz, állásinterjú 

- továbbképzés 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka 

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

Fejlesztési egység: hallott szöveg értése 

Előzetes tudás: 

A1, azaz a tanuló már megért ismerős szavakat és alapvető fordulatokat, amelyek a 

személyére, családjára vagy a közvetlen környezetében előforduló konkrét dolgokra 

vonatkoznak. 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

– a célnyelvi óravezetést követni: utasításokat követni 

– hétköznapi témákról szóló rövid hangfelvételek (tv program rádióműsorok) lényegét 

és konkrét információit megérteni 

– lassú és világos, hétköznapi párbeszédek lényegét megérteni (szereplők beazonosítani, 

kapcsolatokat feltérképezni) 

– a párbeszédekben szereplők közlési szándékait megérteni (híradás, panasz, 

véleménynyilvánítás, félelmek, segítségkérés, stb.) 

– ismerős témákról folyó hétköznapi beszélgetéseket követni (kollégák, munka, 

személyes élmények, nyelvtanulás, utazás, lakóhely, közlekedés, vásárlás, szabadidős 

tevékenységek, filmek, sportok, nyaralás, munka, ünnepek)  

– hivatalos közleményeket, bejelentéseket megérteni (repülőtéren) 

– telefonbeszélgetéseket megérteni és ezek alapján jegyzeteket készíteni 

– egyszerű történeteket megérteni: események sorrendjét, az állítások valódiságát 

eldönteni a hallott információ alapján 

– hirdetés alapján jegyzeteket készíteni (tanfolyamok) 

– képi stimulus alapján a beszélgetésben szereplő információkat azonosítani 
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– alapvető stratégiákat alkalmazni: következtetni az ismeretlen szavakra, várható vagy 

megjósolható információkat megkeresni, 

–  a vizuális elemek (mimika, gesztusok, arckifejezések) felhasználása a megértésben 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

– hétköznapi párbeszédek 

– telefonbeszélgetések 

– média: rádió, tv műsorok, programok 

– közlemények, bejelentések 

– interjúk 

– dalok 

– rövid történetek 

 

 

Fejlesztési egység: szóbeli interakció 

 

Előzetes tudás: 

A 2.1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. Személyes adatokra vonatkozó kérdések 

és válaszok. 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

– a célnyelvet tudatosan használni a tanórán a tanárral és a társakkal 

– személyes élményeket kifejezni: véleményt, tetszést, nemtetszést, tiltást, engedélyt, 

kötelességet 

– érzéseket kinyilvánítani: köszönet, érzelmek, tanács 

– mindennapi gyakorlati kérdéseket megvitatni: meghívás, programszervezés 

– ismerős témákbangondolatok, információkat cserélni: személyes tervek, élmények, 

kalandok, szállás, városok, utazás, lakóhely, berendezési tárgyak, ünnepek 

– ismert témákat megvitatni csoportban: kommunikáció, nyelvtanulás, túra, jövőkép, 

mobiltelefon, technikai találmányok, szórakozás, filmek,  

– begyakorolt tranzakciókat lebonyolítani: utazás, vásárlás, egészség) 

– leírás készítése majd csoportos megvitatása (barátok, ételek, munkák) 

– kérdőív kérdéseit megválaszolni 

– történetet kitalálni és elmesélni a megfelelő kötőelemekkel, logikai viszonyokkal képi 

stimulus vagy újságcikk címek segítségével 

– kitalálós játékot eljátszani 

– szerepjátékokat játszani: interjú készítése, doktornál, ideális munkahely, állásinterjú, 

tanfolyamra jelentkező, turista egy idegen országban 

– reklámot készíteni 



131 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

– szerepjátékok,  

– társasjátékok,  

– dramatizált jelenetek,  

– rövid társalgás,  

– véleménycsere,  

– információcsere,  

– tranzakciós és informális párbeszédek 

 

Fejlesztési egység: összefüggő beszéd 

 

Előzetes tudás: 

A2.1, azaz a tanuló bemutatja magát és környezetét egyszerű fordulatokkal és 

mondatokkal. 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

– egyre nagyobb szókinccsel egyszerű szövegeket elmondani 

– tartalmat mondani 

– rövid, összefüggő történetet elmesélni 

– mindennapi környezetet leírni (személyek, helyek) 

– személyes jellegű információkat megosztani: család, tervek, élmények, személyes 

tapasztalatok, napirend, preferenciák 

– összehasonlításokat, magyarázatokat, indoklásokat adni 

– csoportban, vagy párban létrehozott alkotást bemutatni 

 

Szövegfajták, szövegforrások 

– rövid történetek,  

– témakifejtés,  

– képleírás, 

– élménybeszámoló,  

– véleménynyilvánítás,  

– bejelentés,  

– csoportos előadás vagy prezentáció,  

– projekt bemutatása. 
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Fejlesztési egység: olvasott szöveg értése 

 

Előzetes tudás:  

A 2.1, azaz a tanuló megérti egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatait, 

alapvető információkat keres nagyon egyszerű szövegekben. Tudja, hogy a szövegek címe, 

megformálása, a hozzá tartozó képek segítenek a szöveg megértésében. 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

– nyomtatott sajtó szövegeket megérteni 

– digitális szövegeket megérteni, információkat keresni: weboldal, e-mail, blog, Internet 

fórum 

– plakátokat, szórólapokat, hirdetéseket, reklámokat megérteni 

– tájékoztató jellegű szövegeket megérteni: instrukciók, felhívások, hivatalos 

közlemények, reklámok, receptek 

– élménybeszámolókat, útleírásokat megérteni 

– szépirodalmi művek részleteit megérteni 

– táblákat, feliratokat megérteni 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

– hirdetések, plakátok, nyomtatványok, szórólapok 

– egyszerű üzenetek, SMS, MMS 

– útleírások, képeslapok,  

– feliratok,  

– egyszerű biztonsági előírások,  

– eseményeket leíró újságcikkek,  

– hagyományos és elektronikus magánlevelek 

– blog, weboldal,  

– internetes fórumok hozzászólásai,  

– ismeretterjesztő szövegek, 

– receptek, 

– egyszerűsített irodalmi szövegek,  

– történetek, versek, dalszövegek 

 
 

Fejlesztési egység: íráskészség 

Előzetes tudás:  

A 2.1, azaz a tanuló minta alapján néhány közismert műfajban nagyon egyszerű és rövid, 

tényközlő szövegeket ír őt érdeklő, ismert témákról. 
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Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

– személyes információt adni írásban 

– leírásokat készíteni: személyekről, helyekről 

– történetet írni megtörtént eseményről 

– baráti levelekben és e-mailekben információt cserélni, tanácsot adni és kérni, 

köszönetet nyilvánítani, elnézést kérni 

– üzeneteket, jegyzeteket, kommenteket készíteni 

– egyszerű mondatokkal rövid összefüggő szövegekben véleményt nyilvánítani, 

preferenciát kifejezni 

– filmbeszámolót írni 

– önéletrajzot írni 

– receptet leírni 

– írásbeli munkát megfelelően tagolni, kötőszavakat alkalmazni kötőszavak 

alkalmazásával 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

– nyomtatott sajtó: újság- és magazincikkek 

– elektronikus szövegek: blog, e-mail, weboldal, Internetes főrum, Internetes profilok 

– képeslapok 

– poszterek 

– nyomtatványok, szórólapok 

– üzenetek, SMS, MMS 

– bejegyzések 

– instrukciók 

– bejelentések, közlemények 

– receptek 

– történetek, elbeszélések, versek 

– dalszövegek 

 

Feladattípusok, tevékenységek minden fejlesztési egységnél: 

– rövid választ igénylő feladatok 

– párosítás 

– mondat- vagy szöveg kiegészítés 

– feleletválasztás (szöveges válaszok vagy képek közül) 

– sorrend felállítása 

– igaz / hamis állítások 

 

Kommunikációs eszközök 
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Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And 

how about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet és arra 

reagálás 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

n’t mention it. 

Bemutatkozás, 

bemutatás 

My name is… 

May I/Can I/ Let me 

introduce myself. 

May I/Can/ Let me introduce 

you to Rosy? 

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice to 

meet you.  

Érdeklődés hogylét 

iránt és arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. Not very well, 

I am afraid. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon 

That’s all right. 

It doesn’t matter. Never 

mind. 

Gratulációk, 

jókívánságok és arra 

reagálás 

Happy Christmas/New 

year/Birthday! 

Many happy returns (of the 

day) 

Congratulations! 

 

Happy Christmas /New 

Year/ Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Telefon felvétele Chichester, five oh two double 

one eight. 

Hello, this is Mary Brown 

speaking. 

Telefonon 

bemutatkozás 

Hello, this is Mary Smith 

speaking 
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Megszólítás személyes 

levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 

levélben 

Best wishes, 

Love (from), 

 

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Öröm, sajnálkozás, 

bánat 

Are you happy about that? 

 

 

 

What do you think of that? 

 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad /very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I feel so happy for… 

 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, 

elégedetlenség, 

bosszúság 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

I’m quite pleased with… 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

Csodálkozás Jane has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

How come? 

Is he? 

What a surprise! 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward 

to? 

I am looking forward to… 

I hope you’ll have time to 

join me for dinner. 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Véleménykérés, és 

arra reagálás 

What do you think? How do you 

like it? 

I think it is rather 

strange. I like it. 

Valaki igazának az 

elismerése és el nem 

ismerése 

You are right. You are wrong.  
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Egyetértés, egyet nem 

értés 

Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK 

All right. 

I think he’s 

wrong/right. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

What do you think of my 

boyfriend? 

I think it’s great. I don’t 

like it. 

He looks nice. 

Akarat, kívánság: Would you like a bisquit? I’d like an ice-cream, 

please. 

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand 

French. 

I am unable to ride a 

horse. 

Szükségesség Is that necessarily so?Do I have 

to...? Is it a must? For sure? 

 

People must sleep 

sometimes. 

Lehetőség It may rain.   

She might be late. 

 

Ígéret Will you come and meet me at the 

station? 

Don’t worry, I will. 

I promise to be there at 

five. 

Szándék, kívánság What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out 

tonight. 

Dicséret, kritika It’s great. It’s a good idea. It’s boring. 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a 

kind of…/It’s used for… 

It’s big and 

comfortable. 

Információkérés, -adás 

 

Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

At 6 p.m. 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea. 

Egymást követő 

események leírása 

What happened? 

 

First she finished lunch, 

then she phoned her 

friend and finally they 

all met at the cinema. 
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Bizonyosság, 

bizonytalanság 

Do you think they will come? 

 

How old do you think she is? 

They will probably 

come. They might 

come, or they might not 

come. 

She can’t be very old. 

She must be 25. 

1. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t. 

Javaslat és arra 

reagálás 

Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 

Meghívás és arra 

reagálás 

Are you free on Tuesday? 

Let’s meet on Sunday. 

Yes, I am. 

Good idea. 

Kínálás és arra 

reagálás 

Have an orange.  

Here you are. 

Yes, please. No, thank 

you. 

Thank you. 

Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she 

live? 

Sorry, what did you say 

his name was? 

 Nem értés, magyarázatkérés, 

magyarázat értés ellenőrzése 

Sorry, I don’t 

understand. 

Could you understand? 

Am I making myself 

clear? 

Sorry, what does that 

mean? 

 Betűzés kérése, betűzés Can you spell it for me? 

It spells… 

 Felkérés hangosabb, lassúbb 

beszédre 

Could you speak a little 

more slowly, please? 

Sorry, that was a bit too 

fast. 

 

Fogalomkörök: 

 

Fogalomkörök 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, 

létezés 

kifejezése 

   

Aktív Jelenidejűség Present Simple  

 

  Present Progressive 

 

  Presen Perfect Simple 

  Present Perfect Progressive 

 Múltidejűség Past Simple 

  Past Progressive 

  Past Perfect Simple 

  used to  

 Jövőidejűség Going to  

 

  Future with Will 

Passzív  Present Simple Passive 

Past Simple Passive 

 

 

Birtoklás 

kifejezése 

 Past forms of have 

  Have with will 

  Possessive adj. 

  Genitive ’s 

  Possessive pronouns 

Térbeli 

viszonyok 

Irányok, 

helymeghatározá

s  

Prepositions, Prepositional Phrases, Adverbs 

Időbeli 

viszonyok 

   

 Gyakoriság How often? 

 

 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

 

 Időtartam How long? (Past 

simple) 
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  Time clauses: after, 

before, when, as 

soon as, while, until 

 

  Already, yet, just  

Mennyiségi 

viszonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular plurals 

  Cardinal numbers 1-100- 

  Ordinal numbers  

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

   

Minőségi 

viszonyok 

Hasonlítás 

 

 

 

 

 

 

Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

 

 

Irregular 

comparative and 

superlative forms of 

adjectives 

 

Modalitás Képesség 

Engedélykérés 

Can (ability) 

be able to 

Can/could/may 

expressing 

permission 

 

 Tanácsadás Should/shouldn’t 

 

 

 Kötelezettség Have to (Past) 

must 

need 

 

 

 Tiltás Mustn’t  

 lehetőség may, might, can, 

could 

 

Logikai 

viszonyok 

 Linking words 

 

 

 

 Feltételesség Conditional Sentences Type 1 

  Conditional Sentences Type 2 
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  wishes 

 

Unreal Past  

 ok, okozat Clauses of reason 

 cél Clauses of purpose 

Szövegösszetar

tó eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular 

noun  

Any +singular noun 

 

Nominative and 

Accusative of 

personal pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 

 

Indefinite pronouns 

 

so / neither / too / 

either 

 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech 

with present 

reporting verb  

 

Utókérdés  Question tags 

 

 

Felkiáltó mondat  Exclamatory 

sentences 
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ÉLŐ IDEGEN NYELV 

A kezdő idegen nyelv tantárgy kerettanterve 

 

9-12. ÉVFOLYAM 

 

Célok és feladatok 

A korszerű idegennyelv-oktatás elsődleges célja – a kezdő élő idegen nyelvből is – a 

tanuló nyelvi cselekvőképességének kiterjesztése. Nyelvtudása segítse, hogy személyes és 

szakmai életében egyéni céljait elérhesse, saját gondolatait kifejezhesse, és mind valódi 

mind pedig digitális térben idegen nyelven ismereteket szerezzen, valamint 

kommunikáljon. A kezdő idegen nyelv tanításánál is törekedni kell arra, hogy a tanuló 

megismerje és használja a kommunikációs kompetencia tágabb összefüggéseit: a nyelvi 

elemek, a jel- és szabályrendszerek, valamint a nyelvhasználati stílusok és regiszterek 

társadalmilag elfogadott változatait.  

A kezdő élő idegen nyelv esetén a nevelési-oktatási szakasz fő célkitűzése az 

alapfokú, felhasználóképes nyelvtudás megszerzése, amelyben az iskolai nyelvtanításon 

túl fontos szerepet játszanak a digitális eszközök, az internet, és a nyelvórákon kívüli 

nyelvtanulási lehetőségek (idegen nyelvű filmek, könnyített olvasmányok, e-mail 

levelezés, idegen nyelvű színi előadások, internetes kutatási feladatok stb.). Mindezek 

feltételezik és fejlesztik az aktív, önálló tanulói magatartást, melynek kialakítása és 

megalapozása a nyelvórák egyik fontos feladata. 

A kezdő idegen nyelv tanítása a 9-12. évfolyamon szervesen épül a korábbi 

évfolyamokon megkezdett anyanyelvi fejlesztésre, annak eredményeire, valamint a 

haladó élő idegen nyelv tanulása során szerzett tapasztalatokra, és a kialakult tanulási 

stratégiákra. Továbbra is fontos szerepet játszik a nyelvtanulás iránti motiváció 

fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre inkább középpontba kerül a valós 

élethelyzetekben, valamint a pályaválasztás és a továbbtanulás során felhasználható 

nyelvtudás és a nyelvi tudatosság. 

 

Kapcsolódás a kompetenciákhoz 

A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló 

memóriája, a korábban tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási 

teljesítménye. A tanuló képessé válik a nyelvtanulási stratégiák felismerésére és ezek 

alkalmazására, ez pedig hasznosul más tantárgyak esetében is. A tanuló megtanulja a 

hibákra történő visszajelzések elfogadását, a hibák kijavításának szükségességét, 

valamint képessé válik saját és társai fejlődésének értékelésére. A tanórán kívüli 

nyelvtanulási lehetőségek felismerésével és kihasználásával is készül az egész életen át 

tartó tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási folyamat aktív 

résztvevőivé teszi.  
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A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a 

tanulót arra, hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, 

szemléltesse gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon döntéseket, 

formáljon véleményt, információt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, 

hanganyagokra, szövegekre idegen nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz 

meg és állást foglal, s ezeket felhasználva, párban vagy csoportban, további 

kommunikációs feladatokat old meg. Nyelvtudását személyes és online nyelvi 

érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.  

A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja 

a digitális eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv 

jellemző kifejezéseit és pragmatikáját megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését 

és tanulását támogassa. Ezzel lehetővé válik az idegen nyelvű szövegalkotás, szövegértés 

és nyelvi interakciók fejlesztése digitális felületeken és eszközök használatával. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a 

tanulónak több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi 

elemet képes felismerni, felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni és 

alkalmazni. A feldolgozott témák hatására mérlegelő gondolkodása és problémamegoldó 

készsége, a nyelvek közötti kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei is fejlődnek. 

Nyelvtudása növeli az információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit. 

A személyes és társas kompetenciák: A társas kompetenciák fejlődéséhez 

hozzájárulnak a nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban végzett feladatok, valamint 

egyéb, kooperáción alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során fejlődik 

együttműködési készsége, kitartása, cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók 

önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az 

idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát. 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen 

nyelv tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek 

történelmére, kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát 

az anyanyelvi kötődés és az a mérlegelő, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely 

teret ad a kreatív, alkotó jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen 

magában foglalja a tanuló életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással 

kapcsolatos tartalmakat. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése 

valós nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg. Egy 

nyelvi feladat megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális 

forrásokat használ, kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol 

és mindezek felkészítik a munkavállalásra.  
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Módszerek 

Az idegennyelv-tanítás tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló számára 

olyan életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő szituációkat teremt, amelyekben a 

nyelvet eszközként hatékonyan használja, a nyelvi funkciókat kommunikációs 

szándékának megfelelően alkalmazza és birtokában van a megfelelő szókincsnek. 

Fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő 

szemlélet, mely épít a más tantárgyak keretében szerzett előzetes tudásra, képes új 

kapcsolódási pontok kialakítására, az idegen nyelven megszerzett ismeretekkel pedig 

gazdagítja más tantárgyak tanulását. Projektfeladatok, információgyűjtés a 

szaktantárgyhoz, internetes kutatómunka, mind-mind történhet idegen nyelven is, 

felkészítve a tanulót a munka világában zajló információcserére. 

Az interdiszciplináris szemlélet mellett a kezdő idegen nyelv tanítása-tanulása 

szervesen épít az anyanyelvi ismeretekre és az haladó idegen nyelv tanulása során 

megszerzett stratégiák alkalmazására, valamint a nyelvek közötti hasonlóságokra és 

különbségekre. 

A hosszútávon fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten 

fontos, hogy a tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is 

építsünk, és erre a tanulót a nyelvórán egyre nagyobb mértékben fel kell készíteni. Ezek 

azok a feladatok, amelyek révén a tanuló nyelvtanulási céljai élővé, valódivá és elérhetővé 

válnak, erősítik a motivációt és annak fenntartását. A diák tudatában van annak, hogy a 

nyelvtanulás kulcsfontosságú szerepet tölt be a körülöttünk lévő világ megismerésében 

és megértésében.  

A nyelvtanuló aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása elengedhetetlen 

feltétele az élethosszig tartó tanulás megalapozásának is. Fejlesztéséhez a kezdő idegen 

nyelv tanulása során szükség van a már a haladó idegen nyelv kapcsán megismert tanulási 

stratégiák további alkalmazására és fejlesztésére, az önálló tanulás megtapasztalásában 

való útmutatásra, valamint az önértékelés és a társértékelés alkalmainak folyamatos 

megteremtésére. Fontosak a kooperatív módszerek, valamint a projektmunka, amelyek 

fejlesztik a tevékenység-központú tervezést, a probléma- és folyamatközpontú 

gondolkodást és általában a célnyelven folytatott kommunikációt. Az oktatói munka 

tervezése során fontos szerepet kapnak az egyéni tanulási sajátosságok és igények is.  

A nyelvtanítás folyamatában feltétlenül szükséges, hogy a tanuló a digitális 

tartalmak feldolgozásához segítséget kapjon. Az iskolai és az otthon elvégzendő 

feladatoknak köszönhetően a diák egyre inkább képes arra, hogy digitális eszközökön 

keresztül is megértsen és létrehozzon szöveget, valamint interakciót folytasson és 

tartalmat közvetítsen idegen nyelven.  

A kezdő élő idegen nyelvi órák során, valamint az iskolán kívüli célnyelvi 

tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé válhat egy újabb kultúrának, kapcsolatot 

teremthet a célnyelven beszélőkkel, ilyen módon a saját és más kultúrákkal szembeni 
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tudatossága fejlődik. Az ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi országokról szóló 

olvasmányok vagy filmek, vagy a rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok, melyet a 

tanuló akár egyénileg, akár csoportosan készíthet el. Mindezek révén a nyelvtanuló a 

nevelési-oktatási szakasz végére képes saját nemzeti sajátosságait és értékeit a 

célnyelven közvetíteni.  

A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi 

cselekvéseknek az alapja az idegen nyelvű autentikus szöveg, mely a nyelvtanuló számára 

mind tartalmi, mind pedig nyelvi és kognitív szempontból is releváns. A jól megválasztott, 

megbízható tananyag nagy segítség tanárnak és tanulónak egyaránt, és a tanulási 

folyamat sikeressége szempontjából meghatározó lehet. A nevelési-oktatási szakasz egyik 

legfontosabb célja a szövegkompetencia, azaz a szövegekkel való munka tudatos 

fejlesztése. A nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, hogy a szövegeket megértse, 

hasonlókat létre tudjon hozni, és azokból kinyert információkat fel tudja használni saját 

céljainak megvalósítására. Hangsúlyos szerepe van emellett a nyelvi eszközök 

funkcionalitásának, melyek nem különálló egységekként, hanem kontextusba ágyazva 

jelennek meg. Ennek értelmében a nyelvtanulót képessé kell tenni arra, hogy a 

szövegértés és a szövegalkotás során a nyelvi eszközök szövegben betöltött funkcióját 

tudatosan kezelje, valamint szövegösszetartó és figyelemvezető eszközöket használjon. 

A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát a pozitív, stresszmentes, 

jó hangulatú tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak 

megfelelő, érdekes, nyelvi és kognitív szempontból is kihívást jelentő feladatokat old meg. 

A változatos munkaformák, a projektmunkák, a kooperatív tanulási technikák 

alkalmazása, valamint az irányító tanári és a társak visszajelzései, a különféle értékelési 

formák a kezdő idegen nyelv esetében is segítik a tanulót abban, hogy továbbra is szívesen 

és örömmel vegyen részt a tanórai feladatokban. Önbizalma így erősödhet, nyitott és 

motivált marad nyelvtudása hosszú távú fejlesztésére.  A nevelési-oktatási szakasz végére 

magabiztossá válik, szívesen használja nyelvtudását, és egyúttal egyre inkább tudatos 

nyelvhasználó is lesz, aki képes saját hibáit észrevenni, valamint saját és társai haladását 

értékelni. 

A nyelvi tartalmak és eszközök átadása a haladó nyelvhez hasonlóan kontextusba 

ágyazottan, szövegek alapján, konkrét beszédhelyzetekben, akár nonverbális és/vagy 

vizuális elemekkel megsegítve történik. A használható nyelvtudás és a valós 

kommunikáció elsajátítása érdekében továbbra is integráltan kell fejleszteni a nyelvi és 

nem nyelvi készségeket.  

Amennyiben az idegen nyelv oktatása csoportbontásban történik a tanulókat 

nyelvtudásuk alapján kell beosztani, az intézmény kötelező nyelvi szintfelmérést tarthat. 

 

Tanulási eredmények 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 12. évfolyam végére a KER szerinti A2 

nyelvi szint a kimeneti elvárás.  
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A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló ismer és egyre tudatosabban használ 

nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat, valamint ezeket más tanulási területeken is 

alkalmazza kompetenciáinak mélyítésére. Készül továbbá az aktív nyelvtanulás 

eszközeivel az egész életen át tartó tanulásra. Életkorának és nyelvi szintjének megfelelő 

hagyományos és digitális nyelvtanulási forrásokat használ, célnyelvi (könnyített) 

olvasmányokat olvas, továbbá kiaknázza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket 

szórakozásra, kommunikációra, közvetítésre, ismeretszerzésre és tudásmegosztásra.  

A szakasz végére - témakörtől függetlenül - a kezdő idegen nyelvből a tanuló: 

− részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; 

− változatos, kognitív kihívást jelentő írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári 

segítséggel; 

− értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz 

kapcsolódó hangzószövegekben megjelenő információkat; 

− kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő írott szövegből, 

és azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett ismereteivel; 

− a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak 

megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az 

ismert nyelvi eszközök segítségével; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához 

kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket; 

− nyomtatott és/vagy digitális alapú segédeszközt, szótárt használ. 

 

Az egyes élő idegen nyelvi kerettantervek felépítése, szerkezete 

A kezdő élő idegen nyelv kerettantervben az általános bevezetőt az adott kétéves 

nevelési-oktatási szakaszban a tantárgy tanítására jellemző specifikumok összefoglalása 

követi. Ezután az egyes témaköröknél megtalálhatóak a részletes tanulási eredmények, a 

fejlesztési feladatok, illetve a javasolt tevékenységek. A kerettanterv, ugyanis, minden 

egyes témakörhöz javasol tevékenységi formákat, melyek segíthetik a témakörhöz tartozó 

szókincs, illetve nyelvi struktúrák bevésődését. A motiváció állandó ébrentartása 

érdekében mindig érdemes az ilyen jellegű feladatokat a tanulók szemszögéből nézve 

négy szempont szerint megvizsgálni: fontosnak érzik-e (pl. fejleszti-e a 

kommunikációjukat), szeretik-e az ilyen típusú feladatot (pl. csoportfeladat, egyéni 

projekt), érdekesnek találják-e (pl. ad-e, igényel-e új információt), illetve szórakoztatónak 

találják-e (pl. játékok, versenyek). Az itt javasolt tevékenységi formák csak 

gondolatébresztő példák, és ellentétben a szókincs és a nyelvi struktúrák, funkciók 

meghatározásával nem kötelező érvényűek. 
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A témakörök tekintetében a középiskolás korosztály érdeklődési köre az irányadó. 

Ennek megfelelően a 9-10. évfolyamon a tanulási eredmények 10 témakör köré 

csoportosítva fogalmazódnak meg, melyek közül nagyobb hangsúlyt kapnak a személyes 

és környezeti témák, a célnyelvi vonatkozások, valamint az információszerzés és a 

tudásmegosztás. 

A témakörök a két tanulási szakaszban nagyrészt megegyeznek, ám a hozzájuk 

rendelt tanulási eredmények, fejlesztési feladatok és javasolt tevékenységek bővülnek. 

Különbséget a tudomány és technika témakör jelent, mely 9-10. évfolyamon még a 

tantárgyközi témakör részeként jelenik meg, de a 11-12. évfolyamon már önállóvá válik. 

Valamennyi téma a valós nyelvhasználathoz kapcsolódik, és a hozzájuk tartozó 

óraszámok leginkább a súlyozásukra való javaslatok. A tématartományokhoz megadott 

célnyelvi példák gyűjtőfogalmak, melyek a felsőbb évfolyamokon bővebb, gazdagabb 

szókincset jelölnek. A 9-10. évfolyamra, valamint a 11-12. évfolyamra vonatkozó 

specifikus bevezetők utolsó részében kerülnek felsorolásra azok a nyelvi funkciók, nyelvi 

struktúrák és elemek, amelyek az adott nevelési-oktatási szakaszra vonatkoznak és 

amelyeket a nyelvtanulónak témakörtől vagy a választott nyelvkönyvtől függetlenül el 

kell sajátítania. 

 

Német nyelv – Tankönyvhasználat 

évfolya

m 
kezdő idegen nyelv 

9. 
NT-56541/NAT Maros Judit: Kon-Takt 1 

NT-56541/M/NAT Maros Judit Kon-Takt 1 

10. 
NT-56542/NAT Szitnyainé Gottlieb Éva – Maros Judit: Kon-Takt 2 

NT-56542/M/NAT Szitnyainé Gottlieb Éva – Maros Judit: Kon-Takt 2 

11 
NT-56542/NAT Szitnyainé Gottlieb Éva – Maros Judit: Kon-Takt 2 

NT-56542/M/NAT Szitnyainé Gottlieb Éva – Maros Judit: Kon-Takt 2 

Fakt 

NT-56543/NAT Maros Judit: Kon-Takt 3 

NT-56543/M/NAT Maros Judit: Kon-Takt 3 

NT-56510 Dr. Somló Katalin, Dr. Pantóné dr. Naszályi Dóra :Feladat- és 

tesztgyűjtemény a német középszintű írásbeliérettségihez CD 

melléklettel 

NT-56410 Lázár Györgyné: Wortwörtlich 

NT-5 

12 
NT-56542/NAT Szitnyainé Gottlieb Éva – Maros Judit: Kon-Takt 2 

NT-56542/M/NAT Szitnyainé Gottlieb Éva – Maros Judit: Kon-Takt 2 

Fakt 
MX-1102 Sominé Hrebik Olga: Érettségi mintafeladatsorok német 

nyelvből (8 írásbeli középszintű feladatsor) CD-melléklettel 
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ÉLŐ IDEGEN NYELV: NÉMET 

Kerettanterv a német mint kezdő idegen nyelv tantárgy számára 

9-12. ÉVFOLYAM 

 

A német nyelv tantárgy kerettantervei az Élő idegen nyelv kerettanterveinek 

részeként íródtak és az ott meghatározott céloknak, feladatoknak, módszereknek és 

kimeneti követelményeknek a megvalósítását részletezik a különböző nevelési és oktatási 

szakaszokra vonatkozóan. 

  

9–10. ÉVFOLYAM 

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak az a fő célja, hogy a tanuló megismerkedjen a 

német nyelv alapvető szerkezeteivel, alapszókincsével, és előző nyelvtanulási 

tapasztalatai segítségével a kezdő idegen nyelvből is fejleszthesse kommunikatív és 

interkulturális kompetenciáját. A nyelvi alapkészségek kialakítása mellett a 

középiskolában egyre hangsúlyosabbá válnak a társadalom és a nyelvhasználat valamint 

a jel– szabályrendszerek kapcsolatai, melyek fejlesztése összhangban áll a Nat-ban 

megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. Ebben a szakaszban is 

fontos, hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon keresztül ébressze fel a 

tanulóban a világ megismerésének igényét, az ismeretek, a tudás átadásának lehetőségét, 

a kreatív, felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az 

interkulturális tudatosságot, valamint a digitális kompetenciák kialakítását. 

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad 

az önálló, tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Egyre jobban érti, hogy a felnőtt élet, 

elsősorban a továbbtanulás és a szakmai boldogulás egyik alapvető kulcsa a használható 

nyelvtudás. Ezért a nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy a kezdőként tanult 

idegen nyelvet is egyre inkább személyes érdeklődéséhez kapcsolódó, valós 

kommunikációs helyzetekben használhassa. 

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és 

használatának érdekében a diák sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a 

nyelvórákon. A változatos munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt 

dolgozzon társaival, például projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon és ezek 

során használja kreativitását, problémamegoldó gondolkodását, illetve hogy kifejtse 

véleményét hagyományos és digitális csatornákon is. Különösen fontos az irányító tanár 

támogató visszajelzése és az, hogy megtanulja saját és mások hibáit felismerni és azokat 

kijavítani, s így válik egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is. Az 

egyéni érdeklődés és igények figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell 
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emelni olyan idegen nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló 

a nyelvórákon kívül szívesen foglalkozik. 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló különböző szövegtípusokkal, 

olvasmányokkal ismerkedik meg. A gondosan kiválasztott, lehetőség szerint autentikus 

szövegek feldolgozása során fejlődik szövegalkotási, szövegértési, valamint interakciós 

készsége. 

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti A1+ szintet.  

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az 

egyes témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók a kétéves szakaszban 

elsajátítandó nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák. A listákban olyan 

elemek kerülnek megjelenítésre, melyek figyelembe veszik a középiskolások életkori 

sajátosságait, valamint azokat az élethelyzeteket, melyekben a tanult idegen nyelvet 

vélhetően használni fogják. 

 

Nyelvi funkciók a német mint kezdő idegen nyelvre a 9-10. évfolyamon (a zárójelben 

olvasható német nyelvű kifejezések példák): 

− köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hallo! Guten 

Tag! Guten Morgen! Guten Abend! Tschüss! Auf Wiedersehen!) 

− köszönet kifejezése (Danke schön. Danke. Vielen Dank. Ich danke dir.) 

− köszönetre történő reakció megfogalmazása (Bitte.) 

− megszólítás kifejezése (Entschuldigung, …) 

− bemutatkozás megfogalmazása (Ich bin Peter. Ich heiße Peter. Mein Name ist Peter.) 

− információkérés, információadás (Wie alt bist du? Ich bin 14. Wo wohnst du? Ich 

wohne in … Woher kommst du? Ich komme aus ... Wie ist dein Zimmer? Wohin gehst 

du in den Ferien?) 

− hogylét iránti érdeklődés (Wie geht’s dir?) 

− hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (Danke gut. Nicht so gut. 

Danke, es geht mir super.) 

− bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigung.) 

− bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (Kein Problem.) 

− jókívánságok kifejezése (Alles Gute zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum ...! 

Viel Spaß! Gute Besserung!) 

− főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Frohe Weihnachten. Frohe Ostern. 

Frohes neues Jahr.) 

− megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegekben, pl. baráti levélben 

és e-mailben (Lieber Peter! Liebe Eva! Hallo, Freunde! Liebe Grüße / Viele Grüße) 

− véleménykérés és arra reagálás (Magst du singen? Ja. Ist das Buchinteressant? Ja, 

sehr!) 

− tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Das ist gut. Das ist super. Das ist nicht gut. Das 

finde ich toll.) 
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− dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (Das ist schön. Das ist 

meine Mutter.) 

− igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Ja. Nein. Nicht. Ich habe keine Zeit. Doch, ich 

spiele auch!) 

− tudás, illetve nem tudás kifejezése (Keine Ahnung! Ich weiß. Ich weiß nicht.) 

− nem értés megfogalmazása (Ich verstehe das nicht.) 

− visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte?) 

− alapvető érzések kifejezése (Ich bin froh/traurig.) 

− betűzés kérésnek kifejezése (Buchstabiere bitte deinen Namen.) 

− utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Komm her bitte! Lies 

den Text!) 

− akarat, kívánság kifejezése (Ich möchte…) 

− bánat / bosszúság kifejezése (Schade! / Das ist schlimm!) 

− öröm kifejezése (Das freut mich!) 

− elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Es ist prima! / Schade, dass ...) 

− elismerés és dicséret kifejezése (Das ist toll!) 

− ítélet, kritika kifejezése (Das ist nicht richtig/wahr.) 

− felkérés lassúbb, hangosabb beszédre (Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen?) 

− sajnálat kifejezése (Es tut mir leid!) 

− meghívás és arra történő reakció kifejezése (Kommst du mit? Ja, gerne. Nein, leider 

nicht.) 

− javaslat és arra reagálás (Gehen wir heute ins Kino! Gute Idee!)  

− kérés és arra történő reakció kifejezése (Kannst du mir helfen? Ja, natürlich. Ja, gerne. 

Nein, leider nicht. Einen Tee, bitte!) 

− kínálás és arra történő reakció kifejezése (Noch ein Stück Kuchen? Möchtest du einen 

Tee? Ja, bitte. Ja, gerne., Nein, danke.) 

 

Nyelvi elemek, struktúrák a német mint kezdő idegen nyelvre a 9-10. évfolyamon 

(a zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések példák) 

− cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’sein’ létige (Ich bin …. Du bist …. 

Seid ihr …?), Präsens (Ich tanze gern. Ich spiele Klavier. Ich singe.), tőhangváltós igék 

(Was isst du am liebsten? Wohin fährst du in den Ferien?), elváló igekötős igék (Er 

liest den Artikel vor. Die Schüler machen das Buch auf.) 

− birtoklás: haben, birtokos névmás 

− felszólító mód: Imperativ (Steh auf! Setzt euch!) 

− mennyiségi viszonyok: tőszámnevek és sorszámok, határozott és határozatlan 

mennyiség (eins, zwei, erste, zweite, ein Stück Schokolade, viel-viele, wenig-wenige, 

alles, nichts) 

− térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás, elöljárószók (hier, dort, links, rechts, 

oben, unten, in) 
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− időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (manchmal, oft, immer, nie, einmal, zweimal, 

jeden Tag), időpontok - Wann? (am Montag, am Wochenende, im Sommer, im Winter, 

diese Woche, nächste Woche) 

− szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak (und, sondern, oder, denn, aber), 

névmások (das, ich) 

− kérdőmondatok, kérdőszavak (wer? was? wo? wohin? wie?) 

− modalitás: möchten, mögen és können igék E/1-ben és E/2-ben (Ich möchte ein Eis. 

Ich mag tanzen. Ich kann tanzen. Kannst du Rad fahren? Magst du tanzen? Möchtest 

du ein Eis?) 

 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

− adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket 

tartalmazó célnyelvi szöveget; 

− adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket 

tartalmazó célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

− felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és 

nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben interakciót folytatva. 

 

A 9–10. évfolyamon a német mint kezdő idegen nyelv tantárgy alapóraszáma: 204 

óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt 

óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 
40 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 

Umwelt 
20 

Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 30 

Reisen und Urlaub, Tourismus 10 

Öffentliches Leben 10 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 30 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 20 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 15 

Aktuelle Themen 9 

Unterhaltung 10 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 10 

Összes óraszám: 204 
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Témakör: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

 

Javasolt óraszám: 40 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

végére: 

− elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a 

cselekményt lineárisan összefűzve; 

− rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával 

az ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

− kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, 

egyszerű nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

− üzeneteket ír; 

− megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

− kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

− kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 

− ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon 

is, többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök 

segítségével. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bekannte, Familienmitglieder, Freunde 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

unmittelbare Umgebung, Zuhause 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des 

Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Kleider 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, 

Familienfeiern 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Hobbys, Mahlzeiten, Kleidungsstücke 

− A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

2-3 főbb ünnephez (pl. Weihnachten, Ostern, Geburtstag) kapcsolódó alapszintű 

kifejezés, állandósult szókapcsolat ismerete 
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− Személyes környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi 

elemekkel 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

− Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő 

átadása 

 

Javasolt tevékenységek: 

− projektmunka egyénileg (PPT)  

• családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 

• a lakóhely és környezetének bemutatása 

• legjobb barát/barátnő bemutatása rajz/fénykép alapján (külső-belső 

tulajdonságok, szokások, közös programok bemutatása) 

− szituációs játékok: üdvözlés – bemutatkozás – elköszönés 

− ismerkedés a német ünnepekkel, szokásokkal film segítségével (pl: Mein erster 

Weg nach Deutschland) 

− projektmunka csoportban  

• plakát készítése: mit teszünk környezetünk védelme érdekében otthon, az 

iskolában, lakóhelyünkön? 

• csoportos internetes kutatómunka: ’Családok a nagyvilágban’ képek 

gyűjtése, azok bemutatása, összehasonlítása az órán 

• ’Ezek vagyunk mi’ (kedvenc együtteseink, kedvenc tantárgyaink, kedvenc 

filmjeink, színészeink, olvasmányaink, játékaink stb.) 

− szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’; családtagjaim napirendje, szabadidő 

− kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:   

•  ‘Különóráink és hobbijaink’ (időpont, helyszín stb.) 

− internetes kutatás: Mein Vorbild (Sportler, Popstar, Schauspieler)  

− szerepjátékok 

• interjú egy híres emberrel/kedvenc hősöddel/színészeddel/énekeseddel 

az életéről és családjáról 

• ismerkedés az új osztálytársakkal – kérdések és feleletek 

 

 

Témakör: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

 

Javasolt óraszám: 20 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

végére: 

− rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával 

az ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 
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− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

− üzeneteket ír; 

− ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon 

is, többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök 

segítségével. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, 

Pflanzen 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturkatastrophen 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Umweltschutz, Tierschutz, Haustiere halten 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturphänomene, Wetter 

− Közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi 

elemekkel 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 

Javasolt tevékenységek: 

− projektmunka egyénileg (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli 

bemutatása) 

• magyarországi állatkertek és lakóik 

• az árvizek pusztításai Magyarországon és a világban 

• lakóhelyem, környezetem  

− internetes kutatás – szófelhő 

• milyen állatok élnek Németországban? 

• hol van a legtöbb földrengés és működő vulkán a világban? 

− az időjárás különbségei Németországban és Magyarországon 

− projektmunka: kiskedvenc bemutatása kép segítségével (képességek, szokások 

bemutatása) 

− Tier-Barkochba 

− kvíz, keresztrejtvény készítése 
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Témakör: Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums  

Javasolt óraszám: 30 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

végére: 

− megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott 

célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

− felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott adott 

tématartományhoz tartozó témákban; 

− képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések 

alapján; 

− változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan 

vagy kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári 

segítséggel; 

− értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a 

tanult nyelvi elemeket; 

− alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a 

változatos nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

− alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy 

digitális alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás 

során; 

− egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló 

történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról; 

− nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok ismétlését vagy 

betűzését kéri; 

− a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban 

társaival közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a 

tevékenység céljainak megfelelően alkalmazza. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Angestellte in der Schule, Mitschüler 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schule 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des 

Lernens in und außerhalb der Schule 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Schulunterricht, Nachmittagsprogramme, Feste in der Schule, Schultraditionen, 

Ereignisse, Programme und Möglichkeiten des Sprachenlernens/der 

Sprachverwendung außerhalb der Schule 
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− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Lernen, Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, 

Gemeinschaftsprogramme, Traditionspflege  

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Schulfächer, Wissen, Ziele mit dem Sprachenlernen, Sprachkönnen und 

Sprachkenntnisse 

− Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

− Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

 

Javasolt tevékenységek: 

- projektmunka: egyéni vagy csoportos 

• iskolai szokások, napirend, órarend 

• iskolai szabályok  

• iskolai öltözködés Magyarországon és a célnyelvi országokban  

• tantárgyak összehasonlítása a két országban, iskolai időbeosztás 

összehasonlítása, tanórán kívüli tevékenységek összehasonlítása 

• kedvenc tanárom bemutatása 

- kérdőív készítése  

• kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli 

összesítés 

- kutatómunka: szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

- csoportos feladat  

• szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját 

felhasználni? 

• mi mindent csinál az ideális nyelvtanuló idegen nyelven?  

Témakör: Reisen und Urlaub, Tourismus 

 

Javasolt óraszám: 10 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

végére: 

− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Touristen 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Reiseziele, Sehenswürdigkeiten 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler, 

Reisedokumente, Verkehrsmittel 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste 

und Feiertage in Ungarn und im Ausland 

− Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

− Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

Javasolt tevékenységek: 

− projektmunka egyénileg (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli 

bemutatása) 

• Németország látnivalói, nevezetességei  

• Magyarország híres látnivalói 

• Lakóhelyem nevezetességei 

• ’Álomutazásom’ 

− projektmunka csoportosan 

• egy osztálykirándulás megtervezése 

• fontos turisztikai hazai és német események (pl. fesztiválok, 

sportesemények, kiállítások) 

− internetes kutatómunka 

• útvonalterv Németországba, milyen országokon, városokon kell átutazni? 

− szerepjátékok 

• idegenvezető – izgága, kérdésekkel teli csoport 

• szállodai recepciós - igényes vagy akadékoskodó vendég  

 

Témakör: Öffentliches Leben 

 

Javasolt óraszám: 10 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

végére: 

− találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel 

elektronikus/digitális csatornákon, tanórán kívül is. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Angestellte in sozialen Institutionen und im Dienstleistungssektor  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

kulturelle und öffentliche Institutionen, Dienstleistungen, Restaurants, Hotels, 

berühmte Orte und Sehenswürdigkeiten im In- und Ausland, Leben in der Stadt und 

auf dem Lande 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Eintrittskarten, Unterlagen, Prospekte 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

kulturelle Ereignisse, Unterhaltungsmöglichkeiten  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Wegbeschreibung, Auskunft geben 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Freizeitaktivitäten, Hobbys, Kunst und kulturelle Veranstaltungen 

− A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése 

javasolt tevékenységek: 

− szerepjátékok  

• gyorsétteremben  

• utazási irodában 

• utcán: útbaigazítás kérése és adása 

• ’Budapest, Berlin és egyéb híres városok’ – helyi látványosságok 

bemutatása idegenvezetőként  

− prospektus, reklám készítése (étterem, mozi, színház, látványosság) 

− ismerkedés a reklámok világával: színek, logók, üzenetek 

− internetes kutatómunka: a célnyelvi országok és hazánk számokban - rövid 

bemutatók   

− kvízjáték a célnyelvi országokról és hazánkról 

− vitafórum: városi és vidéki élet, ki hogyan érvel? 

− kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése: a legkedveltebb szabadidős 

tevékenységek a csoportban (tv, olvasás, internet, közösségi média, tánc, sport 

stb.) és miért? 

Témakör: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

 

Javasolt óraszám: 30 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

végére: 
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− ismeri a célnyelv főbb jellemzőit; 

− értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán 

kívül is; 

− követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi 

elemekben; 

− alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és 

befejezéséhez; 

− digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

− nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik; 

− nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Sprachkönnen und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen  

− Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli, helyesírási különbségek 

felismerése 

− A német nyelv betű és jelkészletének alkalmazása 

− A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

− Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül 

is, digitális csatornákon is 

− Alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák használata 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák 

− nyelvtanulási típusok, stratégiák feltérképezése kérdőívvel 

− közös popzenehallgatás, a szöveg egyszerű feldolgozása feladatlappal 

− filmnézés a célnyelven 

• a film egy-két jelenetéhez hangalámondás, feliratozás készítése 

• a film egy-két jelenetének dramatizálása, eljátszása  

• keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival 

− betűzésverseny 

• ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni? 

− egyszerű nyelvezetű szöveg órai feldolgozása (illusztráció, előadás)  

− játékos diktálási feladatok 

• Laufdiktat 

• ’Suttogó postás’ játék 

− egy (alapszintű) könnyített olvasmány elolvasása, egyéni feldolgozása és bemutatása 

az osztálynak 
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Témakör: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

 

Javasolt óraszám: 20 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

végére: 

− találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

− megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

− a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető 

hazai szokásainkkal 

− Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete 

− Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven 

− A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Németország megismerése hagyományos és digitális kutatómunka, majd órai 

kiselőadások formájában az alábbi témakörök mentén: 

• a német iskolák jellemzői, napirend 

• tipikus német ház, lakás 

• mindennapi szokások 

• családon belüli szerepek és feladatmegosztás 

• ünnepek a családban 

• viselkedésbeli különbségek (pl. üdvözlés) 

• állattartási szokások, kedvenc állatok 

• német nyaralási szokások 

• német időjárás 

• Németország tájegységei, országrészei 

• német étkezési szokások, tipikus ételek 

• híres helyek a közvetlen lakókörnyezetben 

− projektmunka csoportban (plakát készítése): hazánk és Németország 

összehasonlítása –hasonlóságok, különbségek bemutatása (kultúra, étkezés, 

hagyományok, időjárás, ruházat, történelem stb.) 

− rövid dokumentumfilmek megtekintése, elemzése Németországról  

− jellegzetes német ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában (pl: 

Martinstag) 
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Témakör: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

 

Javasolt óraszám: 15 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

végére: 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

− ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, 

életkorának és érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− egyéni projektmunka - témák, személyiségek bemutatása 

• hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak tanulásánál?  

• egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette 

az érdeklődésemet 

• egy híres tudós élete  

• Magyarország történelmének egy érdekes alakja  

• célnyelven rövid történet, egyéni élmény leírása 

− internetes kutatómunka 

• szavak, kifejezések keresése a különböző tantárgyakhoz 

− kontúrtérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása 

− csoportos projekt  

• társasjáték készítése és játszása - fókuszban egy-egy tantárgy (pl. földrajz, 

történelem, biológia, művészeti tantárgyak) 

Témakör: Aktuelle Themen 

 

Javasolt óraszám: 9 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

végére: 
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− használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban 

és a hozzájuk tartozó szituációkban; 

− találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi 

legfőbb hírekkel, eseményekkel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven a 

megismert témák alapján 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka  

• aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel  

• képaláírások megfogalmazása  

• időjárás-jelentés készítése 

− egy izgalmas sportesemény megtekintése a német nyelvű híradóban (pl. úszó VB) 

• szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban 

• lenémított film tanulói kommentárral 

− szerepjáték  

• interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

− csoportos interjú: aktuális téma feldolgozásához, vélemények kifejezése irányított 

kérdések segítségével 

Témakör: Unterhaltung 

 

Javasolt óraszám: 10 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

végére: 

− hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

− a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és 

ismeretszerzésre; 

− találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató 

tartalmakkal; 

− felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak 

megismerése 
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− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

− Célnyelvi társasjátékok készítése és használata 

− Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékok Feste und Feiertage 

témakörben 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− egyéni projektmunkák és bemutatók  

• saját szórakozási szokások  

• kedvenc kulturális élmények 

− felmérés készítése és kiértékelése: szórakozási szokások az osztályon belül – melyik a 

legkedveltebb? 

− egyéni internetes kutatások németül különböző témákban (filmek, színészek, 

együttesek stb.) 

− dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése 

− olvasási verseny az osztályon belül 

− egy választott könnyített olvasmány feldolgozása 

− német tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása  

− e-mailezés németül  

− közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása 

− csoportchat: közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid blogok 

írása 

Témakör: Wissenserwerb, Wissensvermittlung  

 

Javasolt óraszám: 10 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

végére: 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformákban; 

− találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel 

elektronikus/digitális csatornákon, tanórán kívül is; 

− néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

− találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő 

tartalmakkal. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német 

nyelven 

− A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű, egyszerű információ megszerzése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka saját, választott témából  

− poszter készítése  

− prezentáció 

 

11–12. ÉVFOLYAM 

 

A 11. évfolyamra már A1+ szintű nyelvtudással érkezik a kezdő idegen nyelvből a 

tanuló, és célja az, hogy nyelvtudását tovább fejlessze. Középiskolai tanulmányai végére 

már rendelkezik bizonyos szintű tudással és tapasztalattal ahhoz, hogy nyelvtudását fel 

tudja használni a körülötte lévő világ megismerésére, információszerzésre és –cserére, 

valamint valós kommunikációra, kapcsolatépítésre.  

Ebben a szakaszban új témakörként jelenik meg a tudomány és technika, a 

kommunikáció, a többi témakörnél a különbséget a tanulási eredmények bővülése, 

árnyaltabbá válása jelenti.  

Változatlanul fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a 

középiskolai évek végére a tanulónak kezdő idegen nyelvből is képessé kell válnia 

nyelvtudása önálló fenntartására és továbbfejlesztésére, valamint arra, hogy nyelvtudását 

személyes és szakmai életében való használatra adaptálni tudja.  

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott A2 szintet. 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az 

egyes témakörök mellett az évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, 

struktúrák kerültek megfogalmazásra. A listákban kizárólag az újonnan belépő elemek 

jelennek meg, melyek a 9-10. évfolyamokon meghatározottakra épülnek, azok további 

fejlesztését egészítik ki. 

Nyelvi funkciók a német mint kezdő idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a 

zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések példák): 

− információkérés, információadás (Wie war das Hotel? Entschuldigung, wo finde ich 

einen Supermarkt? Gehen Sie hier geradeaus, dann…) 

− véleménykérés és arra reagálás (Gefällt dir der Film? Ja, der Film gefällt mir.) 

− egyetértés kifejezése (Du hast Recht. Da hast du Recht. Das ist richtig. Das stimmt.) 

− egyet nem értés kifejezése (Du hast nicht Recht. Da hast du nicht Recht. Das finde ich 

nicht. Das stimmt nicht.) 

− akarat kifejezése (Ich will.) 
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− képesség kifejezése (Ich kann.) 

− lehetőség kifejezése (Es ist möglich, dass…) 

− remény kifejezése (Ich hoffe, du kannst kommen.) 

− bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es 

wirklich regnet oder nicht. Ich bin mir nicht sicher, wann ich zu Hause ankomme.) 

− kérés és arra történő reakció kifejezése (Kannst du mir helfen? Ja, natürlich. Ja, gerne. 

Es tut mir leid, ich kann nicht. Einen Tee, bitte! Ich hätte gern einen Tee. Gibst du mir 

einen Tee, bitte?) 

− kínálás, illetve javaslat és arra történő reakció kifejezése (Noch ein Stück Kuchen? 

Möchtest du einen Tee? Ja, bitte. Ja, gerne. Nein, danke.) 

− meghívás és arra történő reakció kifejezése (Kommst du mit? Ja, gerne. Nein, leider 

nicht. Nein, es tut mir leid.) 

− visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Noch einmal bitte!) 

− öröm kifejezése (Ich freue mich, dass ...) 

− bánat / bosszúság kifejezése (Schade, dass...) 

− események leírása (Zuerst aßen wir zu Mittag, dann gingen wir zum Strand.) 

Nyelvi elemek és struktúrák a német mint kezdő idegen nyelvre a 11-12. 

évfolyamon (a zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések példák): 

− cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: es gibt, sich-Verben (Ich freue 

mich.) 

− cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: Präteritum és Perfekt (Das Buch 

war sehr interessant. Ich habe gestern viel geschlafen.) 

− cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: Futur I. (Ich werde im Sommer 

nach Österreich fahren.) 

− birtoklás: gehören (Dieses Fahrrad gehört mir.) 

− felszólító mód: Imperativ (Steh auf! Setzt euch! Nehmen Sie Platz!) 

− minőségi viszonyok: Wie? Was für ein? Welcher? – hasonlítás: Deutschland ist größer 

als Ungarn. In der Klasse schreibt Lara am schönsten. - melléknévragozás (Das finde 

ich toll/schlecht. Ich bin froh. Das ist ein interessantes Buch. Ich finde das Buch 

interessant.) 

− térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás (geradeaus, an der Kirche vorbei, um 

die Ecke), elöljárószók részes és tárgyesettel (auf, vor, hinter, neben) 

− időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (selten, täglich, wöchentlich, monatlich, 

jährlich), időpontok - Wann? (von … bis, gerade) Um wie viel Uhr? (um 8 Uhr, gegen 

8 Uhr) 

− modalitás: mögen, können, wollen, müssen, sollen, dürfen igék (Ich kann tanzen. Ich 

will heute ins Kino gehen. Er muss die Hausaufgabe machen. Du sollst morgen früh 

aufstehen. Der Kranke darf noch nicht aufstehen) 

− esetviszonyok: Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv (Das Buch ist spannend. Ich sehe 

das Buch nicht. Ich helfe dir. Die Texte der Schüler sind sehr interessant.) 
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− szövegkohéziós eszközök: egyszerű és páros kötőszavak (nicht … sondern, und, 

sondern, oder, denn, aber, weil, deshalb, so) és névmások (das, ich, mich, mir, dich, 

dir, man) 

− szöveggrammatikai eszközök: névmások, névelők, névmási határozók mint előre és 

vissza utaló elemek a szövegben (das, dieser, der/die/das, daran, damit) 

 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

−  adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget; 

−  adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget; 

−  adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót 

folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

A 11–12. évfolyamon a német mint idegen nyelv tantárgy alapóraszáma: 186 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt 

óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

25 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 

Umwelt 

20 

Themen und Situationen im Bereich der Schule und 

Ausbildung 

20 

Reisen und Urlaub, Tourismus 10 

Öffentliches Leben  10 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 15 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 20 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 15 

Aktuelle Themen 16 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 10 

Unterhaltung 10 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 15 

Összes óraszám: 186 

 

 

Témakör: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

 

Javasolt óraszám: 25 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 



166 

 

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

végére: 

− elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a 

cselekményt lineárisan összefűzve; 

− rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával 

az ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

− összetett írott instrukciókat értelmez; 

− kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, 

egyszerű, nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

− véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi 

eszközökkel; 

− a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak 

megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben; 

− váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre is reagál 

egyszerű célnyelvi eszközökkel, személyes vagy online interakciókban; 

− üzeneteket ír; 

− egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük kifejtését 

kéri, és arra reagál, elismeri vagy cáfolja mások állítását, kifejezi egyetértését vagy 

egyet nem értését; 

− kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

− kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást; 

− kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 

− nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri 

vagy visszakérdez; 

− megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

− ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon 

is, többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök 

segítségével. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bekannte, Familienmitglieder, Freunde, Verwandte 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

unmittelbare und weitere Umgebung, mein Wohnort 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des 

Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, Kleider und Accessoires 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, 

Schul- und Familienfeiern 
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− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Hobbys, Freizeitaktivitäten, gesunde Ernährung, zum Arzt gehen, Hausarbeiten 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, soziale Beziehungen, Kleider und Mode, häufige Krankheiten, positive 

und negative Charakterzüge 

− Személyes témákhoz tartozó információk átadása 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

Javasolt tevékenységek: 

— projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval (a 

folyamatos összefüggő beszéd gyakorlására) 

• közeli és távoli rokonok, kedvenc rokonaim  

• érdekes családi történetek a múltból 

• családi ünnepek 

• szomszédi kapcsolatok 

— szóbeli mini-prezentációk: a mai és a régmúlt mindennapjainak összehasonlítása 

— projektmunka csoportban: város tervezése helyszínek megnevezésével 

— internetes kutatómunka és csoportos projekt 

• családok a német nyelvű országokban, különbségek, hasonlóságok 

• a modern kor családtípusai 

• szerepek a családon belül 

— vitafórum: pl. tinédzserek helyzete a családban 

— szerepjáték: pl. az orvosnál 

— prezentáció készítése: családi ünnepek a német és magyar családoknál – 

hasonlóságok és különbségek 

— közvélemény kutatás: hobbik, érdeklődési körök 

Témakör: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

 

Javasolt óraszám: 20 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

végére: 

− rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával 

az ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

− kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, 

egyszerű, nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 



168 

 

− véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi 

eszközökkel; 

− a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak 

megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben; 

− megoszt alapvető személyes információkat környezetéről egyszerű nyelvi elemekkel; 

− ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon 

is, többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök 

segítségével. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, 

Pflanzen 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, 

Zuhause, Städte, auf dem Lande 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturkatastrophen 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Umweltschutz, Tierschutz, Haustiere halten, Bodenschätze schützen 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturphänomene, Wetter und Klima, Jahreszeiten 

− Környezethez tartozó információk átadása 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

Javasolt tevékenységek 

— internetes kutatás  

• veszélyeztetett állatok 

• kihaló növényfajok 

• nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

• a tengerek szennyezése - műanyagszigetek a tengerben 

— kiselőadás készítése  

• veszélyben a Földünk 

• a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

• a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 

• mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

— vitafórum  

• hasznosak-e az állatkertek? 

• jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

— egy német nyelvű természetfilm megtekintése 

— projektmunka: kiskedvenc bemutatása kép segítségével (képességek, szokások 

bemutatása) 
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Témakör: Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 

 

Javasolt óraszám: 20 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

végére: 

− megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott 

célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

− aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi 

alkotások közös előadásában; 

− egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába, 

átfogalmazásába; 

− felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz 

tartozó témákban; 

− képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések 

alapján; 

− változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan 

vagy kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári 

segítséggel; 

− egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban 

projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja 

valósítani; 

− a főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

− értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a 

tanult nyelvi elemeket; 

− alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a 

változatos nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

− felismeri a főbb, életkorának megfelelő hangzó szövegtípusokat; 

− megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő írott szövegtípusokat; 

− összetett írott instrukciókat értelmez; 

− véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza, és arról írásban 

interakciót folytat; 

− néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

− egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló 

történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról; 

− összekapcsolja az ismert nyelvi elemeket egyszerű kötőszavakkal (például: és, de, 

vagy); 

− nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri 

vagy visszakérdez; 
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− alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy 

digitális alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás 

során; 

− részt vesz szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

− részt vesz szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

− a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban 

társaival közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a 

feladat céljainak megfelelően alkalmazza. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Angestellte in der Schule 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bildungsinstitutionen, Teile des Schulgebäudes 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des 

Lernens in und außerhalb der Schule 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Schulunterricht, Nachmittagsprogramme, Feste in der Schule, Schultraditionen, 

Ereignisse, Programme und Möglichkeiten des Sprachenlernens/der 

Sprachverwendung außerhalb der Schule 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Lernen, Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, 

Gemeinschaftsprogramme, Traditionspflege 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Schulfächer, Wissen, Ziele mit dem Sprachenlernen, verschiedene Wege des Lernens, 

Sprachkönnen und Sprachkenntnisse 

− Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

− Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

 

javasolt tevékenységek: 

— egyéni kutatás és képes beszámoló 

• régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

• a magyarországi és a németországi iskolarendszer összehasonlítása 

— csoportmunka / projekt:  

• egy osztályprogram megtervezése 

• ’Az ideális iskola’ jellemzői 

— internetes kutatómunka: képes beszámolók - érdekes iskolák a világ különböző 

részeiben 

— vitafórum 

• hasznos-e az iskolai egyenruha?  
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• jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

• milyen a jó tanár? 

— íráskészség fejlesztése  

• beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

• panaszkodó e-mail írása egy németországi barátomnak a sok házifeladatról  

 

Témakör: Reisen und Urlaub, Tourismus 

 

Javasolt óraszám: 10 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

végére: 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az egyszerű, az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

szövegeket, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos 

kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Touristen und Reiseleiter 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler, 

Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, Gegenstände beim Reisen, 

Unterlagen, Prospekte 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste 

und Feiertage in Ungarn und im Ausland 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorbereitung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Einzelreise und Gruppenreise, kulturelle Unterschiede 

− Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

− Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

 

javasolt tevékenységek: 

— projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban  

• híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban 
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• híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

• lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

• ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

• hogyan készüljünk fel egy külföldi utazásra: utazási előkészületekről lista 

készítése 

— internetes kutatás 

• érdekes, szokatlan szállások 

• különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

— játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

— felmérés készítése az osztályban 

• ki melyik országot szeretné megismerni, melyik a legnépszerűbb célpont? 

• ki hol szeretne nyaralni? (tengerpart?, Balaton?, hegyvidék? stb.) 

— szituációs játék  

• szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 

• ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’ 

— panaszlevél és/vagy kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről 

 

Témakör: Öffentliches Leben  

Javasolt óraszám: 10 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

végére: 

− megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy digitális 

felületen elhangzó rövid szöveg tartalmát; 

− értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen elhangzó 

szövegekben a beszélők gondolatmenetét; 

− hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

− értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz 

kapcsolódó, írott szövegekben megjelenő információkat; 

− megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg 

tartalmát; 

− információt cserél, információt kér, információt ad. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Angestellte in sozialen Institutionen und im Dienstleistungssektor  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

kulturelle und öffentliche Institutionen, Dienstleistungen, Restaurants, Hotels, 
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berühmte Orte und Sehenswürdigkeiten im In- und Ausland, Leben in der Stadt und 

auf dem Land 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Eintrittskarten, Unterlagen, Prospekte 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

kulturelle Ereignisse, Unterhaltungsmöglichkeiten  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Verwaltung, Dienstleistungen, Wegbeschreibung, Auskunft geben, Vorstellung von 

Sehenswürdigkeiten  

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Freizeit, Kultur, Sport, Lesen, Filme, Unterhaltung 

− A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása 

 

javasolt tevékenységek: 

— projektmunka, egyéni bemutatók 

• mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

• mi szórakoztat minket? 

— vitakészség fejlesztése 

• vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

• ’mozik’ – kellenek még? 

• klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

— íráskészség fejlesztése  

• brossúrák, adatlapok kitöltése 

• film/könyv - ajánló brossúra készítése 

— egy német nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő – film megtekintése, 

megbeszélése 

— egy német nyelvű novella órai feldolgozása 

 

 

Témakör: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

 

Javasolt óraszám: 15 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

végére: 

− idegen nyelvi kommunikációjában használja a célnyelv főbb jellemzőit; 

− értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán 

kívül is; 

− tudatosan használ alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 
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− követi a célnyelvi normához illeszkedő beszédtempót a begyakorolt nyelvi 

elemekben; 

− alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és 

befejezéséhez; 

− tanult nyelvi eszközökkel és nonverbális elemek segítségével tisztázza 

mondanivalójának lényegét; 

− digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

− következetesen alkalmazza a célnyelvi betű- és jelkészletet; 

− ismeretlen szavak valószínű jelentését szövegösszefüggések alapján kikövetkezteti az 

életkorának és érdeklődésének megfelelő, konkrét, rövid szövegekben; 

− egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

− nyelvtanulási céljainak eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket; 

− nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni; 

− hibáit többnyire észreveszi és javítja; 

− társai haladásának értékelésében segítően részt vesz. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Sprachkönnen und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprache 

− A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata 

− A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása 

− Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása 

 

javasolt tevékenységek 

— gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

— nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

— internetes kutatás és beszámoló  

• új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonimáiról 

• a magyar és a német nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról 

• a dialektusokról 

• kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

— olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

— ’Osztálykönyvtár’ 

• évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  

• könnyített olvasmány tartalmának előadása rövid szerepjátékkal 

— íráskészség fejlesztése 

• cikkek egy havonta megjelenő német nyelvű osztály ’hírlaphoz’ (pl: ’LUX’) 

felhasználva az aktuális témákhoz végzett kutatómunkákat 

• német nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal 

célnyelven 
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Témakör: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

 

Javasolt óraszám: 20 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

végére: 

− célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális ismereteket; 

− találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

− megismerkedik hazai idevágó legfőbb országismereti és történelmi eseményekkel a 

célnyelven; 

− megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

− a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Célnyelvi és hazai kulturális szokások, jellemzők ismerete 

− Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete 

− Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven 

− Legfontosabb hazai látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása célnyelven 

− A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 

javasolt tevékenységek: 

— projektmunka 

• a hagyományok ápolása Magyarországon és Németországban 

• a falvak szerepe manapság a két országban 

• mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

— internetes kutatómunka 

• a karácsonyfa eredete és elterjesztése 

• a német himnusz eredete és története 

— prezentáció 

• a karácsony ünneplése a világ országaiban 

• a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye és hatása más országokra 

— játék 

• leírás készítése/receptek – magyar vagy német specialitás? 

• kvíz különböző országok étkezési szokásairól 

— „kritika” írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

— vitafórum 

• milyen kulturális meglepetés érhet a célnyelvi országban? 
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Témakör: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

 

Javasolt óraszám: 15 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

végére: 

− egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban 

projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja 

valósítani; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformákban; 

− aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek-, és ifjúsági 

irodalmi alkotások közös előadásában; 

− ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, 

életkorának és érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

− Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven 

 

javasolt tevékenységek 

— projektmunka (egyéni) 

• szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

• egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

— (papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más 

tudásterület témaköreiről 

— vitafórum 

• melyik tantárgy ’hasznos’ a felnőtt életben? 

• kell-e a mindennapos testnevelés? 

• fontos-e a zene és a tánc? 

• kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

• fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

— játék 

• szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a 

leghosszabb lista? 

• történelmi események modellezése szerepjátékkal 
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Témakör: Aktuelle Themen 

 

Javasolt óraszám: 16 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

végére: 

− használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban 

és a hozzájuk tartozó szituációkban; 

− megért és használ szavakat, szókapcsolatokat a célnyelvi, az életkorának és 

érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel 

kapcsolatban; 

− megérti és tájékozódásra használja a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének 

megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírek, események lényegét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

− Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 

javasolt tevékenységek: 

− online videók megtekintése  

• hírműsorok  

• aktuális eseményekről szóló tudósítások 

• riportok 

− szerepjáték 

• ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

• TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

− internetes kutatómunka 

• egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

• szókincsfejlesztés a média világához 

− nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

• a szalagcímek nyelvezete 

• az újságcikkek stílusa, szerkezete 

• különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében 
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Témakör: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

 

Javasolt óraszám: 10 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

végére: 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos 

kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− az adott tématartományban értelmez nyelvi szintjének megfelelő hallott és írott 

célnyelvi szövegeket kevésbé ismert témákban és szövegtípusokban is; 

− az adott tématartományban szóban és írásban létrehoz szövegeket különböző 

szövegtípusokban. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geräte für 

Alltagsmenschen, Technik im Haushalt, Handy, Computer, Internet 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Nutzung der Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, 

soziale Netzwerke 

− Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

 

javasolt tevékenységek: 

— projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben… 

• a közlekedést? 

• a házimunkát?  

• az oktatást? 

• a kommunikációt? 

— internetes kutatómunka és prezentáció 

• a világ legfontosabb találmányai 

• a kommunikáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

• a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán  

— vitafórum  

• az internet jövője 

• mire jó a virtuális valóság?  

• haladás-e minden változás? 
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• közösségi oldalak előnyei és hátrányai 

Témakör: Unterhaltung 

 

Javasolt óraszám: 10 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

végére: 

− hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

− kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy 

digitális felületen elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy 

iskolán kívül szerzett ismereteivel; 

− értelmez egyszerű szórakoztató és ismeretterjesztő kisfilmeket; 

− értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz 

kapcsolódó, írott szövegekben megjelenő információkat; 

− összetett írott instrukciókat értelmez; 

− érdeklődése erősödik a célnyelvi irodalmi alkotások iránt; 

− rövid szövegek írását igénylő kreatív munkát hoz létre önállóan; 

− üzeneteket ír; 

− a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és 

ismeretszerzésre; 

− a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja; 

− találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató 

tartalmakkal; 

− felhasználja a célnyelvet szórakozásra és élményalapú játékos nyelvtanulásra. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak 

megismerése (irodalom, film, társasjáték) 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása 

szórakozás és élményalapú nyelvtanulás céljára 

javasolt tevékenységek: 

— internetes kutatómunka 

• külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

• hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

• érdekes kiállítások, múzeumok bemutatása 

— kedvenc filmem bemutatása németül 

— kedvenc számom bemutatása, meghallgatása 

• a szöveg leírása és értelmezése 
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— egy tudásszintnek megfelelő könnyített olvasmány elolvasása 

— egy német nyelvű játékfilm közös megtekintése, megvitatása 

 

 

Témakör: Wissenserwerb, Wissensvermittlung 

 

Javasolt óraszám: 15 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

végére: 

− egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban 

projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja 

valósítani; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformákban; 

− hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

− a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és 

ismeretszerzésre; 

− rövid, egyszerű, ismert nyelvi eszközökből álló kiselőadást tart változatos feladatok 

kapcsán, hagyományos vagy digitális alapú vizuális eszközök támogatásával; 

− néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

− a tanórán kívüli, akár játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri és igyekszik 

azokat kihasználni; 

− találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő 

tartalmakkal; 

− felhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre; 

− felhasználja a célnyelvet tudásmegosztásra. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven 

− A tanult témákhoz kapcsolódó releváns német nyelvű információ megszerzése 

 

javasolt tevékenységek: 

− projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

o prezentáció/hangfelvétel/videofelvétel készítése különböző témákban és ezek 

bemutatása az osztálynak 

o kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

o német nyelvű filmek, programok ismertetése a németes faliújságon írásban 
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o projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók német nyelvű 

írásaiból (történetek, versek, kutatási eredmények, beszámolók stb.)  

 

 

ÉLŐ IDEGEN NYELV 

A haladó idegen nyelv tantárgy kerettanterve 

9–12. ÉVFOLYAM 

 

Célok és feladatok 

Az idegen nyelvi kerettanterv célja kettős: egyrészt megadni azokat a kimeneti 

kritériumokat melyek az iskolai nyelvoktatás lépcsőihez a nyelvi fejlődés érdekében 

elengedhetetlenek, másrészt irányelveket adni az iskoláknak a helyi tantervek 

elkészítéséhez és az eredményes nyelvtanári munkához.  

A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a nyelvtanuló nyelvi 

cselekvőképességének fejlesztése. A tanuló legyen képes személyes és szakmai életében 

egyéni céljait elérni, saját gondolatait kifejezni, és mind valódi mind pedig digitális térben 

idegen nyelven kommunikálni, ismereteket szerezni. 

Az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a szempontból, hogy nem 

a tartalmi ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek a 

kialakításán és állandó fejlesztésén, melyek segítségével a tanuló saját gondolatait és 

elképzeléseit idegen nyelven is ki tudja fejezni. 

A 9-12. évfolyamon az idegennyelv-tanítás szervesen épül a korábbi évfolyamokon 

megkezdett nyelvi fejlesztésre, valamint annak eredményeire. Továbbra is fontos 

szerepet játszik a nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor 

egyre inkább középpontba kerül a valós élethelyzetekben, valamint a pályaválasztás és a 

továbbtanulás során felhasználható nyelvtudás és a nyelvi tudatosság fejlesztése. Ebben 

a nevelési-oktatási szakaszban folytatódik az eddig megszerzett nyelvi ismeretek 

bővítése, illetve az idegen nyelv felépítésének és szerkezetének még mélyebb és 

árnyaltabb megismerése.  

A diák aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása elengedhetetlen feltétele az 

egész életen át tartó nyelvtanulás megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a 

tanulási stratégiák egyre tudatosabb elsajátítására, további útmutatásra az önálló 

tanuláshoz, valamint az önértékelés és a társértékelés alkalmainak folyamatos 

megteremtésére.  
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Kapcsolódás a kompetenciákhoz 

A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló 

memóriája, a korábban tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási 

teljesítménye. A tanuló képessé válik a nyelvtanulási stratégiák felismerésére és ezek 

alkalmazására, ez pedig hasznosul más tantárgyak esetében is. A tanuló megtanulja a 

hibákra történő visszajelzések elfogadását, a hibák kijavításának szükségességét, 

valamint képessé válik saját és társai fejlődésének értékelésére. A tanórán kívüli 

nyelvtanulási lehetőségek felismerésével és kihasználásával is készül az egész életen át 

tartó tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási folyamat aktív 

résztvevőivé teszi.  

A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a 

tanulót arra, hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, 

szemléltesse gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon döntéseket, 

formáljon véleményt, információt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, 

hanganyagokra, szövegekre idegen nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz 

meg és állást foglal, s ezeket felhasználva, párban vagy csoportban, további 

kommunikációs feladatokat old meg. Nyelvtudását személyes és online nyelvi 

érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.  

A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja 

a digitális eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv 

jellemző kifejezéseit és pragmatikáját megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését 

és tanulását támogassa. Ezzel lehetővé válik az idegen nyelvű szövegalkotás, szövegértés 

és nyelvi interakciók fejlesztése digitális felületeken és eszközök használatával. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a 

tanulónak több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi 

elemet képes felismerni, felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni és 

alkalmazni. A feldolgozott témák hatására mérlegelő idegen nyelvgondolkodása és 

problémamegoldó készsége, a nyelvek közötti kódváltást lehetővé tevő kognitív 

képességei is fejlődnek. Nyelvtudása növeli az információszerzési és tudásmegosztási 

lehetőségeit. 

A személyes és társas kompetenciák: A társas kompetenciák fejlődéséhez 

hozzájárulnak a nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban végzett feladatok, valamint 

egyéb, kooperáción alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során fejlődik 

együttműködési készsége, kitartása, cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók 

önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az 

idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát. 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen 

nyelv tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek 

történelmére, kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát 
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az anyanyelvi kötődés és az a mérlegelő, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely 

teret ad a kreatív, alkotó jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen 

magában foglalja a tanuló életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással 

kapcsolatos tartalmakat. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia 

fejlesztése valós nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul 

meg. Egy nyelvi feladat megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és 

digitális forrásokat használ, kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről 

beszámol, és mindezek felkészítik a munkavállalásra.  

 

Módszerek 

Az idegen nyelv-oktatás a középiskolában is tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis 

a tanuló számára olyan életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő helyzeteket teremt, 

amelyekben a nyelvet eszközként, hatékonyan használja, a nyelvi funkciókat 

kommunikációs szándékának megfelelően alkalmazza, és birtokában van a megfelelő 

szókincsnek.  

Kiemelten fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között 

átívelő szemlélet, mely épít a más tantárgyak keretében szerzett ismeretekre, és az idegen 

nyelven megszerzett tudással pedig gazdagítja más tantárgyak tanulását. 

Projektfeladatok, információgyűjtés a szaktantárgyhoz, internetes kutatómunka, mind-

mind történhet idegen nyelven is, felkészítve a tanulót a munka világában zajló 

információcserére.  

A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában 

kiemelten fontos, hogy a tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre 

is építsünk, és erre a tanulót a nyelvórán egyre nagyobb mértékben felkészítsük. 

Mindezek révén a tanuló nyelvtanulási céljai élővé, valódivá és elérhetővé válnak, erősítik 

a motivációt és annak fenntartását. A diák tudatában van annak, hogy a nyelvtanulás 

fontos szerepet tölt be a körülöttünk lévő világ megismerésében és megértésében. A 

nevelési-oktatási szakasz fő célkitűzése tehát a felhasználóképes nyelvtudás 

megszerzése, amelyben az iskolai nyelvtanításon túl fontos szerepet játszanak a digitális 

eszközök, az internet, valamint általában a nyelvórákon kívüli nyelvtanulási lehetőségek, 

(idegen nyelvű filmek, könnyített olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű színi 

előadások, internetes kutatási feladatok stb.), amelyek feltételezik és fejlesztik az aktív, 

önálló tanulói magatartást. Ennek kialakítása és megalapozása a nyelvórák egyik fontos 

feladata. Fontosak a kooperatív módszerek, valamint a projektmunka, amelyek fejlesztik 

a tevékenység-központú tervezést, a probléma- és folyamatközpontú gondolkodást, és 

általában a célnyelven folytatott kommunikációt. A nyelvoktatói munka tervezése során 

fontos szerepet kapnak az egyéni tanulási sajátosságok és igények is.  

A nyelvtanítás folyamatában szükséges, hogy a tanuló a digitális tartalmak 

feldolgozásához segítséget kapjon. Az iskolai és az otthon elvégzendő feladatoknak 

köszönhetően a diák már képes arra, hogy digitális eszközökön keresztül is megértsen és 
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létrehozzon szöveget, valamint interakciót folytasson és tartalmat közvetítsen német 

nyelven. Az idegen nyelvi órák során, valamint az iskolán kívüli célnyelvi tevékenységek 

által a nyelvtanuló részesévé válhat az adott kultúrának, kapcsolatot teremthet 

anyanyelvi beszélőkkel, és ilyen módon a saját és más kultúrákkal szembeni tudatossága 

erősödik. Az ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi országokról szóló olvasmányok 

vagy filmek, vagy a rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok, melyet a tanuló akár 

egyénileg, akár csoportosan készíthet el. E tapasztalatok által a nyelvtanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére képes saját nemzeti sajátosságait és értékeit a célnyelven 

közvetíteni.  

A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát továbbra is a pozitív, 

stresszmentes, jó hangulatú tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori 

sajátosságainak megfelelő, érdekes, nyelvi és kognitív szempontból is kihívást jelentő 

feladatokat old meg. A változatos munkaformák, a projektmunkák, a kooperatív tanulási 

technikák alkalmazása, valamint az irányító tanár és a társak visszajelzései, a különféle 

értékelési formák a középiskolában is segítik a tanulót abban, hogy továbbra is szívesen 

és örömmel vegyen részt a tanórai feladatokban. Önbizalma erősödik, nyitott és motivált 

marad nyelvtudása hosszú távú fejlesztésére. A nevelési-oktatási szakasz végére 

magabiztossá válik, és egyre inkább szívesen és tudatosan használja nyelvtudását. Képes 

saját hibáit észrevenni, javítani, valamint saját és társai haladását értékelni. 

A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi 

cselekvéseknek az alapja az idegen nyelvű szöveg, mely a nyelvtanuló számára tartalmi és 

nyelvi szempontból is illeszkedik életkorához és érdeklődéséhez. A jól megválasztott, 

megbízható tananyag nagy segítség tanárnak és tanulónak egyaránt, és a tanulási 

folyamat sikeressége szempontjából meghatározó lehet. E nevelési-oktatási szakasz egyik 

legfontosabb célja a szövegkompetencia tudatos fejlesztése egyre elvontabb és 

összetettebb szövegek révén. A nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, hogy a 

szövegeket megértse, és az azokból kinyert információkat fel tudja használni saját 

kommunikációs céljainak megvalósítására. Hangsúlyos szerepe van emellett a nyelvi 

eszközök funkcionalitásának, melyek nem különálló egységekként, hanem kontextusba 

ágyazottan kell, hogy megjelenjenek. A nyelvtanulót arra is képessé kell tenni, hogy a 

szövegértés és a szövegalkotás során a nyelvi eszközök szövegben betöltött funkcióját 

tudatosan kezelje, és szövegkohéziós, valamint figyelemvezető eszközöket használjon. 

A nyelvi tartalmak és eszközök átadása továbbra is kontextusba ágyazottan, 

szövegek alapján, konkrét beszédhelyzetekben akár nonverbális és/vagy vizuális 

elemekkel megsegítve történik. A használható nyelvtudás és a valós kommunikáció 

elsajátítása érdekében továbbra is integráltan kell fejleszteni a nyelvi és nem nyelvi 

készségeket.   

Amennyiben az idegen nyelv oktatása csoportbontásban történik a tanulókat 

nyelvtudásuk alapján kell beosztani, az intézmény kötelező nyelvi szintfelmérést tarthat. 
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Tanulási eredmények 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 12. évfolyam végére a KER szerinti B2 nyelvi 

szint a kimeneti cél, ezen belül a továbbtanulni nem szándékozó tanulónak fel kell 

készülnie legalább a középszintű idegen nyelvi érettségi követelményeinek sikeres 

teljesítésére. A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló témakörtől függetlenül ismer és 

tudatosan alkalmaz nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat, képessé válik arra, hogy 

nyelvtudását valós, személyes, tanulással kapcsolatos vagy szakmai céljaira alkalmazza, 

valamint készül az aktív nyelvtanulás eszközeivel az egész életen át tartó tanulásra. 

Ezeket más tanulási területeken is alkalmazza kompetenciáinak mélyítésére.  

 

Az egyes élő idegen nyelvi kerettantervek felépítése, szerkezete 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. A 9-12. 

évfolyamon valamennyi, az 5-8. évfolyamon bevezetett témakör szerepel, elemeik 

azonban jelentősen bővülnek, és feldolgozásuk egyre árnyaltabban és mélyebben 

történik. Egyre hangsúlyosabbá válnak a kereszttantervi, interkulturális és célnyelvi 

vonatkozások, valamint a tudásmegosztással és ismeretszerzéssel kapcsolatos tartalmak. 

Az általános iskolában még egy témakörként kezelt személyes és környezeti témák 

gimnáziumban már önálló egységként jelennek meg. Új témakörök a négyéves nevelési-

oktatási szakaszban: az utazás és turizmus, a tudomány és technika és a kommunikáció; a 

11-12. évfolyamon: az ember és társadalom, a munka világa és a gazdasági és pénzügyi 

ismeretek. A közéleti témakör kiegészül a hobbik, a szabadidő és a művelődés 

aspektusaival. Az osztálytermi témakör a 9-10. évfolyamon az iskola és a tanulás témáit, 

11-12. évfolyamon pedig a vizsgafelkészítést, illetve az érettségire való felkészítést állítja 

fókuszba. 

Az egyes témakörök mellett meghatározásra kerültek az adott évfolyamokra 

kötelező nyelvi funkciók, nyelvi elemek és struktúrák, melyeket a 9-10. évfolyamra, 

valamint a 11-12. évfolyamra vonatkozó specifikus bevezetők utolsó részei sorolnak fel. 

A megadott nyelvi funkciók, stratégiák és elemek az általános iskola 4., 5-6., és 7-8. 

évfolyamok kerettanterveiben megadott listákra épülnek, azok kötelező ismeretéből 

indulnak ki, azokat bővítik, és a tanulónak témakörtől vagy a választott nyelvkönyvtől 

függetlenül el kell sajátítania őket. 

Az egyes témaköröknél találhatók meg a részletes tanulási eredmények, a fejlesztési 

feladatok, illetve a javasolt tevékenységek. A kerettanterv, ugyanis, minden egyes 

témakörhöz javasol tevékenységi formákat, melyek segíthetik a témakörhöz tartozó 

szókincs, illetve nyelvi struktúrák bevésődését. A motiváció állandó ébrentartása 

érdekében mindig érdemes az ilyen jellegű feladatokat a tanulók szemszögéből nézve 

négy szempont szerint megvizsgálni: fontosnak érzik-e (pl. fejleszti-e a 

kommunikációjukat), szeretik-e az ilyen típusú feladatot (pl. csoportfeladat, egyéni 

projekt), érdekesnek találják-e (pl. ad-e, igényel-e új információt), illetve szórakoztatónak 

találják-e (pl. játékok, versenyek). Az itt javasolt tevékenységi formák csak 
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gondolatébresztő példák, és – ellentétben a szókincs és a nyelvi struktúrák, funkciók 

meghatározásával – nem kötelező érvényűek. 

 

Német nyelv – Tankönyvhasználat 

évfolyam haladó idegen nyelv 

9 

NT-56541/NAT Maros Judit: Kon-Takt 1 

NT-56541/M/NAT Maros Judit Kon-Takt 1 

NT-56410 Lázár Györgyné: Wortwörtlich 

10 
NT-56542/NAT Szitnyainé Gottlieb Éva – Maros Judit: Kon-Takt 2 

NT-56542/M/NAT Szitnyainé Gottlieb Éva – Maros Judit: Kon-Takt 2 

11 

NT-56543/NAT Maros Judit: Kon-Takt 3 

NT-56543/M/NAT Maros Judit: Kon-Takt 3 

NT-56510 Dr. Somló Katalin, Dr. Pantóné dr. Naszályi Dóra :Feladat- és 

tesztgyűjtemény a német középszintű írásbeli érettségihez CD 

melléklettel 

Fakt 
NT-56505/M Maros Judit: Abitraining Oberstufe. Arbeitsbuch 

NT-56505 Maros Judit: Abitraining Oberstufe. Kursbuch mit CD 

12 

NT-56543/NAT Maros Judit: Kon-Takt 3 

NT-56543/M/NAT Maros Judit: Kon-Takt 3 

MX-1102 Sominé Hrebik Olga: Érettségi mintafeladatsorok német 

nyelvből (8 írásbeli középszintű feladatsor) CD-melléklettel 

Fakt 

 

 

 

ÉLŐ IDEGEN NYELV: NÉMET 

Kerettanterv a német mint haladó idegen nyelv tantárgy számára 

9-12. ÉVFOLYAM 

A német nyelv tantárgy kerettantervei az Élő idegen nyelv kerettanterveinek 

részeként íródtak és az ott meghatározott céloknak, feladatoknak, módszereknek és 

kimeneti követelményeknek a megvalósítását részletezik a különböző nevelési és 

oktatási szakaszokra vonatkozóan.  
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9–10. ÉVFOLYAM 

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak a fő célja az, hogy a tanuló az előző 

szakaszokban megalapozott idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáját 

továbbfejlessze. A nyelvi alapkészségek kialakítása mellett egyre hangsúlyosabbá válnak 

a társadalom és a nyelvhasználat valamint a jel- és szabályrendszerek kapcsolatai, melyek 

fejlesztése összhangban áll a Nat-ban megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal és 

nevelési célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi 

tartalmakon keresztül ébressze fel a tanulóban a világ megismerésének lehetőségét, az 

ismeretek, a tudás átadásának igényét, a kreatív, felelősségteljes gondolkodást, az 

önkifejezési vágyat, a nemzeti és az interkulturális tudatosságot, valamint fejlessze a 

digitális kompetenciákat.  

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad 

az önálló, tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Nemcsak egyre több és árnyaltabb valós 

kommunikációs helyzetben tudja használni a nyelvórákon megszerzett tudását, hanem 

azt is egyre jobban érti, hogy a használható nyelvtudás a felnőtt élet, elsősorban a 

továbbtanulás, a szakmai boldogulás egyik alapvető kulcsa, és egyre inkább kész lesz arra, 

hogy akár elvontabb témákban is alkalmazza nyelvi ismereteit, készségeit. Ezért a 

nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy az elsajátított nyelvi eszközöket egyre 

inkább személyes érdeklődéséhez, terveihez, valamint boldogulásához igazodó valós 

kommunikációs helyzetekben használhassa.  

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és 

használatának érdekében a diák továbbra is sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old 

meg a nyelvórákon. A változatos munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt 

dolgozzon társaival, például projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon és ezek 

során használja kreativitását, problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse 

véleményét hagyományos és digitális csatornákon is. Érzékenységéből, 

(ön)kritikusságából adódóan különösen fontos az irányító tanár támogató visszajelzése, 

és az a többféle értékelési forma, amelyek által segítséget és mintát kap önmaga és társai 

értékeléséhez, megtanulja saját és mások hibáit felismerni és azokat helyükön kezelni. Így 

válik egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is. Az egyéni 

érdeklődés és igények figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni 

olyan idegen nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a 

nyelvórákon kívül szívesen foglalkozik, ennek megfelelően az osztálytermi vonatkozások 

súlya ebben a szakaszban tovább csökken. 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. A 

tanuló újabb szövegtípusokkal – nyelvi szintjének és érdeklődésének megfelelő ifjúsági 

irodalmi olvasmányokkal, személyes élményeihez kapcsolódó szövegekkel – ismerkedik 

meg. A gondosan kiválasztott, lehetőség szerint autentikus szövegek feldolgozása során 

tovább fejlődik a tanuló szövegalkotási, szövegértési, valamint interakciós készsége. A 

célnyelvi ismeretszerzés és tudásmegosztás az általános iskolához képest 

hangsúlyosabbá válik. Új témakörként megjelenik a tudomány és technika, a 
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kommunikáció és az utazás és turizmus. A már ismert témakörök is bővülnek, 

összetettebbé válnak. Kettéválik a személyes és környezeti tématartomány, a személyes 

tématartomány kiegészül a tágabb emberi kapcsolatok, az életmód, valamint az ember és 

társadalom témakörökkel, a környezeti pedig a környezetvédelemmel. Míg az 

osztálytermi témakör, valamint a személyes és a környezeti vonatkozások súlya csökken, 

addig hangsúlyosabbá válnak a kereszttantervi, a kibővített közéleti, aktuális, célnyelvi és 

nyelvtanulási tématartományok. A hozzájuk rendelt óraszámok továbbra is ajánlások, 

inkább a tématartományok feldolgozásának javasolt mélységét jelölik. 

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti B1 nyelvi szintet.  

Az egyes témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók az adott szakasz 

végére elsajátítandó nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák, célnyelvi 

példákkal. A 9-10. évfolyamokra vonatkozó listákban nem jelennek meg az általános 

iskolában elsajátított elemek, de ezek további gyakorlása, tudatosítása elengedhetetlen a 

KER szerinti B1 szint eléréséhez. 

Nyelvi funkciók a német mint haladó idegen nyelvre a szakasz végéig (a zárójelben 

olvasható német nyelvű kifejezések példák): 

− öröm kifejezése (Ich freue mich, dass ... / Es freut mich, dass ...) 

− sajnálat kifejezése (Es tut mir leid!) 

− elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Es ist prima! / Schade, dass ...) 

− csodálkozás kifejezése (Oh, das ist aber ... ! / Das kann doch nicht wahr sein!) 

− remény kifejezése (Ich hoffe, du kannst kommen!) 

− bánat / bosszúság kifejezése (Schade, dass... / Das ist aber schlimm!) 

− ígéret kifejezése (Ich mache das schon!) 

− szándék, terv kifejezése (Ich will / werde schnell abwaschen.) 

− elismerés és dicséret kifejezése és arra reagálás (Das ist toll! Die Torte schmeckt 

phantastisch. Danke.) 

− ítélet, kritika kifejezése (Blödsinn! Das ist nicht richtig/wahr) 

− elvárás kifejezése (Ich soll pünktlich zu Hause sein.) 

− bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es 

wirklich regnet oder nicht. Ich bin mir nicht sicher, wann ich zu Hause ankomme.) 

− események leírása (Zuerst erreichten wir den Berg, dann stiegen wir hoch, und zum 

Schluss besichtigten wir die Burg.) 

− visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte? Können Sie es wiederholen, 

bitte?) 

− felkérés lassúbb, hangosabb beszédre (Kannst du bitte lauter / langsamer 

sprechen?) 

− bemutatás (Ich möchte Ihnen Herrn Schulze vorstellen.) 

− gratuláció kifejezése és arra reagálás (Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag! Danke, 

sehr nett von Ihnen.) 

− együttérzés és arra reagálás (Es tut mir Leid für dich. Danke.) 

− hála kifejezése (Wir sind Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie uns geholfen haben.) 
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− félelem kifejezése (Ich habe Angst, dass er es vergessen hat.) 

− egyetértés, egyet nem értés kifejezése (Ich bin der gleichen Meinung. Ich bin anderer 

Meinung.) 

− véleménykérés kifejezése (Sind Sie damit einverstande, dass… 

− ellenvetés kifejezése és visszautasítása (Sie haben Recht, aber… / Das stimmt zwar, 

aber ...) 

− szemrehányás kifejezése (Konntest du wirklich nicht früher kommen?!) 

− emlékezés, nem emlékezés kifejezése (Ich erinnere mich (nicht) daran, 

dass/ob/wie…) 

− reklamálás (Entschuldigung, ich habe ein Problem mit .... / Ich möchte mich über ... 

beschweren.) 

− tanácskérés és -adás, ajánlattétel kifejezése (Was sagst du dazu? Ich schlage dir vor, 

…) 

− segítség felajánlása, elfogadása (Kann ich Ihnen helfen? Danke, ich schaffe es schon., 

Was kann ich für dich tun? – Danke, es geht schon.) 

− beszélgetési szándék jelzése, félbeszakítás (Dabei fällt mir ein, …/Darf ich hier 

hinzufügen, …) 

− megerősítés kifejezése (Ja, aber natürlich. Völlig recht.) 

− körülírás, példa megnevezése (Das ist also ein Gegenstand, der ...) 

− érdeklődés, érdektelenség (Ich interessiere mich für Sport. – Das finde ich 

langweilig.) 

− elismerés, dicséret és arra reagálás (Das ist toll! Die Torte schmeckt phantastisch. – 

Danke.) 

− közömbösség (Das ist mir egal.) 

− indoklás (Ich kann nicht kommen, weil…) 

− szóbeli üdvözletküldés (Liebe Grüße an Ihre Frau.) 

− megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Sehr geehrter Herr …./Sehr geehrte 

Frau …, Mit freundlichen Grüßen, Mit herzlichen Grüßen) 

− beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Ich möchte etwas hinzufügen.) 

− elemek összekapcsolása szóban (Zuerst, dann, danach, schließlich) 

− mondandó összefoglalása (Insgesamt, zusammenfassend) 

− beszélgetés lezárása (Danke für das Gespräch.) 

− segítségkérés és arra reagálás (Könntest du mir bitte helfen? Ja, sehr gerne.) 

− engedélykérés és arra reagálás (Darf ich … ? Ja, natürlich. / Ja, es ist erlaubt.) 

− feltételezés, kétely kifejezése (Ich vermute…., Ich weiß nicht, ob ….) 

− magyarázat kifejezése (Wir funktioniert es? Es funktioniert mit Strom., Wozu 

braucht man dieses Programm? Das braucht man zum Lernen.) 

− bánat, elkeseredés kifejezése (Das ist wirklich traurig zu hören., Ich bin enttäuscht.) 

Nyelvi elemek, struktúrák a német mint haladó idegen nyelvre a szakasz végéig (a 

zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések példák): 

− személytelenség (Es ist warm. Es schneit.) 
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− függő beszéd jelen időben (Sie sagte, dass sie heute ins Kino geht.) 

− vonzatos igék (Ich denke viel an den Sommer), névmási határozószók (Woran 

denkst du viel? Ich denke daran, …) 

− főnévként használt melléknév (der Bekannte, ein Bekannter, der Verwandte, ein 

Verwandter), melléknévi igenév (der Reisende, der Angestellte) 

− modalitás: módbeli segédigék Präteritumban (Er konnte nicht schwimmen. Der 

Kranke durfte nicht aufstehen.), brauchen zu + Inf. (Heute brauchst du nicht 

mitzukommen.) 

− műveltetés jelen időben és első múltban: lassen (Wir lassen / ließen unser Auto 

reparieren.) 

− szenvedő szerkezet jelen és múlt időben (Sie werden/wurden vom Flughafen 

abgeholt. Sie sind eingeladen worden.) 

− zu + Inf. szerkezet (Es ist schön, hier zu sein.) 

− mellékmondatok: alanyi mellékmondat (Es freut mich, dass du hier bist.), tárgyi 

mellékmondat (Ich weiß, dass du viel zu tun hast., Ich weiß nicht, ob er morgen Zeit 

hat.), helyhatározói mellékmondat (Du sollst dort arbeiten, wo du wohnst.), 

időhatározói mellékmondat egyidejűségre (Als ich Kind war, las ich sehr gerne 

Märchen.) és elő- és utóidejűségre (Nachdem Liza die Hausaufgabe gemacht hatte, 

kochte sie einen Tee.) vonatkozóan, okhatározói mellékmondat (Ich kann an dem 

Ausflug nicht teilnehmen, weil ich krank bin.), célhatározói mellékmondat (Ich bin 

ins Kino gekommen, um mir den neuen Film anzuschauen.), vonatkozó 

mellékmondat (Ich mag dieses Lied, das du singst.)  

− névmások szövegben betöltött funkcionális használata: mutató névmás (dieser, 

diese, dieses, derselbe, dieselbe, dasselbe), vonatkozó névmás (der, die, das)  

− feltételesség jelen időben (Wenn wir Zeit haben, putzen wir die Fenster.), wäre, 

hätte, würde (Was würden Sie tun, wenn sie eine Million hätten?), módbeli 

segédigék feltételes módban (könnte, müsste stb.) 

− kollokációk, Funktionsverbgefüge (eine Reise machen, zur Verfügung stehen 

 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

− az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

 

A 9–10. évfolyamon a német nyelv tantárgy alapóraszáma: 204 óra. 
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A témakörök áttekintő táblázata: 

 

Témakör neve Javasolt 

óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und 

Gesellschaft 

40 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 

Umwelt 

20 

Themen und Situationen im Bereich der Schule und 

Ausbildung 

10 

Reisen und Urlaub, Tourismus 10 

Öffentliches Leben, Unterhaltung 20 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 20 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 10 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 15 

Aktuelle Themen 19 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 10 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 30 

Összes óraszám: 204 

 

 

 

Témakör: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und Gesellschaft 

 

Javasolt óraszám: 40 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

végére: 

− beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a 

cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel 

történő jellemzésével; 

− leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, elvontabb 

témákban; 

− megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi 

tartalmát; 

− megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 
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− megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja azt, 

akár ismeretlen beszélgetőtárs esetében is; 

− előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének 

megfelelő ismert témáról folytatott társalgásban;  

− a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és 

érzéseit; 

− a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő 

helyzetekben alkalmazza; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

− szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós 

nyelvi interakciók során; 

− a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik 

az érdeklődési körébe tartozó témák esetén a személyes tématartományon belül; 

− a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles 

körében tesz fel releváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol 

megfelelő módon a hozzá intézett célnyelvi kérdésekre; 

− véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles 

körének használatával; 

− információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket 

ír. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bekannte, Familienmitglieder, Freunde, berühmte Personen, Vorbilder, 

medizinisches Fachpersonal 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

unmittelbare und weitere Umgebung, Freizeitorte, Arbeitsplätze, Institutionen 

im Gesundheitswesen, Persönliche Dienstleistungen 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile 

des Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, grundlegende 

Gegenstände zur Behandlung von Krankheiten und um fit zu bleiben, Kleider und 

Accessoires  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Feste, Schul- und Familienfeiern, Sportarten, Sportereignisse, Krankheiten  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Hobbys, Freizeitaktivitäten, Haushalts –und Gartenarbeiten, Tagesablauf, 
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Gewohnheiten, gesunde Ernährung, Plätze zum Essen (zu Hause, Kantine, 

Restaurants), fit bleiben, zum Arzt gehen, tägliche Aufgaben,  

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

größerer Familienkreis, soziale Beziehungen, Kleider und Mode, häufige 

Krankheiten und Verletzungen, medizinische Behandlung, Heilmittel zu Hause, 

positive und negative Charakterzüge Wohlstand, Lebensphasen, Zukunftspläne, 

persönliche Erfolge und Misserfolge, Jungsein, Frauenrolle-Männerrolle  

− Személyes élethez tartozó információk átadása  

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

− Interakció a személyes tématartományban 

 

Javasolt tevékenységek: 

— csoportos projekt (plakát készítése): a sport fontossága, egészséges életvitel 

— kutatómunka: házi gyógymódok, házi praktikák 

— projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  

• közeli és távoli rokonok 

• kedvenc rokonaim - miért? 

• névadási szokások a családon belül  

• érdekes családi történetek a múltból 

• jövőképem (plakát, prezentáció) 

• példaképem, ill. egy híres ember élete 

— internetes kutatómunka és csoportos projekt – családok a DACHL országaiban 

• különbségek, hasonlóságok 

• a mai kor családtípusai 

• szerepek a családon belül 

• a fiatal és az idős családtagok helyzete a különböző országokban 

• a felnőtté válás hivatalos ideje a különböző országokban – miért más-más? 

— vitafórum  

• pl. tinédzserek helyzete a családban 

— szerepjáték:  

• pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán 

• telefonos beszélgetések különböző szakemberekkel 

— prezentáció készítése:  

a. családi ünnepek a német és magyar családoknál – hasonlóságok és 

különbségek 

— közvélemény kutatás:  

a. hobbik, érdeklődési körök 
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Témakör: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

 

Javasolt óraszám: 20 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

végére: 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan 

vagy kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

− véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos 

kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott 

tématartományhoz tartozó és az érettségi témákban a tanult nyelvi eszközökkel, 

felkészülést követően; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, 

IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

− értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő 

ismeretlen nyelvi elemeket; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Tiere, Pflanzen Personen im Dienste des Umweltschutzes 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Natur, Zuhause, Städte, auf dem Lande geografische Orte, Weltall, die Erde 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturkatastrophen, Umweltschutz-Kampagne 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Umweltschutz, Tierschutz, Haustiere halten, Bodenschätze schützen, soziales 

Engagement 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturphänomene, Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit, Wiederverwertung und 

Wiederverwendung, Wetter und Klima, Jahreszeiten 



195 

 

− A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk átadása 

− Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban 

 

Javasolt tevékenységek: 

— csoportos projektmunka (plakát, prezentáció készítése): 

• a vidék és a város összehasonlítása  

— kérdőív készítése, közös kiértékelése: „Sind Sie ein Ökotyp?” 

— interjú készítése: „Was tust du für die Umwelt?” 

— kisfilm megtekintése célnyelven: pl: természeti katasztrófák, környezetvédelem, 

újrahasznosítás 

— internetes kutatás:  

• veszélyeztetett állatok 

• eltűnő növények 

• nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

• a tengerek szennyezése - műanyagszigetek a tengerben 

— kiselőadás készítése:  

• veszélyben a Földünk 

• a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

• a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 

• mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

— vitafórum:  

• hasznosak-e az állatkertek? 

• jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

 

 

Témakör: Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 

 

Javasolt óraszám: 10 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

végére: 

− értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári magyarázatokat a 

nyelvórákon; 

− a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és 

érzéseit;  

− részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos 

kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 
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− a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

− kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

− megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi 

tartalmát; 

− alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

− alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

− véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

− visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt folyamatos és 

érthető történetmeséléssel, a cselekményt logikusan összefűzve; 

− váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre 

jellemzően célnyelvi eszközökkel is reagál tanórai szituációkban. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Angestellte in der Schule 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bildungsinstitutionen, Teile des Schulgebäudes  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel 

des Lernens in und außerhalb der Schule 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Feste in der Schule, Schultraditionen, Ereignisse, Programme und Möglichkeiten 

des Sprachenlernens/der Sprachverwendung außerhalb der Schule  

− A témakörre jellemző ismeretek, összehasonlítások célnyelven: Schulsystem in 

Ungarn und in den DACHL-Ländern 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Lernen, Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, 

Gemeinschaftsprogramme, Traditionspflege 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Schulfächer, Wissen, Ziele mit dem Sprachenlernen, verschiedene Wege des 

Lernens 

− Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a 

nyelvi fejlesztő tevékenységek során 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a 

nyelvi fejlesztő tevékenységek során 

 

Javasolt tevékenységek: 

— szerepjátékok: 



197 

 

• konfliktus az iskolában, osztályban (osztálytárssal, tanárral) 

• különböző foglalkozások bemutatása 

• ’Álomszakmám’ 

— egyéni kutatás és képes beszámoló: 

• régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

• a magyarországi és a németországi iskolarendszer összehasonlítása 

— csoportmunka / projekt:  

• egy osztályprogram megtervezése 

• ’Az ideális iskola’ jellemzői 

• kisfilm készítése: „Unsere Schule” 

— internetes kutatómunka: képes beszámolók 

• érdekes iskolák a célnyelvi országokban és hazánkban 

— vitafórum: 

• hasznos-e az iskolai egyenruha?  

• jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

• milyen a jó tanár? 

— íráskészség fejlesztése:  

• beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

• e-mail írása egy angliai barátomnak a sok házifeladatról  

 

Témakör: Reisen und Urlaub, Tourismus 

 

Javasolt óraszám: 10 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

végére: 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan 

vagy kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

− véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos 

kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott 

tématartományhoz tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést 

követően; 
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− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, szabadon 

választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Touristen und Reiseleiter, Dienstleistungspersonal 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, 

Touristenattraktionen öffentliche Dienstleistungsbetriebe in Ungarn und im 

Ausland 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Denkmäler, Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, Gegenstände beim 

Reisen, Unterlagen, Eintrittskarten, Prospekte  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste 

und Feiertage in Ungarn und im Ausland 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorbereitung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt Stadtführung 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Einzelreise und Gruppenreise, kulturelle Unterschiede Währungen, Wirkung des 

Tourismus auf Menschen und Wirtschaft 

− Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

− Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

Javasolt tevékenységek: 

— projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:  

• híres helyek, épületek bemutatása a DACHL országokban 

• híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

• lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

• ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

• felkészülés egy külföldi útra (utazási előkészületek listája) 

— internetes kutatás 

• érdekes, szokatlan szállások 

• különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

— játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

— felmérés készítése az osztályban: 

• ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb célpont? 

• ki hol szeretne nyaralni? (tengerpart? Balaton? hegyvidék? stb.) 

— szituációs játék  

• szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 

• ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’ 

— panaszlevél és/vagy kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről 
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— vitafórum 

• egyéni vagy társasutazás? 

• üdülés vagy aktív nyaralás? 

— kérdőív készítése, elemzése: „Bist du abenteuerlustig?” 

— Plauderstube: irányított kérdések segítségével 

 

 

Témakör: Öffentliches Leben, Unterhaltung 

 

Javasolt óraszám: 20 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

végére: 

− megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi 

tartalmát; 

− célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán 

kívül is, ismeretszerzésre és szórakozásra; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

− kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat 

összekapcsolja egyéb ismereteivel; 

− írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már elvontabb 

témákban; 

− összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak 

lényegét röviden és érthetően; 

− megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget;  

− egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben 

interakciót folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi 

háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

− információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket 

ír; 

− nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Angestellte in sozialen Institutionen 
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− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

kulturelle Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und Ausland 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Verwaltung, Wegbeschreibung, Auskunft geben 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

kulturelle Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Hobbies, Unterhaltung, Kultur, Dientleistungen 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak 

megismerése: Freizeitaktivitäten, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst 

und kulturelle Ereignisse und Veranstaltungen, Konzerte, Sport, Lesen, 

Computerspiele, Medien, Apps 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű akár irodalmi szövegek, 

filmek felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

− A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje 

−  Interakció a közéleti tématartományban 

Javasolt tevékenységek: 

— vitakészség fejlesztése:  

• vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

• az olvasás szerepe a 21. században 

• ’mozik’ – kellenek még? 

• Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

— íráskészség fejlesztése:  

• brossúrák, adatlapok kitöltése,  

• film/könyvajánló brossúra készítése 

• plakátok, szórólapok, hirdetések készítése 

— csoportos projektmunka (prezentáció, plakát készítése):  

• szórakozási lehetőségek lakóhelyeden 

• a média szerepe a mai korban 

— kutatómunka 

• külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

• hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

• kiállítások, érdekes múzeumok bemutatása 

— projektmunka 

• mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

• mi szórakoztat minket? 

— egy német nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő – film megtekintése, 

megbeszélése 

— egy rövid német nyelvű novella órai feldolgozása 
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Témakör: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

 

Javasolt óraszám:20 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

végére: 

− beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó nyelvtanulási és 

nyelvhasználati stratégiákat;  

− nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel; 

− céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 

− céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

− használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

− egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása 

fenntartására és fejlesztésére; 

− körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem ismeri;  

− ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak 

jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

− félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát;  

− a kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a 

mondandóját; 

− a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a 

rendelkezésére álló nyelvi és stratégiai eszközöket; 

− nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat; 

− a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével 

céljainak megfelelő érzéseket és beszédszándékokat fejez ki; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az 

ismert nyelvi eszközök segítségével; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához 

kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket; 

− használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása 

fenntartására és fejlesztésére; 

− hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése 

érdekében; 

− megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára; 

− társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is 

törekszik a célnyelvi kommunikációra; 

− kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

− törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, 

szókincsének és kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 
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− használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 

− összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad 

vagy nem kronológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél; 

− a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt 

használ; 

− alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt; 

− digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása 

fejlesztésére; 

− megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár egyszerűbb 

irodalmi – szöveg tartalmát; 

− a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen 

szavak jelentését; 

− egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

− nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási 

lehetőségeket; 

− kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az 

ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó témákban; 

− nyelvi haladását fel tudja mérni; 

− hibáit az esetek többségében is tudja javítani. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Sprachkönnen und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen, 

autonomes Lernen,  

− A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

− Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása 

Javasolt tevékenységek 

— gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

— nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

— internetes kutatás és beszámoló  

• új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonímáiról 

• a magyar és a német nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról  

• a dialektusokról 

• kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

— olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

— ’Osztálykönyvtár’ 

• évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  

— íráskészség fejesztése 

• cikkek egy havonta megjelenő német nyelvű osztály ’hírlaphoz’ (pl: LUX’) 

felhasználva az aktuális témákhoz végzett kutatómunkákat 

• német nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal 

németül 
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Témakör: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

 

Javasolt óraszám: 10 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

végére: 

− alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális 

kommunikációjában; 

− ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a 

célnyelvi közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között; 

− felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok 

között; 

− tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

− a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan 

használja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen 

− Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, 

Traditionen, typische Wahrzeichen, nationale Sportarten, Küche, regionale 

Sprache, Sehenswürdigkeiten Kunst, Geschichte 

− A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

− Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

− Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról 

 

Javasolt tevékenységek: 

— projektmunka 

• a hagyományok ápolása Magyarországon és a DACHL országokban 

• Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

• a népviselet szerepe hazánkban és a DACHL országokban 

— internetes kutatómunka 

• a karácsonyfa eredete és elterjedése 

• a német himnusz eredete és változásai 

— prezentáció 

• a karácsony ünneplése a világ országaiban 

• a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye  

— játék 
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• leírás készítése/receptek – magyar vagy német/osztrák/svájci specialitás 

• kvíz különböző oszágok étkezési szokásairól 

— kritika írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

— vitafórum 

• milyen kulturális meglepetések érhetnek a DACHL országokban? 

 

Témakör: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

 

Javasolt óraszám:15 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

végére: 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan 

vagy kooperatív munkaformában; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos 

kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat 

összekapcsolja egyéb ismereteivel; 

− használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, 

életkornak és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

− Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban 

Javasolt tevékenységek: 

— projektmunka (egyéni) 

• szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

• egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

— (papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más 

tudásterület témaköreiről 

— vitafórum 

• melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 

• kell-e a mindennapos testnevelés? 

• fontos-e a zene és a tánc? 

• kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

• fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

— játék 

• szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a 

leghosszabb lista? 
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• egy történelmi esemény modellezése szerepjátékkal 

 

Témakör: Aktuelle Themen 

 

Javasolt óraszám: 19 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

végére: 

− használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális 

témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban; 

− megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi 

hírek, események lényegét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és nemzetközi 

aktuális hírek és események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

 

Javasolt tevékenységek: 

— vitafórum egy aktuális eseményről 

— újság készítése, rövid cikkek írása az aktuális témákban 

— videók megtekintése  

• hírműsorok  

• aktuális eseményekről szóló tudósítások 

• riportok 

— szerepjáték 

• ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

• TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

— internetes kutatómunka 

• egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

• szókincsfejlesztés a média világához 

— nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

• a szalagcímek nyelvezete 

• az újságcikkek stílusa, szerkezete 

• különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében  
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Témakör: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

 

Javasolt óraszám: 10 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

végére: 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan 

vagy kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

− véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos 

kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott 

tématartományhoz tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést 

követően; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

− értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő 

ismeretlen nyelvi elemeket; 

− megérti és értelmezi a lényeget az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Technik im Haushalt, Handy, Computer, Internet 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Nutzung der Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit  

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Internet, soziale Netzwerke 

− Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

− Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban 

Javasolt tevékenységek: 

— kiselőadás: Én és az okostelefonom 

— csoportos projektmunka: A világ internet nélkül 
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— projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

• a közlekedést? 

• a házimunkát?  

• az oktatást? 

• a kommunikációt? 

— internetes kutatómunka és prezentáció 

• a világ legfontosabb találmányai 

• a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

• a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán  

— vitafórum  

• az internet jövője 

• mire jó a virtuális valóság?  

• haladás-e minden változás? 

• a közösségi média előnyei és hátrányai 

 

 

Témakör: Wissenserwerb, Wissensvermittlung  

 

Javasolt óraszám: 30 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

végére: 

− összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos 

kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi 

interakciók során; 

− környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

− írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő 

helyzetekben; 

− digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

− összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének megfelelő, rövid 

olvasott vagy hallott szövegeket; 

− nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási 

lehetőségeket; 

− nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű információ megszerzése 

− Információ megosztása német nyelven 

Javasolt tevékenységek: 

− projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

• prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel készítése különböző témákban és 

ezek bemutatása az osztálynak 

• kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az 

osztályban 

• német nyelvű filmek, programok ismertetése a németes faliújságon írásban 

− projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, 

versek, kutatási eredmények, beszámolók stb.)  

 

11–12. ÉVFOLYAM 

A 11. évfolyamra a tanuló már B1 nyelvtudással érkezik az haladó idegen nyelvből, 

és célja, nyelvtudása további fejlesztése mellett, legalább a középszintű, de felősoktatási 

felvételi esetén az emelt szintű érettségi követelményeit sikeres teljesítése. Középiskolai 

tanulmányai végére már elegendő tudással és tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy 

nyelvtudását hatékonyan fel tudja használni a körülötte lévő világ megismerésére, 

információszerzésre és –cserére, valamint valós kommunikációra, kapcsolatépítésre.  

A szakasz végére célként kitűzött, KER szerinti B2 szint az önálló nyelvhasználat 

magasabb fokát jelenti. A tanuló tudja és érti, hogy ezt a célt akkor tudja elérni, ha a 

tanórán kívüli nyelvtanulási és nyelvhasználati lehetőségeit a lehető legjobban 

kihasználja: olvas, filmet néz, illetve digitális csatornákon keresztül használja a nyelvet 

lehetőleg minden nap. A személyes tartomány a nyelvtanuló számára kibővül oly módon, 

hogy már a közéleti, az oktatási és akár a szakmai tartományok vonatkozásában is 

tényleges nyelvhasználóként tud működni, és nyelvtudását egyéni céljainak megfelelően 

tudja alkalmazni. Egyre kevésbé akadályozzák a fizikai korlátok (például a környezeti 

zajok, feltételek vagy a kiejtés milyensége), a társadalmi/társasági tényezők (például 

beszédpartnereinek száma vagy egymáshoz viszonyított státusza), a mentális kontextus 

(például a motiváció, a lelkiállapot) vagy egyéb paraméterek (például a felkészülés 

lehetősége, a kommunikációs témák vagy egy vizsgaszituáció), és egyre sokszínűbb nyelvi 

tevékenységekben vesz részt, a nyelvi stratégiák széles körének aktív és tudatos 

beépítésével. Általános beszédprodukcióját ekkor már változatos, az érdeklődési körén 

túlmutató témákban is részletes, példákkal kiegészített és jól felépített szöveg jellemzi, 

szükség esetén megfelelő érveléssel alátámasztva. Képes az előre elgondoltaktól eltérni, 

mondandóját a beszédpartnerekhez, hallgatósághoz igazítani. Írásprodukciója is 

összetettebbé válik, élményeiről és különböző eseményekről részletes és világos leírást 

képes adni. Megtervezi és az adott szituációhoz illeszti az alkalmazott nyelvi eszközöket, 

hiányosságait egyre hatékonyabban kompenzálja, és javítja hibáit. Írás-, illetve 

beszédprodukciójában érzelmeit, személyes véleményét megjeleníti, számára ismerős 
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helyzetekben helytállóan folytat célnyelvi információ átadást és -cserét. Szóbeli 

diskurzust hatékonyan és megfelelő eszközökkel kezdeményez, azt fenntartja és lezárja, 

a megértést biztosítja, céljainak megfelelően. Egészében világosan ki tudja fejezni magát 

mind írásban, mind beszédben anélkül, hogy komoly korlátokba ütközne. 

A tanult nyelvi elemek segítségével már ismeretlen témákat és szituációkat is 

felismer, mind élőbeszédben, mind pedig hangzóanyagokban, és ez igaz az anyanyelvi 

beszélők által folytatott, köznyelvi kommunikációs tevékenységekre is. A konkrét 

bejelentések mellett képes az elvontabb témájú üzenetek megértésére is, ideértve a 

beszélők attitűdjét, nézeteit is. Olvasásában nagy önállóságot tanúsít, a szövegeknek 

megfelelően alkalmazza olvasási stílusát és sebességét. Hosszabb, összetettebb 

szövegekben megleli a részleteket is. Megért standard dialektusban, szokványos 

tempóban folyó célnyelvi műsorokat, filmeket a média különböző csatornáin, ehhez 

változatos stratégiákat tudatosan alkalmaz.  

Interakcióiban jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez 

közelítő szinten vesz részt. A különböző közegekben olvasott és hallott szövegeket képes 

összegezni, azt továbbadni. Szókincsében változatos, a hiányosságokat körülírással 

megoldja. Nyelvhelyességében még előfordulnak hibák, de a megértést ezek már kevéssé 

gátolják. Szövegalkotásában többnyire koherens, a kohéziós eszközök széles körét tudja 

használni. Kiejtésében, hanglejtésében közelít a természeteshez, helyesírásában már 

többnyire pontos.  

A szakasz végére szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, 

testbeszéd) már lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő 

kommunikációt folytasson. Interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és 

saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek 

átadására képessé válik. Megszerzett nyelvtudásával részt tud venni célnyelvű oktatási és 

szabadidős tevékenységekben, és ez egyre inkább igaz a választott pályájának, 

érdeklődésének megfelelő tartalmakra is. A nyelvtanulás során elsajátított tanulási 

stratégiákat és készségeket már más tantárgyak elsajátításában is alkalmazza, és 

nyelvtudását kereszttantervi témákban is fejleszti.  

Ebben a szakaszban a témakörök óraszáma kifejezi a nyelvtudás fejlődésének és az 

életkor változásának következtében áthelyeződő hangsúlyokat: a középiskola elején a 

személyes tématartomány még kiemelkedő szerepét felváltja egy egyenletesebb eloszlás, 

azaz nagyobb jelentőséget kapnak további témakörök, mint például az országismeret és 

interkulturális ismeretek, vagy egyes kereszttantervi tartalmak idegen nyelven. A tanuló 

életkora és absztraktabb nyelvi gondolkodása lehetővé teszi, hogy megjelenjenek új 

témakörök is, melyeket az érettségi vizsgára történő felkészülés tesz szükségessé. Ilyen 

témák az ember és társadalom, az egyre szaporodó függőségek veszélyei vagy a gazdasági 

és pénzügyi ismeretek. A pályaválasztás előtt álló 11-12. évfolyamos diákok számára 

szintén elengedhetetlen a munka világával való ismerkedés a célnyelven, mely a nyelvi 

fejlődés mellett kiváló lehetőséget nyújt az erről történő beszélgetésre, gondolkodásra, 
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valamint a munkavállalói kompetencia megalapozására. Ezeken az évfolyamokon az 

osztálytermi és iskolai témakört a vizsgafelkészülés váltja fel, mert a tanulónak tanórai 

keretek között kell megismerkednie a német nyelvi érettségi feladataival, 

követelményeivel, valamint a sikeres teljesítéshez szükséges stratégiákkal. Rálátást kell 

kapnia az értékelés szempontjaira, és gyakorlatot kell szereznie a feladatsorok 

megoldásában. A középiskola utolsó két évében mindezek elérése érdekében a 

legnagyobb jelentőség a célnyelvi és nyelvtanulással kapcsolatos témakörnek jut. 

Ebben a szakaszban is fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a 

középiskolai évek végére a tanulónak képessé kell válnia nyelvtudása önálló 

fenntartására és továbbfejlesztésére, valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és 

szakmai életében való használatra adaptálni tudja. 

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott B2 nyelvi szintet és fel 

tud készülni az emelt szintű nyelvi érettségi vizsga sikeres teljesítésére, amely elősegíti 

számára a felsőoktatásba való bejutást. 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az 

egyes témakörök mellett az adott 2 évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, 

struktúrák kerültek megfogalmazásra, célnyelvi példákkal. A 11-12. évfolyamokra 

vonatkozó listákban megjelenhetnek a korábbi elemek összetettebb nyelvi példákkal és 

újonnan belépő funkciók és struktúrák is. 

Nyelvi funkciók a német mint haladó idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a 

zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések példák):  

− álláspont, vélemény kifejezése (Ich vertrete die Meinung / den Standpunkt, …) 

− érvek felvezetése (Ich halte das für besonders wichtig, weil..., Wenn man bedenkt, 

dass..., Man sollte auf alle Fälle berücksichtigen, dass...) 

− egyetértés mások érveivel (Das finde / glaube / meine ich auch., Da haben Sie 

Recht.) 

− kétely, bizonytalanság kifejezése (Da bin ich mir nicht sicher. Das bezweifle ich. 

Sie haben teilweise Recht, aber…) 

− mások érveivel való egyet nem értés (Da bin ich ganz anderer Meinung / Ansicht, 

weil..., Dem kann ich nicht zustimmen, weil..., Das kann ich überhaupt nicht 

nachvollziehen, weil...) 

− javaslat (Ich bin dafür, dass..., Ich schlage vor, wir...., Wir könnten vielleicht ..., Was 

halten Sie davon, ...., Ich hätte eine andere Idee., Ich würde einen anderen 

Vorschlag machen.) 

− konklúzió levonása (Alles in allem zeigt sich, dass....) 

− statisztikai adatok elemzése grafikon, diagramm segítségével (Aus dem 

Schaubild geht hervor, … An letzer Stelle steht …) 

− reklamáció, panasz kifejezése (Hiermit möchte ich mich wegen der von Ihnen 

organisierten Reise beschweren.) 

− érdeklődés kifejezése (Ich möchte mich danach erkundigen, ..., Könnten Sie mir 

weitere Informationen über ... geben?) 
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− hogylét iránti érdeklődés (Was kann ich für dich/Sie tun?) 

− bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigen Sie 

bitte…/Verzeihen Sie bitte…, kein Problem)  

− érzések kifejezése (ich befürchte, dass…)  

− egymást követő események leírása (zuerst, zweitens, zum Schluss) 

− beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Kann/darf ich dich/Sie kurz 

unterbrechen) 

Nyelvi elemek és struktúrák a német mint haladó idegen nyelvre a 11-12. 

évfolyamon (a zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések példák):  

− feltételes mód (Wenn ich nicht so viel Schokolade äße, wöge ich nicht 70 

Kilo/Wenn ich nicht so viel Schokolade essen würde, würde ich nicht 70 Kilo 

wiegen.), feltételes mód módbeli segédigével, múlt időben (Jan hätte den Test 

besser schreiben können, wenn er mehr gelernt hätte.) 

− óhajtó és irreális óhajtó mondatok (Wenn ich doch Steven noch einmal sähe! 

Wenn ich bloß nichts gesagt hätte!) 

− mellékmondatok: módhatározói mellékmondat (Er erzählt so spannend, dass alle 

ihn bewundern.), hasonlító mellékmondat (Er sieht so aus, als ob er wieder 

gesund wäre.), következtető mellékmondat (Sie ist weggegangen, ohne dass sie 

etwas gesagt hätte.), megengedő mellékmondat (Obwohl er viele Probleme hat, 

steht uns immer zur Verfügung.) 

− cselekvőpasszív módbeli segédigékkel jelen és múlt időben (Deine Schrift kann 

nicht gelesen werden./Alle Geschenke konnten schön eingepackt werden 

− Állapotpasszív (Die Fenster sind weiß und blau gestrichen.) 

− főnévi és melléknévi vonzatok (zweifeln an, angewiesen auf) 

− folyamatos és beálló melléknévi igenevek (das schreibende Kind, das zu lesende 

Buch) 

− módbeli segédigék másodlagos jelentése (Der Zug muss in 5 Minuten ankommen. 

Er will den Unfall gesehen haben. 

− elváló és nem elváló igekötők (Der Schüler hat das unbekannte Wort schön 

umgeschrieben. Mein Text gefällt mir nicht, ich umschreibe den ganzen.) 

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló: 

− az adott tématartományban megért összetett, elvontabb, akár anyanyelvűek 

kommunikációjából születő célnyelvi szöveget; 

− létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú 

célnyelvi szöveget; 

− életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat. 

A 11–12. évfolyamon a német nyelv tantárgy alapóraszáma: 248 óra. 
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A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt 

óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

20 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 

Umwelt 

15 

Reisen und Urlaub, Tourismus 15 

Öffentliches Leben und Unterhaltung 15 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 20 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 20 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 20 

Aktuelle Themen 20 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 15 

Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit 15 

Wirtschaft und Finanzen 13 

Arbeitswelt und Karriere 15 

Wissenserwerb und Wissensvermittlung 20 

Vorbereitung auf das Abitur 25 

Összes óraszám: 248 

 

 

Témakör: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

 

Javasolt óraszám: 20 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

végére: 

− beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló, akár az érdeklődési körén 

túlmutató vagy elképzelt személyes eseményről a cselekmény, a körülmények, az 

érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes 

és világos jellemzésével; 

− a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár 

anyanyelvi beszélők köznyelvi kommunikációjában és számára kevésbé ismert 

témákban és szituációkban is; 

− megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget;  

− értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 
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− megért szokványos tempóban folyó autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő 

tartalmakat, változatos csatornákon; 

− megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú 

írott szövegekben; 

− társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és 

szükség esetén lezárja azt a személyes tématartományon belül, akár anyanyelvű 

beszélgetőtárs esetében is; 

− érzelmeit és véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat; 

− érzelmeit és véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat; 

− a nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben 

megfelelően alkalmazza; 

− mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles 

körének használatával; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

− szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a 

beszédpartnerekhez, hallgatósághoz igazítja; 

− beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik 

kompenzálni; 

− szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő 

szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz részt a személyes 

tématartományban és az idetartozó érettségi témákban. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bekannte, Familienmitglieder, Verwandte, Generationen in der Familie, Liebe, 

Ehe, Freunde, berühmte Personen, Vorbilder, medizinisches Fachpersonal, 

Gleichberechtigung von Mann und Frau, alte und neue Familienmodelle 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

unmittelbare und weitere Umgebung, Arbeitsplätze, Institutionen im 

Gesundheitswesen, Wohnorte, Freizeitorte, Persönliche Dienstleistungen  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile 

des Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, grundlegende 

Gegenstände zur Behandlung von Krankheiten und um fit zu bleiben, Kleider und 

Accessoires  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Feste (Familienfeste, Kirchenfeste, Nationalfeste) Schul- und Familienfeiern, 

Sportarten, Sportereignisse, Krankheiten,  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Haushalts –und Gartenarbeiten, Tagesablauf, Gewohnheiten, gesunde Ernährung, 

Plätze zum Essen (zu Hause, Kantine, Restaurants), fit bleiben, zum Arzt gehen, 

Hausarbeiten, tägliche Aufgaben  
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− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

größerer Familienkreis, Rollenverteilung in der Familie, Wohlstand, soziale 

Beziehungen, Kleider und Mode, Kleidung als Ausdruck der gesellschaftlichen 

Zugehörigkeit, Lebensphasen, Beziehungen, Zukunftspläne, häufige Krankheiten 

und Verletzungen, Gesundheitswesen (medizinische Behandlung, Heilmittel zu 

Hause), positive und negative Charakterzüge, persönliche Erfolge und 

Misserfolge, Freundschaft 

− Személyes élethez tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon 

túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a 

személyes tématartományban 

Javasolt tevékenységek: 

— internetes kutatás 

• a családok szerepe a különböző társadalmakban (dinasztiák, klánok stb…) 

• milyenek voltak a családok Magyarországon 100 évvel ezelőtt? 

• a nők szerepének változásai az évszázadok folyamán 

• modern családok 

• az orvoslás lehetőségei a régmúltban és ma 

— szerepjáték  

• orvosi ellátás igénybevétele 

• ajándékba kapott ruhanemű/könyv/telefon visszacserélése 

— önálló szövegalkotás 

• az életem 15 év múlva  

• híres személyiségek mint példaképek 

— vitafórum 

• az egyes családtagok családban betöltött szerepe és feladatai 

• ’A házasságok az égben köttetnek’ 

• vannak-e még családi példaképek? 

• a generációk együttélése: kölcsönös segítség vagy konfliktusforrás? 

• a Mama Hotel lakói 

• hagyományos vagy modern családmodell? 

• piercingek és tetoválások a fiatalok körében 

• ’Egy gyerek nem gyerek?’ 

• valóban „ruha teszi az embert”? 

• hagyományos vagy alternatív gyógyítás? 

• minden biotermék bio? 

• a márkanevek szerepe a társadalomban 
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Témakör: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

 

Javasolt óraszám: 20 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

végére: 

− beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató környezeti eseményről a 

cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel 

történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

− a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár 

anyanyelvi beszélők köznyelvi kommunikációjában számára kevésbé ismert 

témákban és szituációkban is; 

− megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő 

összefüggéseket; 

− megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus 

szórakoztató és ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

− megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú 

írott szövegekben; 

− társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és 

szükség esetén lezárja azt a környezeti tématartományon belül, akár anyanyelvű 

beszélgetőtárs esetében is; 

− szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a 

beszédpartnerekhez, hallgatósághoz igazítja; 

− beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik 

kompenzálni; 

− környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében hatékonyan ad 

át és cserél információt; 

− érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel szóban megfogalmazza és 

arról interakciót folytat; 

− érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel írásban megfogalmazza és 

arról interakciót folytat; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi eszközökkel 

alkot szöveget szóban és írásban; 

− szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő 

szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz részt a környezeti 

tématartományban és az idetartozó érettségi témákban; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, 

IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 
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− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan 

vagy kooperatív munkaformában; 

− megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő 

összefüggéseket; 

− értelmezi az elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi 

elemeket; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

− véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos 

kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Tiere, Pflanzen, Personen im Dienste des Umweltschutzes 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Natur, Zuhause, Städte, auf dem Land, geografische Orte, Kontinente, Weltall, die 

Erde 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturkatastrophen, Umweltschutz-Kampagne, Möglichkeiten vom 

Umweltschutz,  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Umweltschutz, Tierschutz, Haustiere halten, Bodenschätze schützen, soziales 

Engagement  

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturphänomene, Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit, Wetter und Klima, 

Jahreszeiten, Wiederverwertung und Wiederverwendung, Ökologisch wohnen, 

erneuerbare Energien  

− Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon 

túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a 

környezeti tématartományban 

Javasolt tevékenységek: 

— kiselőadás német nyelven IKT eszközök segítségével 

• természeti kincsek a lakóhelyemen  

• mindennapi természetvédelem 

— csoportos projektmunka  

• a hulladékújrahasznosítás lehetőségei  

• természetvédő aktivista csoport létrehozása 
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— kutatómunka  

• alternatív energiaforrások 

• globális felmelegedés 

• a Föld belső szerkezete, vulkánok, cunamik 

— vitafórum 

• családi ház vagy lakás? ’Az én házam az én váram’ 

• valóban olyan „szuperek” a szupermarketek? 

• miért népszerűek a lakóparkok? 

• a hulladékprobléma megoldható? 

• vidék vagy város? 

• gazdaságosak az új energiaforrások? 

 

Témakör: Reisen und Urlaub, Tourismus 

 

Javasolt óraszám: 15 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

végére: 

− összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a nyaralás, utazás, 

turizmus tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár 

elvontabb tartalmakra is kitérve; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, 

IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan 

vagy kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó 

szövegekben; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

− véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Touristen und Reiseleiter, Dienstleistungspersonal 
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− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, 

Touristenattraktionen, öffentliche Dienstleistungsbetriebe 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Sehenswürdigkeiten, Denkmäler, Ausstellungen, Reisedokumente, 

Verkehrsmittel, Gegenstände beim Reisen, Unterlagen, Eintrittskarten, Prospekte  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Feste und Feiertage in Ungarn und im Ausland, Festivals 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorbereitung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt, Stadtführung  

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Einzelreise und Gruppenreise, Währungen, kulturelle Unterschiede, Wirkung des 

Tourismus auf Menschen, Bedeutung des Tourismus auf die Wirtschaft, Neue 

Tourismuszweige (Wellness, Sprachtourismus u.s.w)  

− A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás, 

utazás, turizmus tématartományban. 

Javasolt tevékenységek: 

— szerepjáték 

• telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra 

— önálló projektmunka  

• prospektus összeállítása a lakóhely nevezetességeiről  

• plakátkészítés a saját és egy választott ország kulturális különbségeiről 

— vitafórum  

• a turizmus pozitív és negatív hatásai 

• olcsók-e az olcsó repülőjáratok? 

• szervezett vagy egyéni utazás? 

• valóban olyan vonzó a kempingezés? 

• hagyományos vagy modern turizmus? 

— egy dokumentumfilm megtekintése egy célnyelvi ország nevezetességeiről 

— csoportos projektmunka: film készítése lakóhelyem nevezetességeiről 

— kutatómunka (internet, újságok, statisztikák): az utazás hatása a 

gazdaságra, társadalomra 

 

 

Témakör: Öffentliches Leben und Unterhaltung 

 

Javasolt óraszám: 20 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére: 

− beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató közügyekkel, szórakozással 

kapcsolatos eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok 

ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

− a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét számára 

kevésbé ismert témákban és szituációkban is; 

− a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában; 

− megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét, valamint a beszélők 

véleményét is; 

− megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus 

szórakoztató és ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

− megérti és értelmezi a legtöbb televíziós hírműsort; 

− megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú 

írott szövegekben; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és 

szükség esetén lezárja azt szórakozás, illetve információszerzés, -csere céljából, 

akár anyanyelvű beszélgetőtárs esetében is; 

− a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi kommunikációt 

igénylő helyzetekben interakciót folytat a természeteshez közelítő módon, 

felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a 

társadalmi normákhoz; 

− digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

− nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

− nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli nyelvtanulási 

lehetőségeket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Angestellte in sozialen Institutionen 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

kulturelle Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und Ausland 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Verwaltung, Wegbeschreibung, Auskunft geben 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

kulturelle Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Hobbies, Unterhaltung, Kultur, Dientleistungen 
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− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak 

alkalmazása: Freizeitaktivitäten, Bücher, Filme, Unterhaltungsmöglichkeiten, 

Hobbys, Kunst und kulturelle Ereignisse und Veranstaltungen, Konzerte, Sport, 

Lesen, Computerspiele, Medien, Apps 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása 

szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

− A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó 

összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a 

közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományban 

Javasolt tevékenységek: 

— internetes kutatómunka  

• kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott 

célnyelvi/magyarországi városban 

• egy híres mű és író vagy költő munkásságának bemutatása 

— szerepjáték  

• útbaigazítás kérése és adása 

— vitafórum 

• GPS vagy útbaigazítás? 

• kidobhatjuk már a papír térképeket? 

• az e-könyvek előnyei és hátrányai 

• hobbi- vagy versenysport? 

• gyorsétterem vagy házi koszt? 

 

 

Témakör: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

 

Javasolt óraszám: 32 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

végére: 

− tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása 

fenntartására és fejlesztésére; 

− hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban kompenzálja, javítja 

a tanult stratégiák felhasználásával; 

− céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

− használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 
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− használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére; 

− társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is 

törekszik a célnyelvi kommunikációra; 

− kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

− törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, 

szókincsének és kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

− a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, 

megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondatot; 

− a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével 

érzéseit és beszédszándékait világosan és érthetően fejezi ki; 

− a szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy digitális 

segédeszközt, szótárt;  

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a természeteshez közelítő 

célnyelvi interakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert témához 

kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket;  

− alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, természeteshez közelítő kiejtést, 

beszédtempót és intonációt; 

− digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása 

fejlesztésére; 

− megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is tartalmazó szóbeli 

közléseket; 

− hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

− elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;  

− egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

− céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat; 

− nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja; 

− hibáit általában önállóan is tudja javítani; 

− nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási és 

nyelvhasználati lehetőségeket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Sprachkönnen und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen, Akzente 

und Dialekte, autonomes Lernen 

− A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi 

elemekben 

− A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

− Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása 

Javasolt tevékenységek: 

— interaktív térképek használata  
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• ismerkedés célnyelvi dialektusokkal 

• ismerkedés a célnyelvi kiejtési szótárakkal 

— csoportmunka 

• szótári ismeretek alapján idegen nyelvi szócikkelyek írása 

• szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz 

— prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív 

tapasztalatairól 

— dialektus-szótár készítése 

— egyéni projekt 

• 2-3 könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló írása 

• egy kétnyelvű novella elolvasása és a fordítás értékelése 

— vitafórum 

• miért halványulnak el a dialektusok? 

• internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni? 

• a „Denglisch” hatása a német nyelv jövőjére 

 

Témakör: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

 

Javasolt óraszám: 15 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

végére: 

− alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális és akár 

formális kommunikációjában; 

− ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb vonásait; 

− interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is megfelelő 

kommunikációt folytat írásban és szóban; 

− megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok 

között; 

− alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális 

kommunikációjában; 

− szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) 

már lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt 

folytasson; 

− interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának 

kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására 

képessé válik; 

− tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 
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− ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és 

különbségeket; 

− tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országokra jellemző alapvető 

érintkezési és udvariassági szokásokat; 

− átadja célnyelven a magyar értékeket; 

− a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan 

használja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen  

− Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, 

Traditionen, typische Wahrzeichen, nationale Sportarten, Küche, regionale 

Sprache, Sehenswürdigkeiten, Kunst, Geschichte, Literatur 

− Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete: Das Heilige Römische Reich 

Deutscher Nation, Kaiserreich, Das Dritte Reich, BRD, DDR, Wende, Mauerfall  

− Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és alkalmazása 

(Tschüß, sehr geehrte…, Hallo u.s.w) 

− Hazánk legfontosabb történelmi eseményeinek, személyeinek, folyamatainak 

ismerete célnyelven  

− A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

− Célnyelvi kultúráról információk átadása 

− Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása 

− Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről 

Javasolt tevékenységek: 

— prezentáció készítése és bemutatása  

• Magyarország és Németország/Ausztria történelmének legfontosabb 

kapcsolódásai 

— projektmunka  

• Magyarország rövid történelme 

• a DACHL országok rövid történelme 

• a magyar és német/osztrák/svájci történelem kapcsolódási pontjai  

• hagyományok és szokások egy célnyelvi országban  

• mely országokban van magyar nyelvű lakosság, milyen számban? 

— internetes kutatómunka  

• egy célnyelvi ország gasztronómiája  

• magyar receptek német nyelvű interpretálása 

• milyen más nyelvek találhatók a DACHL országokban? 

— egy német nyelvű történelmi film megtekintése  

— vitafórum 

• fontos-e a hagyományok életben tartása? 

• fontos-e a különböző kultúrák megőrzése? 

• miben hasznos a globalizáció?  
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Témakör: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

 

Javasolt óraszám: 20 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

végére: 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan 

vagy kooperatív munkaformában; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos 

kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven; 

− használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, 

életkornak és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

− Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban 

Javasolt tevékenységek: 

—  egyéni projektmunka 

• a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása 

• poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület témaköreiről 

— vitafórum: a humán vagy a reál műveltség a fontos? 

 

 

Témakör: Aktuelle Themen 

 

Javasolt óraszám: 20 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

végére: 

− használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban; 

− felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket ismeretszerzésre és 

szórakozásra.  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven 
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− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és nemzetközi 

aktuális hírek és események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra 

Javasolt tevékenységek: 

— pármunka  

• célnyelvi sajtótermékek felkutatása  

• a német sajtótermékek fajtái 

• német újságcikkek stílusának megismerése – magyar híreket ebben a 

stílusban megjeleníteni 

• aktuális hírek olvasása 

• az olvasott cikk tartalmának ismertetése és állásfoglalás a benne 

foglaltakkal kapcsolatban 

— osztálymunka 

• német nyelvű híradó rendszeres nézése 

• iskolai/osztály hírekből német nyelvű híradó készítése, filmezése 

 

 

Témakör: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

 

Javasolt óraszám: 15 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

végére: 

− összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány és technika 

tématartományhoz tartozó alapvető témákban; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, 

IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan 

vagy kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 
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− véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Wissenschaftler, Forscher, Erfinder, Ingenieure  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geräte 

für Alltagsmenschen/Wissenschaftler/IT-Fachleute, (Teile von) IT-Geräten,  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Messen, Konferenzen 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Nutzung der Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit, wesentliche 

Innovationen 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Internet, soziale Netzwerke, Forschung, Erfindungen 

− A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a 

tudomány és technika tématartományban. 

Javasolt tevékenységek: 

— internetes kutatómunka 

• találmányok 

• a jövő technikái 

— egyéni projekt 

• az autó/repülő története – kik voltak a feltalálók? 

• a jogosítvány megszerzése, az autó részei  

• mit fog tudni a következő telefonom? 

— vitafórum  

• az internet pozitív és negatív oldalai  

• lesz-e az unokámnak telefonja? 

• lehetséges-e még az egyéni feltalálás? 

• az okosház mindent megold? 

 

 

Témakör: Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit  

 

Javasolt óraszám: 20 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

végére: 
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− összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és társadalom 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb 

tartalmakra is kitérve; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, 

IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan 

vagy kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Angehörige der Gesellschaft (Teenagers, Erwachsene, ältere Generationen), die 

Öffentlichkeit, Ämter und Behörden, Angestellte im Dienstleistungssektor 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Heimat, öffentlicher Raum, Ämter 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Gegenstände des Alltags, Mode und Kleidung 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Familienfeste und Veranstaltungen in der Familie, nationale und internationale 

Veranstaltungen bzw. Feiertage 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Einkaufen, Dienstleistungen in Anspruch nehmen, alltägliche Angelegenheiten 

erledigen, Teilnahme am Leben einer Gemeinschaft, freiwillige Arbeit, Zivildienst 

− A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: Handysucht, 

Internetabhängigkeit 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

grundlegende Geschlechterrollen, Toleranz, Freundschaft, Aussehen und 

Persönlichkeit, individuelle Unterschiede, Beziehung zwischen Generationen, 

Verbrechen und Bestrafung, Abhängigkeiten-Suchtbehandlungen  

− Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember 

és társadalom tématartományban 

Javasolt tevékenységek: 

— egyéni projekt 

• különböző társadalmi berendezkedések a történelem folyamán 
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• hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek 

• önkéntesség, társadalmi munka, társadalmi szerepvállalás 

— szerepjáték  

• szolgáltatások igénybevétele 

—  önálló szövegalkotás   

• megfigyeléseim a generációk közti különbségekről 

— vitafórum/eszmecsere  

• korunk függőségei (pl: vásárlás, játék, telefon) 

• megszüntethetőek-e a társadalmi különbségek? 

• megszüntethetőek-e az előítéletek?  

 

Témakör: Wirtschaft und Finanzen 

 

Javasolt óraszám: 10 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

végére: 

− összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb 

tartalmakra is kitérve; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, 

IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan 

vagy kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Angestellte und Arbeiter  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

öffentliche Dienstleistungsbereiche, Bank, Post, Wechselstube 
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− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geld, 

Bankkarte, Kreditkarte, Konto, Währungen, Formulare in der Bank, Anzeigen, 

Werbungen 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Geld sparen, Geld überweisen, Geld abheben, Geld ausgeben und verschwenden, 

Banking, online kaufen, Geld wechseln 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Familienbudget, Geld sparen, ausgeben und verschwenden, Kredite 

− A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a 

pénzügyek és gazdaság tématartományban 

Javasolt tevékenységek:  

— egyéni projekt 

• a pénz kialakulása, története 

• az első bankok 

— szerepjáték  

• banki ügyintézés  

• számlanyitás 

• reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban  

• valutaváltás nyaralás előtt 

— eszmecsere 

• spórolás-költekezés 

• a jövedelem értelmes beosztása 

— kutatómunka (internet, újságcikk) 

• hitelek, állami támogatások 

• a tőzsde története, működése 

— vitafórum 

• ki kezelje a családi kasszát? 

• a munka jutalma a zsebpénz? 

• hitellel kezdődjön a felnőtt élet? 

• a reklámok a mindennapi életünkhöz tartoznak? 

 

Témakör: Arbeitswelt und Karriere 

 

Javasolt óraszám: 15 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

végére: 
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− összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és 

munkavállalás tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár 

elvontabb tartalmakra is kitérve; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, 

IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan 

vagy kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és 

munkavállalás tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus 

hangzó szövegekben; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és 

munkavállalás tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben; 

− véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Berufe, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Kollegen 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Arbeitsplätze, Büros  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Gegenstände in unterschiedlichen Berufen  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorstellungsgespräch, Besprechungen   

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Planung, lebenslanges Lernen, Bewerbung um einen Job 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Lebenslauf, Berufswahl, Sommerjobs, Schülerjob Arbeitszeiten, Teilzeitjobs, 

Arbeitslosigkeit, Arbeitslosenhilfe, Teamarbeit, individuelle Aufgaben, 

Kooperation, kritisches Denken, Mobilität 

− A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier 

és munkavállalás tématartományban 

Javasolt tevékenységek: 

— önálló szövegalkotás  

• jelentkezés álláshirdetésre 

• német nyelvű önéletrajz készítése 

— szerepjáték  

• állásinterjú 
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• beszégetés egy állásbörzén 

— olvasott szövegértés fejlesztése 

• álláshirdetések böngészése 

• munkaköri leírás értelmezése 

— csoportos projektmunka  

• egy munkahelyi projekt kidolgozása 

• közkedvelt szakmák bemutatása 

— vitafórum 

• nyári munka vagy a jól megérdemelt pihenés? 

• csak az egyetem lehet a cél? 

• létezik ideális munkahely? 

• hazai vagy külföldi munkavállalás?  

 

 

Témakör: Wissenserwerb und Wissensvermittlung  

 

Javasolt óraszám: 30 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

végére: 

− összetett információkat ad át és cserél; 

− összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos 

kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi 

interakciók során; 

− környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

− összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

− írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 

− írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő 

helyzetekben; 

− célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán 

kívül is, ismeretszerzésre és szórakozásra; 

− digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

− nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási 

lehetőségeket; 

− nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

− használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  
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− használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra; 

− használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Német nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

− Akár elvontabb információ megosztása német nyelven 

− Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, 

tudásmegosztásra, nyelvi fejlesztésre 

Javasolt tevékenységek: 

— prezentáció, hangfelvétel, videofelvétel készítése bármely témában 

— idegen nyelvű szócikk írása megadott témában, kutatómunka alapján 

 

 

Témakör: Vorbereitung auf das Abitur 

 

Javasolt óraszám: 20 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 

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

végére: 

− a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és 

érzéseit; 

− alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető sajátosságokat; 

− a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

− megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten; 

− összefüggő szövegeket ír önállóan, akár elvontabb témákban; 

− megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi 

tartalmát; 

− megérti a hangzó szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

− megérti és értelmezi az írott szövegben megjelenő összetettebb 

részinformációkat; 

− informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, digitális 

felületen is; 

− aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz részt a változatos szóbeli 

interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

− véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat használ; 

− megértést nehezítő hibáit önállóan javítani tudja; 
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− egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben 

interakciót folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi 

háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

− nyelvi produkciójában és recepciójában önállóságot mutat, és egyre kevesebb 

korlát akadályozza; 

− egyre változatosabb, hosszabb, összetettebb és elvontabb szövegeket, tartalmakat 

értelmez és használ; 

− közép- és emelt szintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg; 

− közép- és emelt szintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg; 

− az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja; 

− a haladó idegen nyelvből sikeres érettségit tesz legalább középszinten. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− közép- és emelt szintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

− a szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő 

átgondolása 

− a folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

− az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése  

Javasolt tevékenységek: 

— vizsgafeladatok gyakorlása 

— vizsgaszituációk gyakorlása 

— szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

— vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó 

témakörökben 

— viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben 

— megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez 

kapcsolódóan 

 

NÉMET IDEGEN NYELV 

EMELT SZINT, SPECIÁLIS TAGOZAT 

 

A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára 

kötelező minimumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő 

tanulókkal szemben támasztott követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy 

egyedi jellemzői miatt a NAT-ban azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, 

amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben 

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

kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak kontextust. A NAT 

által az egyes képzési szakaszokra minimumként meghatározott nyelvi szintek a 

következők: 
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4. évfolyam, 

minimumszint 

8. évfolyam, 

minimumszint 

12. évfolyam, 

minimumszint 

Speciális tantervű 

képzés 

Emelt szintű 

képzés 

KER-szintben nem 

megadható 
A2 B2 plusz 

 

A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra 

bontva határozza meg.  

 

 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

Speciális 

tantervű 

képzés 

Emelt 

szintű 

képzés 

KER-

szintben 

nem 

megadható 

A1 A2 B1  B2 plusz 

 

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

tantervben meghatározott, a kerettantervben előírt minimum 3 óránál magasabb 

óraszámban (ez a kerettanterv heti 4 órában elvégezhető), hogy a tanulók igényeik szerint 

emelt szintű érettségi vizsgát is tehessenek. Ebben az esetben a NAT által az egyes képzési 

szakaszokra meghatározott nyelvi szintek a következők 

 

Német nyelv – Tankönyvhasználat 

évfolyam speciális tagozat 

9. 

NT-56542/NAT Szitnyainé Gottlieb Éva – Maros Judit: Kon-Takt 2 

NT-56542/M/NAT Szitnyainé Gottlieb Éva – Maros Judit: Kon-Takt 2 

NT-56410 Lázár Györgyné: Wortwörtlich 

NT-56337/2 Bedő Éva - Ute Lambrecht Stufengrammatik PLUS 

10. 

NT-56543/NAT Maros Judit: Kon-Takt 3 

NT-56543/M/NAT Maros Judit: Kon-Takt 3 

NT-56510 Dr. Somló Katalin, Dr. Pantóné dr. Naszályi Dóra :Feladat- és 

tesztgyűjtemény a német középszintű írásbeli érettségihez CD 

melléklettel 

11. 

NT-56544/NAT Maros Judit: Kon-Takt 4 

NT-56544/M/NAT Maros Judit: Kon-Takt 4 

MX-1102 Sominé Hrebik Olga: Érettségi mintafeladatsorok német 

nyelvből (8 írásbeli középszintű feladatsor) CD-melléklettel 
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12. 

NT-56544/NAT Maros Judit: Kon-Takt 4 

NT-56544/M/NAT Maros Judit: Kon-Takt 4 

NT-56471/NAT Lázár Györgyné - Dr Pantóné dr Naszályi Dóra: Német 

feladatsorok. Emelt szint CD melléklettel 

 

IDŐKERET. ÓRASZÁMOK 

 

Óraterv – 9-12. évfolyam 

Tantárgy 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Német, 1. idegen nyelv 6 6 6 6 

Éves óraszám: 216 216 216 192 

Bevezető szakasz 40 12 12 12 

Új anyag 127 151 151 131 

Témazáró dolgozatok száma 6 6   

Témazáró dolgozatok     

   előkészítése 6 6 6 6 

   megírása 6 6 6 6 

   javítás 6 6 6 6 

Tananyag elmélyítése, begyakorlása (+10%) 23 25 23 19 

Év végi ismétlés, rendszerezés 8 12 12 12 

 

A kerettantervi ún. +10% lehetőség kihasználása: 

 

A tankönyv SCHLUSSTAKT c. fejezetek anyagait használjuk, olvasmányai  kiválóan 

alkalmasak az olvasáskészség fejlesztésére, a szókincs és az országismereti ismeretek 

bővítésére. 

Motiváltabb csoportoknak használható 9-10. évfolyamon az ABITRAINING 

MITTELSTUFE c. tankönyv, 11-12. évfolyamon az ABITRAINING OBERSTUFE c. 

tankönyv is, különösen, ha az érettségire való célirányos felkészítés a cél. 

Adott nyelvi szintnek és témaköröknek megfelelően különböző nyelvvizsga-anyagokkal 

bővítjük, összegezzük, és szintetizáljuk az ismereteket figyelembe véve a tanmenet és a 

tanulók összetételét, igényeit. 

Használhatóak még a tanári kézikönyvek kiegészítő anyagai: ezek vagy a 

további gyakorlást/elmélyítést szolgálják vagy extra feladatokat tartalmaznak a 

gyorsabban haladóknak. 

A +10% szabadon felhasználható lehetőségre szükség van az ismétlések, 

összefoglalások órakereténél is. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK, NYELVI SZINTEK  

 

 10. évfolyam 12. évfolyam 

Első idegen nyelv 

Speciális tantervű képzés 

Emelt szintű képzés 

B1 B2 plusz 

 

 

9–10. ÉVFOLYAM 

 

Az idegen nyelvek tanításába a tantárgy jellegéből adódóan minden egyéb 

kulcskompetencia és a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető.  

Az első idegen nyelvből a gimnázium 10. évfolyamának végére a tanulóknak el 

kell jutniuk az európai hatfokú skála harmadik szintjére, azaz a B1 tudásszintre, ami az 

önálló nyelvhasználat első szintje, emelt szintű, speciális tantervű csoportjainkban inkább 

a B1 plusz/ B2 tudásszintet célozzuk meg, de szem előtt kell tartanunk a beérkező 

gyerekanyagot. 

A 9. évfolyamon a nyelvtanítás egyik fontos feladata a különböző helyről és 

gyakran különböző nyelvi előképzettséggel rendelkező tanulók egységes nyelvi 

szintre hozása. Az előzetes tudás egyrészt nagyobb haladást tehet lehetővé, 

másrészt kihívás a tanárnak, hogy differenciált feladatokkal motiválni tudjon minden 

tanulót. Ez lehetőséget ad az intenzív készségfejlesztésre, a felzárkózásra és a nyelvi 

csoportok közös, de szükség szerint differenciált haladására és az egyéni 

szükségletek figyelembevételére is. Ezért tartjuk fontosnak, hogy az A1-es és A2-es 

szint és a már megszerzett készségek átismétlésével kezdjük 9. évfolyamon a tanítást az 

esélyegyenlőség jegyében, másrészt fontos szerepet tölt be az újonnan kialakult 

csoportok tudásformáinak összesítésében. Ez lehetőséget ad az intenzív 

készségfejlesztésre, a felzárkózásra és a nyelvi csoportok közös, de szükség szerint 

differenciált haladására és az egyéni szükségletek figyelembevételére is. Megfelelő alapul 

szolgál emellett ahhoz, hogy a továbbiakban minden tanuló eljusson a gimnáziumi 

tanulmányok végén minimumként előírt B2 szintre. 

A különböző célok és tartalmak idegen nyelvi fejlesztésében segítenek eligazodni 

a témakörök táblázatában megadott kapcsolódási pontok. Ebben a képzési szakaszban a 

NAT fejlesztési területei és nevelési céljai a tanulók életéhez és környezetéhez 

kapcsolódó témák feldolgozása során valósíthatók meg. 

Tudatosítani kell a tanulókban, hogy az idegen nyelv kulcskompetencia, amely 

segítséget nyújt a magánéletben és a tanulásban, a későbbi szakmai pályafutás során az 

eligazodásban és a boldogulásban. A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás 

lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és a 
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kommunikációs és információs technológiák használatára. Tudatosítani kell a nyelvórai 

és az iskolán kívüli nyelvtanulás lehetőségeit, hogy ez is segítse a tanulókat az önálló 

nyelvtanulóvá válás útján. 

Ebben a nyelvtanítási szakaszban is fontosak a korosztályi sajátosságok. A 

tanárnak figyelembe kell vennie, hogy a legtöbb tanuló az önkeresés időszakát éli, kritikus 

önmagával szemben, erősek a kortárs csoport hatásai. Ugyanakkor építhet a tanár a 

tanulók nyelvi kreativitására, problémamegoldó és kritikai gondolkodására is. A 

nyelvoktatás sikerében meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai 

tevékenységek, a változatos interakciós formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a 

pozitív visszajelzések, a konstruktív támogatás és a tanulók számára is átlátható 

értékelés. Ugyancsak segítséget jelent számukra, ha gyakorlatot szereznek az 

önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik 

tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló javításában. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, NYELVI SZINTEK  

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló 

szókincset és bizonyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, 

személyes témákról van szó.  

Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek és közlések 

lényegét. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban rendszeresen 

előforduló ismerős témákról. Egy beszélgetés során a 

résztvevők világosan megfogalmazott érveinek megértése két 

beszélő esetén. 

A legfontosabb információk megértése képekkel támogatott 

hangzó anyagokban, amelyek az érdeklődési körhöz kapcsolódó 

témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek.  

A fejlesztés tartalma 

• Az egyszerű, mindennapi társalgásban elhangzó álláspontok lényegének 

megértése.  

• Az ismerős témájú, egyszerűen és világosan megfogalmazott, rövid köznyelvi 

stílusú beszéd vagy előadás főbb pontjainak megértése. 

• Egyszerű műszaki információk megértése. 

• Részletes, összetett útbaigazítás követése. 

• Telefonbeszélgetésekben elhangzó alapvető információk megértése. 

• Az ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerű 

nyelvezetű hangfelvételek lényegének megértése. 

• A hangzó szövegben az okot, magyarázatot, következményt vagy ellentétet 

előrejelző szavak felismerése. 
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• Szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az 

ismeretlen szavak kikövetkeztetése a szövegösszefüggésből, a várható vagy 

megjósolt információk keresése, szükség esetén összefoglalás, visszakérdezés, 

ismétlés, magyarázat kérése. 

• A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

• Információk, instrukciók, üzenetek, útbaigazítás, hírek a televízióban és a 

rádióban, rövid interjúk, reklámok, dalok, videók. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során 

kommunikál az iskolával, otthonnal és szabadidővel 

kapcsolatos témákról. 

Rövid beszélgetésekben vesz részt. 

Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 

Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős 

témákról. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Boldogulás a mindennapi élet legtöbb nyelvi helyzetében spontán 

módon. 

Gondolatok cseréje, véleménynyilvánítás, érzelmek 

kifejezése az érdeklődési körbe tartozó témákkal kapcsolatban. 

A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete, 

egyre kevesebb zökkenővel történő alkalmazásuk. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, 

regiszterhasználatban. 

A fejlesztés tartalma 

• Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén - időnként szavak, fordulatok 

ismétlését vagy magyarázatát kérve. 

• Érzelmek egyszerű kifejezése és reagálás mások érzelmeire (pl. tetszés, 

nemtetszés, meglepetés, boldogság, szomorúság, érdeklődés és közömbösség). 

• Mindennapi problémák felvetése, megvitatása, választási lehetőségek 

összevetése (pl. mit csináljanak, hova menjenek, melyiket válasszam, stb.). 

• Érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere, 

véleménycsere.  

• Történetek követése, véleménynyilvánítás és érdeklődés további részletekről.  

• Úti előkészületek és utazás során felmerülő feladatok megoldása (pl. közlekedési 

információk beszerzése, szállásfoglalás, programegyeztetés, reakciók kifejezése). 

• Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése kevésbé begyakorolt 

helyzetekben is (pl. boltban, postán, bankban). 

• Egyszerű utasítások adása, követése és kérése, udvarias kérés. 

• Egyszerű, tényszerű információ megszerzése és továbbadása. 

• Felkészülésen alapuló interjú, az információk ellenőrzése, megerősítése időnként 

segítség igénybevételével. 
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• Előre elkészített kérdőív alapján strukturált interjú készítése.  

• Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel a célnyelven. 

• Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, 

átadása, mások bevonása, a beszélgetés lezárása. 

• A beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés 

ellenőrzése, a félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák 

használata. 

• A kommunikációs eszközök széles körének rugalmas alkalmazása és reagálás 

azokra. 

• A fontosabb udvariassági szabályok, szokások ismerete és alkalmazása. 

• A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális 

események megbeszéléséhez elegendő szókincs rugalmas alkalmazása, körülírás. 

• Az elemi szókincs viszonylag magabiztos és általában helyes alkalmazása. 

• Az idegen nyelvi normának megfelelő, az anyanyelvi hatások kiküszöbölésére 

törekvő nyelvhasználat ismerős kontextusokban. 

• A szövegszervezés eszközeinek egyre tudatosabb használata. 

• A gondolatok, problémák viszonylag pontos kifejezése. 

• Érthető, egyre kevesebb félreértésre okot adó kiejtés, intonáció.  

• Részvétel a szóbeliség jegyeit viselő digitális kommunikációban: fórum, chat, 

Skype. 

• A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

• Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés; tranzakciós és informális 

párbeszédek, utasítások, interjúk, viták. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, 

más emberekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Önkifejezés begyakorolt szerkezetekkel a szintnek megfelelő 

témakörökben. 

A folyamatoshoz közelítő, érthető beszéd, a mondanivaló 

nyelvtani és szókincsbeli megtervezése és szükség szerinti 

módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma lényegének kifejtése 

megközelítő pontossággal.  

A fejlesztés tartalma 

• Az érdeklődési körnek megfelelő témák lényegének folyamatoshoz közelítő 

kifejtése a gondolatok többnyire lineáris összekapcsolásával. 

• Elbeszélések vagy leírások lényegének folyamatoshoz közelítő összefoglalása a 

gondolatok többnyire lineáris összekapcsolásával. 

• Egyszerű élménybeszámoló az érzések és reakciók vázlatos bemutatásával. 

• Valóságos vagy elképzelt események részleteinek egyszerű bemutatása. 

• Könyv vagy film cselekményének vázlatos összefoglalása. 
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• Történet elmondása. 

• Vélemény, tervek és cselekedetek rövid és egyszerű magyarázata. 

• Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témáról. 

• Részvétel előre megírt, ismerős témájú csoportos előadásban.  

• A begyakorolt nyelvi eszközök megbízható használata, ezek átrendezése, 

bővítése ismerős helyzetekben a mondanivaló kifejezésére. 

• A közlés bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközeinek használata. 

• Önellenőrzés és önkorrekció, például a kommunikáció megszakadása esetén más 

stratégia alkalmazásával a mondanivaló újrakezdése. 

• A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

• Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadás, 

prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek 

bemutatása, versek, mondókák, rapszövegek. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, 

hogy a szövegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg 

megértésében. 

Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat 

egyszerű, ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Hétköznapi nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, 

lényegre törő autentikus vagy kismértékben szerkesztett 

szövegek megértése. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése. 

A fejlesztés tartalma 

• Az adott helyzetben fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, 

esetleg kismértékben szerkesztett, világos tartalmú és szerkezetű, hétköznapi 

nyelven írott szövegekben. 

• Az adott feladat megoldásához szükséges információk kiszűrése hosszabb 

szövegekből is. 

• Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a lényeges következtetések 

felismerése világosan írt érvelő szövegekben. 

• Érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése a köznyelven írt 

szövegekben. 

• Mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek, e-mailek 

megértése. 

• Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati 

utasításának megértése. 

• Az egyszerű szövegfajták szövegfelépítésének felismerése, ezen ismeret 

alkalmazása a szövegértés során. 

• A mondat megértett részei és a szövegösszefüggés alapján az ismeretlen szavak 

jelentésének kikövetkeztetése. 
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• A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak 

használata. 

• Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a 

szövegben. 

• A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

• Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. 

hirdetés, reklám, menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, 

hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), 

internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, 

egyszerű irodalmi szövegek, dalszövegek. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, 

amelyek közvetlen szükségletekre, élményekre, 

eseményekre és konkrét információkra vonatkoznak. 

Ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal 

összekapcsolt mondatsorokban fejezi ki írásban. 

Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír 

minta alapján az őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Egyszerű, rövid, összefüggő szövegek fogalmazása ismert, 

hétköznapi témákról. 

Írásbeli beszámoló eseményekről, élményekről, érzésekről, 

benyomásokról és véleményről. Írásbeli interakció elkezdése, 

fenntartása és befejezése. 

Jegyzetet készítése olvasott és hallott köznyelvi szövegből, illetve 

saját ötletről. 

Minták alapján több ismert műfajban is rövid, lényegre törő 

szövegek létrehozása a műfaj főbb jellegzetességeinek és 

alapvető stílusjegyeinek követésével. 

A fejlesztés tartalma 

• Egyszerű szöveg írása a tanuló érdeklődési köréhez tartozó, ismerős témákról, 

rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

• Beszámoló írása élményekről, eseményekről (pl. utazás).  

• Egyszerűbb cselekvéssor, történet leírása összefüggő szövegben. 

• Érzések, gondolatok és reakciók rövid leírása; rövid vélemény írása indoklással. 

• Egyszerű információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, 

szolgáltatóknak, tanároknak).  

• Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

• Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése; online ügyintézés. 

• Életrajz írása. 

• Lényegre koncentráló leírás készítése. 

• Tényszerű információk összefoglalása. 
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• Egyszerű, világos köznyelvet használó előadás fő pontjainak lejegyzése; saját 

ötlethez jegyzet készítése. 

• Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet 

készítése. 

• Egyszerű, tagolt írásmű létrehozása: bevezetés, kifejtés, lezárás. 

• Egyszerű írásbeli műfajok alapvető szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. 

levélben / e-mailben megszólítás, záró formula); a formális és informális 

regiszterhez köthető néhány szókincsbeli és helyesírási sajátosság alkalmazása. 

• Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, 

dalszöveg, rövid jelent, paródia írása, illetve átírása). 

• Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltése. 

• Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása. 

• A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak 

használata. 

• Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak megjelenítése a 

fogalmazásban. 

• A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, 

központozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

• A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

• Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és 

elektronikus képeslapok; poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-

ek/MMS-ek; személyes adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy 

internes profilok. Tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; 

személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, 

internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók. Egyszerű 

ügyintéző levelek/e-mail-ek (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, 

visszaigazolás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid 

jellemzések. Rövid leírások; jegyzetek, versek; rapek; rigmusok; dalszövegek, 

rövid jelenetek, paródiák. 

 

 

TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK 

 

A 9–12. évfolyamok témaköreinek és fogalomköreinek egyes elemei újra és újra 

megjelenhetnek, lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb 

nézőpontból kerüljenek feldolgozásra, és így bővüljenek, mélyüljenek.  

 

Témakörök - 9. évfolyam Kontakte 2 Kapcsolódási 

pontok: 

Személyes vonatkozások, család 

• Személyes tervek. 

• Családtagok életének fontos állomásai 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: család és 

háztartás. 
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• A családi élet mindennapjai, otthoni teendők, 

háztartási munkák 

Etika: gyermekkor, 

ifjúság, felnőttkor, 

öregkor, családi élet. 

Ember és társadalom 

• Emberek belső jellemzése. 

• Kapcsolat generációk között. 

• A tizenévesek világa: lakóközösség, munkamegosztás 

Női és férfi szerepek 

• Hasonlóságok és különbségek az emberek között, 

szokások más országokban 

Etika: társas 

kapcsolatok, előítélet, 

tolerancia, bizalom, 

együttérzés 

Környezetünk 

• Lakótársak.  

• Különböző lakások a világban, berendezések, szokások 

más országokban. 

• A lakóhely nevezetességei, a lakóhely szolgáltatásai 

• ügyintézés 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; hon- és 

népismeret: lakóhely 

és környék 

hagyományai, az én 

falum, az én városom 

Az iskola 

• Egy iskola bemutatása, iskolatípusok, osztályzás 

• Külföldi és hazai iskola közti különbségek. Az internet 

szerepe a tanulásban 

• Tanulás külföldön, nyelvtanulás 

Történelem, 

társadalmi, és 

állampolgári 

ismeretek: a tanulás 

technikái, élethosszig 

tartó tanulás. 

Informatika: digitális 

tudás 

A munka világa 

• Nyári munkavállalás 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

pályaorientáció és 

munka 

Életmód 

• Napirend, időbeosztás. 

• Helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás 

szerepe. 

• Gyakori betegségek. Gyógykezelés (orvosnál) 

• Háztartási munkák. 

• Magyar ételkülönlegességek 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: egészséges 

ételek 

Biológia-egészségtan: 

egészséges életmód 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

• Hobbik. Hétvégi programok: színház, mozi, koncert, 

kiállítás stb. 

• Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

• Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban. 

Földrajz: más népek 

kultúrái 
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• Turisztikai célpontok: városnézés, látnivalók, 

nevezetességek, múzeum. 

• Házibuli. 

Utazás, turizmus 

• A közlekedés eszközei: a tömegközlekedés, a 

kerékpáros közlekedés.  

• Szabadság, nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazás 

repülőgéppel, repülőtéren. 

• Jegyvásárlás. 

• Német városok nevezetességei (Potzdam) 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedési 

ismeretek  

Földrajz: egyes 

országok turisztikai 

jellemzői. 

Tudomány és technika 

• A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Számítógépes tevékenységek. 

• Az internet szerepe a tanulásban és a munkában. 

Informatika: 

számítógépen 

keresztül való tanulás 

infokommunikációs 

eszközök előnyeinek 

és kockázatainak 

megismerése 

Gazdaság és pénzügyek 

• Vásárlás (menetjegy), pénzváltás 

• családi vállalkozás 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: pénzügyi 

ismeretek 

 

Témakörök - 10. évfolyam Kontakte 3 Kapcsolódási 

pontok: 

Ember és társadalom  

• Családi ünnepek, ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

• Emberek külső és belső jellemzése. 

• Baráti kör. 

• Társadalmi szokások nálunk és a célországokban  

Etika: társas 

kapcsolatok 

Környezetünk 

• Az otthon: vidék kontra város 

• Növények és állatok a környezetünkben 

• Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben 

• Időjárási viszonyok 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; hon- és 

népismeret: lakóhely 

és környék 

hagyományai, az én 

falum, az én városom. 

Biológia-egészségtan: 

élőhely, életközösség, 

védett természeti 

érték,  

változatos élővilág 
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Az iskola 

• Nyelvtanulás külföldön, iskolai hagyományok 

• Saját iskola bemutatása (sajátosságok, például. 

szakmai képzés, tagozat) 

• Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi 

munka., Németországban egy tanév külföldiként 

Iskolai hagyományok. 

Történelem, 

társadalmi, és 

állampolgári 

ismeretek: a tanulás 

technikái,  

élethosszig tartó 

tanulás. 

A munka világa 

• Nyári munkavállalás. Önéletrajz, állásinterjú. 

• Foglalkozások és a szükséges kompetenciák 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

pályaorientáció és 

munka. 

Életmód 

• Betegségek, baleset, sérülések. Gyógykezelés 

(orvosnál). Testrészek. 

• Étkezési szokások 

• Egészséges ill. egészségtelen életmód 

• Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: egészség, 

balesetek megelőzése, 

egészséges ételek. 

Biológia-egészségtan: 

testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek 

ismérvei,   

betegségmegelőzés, 

elsősegély 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

• Extrém sportok 

• Számítógép, internet. Kulturális és sportélet nálunk és 

a célországokban 

• Olvasás, rádió, tévé, 

Testnevelés és sport: a 

rendszeres testedzés  

Utazás, turizmus 

• Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai 

• Turisztikai célpontok. Turisztikai célpontok 

Németországban 

• Osztálykirándulás 

Földrajz, 

országismeret,  

Gazdaság és pénzügyek 

• Családi kassza: kiadások, bevételek. 

• Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank). 

• Fogyasztás, reklámok. 

 

 

Fogalomkörök a 9. évfolyamon Kontakte 2 

Cselekvés, 

történés, 

létezés 

kifejezése 

   

 Múltidejűség, Präteritum Er machte keinen Fehler. 
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 Igepárok Wo? Wohin? 

igepárok 

Dein Buch liegt auf dem 

Tisch. Ich lege dein Buch auf 

den Tisch.   sich-Verben Ich freue mich. 

Wir müssen uns beeilen. 
Birtoklás 

kifejezése 

   

  Genitiv Das Auto meines Vaters ist 

ganz neu. 
  gehören + D. Dieses Fahrrad gehört mir. 

Térbeli 

viszonyok 

   

 Helymeghatározá

s 

elöljárószókkal: 

an, auf, vor, hinter, 

neben, über, unter, 

zwischen (A/D) 

Ich lege das Heft auf den 

Tisch. Er steht neben dem 

Bett. 

 
 

Präpositionen mit 

dem Dativ: zu 

Meine Freunde kommen zu 

uns. 

Időbeli 

viszonyok    

 Időtartam Seit wann? Ich spiele seit 3 Jahren 

Fußball. 

 Időpont Vor wie vielen 

Jahren? 

Vor 2 Jahren habe ich einen 

Computer bekommen. 

 
 

Jahreszahlen, Datum Am ersten Juni habe ich… 

Der wievielte ist heute? 

Minőségi 

viszonyok    

 Melléknévragozás

: 

gyenge, 

vegyes, 

erős 

Was für ein? 

Welcher?  

(Adjektivdeklination

) 

Das ist eine leichte Aufgabe. 

Ich finde den roten Rock 

modisch. 

 Hasonlítás so., wie 

als 

Er ist nicht so groß, wie 

mein Bruder. 

Dieses Auto fährt schneller 

als ein Mercedes. 

 Melléknév 

fokozása 

Billig, billiger, am 

billigsten 

Diese Jacke ist am billigsten. 
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 Főnévként 

használt 

melléknév 

Substantiviertes 

Adjektiv 

Der Bekannte, ein 

Bekannter, der Verwandte, 

ein Verwandter 
Modalitás 
 

Dürfen Ich darf nicht aufstehen. 

 
 

Modalverben im 

Präteritum 

Er konnte nicht 

schwimmen. Der Kranke 

durfte nicht aufstehen. 
 
 

Modalverben im 

Konjunktiv II 

Ich müsste schon gehen. 

Könnten Sie mir helfen? 

Esetviszonyok Elöljárószók 

tárgyesettel 

Über, durch, entlang Gehen Sie über die StraBe, 

durch den Park, den FluB 

entlang. 

 Vonzatos igék Rektion der Verben Wir warten auf die Antwort. 

 
 

Präpositionaladverb: 

darüber / worüber 

Worüber sprichst du?  

Wir sprechen darüber, ... 

Logikai 

viszonyok 

Alárendelések Kausalsatz 

Objektsatz 

Wir sind müde, weil wir 

heute sehr viel gelernt 

haben. 

Ich weiß (nicht), dass (ob) 

dir das schon klar ist.  Feltételesség Konditionalsatz 

(Indikativ) Prasens 

Konditionalsatz mit 

„würde” 

Ware, hatte 

Wenn wir Zeit haben, 

putzen wir die Fenster. 

Was würden Sie tun, wenn 

sie eine Million hatten? 

Szövegösszetart

ó eszközök 

Kötőszók Entweder -oder 

Sowohl - als auch 

Weder - noch 

 

 Névmások Relativpronomen 

Relativsatz 

Das war der tollste Tag, den 

ich je hatte 

 

 

Keiner / keine / 

keins Einer / eine / 

eins 

welche 

Gibt es hier ein Cafe?  

Hier gibt es keins / welche. 

 

 

 

 



248 

 

Fogalomkörök a 10. évfolyamon Kontakte 3 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

 Műveltetés Lassen (Präsens, 

Prateritum) 

Wir lassen / ließen unsere 

Nahmaschine reparieren. 

 Szenvedő 

szerkezet 

Vorgangspassiv: 

Präsens,Präteritum, 

Perfekt 

Zustandspassiv: 

Präsens 

Sie werden am Flughafen 

abgeholt. 

Der Text wurde lange übersetzt. 

Das Auto ist repariert worden. 

Die Tür ist geöffnet. 

  Je - desto Je wärmer es ist, desto besser 

geht es mir. 
Modalitás    

  Vorgangspassiv mit 

Modalverben 

Die Aufgabe kann gemacht 

werden. 
  Sein + zu + Inf. Die Regeln sind einzuhalten. 

  Haben + zu+ Inf. Sie haben dreimal die grüne 

Taste zu drücken. 
  Sollen, 

sollte 

Soll ich Ihnen helfen? 

Du solltest mehr Sport treiben. 

Esetviszonyok    

 Szórend Wortfolge mit Dativ 

/ Akkusativ 

Mein Freund hat mir ein 

Handy gekauft. 

Mein Freund hat es mir gekauft. 

Logikai viszonyok    

 Alárendelések Subjektsatz 

Objektsatz 

Temporalsatz 

Finalsatz 

um+zu+Infinitiv / 

damit 

Es ist schön, hier zu sein. 

Ich habe angefangen, Aerobic 

zu machen. 

Als ich jung war, konnte ich 

noch viel mehr Eis essen. 

Immer wenn ich hier bin, gehe 

ich ins Schwimmbad. 

Ich bin ins Kino gekommen, um 

den neuen Film anzuschauen. 

Ich koche dir Tee, damit es dir 

besser geht. 
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Feltételesség Konditionalsatz 

(ohne wenn) 

Wunschsatz 

Hätte ich doch mehr Zeit, würde 

ich dir mehr helfen. 

Wenn ich doch mehr Zeit hätte! 

Szövegösszetartó 

eszközök 

   

 Kötőszók 

Névmások 

Obwohl 

Trotzdem 

Während 

Relativpronomen: 

wo, 

wer, wen, wem, 

wessen 

Reziprokpronomen: 

einander 

Er kauft ein teures Handy, 

obwohl er wenig Geld hat. 

Er hat Schulden, trotzdem kauft 

er ein neues Handy. 

Während die Mutter das 

Abendessen kocht, spielen die 

Kinder. 

Die Schüler fanden eine 

Jugendherberge, wo sie 

übernachteten. 

Wen das nicht interessiert, der 

kann sich auch eine 

Theateraufführung ansehen. 

Die Leute wünschen einander 

ein frohes neues Jahr. 
 

 

A fejlesztés várt 

minimum 

eredményei a 

ciklus végén 

B1 nyelvi szint. 

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is 

megérteni a köznyelvi beszédet a számára ismerős témákról. 

Képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a 

mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában 

és regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs 

helyzethez.  

Ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és 

szerkezetek segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde 

folyamatos, érthető, a főbb pontok tekintetében tartalmilag 

pontos, stílusa megfelelő. 

Több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő 

szövegeket fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. 

Írásbeli megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji 

sajátosságok és különböző stílusjegyek. 
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Képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes 

részinformációkat a nagyrészt közérthető nyelven írt, 

érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törően megfogalmazott 

szövegekben.  

 

A továbbhaladás feltételei: 9. évfolyam 

Hallott szöveg értése: 

A tanuló legyen képes kb. 150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a 

lényegtelentől elkülöníteni, ismeretlen nyelvi elem jelentését kikövetkeztetni, fontos 

információt megérteni, specifikus információt azonosítani. 

Legyen képes megérteni köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényegét. 

 

Beszédkészség: 

A tanuló tudjon egyszerűen válaszolni köznyelvi kérdésekre, egyszerű közléseket 

megfogalmazni, kérdezni, eseményt elmesélni, érzelmeket kifejezni, beszélgetésben részt 

venni, társalgást követni. 

 

Olvasott szöveg értése: 

Legyen képes kb. 200 szavas köznyelvi szöveget elolvasni, lényeges információt 

kiemelni, ismeretlen nyelvi elem jelentését kikövetkeztetni, fontos információt 

megtalálni, specifikusat azonosítani, a szöveg lényegét megérteni. Tudjon követni 

egyszerű vagy egyszerűsített szöveget. 

 

Íráskészség: 

Tudjon a tanuló kb. 150 szavas, tényszerű információt közvetítő, néhány 

bekezdésből álló szöveget írni. Fejezze ki gondolatait változatosan, a megfelelő nyelvi 

eszközökkel. Tudjon egyszerű közléseket megírni, különböző szövegfajtákat létrehozni, 

változatos közlésformákat alkalmazni. 

 

A továbbhaladás feltétele 10. évfolyam 

 

Hallott szöveg értése: 

A tanuló legyen képes kb. 200 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt 

elkülöníteni ismeretlen nyelvi elem jelentését kikövetkeztetni, fontos információt 

megérteni, specifikusat azonosítani és köznyelvi beszéd lényeges pontjait megérteni. 

 

Beszédkészség: 

Tudjon árnyaltabb megfogalmazásban feltett kérdéseket összetettebb 

szerkezetekkel megválaszolni, változatos közléseket adni, választékos mondatokkal 

kérdezni, eseményt elmesélni, érzelmet kifejezni. Legyen képes segítséget kérni 

megértési problémák esetén, beszélgetésbe bekapcsolódni, abban részt venni. 

 



251 

 

Olvasott szöveg értése: 

Találja meg kb. 250 szavas köznyelvi szövegben a fontos információt, azonosítsa a 

specifikusat, értse meg egy egyszerűsített vagy egyszerű szöveg lényeges pontjait. 

 

Íráskészség: 

Tudjon létrehozni néhány bekezdéses szöveget tényszerű információk 

közvetítésére kb. 200 szóval, megfelelő nyelvi eszközöket alkalmazva. Legyen képes 

különböző szövegfajtákat írni, változatos közlésformákkal. 

 

11–12. ÉVFOLYAM 

 

A 11-12. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók 

idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. 

Az élő idegen nyelv jellegéből adódóan a nyelvoktatásba tartalmát és céljait 

tekintve minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott 

nevelési cél beépíthető. 

A gimnáziumi tanulmányok végére a tanulók kellő tapasztalattal és tudással 

rendelkeznek ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot tágabb kontextusban is 

értelmezni tudják, nyelvi ismereteiknek köszönhetően széleskörű 

információszerzésre és viszonyításra is képesek. A középiskolai évekre egységesen 

meghatározott témakörökhöz a megadott szempontok segítenek eligazodni abban, 

hogyan valósíthatók meg az idegen nyelvek oktatása során a NAT-ban meghatározott 

fejlesztési célok, és hogyan fejleszthetők a kulcskompetenciák a nyelvtanítás során. A 

nevelési célok közül ezen a szinten is kiemelt fontosságú a tanulás tanítása, mivel a 

tanulóknak a 12. évfolyam végére olyan tanulási képességekkel kell rendelkezniük, 

amelyek lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesztését további 

tanulmányaik vagy munkájuk során, valamint egész életükön át. 

Az első idegen nyelvből a gimnázium 12. évfolyamának végére a tanulóknak el 

kell jutniuk az európai hatfokú skála (KER) negyedik szintjére, azaz a B2 szintre, ez 

azonban egy minimális szint, amit a speciális tantervű programjaink esetében 

inkább a B2 plusz/ C1-es szint elérése a kívánt cél. A 12. évfolyamon lehetőséget kell 

biztosítani arra, hogy a tanulók felkészülhessenek igényeik szerint a középszintű vagy 

emelt szintű érettségi vizsgára. Megismerjék a nyelvi érettségi felépítését, 

követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék az 

érettségi során használt értékelési szempontokat és alkalmazni tudják azokat 

önértékeléseik során; illetve gyakorlatot szerezzenek az érettségi vizsga feladatok 

megoldásában is. 

Növeli a motivációt, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő 

tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák 

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

kilépés előtti utolsó tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történő 

felkészítésnek, a szükséges készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos 

döntésekben a nyelvtanár is sokat segíthet, például a feldolgozott témák megfelelő 

kiválasztásával és az ok-okozati viszonyokat, követelményeket feltáró feladatokkal. 

Az idegen nyelv jellegéből adódóan a nyelvoktatásba tartalmát és céljait tekintve 

minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési 

cél beépíthető. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, NYELVI SZINTEK 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló már megért lényeges információkat, amelyek 

olyan ismert témákhoz kapcsolódnak, mint pl. a munka, az iskola, 

a szabadidő. 

Ki tudja szűrni a fontos információkat azokból a rádió- és 

tévéadásokból, amelyek aktuális eseményekről vagy érdeklődési 

körének megfelelő témáról szólnak. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A köznapi és tanulmányi életben elhangzó hosszú beszédek 

megértése, ha normális beszédtempóban erős akcentus nélkül 

beszélnek. 

Konkrét és elvont témájú üzenetek megértése, amelyek a 

mindennapi élet, illetve a tanulmányi munka során 

előfordulhatnak. 

Az összetettebb érvelés követése, amennyiben a téma viszonylag 

ismerős, és a beszéd menete jól követhető. 

Az anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed 

követése. 

Az érettségi vizsga követelményeiben meghatározott szövegek 

általános és részinformációinak megértése.  

A fejlesztés tartalma 

A mindennapi társalgásban és a tanulás során elhangzó összetett álláspontok 

lényegének megértése. 

A normális beszédtempójú és erős akcentus nélküli köznyelvi beszéd és 

tanulmányokkal kapcsolatos előadás főbb pontjainak megértése. 

Konkrét és elvont témájú, a mindennapi és a tanulmányi munka során előforduló 

standard dialektusú bejelentések és üzenetek megértése. 

Rádiós dokumentumműsor és egyéb felvett vagy közvetített hanganyagok megértése 

standard dialektus esetén. 
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Konkrét és elvont témájú hírműsorok, dokumentumfilmek, televíziós műsorok, 

színdarabok, beszélgetőműsorok megértése. 

Részletes, összetett érvelés megértése ismerős téma esetén. 

Anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed követése. 

A beszélő hangulatának, hangszínének, nézeteinek és attitűdjeinek megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, pl. szöveghallgatáskor a főbb pontok keresése. 

A megértés ellenőrzése kontextuális jelek segítségével. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Közlemények, párbeszédek, üzenetek, bejelentések (pályaudvaron, repülőtéren stb.), 

televíziós és rádiós hírek, beszélgetőműsorok, színdarabok, dokumentumfilmek, 

hangfelvételek, rögzített telefonos szövegek (pl. üzenetrögzítő, információs 

szolgálatok), telefonbeszélgetések, tanulmányokkal kapcsolatos előadások, 

prezentációk, beszélgetések, riportok, élő interjúk, filmek, anyanyelvűek közti 

társalgás. 

 

Fejlesztési cél Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely 

külföldi utazás során adódik. 

Előkészület nélkül részt tud venni a személyes jellegű vagy 

érdeklődési körének megfelelő, ismert vagy mindennapi témáról 

folytatott társalgásban (pl. család, szabadidő, munka, utazás, 

aktuális események).  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Folyékony, helyes és hatékony nyelvhasználat általános és 

tanulmányokkal kapcsolatos témák széles körében. 

Gondolatok, vélemény és érvek, valamint az érzelmek különböző 

fokozatainak pontos kifejezése. 

Hatékony részvétel a mindennapi és a tanulás során előforduló 

vitahelyzetekben. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, 

regiszterhasználatban. 

Az érettségi részletes követelményeiben megadott 

témakörökben és kommunikációs helyzetekben zökkenőmentes 

kommunikáció kezdeményezése, fenntartása és lezárása vizuális 

és verbális segédanyagok alapján. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel mindennapi, tanulmányi, iskolai vagy szabadidővel 

kapcsolatos témák körében. 

Érzelmek különböző fokozatainak árnyalt kifejezése, események, élmények személyes 

jelentőségének kifejezése. 



254 

 

Gondolatok, problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, alternatív 

javaslatok értékelése mindennapi és általános érdeklődésre számot tartó témák esetén. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való aktív 

részvétel, információcsere, nézetek kifejtése, indoklása, rákérdezés mások nézeteire, 

reagálás azokra. 

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm 

összefoglalása, véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Vitákban saját érvek pontos, meggyőző indoklása, bizonyítása példákkal. 

A partner érveinek felismerése, elfogadása vagy meggyőző cáfolata, ellenérvek pontos 

megfogalmazása, indoklása és példákkal való bizonyítása. 

Közös munka során a részletes utasítások megbízható megértése, megbeszélése, a 

partner véleményének kikérése. 

Szolgáltatások kapcsán felmerülő nézeteltérések megvitatása és hatékony megoldása. 

Összetett információ és tanács megértése és cseréje. 

Több forrásból származó információk és érvek összegzése, bemutatása, megvitatása. 

Hatékony részvétel interjúban, folyamatos kezdeményezés, gondolatok kifejtése, 

tapasztalatokról való beszámolás, saját kérdések megfogalmazása. 

Anyanyelvű beszélők között zajló élénk eszmecsere megértése és bekapcsolódás a 

beszélgetésbe. 

Ismerős és általános témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, 

átadása, mások bevonása, a beszélgetés lezárása, egymás kölcsönös megértésének 

elősegítése. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés 

ellenőrzése, félreérthető megfogalmazások javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása. 

A kommunikációs távolság felmérése, az általános udvariassági szabályok ismerete és 

alkalmazása. 

Állítások és közbeszólások kommentálása, ezáltal az eszmecsere kibontakozásának 

elősegítése. 

Ismerős témában a beszélgetés menetének terelése, a megértés megerősítése, mások 

bevonása a beszélgetésbe.  

Természetes, jó nyelvhelyességgel való kommunikáció a körülményeknek megfelelő 

stílusban. 

Mondanivaló helyzethez és körülményekhez igazítása, gondolatok közötti viszonyok 

pontos, hatékony jelzése. 

A legtöbb általános témában jó szókincs, rugalmas használat, lexikai pontosság. 

Állandósult szókapcsolatok használata azért, hogy időt nyerjen és megtartsa a szót, 

amíg megfogalmazza mondanivalóját. 

Viszonylag magas szintű grammatikai biztonság, értelemzavaró hibák nélkül. 

Meglehetősen egyenletes beszédtempó, időnkénti habozással. 

Tiszta, természetes kiejtés és hanglejtés. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 
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A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások. 

Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális 

párbeszéd, utasítás, interjú, vita, szerep eljátszása. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló már el tudja mesélni egyszerű mondatokkal 

élményeit, álmait, reményeit, céljait. 

Röviden meg tudja magyarázni és indokolni a véleményét. 

El tud mondani eseményeket, történeteket, tartalmat, és 

véleményt tud nyilvánítani ezekről. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Világos, szisztematikusan kifejtett leírás és bemutatás, előadás 

tartása az érdeklődési körhöz és a tanulmányokhoz kapcsolódó 

témák széles skálájában. 

A fontos gondolatok megfelelő kiemelése, és a mondanivaló 

alátámasztása példákkal, érvekkel. 

Annak megtervezése, hogy mit és milyen eszközökkel mondjon, 

valamint a hallgatóságra tett hatás figyelembe vétele. 

Képesség természetes módon eltérni egy előre elkészített 

szövegtől. 

Az érettségi vizsga részletes követelményeiben megadott 

témakörökben és kommunikációs helyzetekben önálló 

megnyilatkozás, témakifejtés (gondolatok, vélemény) vizuális és 

verbális segédanyagok alapján. 

A fejlesztés tartalma 

Szisztematikusan kifejtett előadás bemutatása, a fontos gondolatok kiemelése. 

Érvek sorba rendezése, főbb pontok megfelelő kiemelése és a gondolatok 

alátámasztása példákkal, érvekkel. 

Tényszerű és irodalmi szövegek összefoglalása, megjegyzések hozzáfűzése. 

Világos, folyékony, rögtönzött, a hallgatóság számára egyértelmű bejelentések 

kifejezése a legtöbb általános témában. 

A különböző alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

Ellentétes nézetek és a főbb gondolatok megvitatása. 

Egy film vagy színdarab cselekményének és az események sorozatának összefoglalása. 

Kivonatok készítése olyan hírműsorokból, interjúkból vagy dokumentumfilmekből, 

amelyek véleményeket, érveket és eszmecserét tartalmaznak. 

Mondanivaló megtervezése, beszéd eszközeinek kiválasztása. 

Ismerős szituációkban folyékony és könnyed nyelvhasználat. 

Hallgatóságra tett hatás figyelembevétele. 

Aktuális témával kapcsolatos nézőpontok elmagyarázása. 

Szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok, valamint botlások és hibák kompenzálása 

és kijavítása körülírással és átfogalmazással. 
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Jellegzetes hibák feljegyzése, és a beszéd tudatos ellenőrzése a hibák alapján. 

Természetes eltérés az előre elkészített szövegtől, reagálás a hallgatóság által felvetett 

szempontokra, a prezentációt követő kérdések megválaszolása. 

Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadások, 

prezentációk (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek 

bemutatása, párbeszéd és társalgás, nyilvános viták és eszmecserék, 

telefonbeszélgetés, szerep eljátszása, versek, rapszövegek. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló képes a főként standard nyelven megírt, 

tevékenységéhez, tanulásához kapcsolódó szövegek megértésére. 

Magánlevélben megérti az események, érzelmek és kívánságok 

leírását. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az érdeklődési körhez kapcsolódó szövegek elolvasása és 

megértése. 

Hosszú és összetett szövegeket gyorsan átolvasása, a lényeges 

részletek megtalálása. 

Önálló olvasás, az olvasási stílus és sebesség változtatása a 

különböző szövegeknek és céloknak megfelelően. 

Bonyolultabb és hosszabb szövegekben is az író álláspontjának, 

nézőpontjának megértése. 

Az érettségi vizsga követelményeiben leírt szövegek fontos 

általános és részinformációinak megértése. 

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó levelezés, hírek, cikkek 

elolvasása és a lényeg megértése. 

Érdeklődésével és tanulmányaival kapcsolatos hosszú, összetett utasítások, feltételek 

és figyelmeztetések megértése. 

Különböző tantárgyakkal kapcsolatos cikkek megértése esetenként szótár 

használatával. 

Az önálló olvasás fejlesztése, olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző 

szövegeknek és céloknak megfelelően. 

A megfelelő források szelektív használata. 

Témák széles körében hírek, cikkek és beszámolók tartalmának és fontosságának 

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

tanulmányozni. 

Az író álláspontjának, nézőpontjának megértése napjaink problémáival foglalkozó 

cikkekben és beszámolókban. 

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

szövegösszefüggésből való kikövetkeztetésével. 

Online és hagyományos, egy- és kétnyelvű szótárak használata. 

Kortárs irodalmi prózai szövegek megértése.  

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Utasítások, instrukciók (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. 

hirdetés, reklám, menetrend, prospektus, műsorfüzet), tájékoztató táblák, utcai és 

filmfeliratok, játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. 

hír, beszámoló, riport), internetes honlapok, internetes fórumok hozzászólásai, 

ismeretterjesztő szövegek, képregények, tantárgyakkal kapcsolatos szövegek, cikkek, 

publicisztikai írások, tantárgyakkal kapcsolatos forrásirodalom, beszámolók, elbeszélő 

szövegek, modern szépirodalmi szövegek. 

 

Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló tud egyszerű, folyamatos szöveget alkotni 

ismerős, érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról. 

Be tud számolni élményeiről és benyomásairól. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Világos, részletes szövegek írása érdeklődési körrel és 

tanulmányokkal kapcsolatos számos témakörben és műfajban. 

Érveik gondolatok és vélemény kifejtése elvont témákról is. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos 

üzenetek feljegyzése. 

Az adott műfaj hagyományainak követése. 

Jártasság az érettségi íráskészséget mérő feladatainak 

megoldásában és az értékelésükre használt kritériumok 

alkalmazásában. 

A fejlesztés tartalma 

Világos, részletes szövegek írása számos témakörben. 

Több forrásból származó adatok és érvek összegzése és értékelése, a fontos gondolatok 

érthető közlése. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, információt közlő 

feljegyzések/üzenetek írása a mindennapi életében szerepet játszó embereknek. 

Hírek, nézetek hatékony kifejtése, reagálás mások nézeteire. 

Esszé, beszámoló, riport, film-, könyv-, színdarab-ismertető írása. 

A különböző érzelmi fokozatok kifejezése, továbbá az események és élmények 

személyes jelentőségének kiemelése levelezésben. 

Megjegyzések megfogalmazása a levelezőpartner híreivel és nézeteivel kapcsolatban. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés, pl. vers, elbeszélés, történet írása, 

illetve átírása. 

Gondolatokról és problémamegoldásokról értékelés készítése. 
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Részletes leírás készítése valóságos vagy képzelt eseményekről és élményekről. 

Érvelés rendezett kifejtése egy bizonyos nézőpont mellett vagy ellen, a különböző 

alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

A lényeges pontok és alátámasztó gondolatok hangsúlyozása, a több forrásból származó 

információk és érvek szintetizálása. 

A gondolatok közötti kapcsolat világos, összefüggő jelölése, az adott műfaj 

hagyományainak követése. 

Levelek, cikkek, beszámolók, történetek világos, a szöveg jól definiált tartalmú 

bekezdésekre tagolása, bekezdések szerkesztése, szövegszerkesztés: bevezetés, kifejtés, 

lezárás. 

Kötőszavak, kifejezések hatékony használata a szöveg logikájának megvilágítására és a 

könnyebb megértés támogatására. 

Saját írásmű tudatos ellenőrzése, javítása; a félreértést okozó hibák helyesbítése. 

A szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok kompenzálása körülírással és 

átfogalmazással. 

A mondanivaló alátámasztása vizuális eszközökkel (pl. rajz, ábra, diagram, térkép). 

Az írásmű stílusának magabiztos megválasztása, a formális, neutrális és informális stílus 

stíluselemeinek alkalmazása. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak 

használata. 

Felkészülés az érettségi íráskészséget mérő feladatainak megoldására, és az 

értékelésükre használt kritériumok megismerése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív, listák, hagyományos és 

elektronikus képeslapok, képaláírások, emlékeztetők írása, jegyzetek készítése, diktált 

üzenetek leírása, SMS-ek/MMS-ek, ügyintézéssel kapcsolatos vagy személyes 

információt tartalmazó levelezés postai levélben, faxon, elektronikusan (pl. 

tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás), tetszést/nem tetszést kifejező 

üzenetek, elektronikus informális műfajok, pl. blog, fórum, bejegyzések közösségi 

oldalakon, megállapodások, szerződések, közlemények szövegének egyeztetése, cikkek 

írása magazinok, újságok és hírlevelek számára, cselekvéssort tartalmazó instrukciók, 

történetek, elbeszélések, mesék, jellemzések, leírások, jegyzetek, versek, rapszövegek, 

rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák, poszterek készítése. 

 

 

 

 

TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK 

 

A 9–12. évfolyamok témaköreinek és fogalomköreinek egyes elemei újra és újra 

megjelenhetnek, lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb 

nézőpontból kerüljenek feldolgozásra, és így bővüljenek, mélyüljenek.  
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Témakörök - 11. évfolyam Kapcsolódási pontok: 

Személyes vonatkozások, család 

• A család szerepe az egyén és a társadalom életében. 

• Családi munkamegosztás, szerepek a családban, 

generációk együttélése 

• Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága 

(barátság, szerelem, házasság) 

Etika:  társas 

kapcsolatok 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: család és 

háztartás 

Ember és társadalom 

• Lázadás vagy alkalmazkodás; a tizenévesek 

útkeresése 

• Előítéletek, társadalmi problémák és azok kezelése 

• Az ünnepek fontossága az egyén és a társadalom 

életében 

• Az öltözködés mint a társadalmi hovatartozás 

kifejezése 

• A fogyasztói társadalom, reklámok 

• Társadalmi viselkedésformák 

Etika: ifjúság, felnőttkor, 

öregkor, családi élet, 

társas kapcsolatok, 

előítéletek, tolerancia, 

bizalom, együttérzés 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: pénzügyi 

ismeretek 

Környezetünk 

• Az otthon: vidék kontra város 

• A természet és az ember harmóniája 

• A környezetvédelem lehetőségei és problémái  

−  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; hon- és 

népismeret: lakóhely és 

környék hagyományai, 

az én falum, az én 

városom. 

Biológia-egészségtan: 

élőhely, életközösség, 

védett természeti érték,  

változatos élővilág 

Technika, életvitel: 

környezettudatosság 

otthon és a 

lakókörnyezetben, 

energia-takarékosság, 

újrahasznosítás. 

Az iskola 

• Iskolatípusok és iskolarendszer Magyarországon és 

más országokban 

• Hasonló események és hagyományok külföldi 

iskolákban 

• Nyelvtanulás külföldön, iskolai hagyományok 

Történelem, társadal  

mi, és állampolgári 

ismeretek: a tanulás 

technikái,  

élethosszig tartó tanulás 

A munka világa Technika, életvitel és 

gyakorlat: 
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• A munkavállalás körülményei, lehetőségei itthon és 

más országokban 

• Divatszakmák 

pályaorientáció és 

munka. 

 

Fogalomkörök a 11. évfolyam - emelt szint 

Cselekvés, 

történés, 

létezés 

kifejezése 

   

 Jövő idővel 

vélekedés 

kifejezése 

Futur als 

Vermutung 

 

Das wird nicht funktionieren. 

 személytelenség es Es ist warm. Es schneit. 

 Befejezett jövő Futur 2 Unsere Umwelt wird sich 

durch den Treibhauseffekt 

stark verändert haben.  

Mennyiségi 

viszonyok 

   

 Törtszámok Bruchzahlen Ein Siebtel meiner Bücher habe 

ich noch nicht gelesen. 

Minőségi 

viszonyok 

   

 Értelmező jelző Apposition Vanessa arbeitet im Hotel 

Palace, einem Vier-Sterne-

Hotel. 

 Jövő idejű 

melléknévi 

igenév 

Gerundivum Die zu verarbeitende 

Baumwolle wird hin-und 

hertransportiert. 

 Melléknévi 

igenevek 

bővített jelzős 

szerkezetekben 

 Es gibt viele von der Schule 

organisierte  Ausflüge. 

 

 

Témakörök - 12. évfolyam  Kapcsolódási pontok: 

Életmód 

• Az étkezési szokások hazánkban és más országokban 

• Ételspecialitások hazánkban és más országokban 

• A kulturált étkezés feltételei, fontossága 

• A szenvedélybetegségek 

• A gyógyítás egyéb módjai 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: egészséges 

ételek 

Földrajz: más népek 

kultúrája 

Biológia-egészségtan: 

egészséges életmód 
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Szabadidő, művelődés, szórakozás 

• A szabadidő jelentősége az ember életében 

• A művészet szerepe a mindennapokban 

• Szabadidősport, élsport, veszélyes sportok 

• A könyvek, a média és az internet szerepe, hatásai 

Magyar nyelv és 

irodalom: irodalmi 

művek olvasása,  

Testnevelés és sport: a 

rendszeres testedzés 

Informatika: az 

infokommunikációs 

eszközök előnyei, 

kockázatai 

Utazás, turizmus 

• A motorizáció hatása a környezetre és a társadalomra 

• Az idegenforgalom jelentősége 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedési 

ismeretek 

Földrajz: egyes 

országok turisztikai 

jellemzői 

Tudomány és technika 

• A tudományos és technikai fejlődés pozitív és negatív 

hatása a társadalomra, az emberiségre 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek:  

tudománytörténeti 

jelentőségű 

felfedezések, 

találmányok 

Informatika: 

infokommunikációs 

eszközök 

 

A felsoroltakon kívül javasolt az eddig tárgyalt témakörök átismétlése is az érettségi 

vizsgára való felkészülés érdekében. 

 

Fogalomkörök a 12. évfolyam - emelt szint 

Modalitás    

 Módbeli 

segédigék 

befejezett múlt 

időben 

Modalverben im 

Perfekt 

Ich habe sogar einen Freund 

mitbringen können. 

 Szenvedő 

szerkezet 

módbeli 

segédigével, 

feltételes 

módban jelen 

időben 

Passiv mit 

Modalvarben im 

Konjunktiv II 

Präsens 

Lebensbereiche sollten 

möglichst voneinander 

getrennt werden. 
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 Módbeli 

segédigék 

feltételes 

módú, múlt 

idejű 

mondatokban  

Konjunktiv II 

Vergangenheit 

mit Modalverben 

Es ging Lisa so schlecht, dass 

sie eigentlich schon fast im 

Koma hätte liegen müssen. 

  Brauchen + zu + 

Inf. 

Heute brauchst du nicht 

mitzukommen. 

 Segédigék 

másodlagos 

jelentése 

Subjektive 

Bedeutung der 

Modalverben 

In einigen Jahren dürften alle 

Leute Armbanduhren mit 

Internetzugang haben. 

 Erős igék 

feltételes módú 

jelen időben 

Konjunktiv II 

Gegenwart 

In meiner Traumstadt gäbe es 

viele Sportplätze.  

Esetviszonyok Elöljárószók 

birtokos 

esettel 

Genitiv: dank / 

infolge 

Dank deiner Hilfe bin ich mit 

der Arbeit rechtzeitig fertig 

geworden. 

Infolge des Klimawandels 

sterben viele Arten aus. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

Kötőszók 

 

 

 

 

 

 

Igevonzat 

Temporalsatz: 

sooft / sobald 

 

 

Zwar …. Aber  

 

 

Rektion der 

Verben 

Sooft das Telefon klingelt, 

wird der Hund nervös. 

Ich rufe dich an, sobald ich 

nach Hause komme. 

Zwar muss Leonard viel im 

Haushalt machen, aber er 

genießt seine Freiheit. 

Er wird bald über mehr Kraft 

verfügen. 

Függő beszéd  Indirekte Rede 

Perfekt 

Oma hat am Telefon ständig 

erzählt, früher sei Holland ein 

Land und kein Meer gewesen. 

Indulatszók  Interjektion Uff! Endlich Mittagszeit! 

 

A felsoroltakon kívül javasolt az eddig tárgyalt témakörök átismétlése is az érettségire 

való felkészítés esetén. 

 

A továbbhaladás feltételei 11. évfolyam 

Hallott szöveg értése: 

Legyen képes a tanuló kb. 200 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információ 

kiemelésére, ismeretlen nyelvi elem jelentésének kikövetkeztetésére, fontos információ 

megértésére, specifikus azonosítására, köznyelvi beszélgetés vagy összefüggő szöveg 

problémamentes megértésére. 
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Beszédkészség: 

Tudjon a tanuló összetettebb válaszokat adni, kérdezni, érzelmeket kifejezni, 

eseményt elmondani, beszélgetni, véleményt kérni és saját véleményét ismertetni és 

érvekkel alátámasztva megvédeni. A tanult témákról tudjon összefüggően, megfelelő 

szókinccsel beszélni. 

 

Olvasott szöveg értése: 

Tudjon elolvasni kb. 250 szavas köznyelvi szöveget, abban a fontos információt 

felismerni, az előforduló ismeretlen elemeket kikövetkeztetni, specifikus információt 

azonosítani, szöveg tartalmát németül vagy magyarul összefoglalni. 

 

Íráskészség: 

Tudjon írni kb. 200 szóból álló, néhány bekezdéses szöveget, fejezze ki gondolatait 

és érzelmeit változatos kifejezésekkel és szerkezetekkel. Legyen képes különféle 

szövegeket létrehozni, változatos közlésformákat használni. 

 

Az eredményes évzárás feltételei 

 

Hallott szöveg értése: 

Kb. 200 szavas köznyelvi szövegből fontos információ kiemelése, specifikus 

információ azonosítása, a szöveg lényegének megértése, benne levő lényeges információ 

elkülönítése a lényegtelentől.  

 

Beszédkészség: 

Árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákba rendezett 

válaszok adása, változatos mondatokban közlések megfogalmazása, kérdésfeltevés, 

érzelemkifejezés, események elmesélése, segítségkérés probléma esetén. Társalgásban 

vélemény kérése, kifejtése és megvédése. Ismert téma önálló kifejtése. 

 

Olvasott szöveg értése: 

Kb. 250 szavas  köznyelvi szövegben fontos információ kiemelése, 

szövegösszefüggés alapján az ismeretlen nyelvi elem jelentésének kikövetkeztetése, 

szöveg lényegének megértése, szövegbeli lényeges információ elkülönítése a 

lényegtelentől. 
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Íráskészség: 

Saját gondolatok 200-250 szavas szöveggé rendezése választékos kifejezésekkel és 

mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikus összefüggések 

alapján. Különböző szövegfajták létrehozása. 

 

 

A fejlesztés 

várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

B2 szintű nyelvtudás. 

A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy elvont 

témájú, köznapi vagy tanulmányaihoz kapcsolódó beszélgetések 

gondolatmenetét. 

Aktívan részt vesz az ismerős kontextusokban folyó 

beszélgetésekben, meg tudja indokolni és fenn tudja tartani 

nézeteit. Folyamatos és természetes módon olyan szintű 

interakciót tud folytatni anyanyelvű beszélővel, hogy az egyik 

félnek sem megterhelő.  

Világos, részletes leírást ad az érdeklődésével kapcsolatos témák 

széles köréről. Ki tudja fejteni egy aktuális témával kapcsolatos 

álláspontját, és el tudja mondani a különböző alternatívák 

előnyeit és hátrányait. 

Elolvas a jelenkor problémáival kapcsolatos cikkeket és 

beszámolókat, amelyeknek szerzői egy adott álláspontot vagy 

hozzáállást képviselnek. Megérti a kortárs irodalmi prózai 

szövegeket. 

Több műfajban is képes világos, részletes szöveget alkotni 

különböző témák széles körében, és ki tudja fejteni a véleményét 

egy aktuális témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző 

lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat. 

Nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga emelt szintjének és 

követelményeinek. 

 

 

Függelék 

 

Az alábbi táblázatok az egyes KER-szintekhez rendelten tartalmazzák azokat a 

kommunikációs eszközöket valamint a hozzájuk tartozó német  nyelvi példákat, 

amelyeknek megvalósítására az adott szinten lehetőség van. Mivel a kommunikációs 

eszközök szintről szintre bővülnek, az újonnan belépő, a korábbi szinteken még nem 

megvalósuló elemekhez tartozó példák dőlt betűvel szerepelnek. 

 

A kommunikációs eszközök csoportosítása a következő: 

1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 
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2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs 

eszközök 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

A fogalomkörök az alábbi viszonylatok kifejezésére szolgálnak: 

1. Cselekvés, történés, létezés  

2. Birtoklás  

3. Térbeli viszonyok 

4. Időbeli viszonyok 

5. Mennyiségi viszonyok 

6. Minőségi viszonyok 

7. Logikai viszonyok 

 

Német nyelv (A1) 

 

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

Megszólítás Entschuldigung! 

Köszönés, elköszönés  Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs! 

Köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 

Bemutatkozás  Ich heiße Martin. 

Megszólítás  Entschuldigung, ich gehe jetzt. 

Érdeklődés hogylét iránt és arra 

reagálás 

Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? 

Bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

Gratuláció, jókívánságok és arra 

reagálás 

Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. 

Fröhliche Weihnachten. 

Személyes levélben megszólítás, 

elköszönés 

Lieber Karl! 

herzlichst Deine…, viele Grüsse 

 

2. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs 

eszközök 

Véleménykérés és arra reagálás Magst du Mathe? Ja. 

Valaki elismerése és el nem 

ismerése 

Da hast du (nicht) Recht! 

Egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht!  

Tetszés, nemtetszés Das finde ich gut / blöd/ toll! 

Akarat, kívánság, képesség ich will…,  Ich will das nicht. 

ich möchte…, Ich möchte nach Hause gehen. 

 ich kann… Ich kann jetzt mitgehen. 
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3. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek megnevezése, 

leírása 

Das ist mein Bruder.… Meine Mutter ist schön. 

Információkérés, információadás Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist du? 12. 

Igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht,  

kein, doch 

Ich habe kein Geld. Doch, ich spiele auch! 

Tudás, nem tudás Ich weiß (nicht). 

 

4. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés Ein Buch, bitte!  Gibst du mir ein Buch, bitte? 

Javaslat és arra reagálás Möchtest du einen Tee? Ja, gerne!  

Meghívás és arra reagálás Kommst du? Ja. Nein, leider nicht. Nein, es tut mir 

leid. 

Kínálás és arra reagálás Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein, danke. 

 

5. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Visszakérdezés Wie bitte?  

Nem értés  Ich verstehe nicht.  

Betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

 

 

Német nyelv (A2) 

 

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

Megszólítás Entschuldigung… 

Köszönés, elköszönés  Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs! 

Köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 

Bemutatkozás, bemutatás  Ich heiße Martin. Ich möchte Ihnen Herrn Schulze 

vorstellen. 

Megszólítás  Entschuldigung, ich gehe jetzt. 

Érdeklődés hogylét iránt és arra 

reagálás 

Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? 

Was fehlt dir? Ich habe Halsschmerzen. 

Bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

Gratuláció, jókívánságok és arra 

reagálás 

Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. 

Fröhliche Weihnachten. 

Gute Besserung! 

Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag! Danke, sehr 

nett von Ihnen. 

Személyes levélben megszólítás, 

elköszönés 

Lieber Karl! 

herzlichst      Deine…, viele Grüsse 
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Együttérzés és arra reagálás Mein Beileid. Danke. 

 

2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Hála Wir sind Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie uns 

geholfen haben. 

Sajnálkozás Es tut mir Leid! 

Öröm Ich freue mich, dass…/ Toll! 

Es freut mich, dass… 

Elégedettség, elégedetlenség Es ist prima, dass.. Schade, dass… 

Csodálkozás Oh, das ist aber schön! 

Das kann doch nicht wahr sein! 

Remény Ich hoffe, du kannst kommen! 

Félelem Ich habe Angst, dass er es vergessen hat. 

Bánat Schade, dass… 

Bosszúság Das ist aber schlimm! 

 

1. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs 

eszközök 

Véleménykérés és arra reagálás Magst du Mathe? Ja. 

Meiner Meinung nach ist die Aufgabe zu schwer. 

Sind Sie damit einverstanden, dass ………? 

Valaki elismerése és el nem 

ismerése 

Da hast du (nicht) Recht! 

Egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht!  

Er ist anderer Meinung, das weiss ich! 

Tetszés, nemtetszés Das finde ich gut / blöd/ toll! 

Das gefällt mir. 

Ellenvetés és visszautasítása Sie haben Recht, aber… 

Sie mögen Recht haben aber trotz dem…. 

Akarat, kívánság, képesség Ich will…,  Ich will das nicht. 

Ich möchte…, Ich möchte nach Hause gehen. 

Ich kann…, Ich kann jetzt mitgehen. 

Ich soll pünktlich zu Hause sein. 

Ígéret Ich mache das schon! 

Szándék, terv Ich will / werde schnell abwaschen. 

Dicséret, kritika, szemrehányás Toll! Echt! Blödsinn! Konntest du wirklich nicht 

früher kommen?! 

 

2. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek megnevezése, 

leírása 

Das ist mein Bruder. Meine Mutter ist schön. 
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események leírása Zuerst erreichten wir den Berg, dann sind wir 

hochgestiegen, und zum Schluss haben wir die 

Burg besichtigt. 

Információkérés, információadás Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist du? 12. 

Können Sie mir bitte sagen….? 

Igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht 

kein, doch 

Ich habe kein Geld. Doch, ich spiele auch! 

Tudás, nem tudás Ich weiß (nicht). 

Bizonyosság, bizonytalanság Ich weiss es genau. Ich weiss nicht, ob es 

wirklich regnet oder nicht. 

Emlékezés, nem emlékezés Ich erinnere mich (nicht) daran, dass (ob)……… 

 

3. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés Ein Buch, bitte!  Gibst du mir ein Buch, bitte? 

Tiltás, felszólítás Öffne die Tür, bitte! Kommt spielen!  

Javaslat és arra reagálás Möchtest du einen Tee? Ja, gerne!  Können wir 

gehen? 

Meghívás és arra reagálás Kommst du? Ja. Nein, leider nicht. Nein, es tut 

mir leid. 

Kínálás és arra reagálás Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein, danke. 

Reklamálás Entschuldigung ich habe ein Problem 

Tanácskérés és adás, ajánlattétel Was sagst du dazu? Ich schlage dir vor,… 

Segítség felajánlása, elfogadása Kann ich Ihnen helfen? Danke, ich schaffe es 

schon. 

 

 

4. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Visszakérdezés, ismétléskérés Wie bitte? Können Sie es wiederholen, bitte? Sag 

es noch einmal! 

Nem értés  Ich verstehe nicht.  

Betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

Felkérés lassúbb, hangosabb 

beszédre 

Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen? 

Beszélgetési szándék jelzése, 

félbeszakítás, lezárás 

Dabei fällt mir ein, …..  Darf ich hier 

hinzufügen……. 

Megerősítés Ja, aber natürlich. Völlig recht. 

Körülírás, példa megnevezése Das ist also ein Gegenstand, der …. 

 

 

Kommunikációs eszközök B1 
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1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

Megszólítás Entschuldigung. 

Köszönés, elköszönés Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs! 
Köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 

Bemutatkozás, bemutatás Ich heiße Martin. Ich möchte Ihnen Herrn Schulze 

vorstellen. 
Megszólítás Entschuldigung, ich gehe jetzt. 

Érdeklődés hogylét iránt és arra 

reagálás 

Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? Was fehlt 

dir? Ich habe Halsschmerzen. 
Bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

Gratuláció, jókívánságok és arra 

reagálás 

Herzlichen Glückwunsch zum...! Danke. Fröhliche 

Weihnachten. 

Gute Besserung! 

Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag! Danke, sehr 

nett von Ihnen. 
Személyes levélben megszólítás, 

elköszönés 

Lieber Karl! 

herzlichst Deine ., viele Grüsse 
Együttérzés és arra reagálás Mein Beileid. Danke. 

2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Hála Wir sind Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie uns 

geholfen haben. 
Sajnálkozás Es tut mir Leid! 

Öröm Ich freue mich, dass. / Toll! 

Es freut mich, dass... 
Elégedettség, elégedetlenség Es ist prima, dass.. Schade, dass. 

Csodálkozás Oh, das ist aber schön! 

Das kann doch nicht wahr sein! 
Remény Ich hoffe, du kannst kommen! 

Félelem Ich habe Angst, dass er es vergessen hat. 
Bánat Schade, dass. 

Bosszúság Das ist aber schlimm! 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs 

eszközök 
Véleménykérés és arra reagálás Magst du Mathe? Ja. 

 Meiner Meinung nach ist die Aufgabe zu schwer. 

Sind Sie damit einverstanden, dass…? 
Valaki igazánakaz elismerése és el 

nem ismerése 

Da hast du (nicht) Recht! 

Egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht! 

Er ist anderer Meinung, das weiss ich! 
Tetszés, nemtetszés Das finde ich gut / blöd/ toll! Das gefällt mir. 

Ellenvetés és visszautasítása Sie haben Recht, aber... 

Sie mögen Recht haben aber trotz dem.... 
Akarat, kívánság, képesség Ich will., Ich will das nicht. 

Ich möchte., Ich möchte nach Hause gehen. Ich 

kann., Ich kann jetzt mitgehen. 

Ich soll pünktlich zu Hause sein. 

Ígéret Ich mache das schon! 
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Szándék, terv Ich will / werde schnell abwaschen. 

Dicséret, kritika, szemrehányás Toll! Echt! Blödsinn! Konntest du wirklich nicht 

früher kommen?! 4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyekmegnevezése, 

leírása 

Das ist mein Bruder. Meine Mutter ist schön. 

események leírása Zuerst erreichten wir den Berg, dann sind wir 

hochgestiegen, und zum Schluss haben wir die Burg 

besichtigt. 
Infrmációkérés, információadás Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist du? 12. 

Können Sie mir bitte sagen..? 
Igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht kein, doch 

Ich habe kein Geld. Doch, ich spiele auch! 

Tudás, nem tudás Ich weiß (nicht). 

Bizonyosság, bizonytalanság Ich weiss es genau. Ich weiss nicht, ob es wirklich 

regnet oder nicht. 
Emlékezés, nem emlékezés Ich erinnere mich (nicht) daran, dass (ob) .  

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés Ein Buch, bitte! Gibst du mir ein Buch, bitte? 

Tiltás, felszólítás Öffne die Tür, bitte! Kommt spielen! 
Javaslat és arra reagálás Möchtest du einen Tee? Ja, gerne! Können wir gehen? 

Meghívás és arra reagálás Kommst du? Ja. Nein, leider nicht. Nein, es tut mir leid. 
Kínálás és arra reagálás Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein, danke. 
Reklamálás Entschuldigung ich habe ein Problem 
Tanácskérés és adás, ajánlattétel Was sagst du dazu? Ich schlage dir vor,... 

Segítség felajánlása, elfogadása Kann ich Ihnen helfen? Danke, ich schaffe es schon. 

  

6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Visszakérdezés, ismétléskérés Wie bitte? Können Sie es wiederholen, bitte? Sag es 

noch einmal 
Nem értés Ich verstehe nicht. 

Betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

Felkérés lassúbb, hangosabb 

beszédre 

Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen? 

Beszélgetési szándék jelzése, 

félbeszakítás, lezárás 

Dabei fällt mir ein,   Darf ich hier hinzufügen  

Megerősítés Ja, aber natürlich. Völlig recht. 

Körülírás, példa megnevezése Das ist also ein Gegenstand, der .... 

 

MELLÉKLET 

 

Szintleírások (a KER alapján)  

 

A1, minimumszint  

Ezen a szinten a diák megérti és használja a mindennapok gyakoribb kifejezéseit és 

alapvető fordulatait, amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be 

tud mutatkozni, be tud mutatni másokat; képes válaszolni személyes jellegű (például, 
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hol lakik), valamint ismerős emberekre, dolgokra vonatkozó kérdésekre; és fel is tud 

tenni ilyen jellegű kérdéseket. Képes egyszerű interakcióra, ha a másik személy lassan, 

világosan beszél és segítőkész. 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti az ismerős szavakat, egyszerű 

mondatokat feliratokon, reklámokban, 

katalógusokban.  

Hallott szöveg értése  Megérti az ismerős szavakat, 

fordulatokat, amelyek személyére, 

családjára, közvetlen környezetére 

vonatkoznak.  

Beszédkészség  Részt vesz egyszerű beszélgetésekben, 

ha a partner lassan, jól artikulálva 

beszél. Feltesz és megválaszol egyszerű 

kérdéseket ismerős témára és helyzetre 

vonatkozóan. Egyszerű fordulatokkal le 

tudja írni lakóhelyét, ismerőseit.  

Interakció  Fel tud tenni és meg tud válaszolni 

személyes adatokra vonatkozó 

kérdéseket. Képes egyszerűen 

kommunikálni, de feltétlenül  

szüksége van ismétlésekre, 

körülírásokra és módosításokra. 

Íráskészség  Képes egyszerű nyomtatványt kitölteni, 

rövid üdvözletet megírni.  

Nyelvhelyesség  Csupán korlátozott módon tud használni 

néhány egyszerű, betanult nyelvtani 

szerkezetet és mondatfajtát. 

Rendelkezik alapszókinccsel, amely 

bizonyos konkrét szituációkra 

vonatkozó szavakból és fordulatokból 

áll.  

 

A2, alapszint  

Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, 

amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető 

személyes és családdal kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, iskola, állás). Az 

egyszerű és begyakorolt nyelvi helyzetekben képes úgy kommunikálni, hogy egyszerű és 

direkt módon cserél információt családi vagy mindennapi dolgokról. Tud egyszerű 

nyelvi eszközöket használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a 

közvetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokról. 
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Olvasott szöveg értése  Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük 

történetek lényegét. A kért információt ki 

tudja keresni.  

Hallott szöveg értése  Megérti a leggyakoribb fordulatokat és 

szókincset, ha számára ismert dologról 

van szó. Megérti a rövid, világos és 

egyszerű üzenetek, bejelentések, egyéb 

gyakori szövegek lényegét.  

Beszédkészség  Részt vesz egyszerű, begyakorolt, 

hétköznapi témáról szóló beszélgetésben, 

amely ismert tevékenységhez kapcsolódó 

közvetlen információcserét igényel. 

Megérteti magát a társasági 

beszélgetésben. Röviden le tudja írni 

például a családját, lakóhelyét, 

tanulmányait.  

Interakció  Fel tud tenni kérdéseket, egyszerű 

állításokra reagál. Képes jelezni, mikor 

követi a kommunikációt, de ritkán ért 

meg eleget ahhoz, hogy saját maga fenn 

tudja tartani a beszélgetést.  

Íráskészség  Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, 

magánlevelet tud írni.  

Nyelvhelyesség  Néhány egyszerű szerkezetet helyesen 

használ, de még rendszeresen elkövet 

alapvető hibákat. Szókincse elegendő az 

alapvető kommunikációs szükségletek 

kielégítésére.  

 

B1, küszöbszint  

Ezen a szinten a diák megérti a világosan megfogalmazott, mindennapi szövegek 

fontosabb információit, amelyek ismert témáról szólnak, gyakori helyzetekhez 

kapcsolódnak, például munka, iskola, szabadidő. Önállóan elboldogul a legtöbb olyan 

helyzetben, amely a nyelvterületre utazás során adódik. Képes egyszerű, összefüggő 

szöveget alkotni ismert vagy az érdeklődési körébe tartozó témában. Le tudja írni 

élményeit, a különböző eseményeket, érzéseit, reményeit és törekvéseit, továbbá 

röviden meg tudja indokolni a különböző álláspontokat és terveket. 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti olyan szövegek lényegét, illetve a 

bennük lévő információt, amelyek 

hétköznapi, gyakori témákkal 

foglalkoznak. Megérti az eseményekről, 
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érzelmekről, véleményekről szóló 

írásokat. 

Hallott szöveg értése  Főbb vonalaiban megérti a rendszeresen 

előforduló, ismerős témáról szóló 

köznyelvi beszédet/társalgást. Megérti a 

legfontosabb információkat olyan rádió- 

és tévéműsorokban, amelyek aktuális 

eseményekről, illetve az érdeklődési 

köréhez vagy tanulmányaihoz 

kapcsolódó témákról szólnak, és 

amelyekben viszonylag lassan és 

világosan beszélnek.  

Beszédkészség  Felkészülés nélkül részt tud venni a 

nyelvterületen utazás közben felmerülő 

helyzetekben, valamint ismerős, 

mindennapi témákról adódó 

beszélgetésekben. Egyszerű, összefüggő 

fordulatokkal mondja el élményeit, 

céljait. Röviden megindokolja és 

megmagyarázza véleményét. Képes 

elmesélni egy történetet, és erről 

véleményt megfogalmazni.  

Interakció  Szemtől szemben képes egyszerű 

kommunikáció kezdeményezésére, 

fenntartására és befejezésére ismerős 

vagy számára érdekes témákban. Meg 

tudja ismételni az elhangzottak egy 

részét, hogy meggyőződjön arról, 

beszélgetőpartnerével egyformán 

értelmezik-e az elmondottakat.  

Íráskészség  Meg tud fogalmazni egyszerű, rövid, 

összefüggő szöveget ismert, hétköznapi 

témákban. Beszámol élményeiről, 

véleményéről.  

Nyelvhelyesség  Kiszámítható helyzetekkel kapcsolatos, 

begyakorolt szerkezetek és mondatfajták 

gyakran használt körét viszonylag 

helyesen alkalmazza. Megfelelő 

szókinccsel rendelkezik ahhoz, hogy ki 

tudja magát fejezni a  
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B2, középszint  

Ezen a szinten a diák megérti az összetett konkrét vagy elvont témájú szövegek 

gondolatmenetét, beleértve az érdeklődési körének megfelelő szakmai beszélgetéseket 

is. Folyamatos és természetes interakciót tud kezdeményezni és fenntartani anyanyelvű 

beszélővel. Képes világos és részletes szöveget alkotni változatos témakörökben, 

kifejteni véleményét aktuális témákról a lehetséges előnyök és hátrányok 

részletezésével. 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti a jelenkor problémáival 

kapcsolatos szövegek (cikkek, 

beszámolók, narratívák) lényegét, illetve 

a bennük rejlő információt, érvelést. 

Jórészt megérti az eseményekről, 

érzelmekről, véleményekről szóló, 

irodalmi prózai szövegeket.  

Hallott szöveg értése  Megérti a hosszabb előadást, képes 

követni az összetett érvelést, ha ezek 

számára nem idegen szakterületet 

érintenek. Megérti a rádióban és tévében 

elhangzó, aktuális eseményekről szóló 

hírműsorok lényegét, valamint a 

köznyelvet használó játékfilmek 

többségét.  

Beszédkészség  Felkészülés nélkül folyékonyan és 

természetesen vesz részt mindennapi 

témákat érintő, anyanyelvű beszélőkkel 

folytatott társalgásban. Részletesen 

kifejti, megindokolja, megmagyarázza és 

megvédi véleményét, el tud mondani egy 

történetet. 

 

 

Interakció  Képes beszélgetést kezdeményezni, 

megfelelő időpontban szólal meg, 

valamint be tudja fejezni a társalgást, ha 

szükséges, bár ezt nem mindig elegánsan 

valósítja meg. Ismerős témák esetén fenn 

tudja tartani a beszélgetést azáltal, hogy 

megértését jelzi, illetve más személyeket 

is be tud vonni a beszélgetésbe.  

Íráskészség  Képes világosan fogalmazni részletes, 

összefüggő szöveget a jelenkor 

problémáiról és az érdeklődésével 



275 

 

egybevágó témákról. Beszámol 

élményeiről, kifejti véleményét, érvel egy 

álláspont mellett és ellen.  

Nyelvhelyesség  A nyelvtant viszonylag magas fokon 

uralja. Nem vét félreértést okozó hibát, és 

legtöbb hibáját képes kijavítani. Általános 

témákban és saját érdeklődési területén 

jó szókinccsel rendelkezik ahhoz, hogy 

szabatosan fejezze ki magát.  
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FRANCIA NYELV 

A második idegen nyelv tantárgy helyi tanterve 

 

9-12. ÉVFOLYAM 

Célok és feladatok 

A korszerű idegennyelv-oktatás elsődleges célja – a második élő idegen nyelvből is 

– a tanuló nyelvi cselekvőképességének kiterjesztése. Nyelvtudása segítse, hogy 

személyes és szakmai életében egyéni céljait elérhesse, saját gondolatait kifejezhesse, és 

mind valódi mind pedig digitális térben idegen nyelven ismereteket szerezzen, valamint 

kommunikáljon. A második idegen nyelv tanításánál is törekedni kell arra, hogy a tanuló 

megismerje és használja a kommunikációs kompetencia tágabb összefüggéseit: a nyelvi 

elemek, a jel- és szabályrendszerek, valamint a nyelvhasználati stílusok és regiszterek 

társadalmilag elfogadott változatait.  

A francia, mint második élő idegen nyelv esetén a nevelési-oktatási szakasz fő 

célkitűzése az alapfokú, felhasználóképes nyelvtudás megszerzése. Ebben a folyamatban 

az iskolai nyelvtanításon túl fontos szerepet játszanak a digitális eszközök, az internet, és 

a nyelvórákon kívüli nyelvtanulási lehetőségek (idegen nyelvű filmek, könnyített 

olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű színi előadások, internetes kutatási 

feladatok stb.). A fenti lehetőségek feltételezik és fejlesztik az aktív, önálló tanulói 

magatartást, melynek kialakítása és megalapozása a nyelvórák egyik fontos feladata. 

A második idegen nyelv tanítása a 9-12. évfolyamon szervesen épül a korábbi 

évfolyamokon megkezdett anyanyelvi fejlesztésre, annak eredményeire, valamint az első 

élő idegen nyelv tanulása során szerzett tapasztalatokra, és a kialakult tanulási 

stratégiákra. Továbbra is fontos szerepet játszik a nyelvtanulás iránti motiváció 

fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre inkább középpontba kerül a valós 

élethelyzetekben, valamint a pályaválasztás és a továbbtanulás során felhasználható 

nyelvtudás és a nyelvi tudatosság. 

 

Kapcsolódás a kompetenciákhoz 

A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló 

memóriája, a korábban tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási 

teljesítménye. A tanuló képessé válik a nyelvtanulási stratégiák felismerésére és ezek 

alkalmazására, ez pedig hasznosul más tantárgyak esetében is. A tanuló megtanulja a 

hibákra történő visszajelzések elfogadását, a hibák kijavításának szükségességét, 

valamint képessé válik saját és társai fejlődésének értékelésére. A tanórán kívüli 

nyelvtanulási lehetőségek felismerésével és kihasználásával is készül az egész életen át 

tartó tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási folyamat aktív 

résztvevőivé teszi.  
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A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a 

tanulót arra, hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, 

szemléltesse gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon döntéseket, 

formáljon véleményt, információt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, 

hanganyagokra, szövegekre idegen nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz 

meg és állást foglal, s ezeket felhasználva, párban vagy csoportban, további 

kommunikációs feladatokat old meg. Nyelvtudását személyes és online nyelvi 

érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.  

A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja 

a digitális eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv 

jellemző kifejezéseit és pragmatikáját megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését 

és tanulását támogassa. Ezzel lehetővé válik az idegen nyelvű szövegalkotás, szövegértés 

és nyelvi interakciók fejlesztése digitális felületeken és eszközök használatával. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a 

tanulónak több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi 

elemet képes felismerni, felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni és 

alkalmazni. A feldolgozott témák hatására mérlegelő gondolkodása és problémamegoldó 

készsége, a nyelvek közötti kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei is fejlődnek. 

Nyelvtudása növeli az információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit. 

A személyes és társas kompetenciák: A társas kompetenciák fejlődéséhez 

hozzájárulnak a nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban végzett feladatok, valamint 

egyéb, kooperáción alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során fejlődik 

együttműködési készsége, kitartása, cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók 

önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az 

idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát. 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen 

nyelv tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek 

történelmére, kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát 

az anyanyelvi kötődés és az a mérlegelő, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely 

teret ad a kreatív, alkotó jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen 

magában foglalja a tanuló életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással 

kapcsolatos tartalmakat. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia 

fejlesztése valós nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul 

meg. Egy nyelvi feladat megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és 

digitális forrásokat használ, kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről 

beszámol és mindezek felkészítik a munkavállalásra.  

 

Módszerek 

Az idegennyelv-tanítás tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló számára 

olyan életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő szituációkat teremt, amelyekben a 

nyelvet eszközként hatékonyan használja, a nyelvi funkciókat kommunikációs 

szándékának megfelelően alkalmazza és birtokában van a megfelelő szókincsnek. 
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Fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő 

szemlélet, mely épít a más tantárgyak keretében szerzett előzetes tudásra, képes új 

kapcsolódási pontok kialakítására, az idegen nyelven megszerzett ismeretekkel pedig 

gazdagítja más tantárgyak tanulását. Projektfeladatok, információgyűjtés a 

szaktantárgyhoz, internetes kutatómunka, mind-mind történhet idegen nyelven is, 

felkészítve a tanulót a munka világában zajló információcserére. 

Az interdiszciplináris szemlélet mellett a második idegen nyelv tanítása-tanulása 

szervesen épít az anyanyelvi ismeretekre és az első idegen nyelv tanulása során 

megszerzett stratégiák alkalmazására, valamint a nyelvek közötti hasonlóságokra és 

különbségekre. 

A hosszútávon fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten 

fontos, hogy a tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is 

építsünk, és erre a tanulót a nyelvórán egyre nagyobb mértékben fel kell készíteni. Ezek 

azok a feladatok, amelyek révén a tanuló nyelvtanulási céljai élővé, valódivá és elérhetővé 

válnak, erősítik a motivációt és annak fenntartását. A diák tudatában van annak, hogy a 

nyelvtanulás kulcsfontosságú szerepet tölt be a körülöttünk lévő világ megismerésében 

és megértésében.  

A nyelvtanuló aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása elengedhetetlen 

feltétele az élethosszig tartó tanulás megalapozásának is. Fejlesztéséhez a második idegen 

nyelv tanulása során szükség van a már az első idegen nyelv kapcsán megismert tanulási 

stratégiák további alkalmazására és fejlesztésére, az önálló tanulás megtapasztalásában 

való útmutatásra, valamint az önértékelés és a társértékelés alkalmainak folyamatos 

megteremtésére. Fontosak a kooperatív módszerek, valamint a projektmunka, amelyek 

fejlesztik a tevékenység-központú tervezést, a probléma- és folyamatközpontú 

gondolkodást és általában a célnyelven folytatott kommunikációt. Az oktatói munka 

tervezése során fontos szerepet kapnak az egyéni tanulási sajátosságok és igények is.  

A nyelvtanítás folyamatában feltétlenül szükséges, hogy a tanuló a digitális 

tartalmak feldolgozásához segítséget kapjon. Az iskolai és az otthon elvégzendő 

feladatoknak köszönhetően a diák egyre inkább képes arra, hogy digitális eszközökön 

keresztül is megértsen és létrehozzon szöveget, valamint interakciót folytasson és 

tartalmat közvetítsen idegen nyelven.  

A második élő idegen nyelvi órák során, valamint az iskolán kívüli célnyelvi 

tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé válhat egy újabb kultúrának, kapcsolatot 

teremthet a célnyelven beszélőkkel, ilyen módon a saját és más kultúrákkal szembeni 

tudatossága fejlődik. Az ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi országokról szóló 

olvasmányok vagy filmek, vagy a rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok, melyet a 

tanuló akár egyénileg, akár csoportosan készíthet el. Mindezek révén a nyelvtanuló a 

nevelési-oktatási szakasz végére képes saját nemzeti sajátosságait és értékeit a 

célnyelven közvetíteni.  

A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi 

cselekvéseknek az alapja az idegen nyelvű autentikus szöveg, mely a nyelvtanuló számára 

mind tartalmi, mind pedig nyelvi és kognitív szempontból is releváns. A jól megválasztott, 

megbízható tananyag nagy segítség tanárnak és tanulónak egyaránt, és a tanulási 
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folyamat sikeressége szempontjából meghatározó lehet. A nevelési-oktatási szakasz egyik 

legfontosabb célja a szövegkompetencia, azaz a szövegekkel való munka tudatos 

fejlesztése. A nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, hogy a szövegeket megértse, 

hasonlókat létre tudjon hozni, és azokból kinyert információkat fel tudja használni saját 

céljainak megvalósítására. Hangsúlyos szerepe van emellett a nyelvi eszközök 

funkcionalitásának, melyek nem különálló egységekként, hanem kontextusba ágyazva 

jelennek meg. Ennek értelmében a nyelvtanulót képessé kell tenni arra, hogy a 

szövegértés és a szövegalkotás során a nyelvi eszközök szövegben betöltött funkcióját 

tudatosan kezelje, valamint szövegösszetartó és figyelemvezető eszközöket használjon. 

A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát a pozitív, stresszmentes, 

jó hangulatú tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak 

megfelelő, érdekes, nyelvi és kognitív szempontból is kihívást jelentő feladatokat old meg. 

A változatos munkaformák, a projektmunkák, a kooperatív tanulási technikák 

alkalmazása, valamint az irányító tanári és a társak visszajelzései, a különféle értékelési 

formák a második idegen nyelv esetében is segítik a tanulót abban, hogy továbbra is 

szívesen és örömmel vegyen részt a tanórai feladatokban. Önbizalma így erősödhet, 

nyitott és motivált marad nyelvtudása hosszú távú fejlesztésére.  A nevelési-oktatási 

szakasz végére magabiztossá válik, szívesen használja nyelvtudását, és egyúttal egyre 

inkább tudatos nyelvhasználó is lesz, aki képes saját hibáit észrevenni, valamint saját és 

társai haladását értékelni. 

A nyelvi tartalmak és eszközök átadása az első nyelvhez hasonlóan kontextusba 

ágyazottan, szövegek alapján, konkrét beszédhelyzetekben, akár nonverbális és/vagy 

vizuális elemekkel megsegítve történik. A használható nyelvtudás és a valós 

kommunikáció elsajátítása érdekében továbbra is integráltan kell fejleszteni a nyelvi és 

nem nyelvi készségeket.  

Amennyiben az idegen nyelv oktatása csoportbontásban történik a tanulókat 

nyelvtudásuk alapján kell beosztani, az intézmény kötelező nyelvi szintfelmérést tarthat. 

 

Tanulási eredmények 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 12. évfolyam végére, a nem emelt óraszámú 

csoportban a KER szerinti A2 nyelvi szint a kimeneti elvárás.  

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló ismer és egyre tudatosabban használ 

nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat, valamint ezeket más tanulási területeken is 

alkalmazza kompetenciáinak mélyítésére. Készül továbbá az aktív nyelvtanulás 

eszközeivel az egész életen át tartó tanulásra. Életkorának és nyelvi szintjének megfelelő 

hagyományos és digitális nyelvtanulási forrásokat használ, célnyelvi (könnyített) 

olvasmányokat olvas, továbbá kiaknázza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket 

szórakozásra, kommunikációra, közvetítésre, ismeretszerzésre és tudásmegosztásra.  

A szakasz végére - témakörtől függetlenül - a második idegen nyelvből a tanuló: 

− részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; 
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− változatos, kognitív kihívást jelentő írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári 

segítséggel; 

− értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz 

kapcsolódó hangzószövegekben megjelenő információkat; 

− kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő írott szövegből, 

és azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett ismereteivel; 

− a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak 

megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az 

ismert nyelvi eszközök segítségével; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához 

kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket; 

− nyomtatott és/vagy digitális alapú segédeszközt, szótárt használ. 

 

A francia nyelvi tanterv felépítése, szerkezete 

A francia, mint második élő idegen nyelv tantervben az általános bevezetőt az adott 

kétéves nevelési-oktatási szakaszban a tantárgy tanítására jellemző specifikumok 

összefoglalása követi. Ezután az egyes témaköröknél megtalálhatóak a részletes tanulási 

eredmények, a fejlesztési feladatok, illetve a javasolt tevékenységek. A második élő idegen 

nyelvi kerettanterv minden egyes témakörhöz javasol tevékenységi formákat, melyek 

segíthetik a témakörhöz tartozó szókincs, illetve nyelvi struktúrák bevésődését. A 

motiváció állandó ébrentartása érdekében mindig érdemes az ilyen jellegű feladatokat a 

tanulók szemszögéből nézve négy szempont szerint megvizsgálni: fontosnak érzik-e (pl. 

fejleszti-e a kommunikációjukat), szeretik-e az ilyen típusú feladatot (pl. csoportfeladat, 

egyéni projekt), érdekesnek találják-e (pl. ad-e, igényel-e új információt), illetve 

szórakoztatónak találják-e (pl. játékok, versenyek). Az itt javasolt tevékenységi formák 

csak gondolatébresztő példák, és ellentétben a szókincs és a nyelvi struktúrák, funkciók 

meghatározásával nem kötelező érvényűek. 

A témakörök tekintetében a középiskolás korosztály érdeklődési köre az irányadó. 

Ennek megfelelően a 9-10. évfolyamon a tanulási eredmények 10 témakör köré 

csoportosítva fogalmazódnak meg, melyek közül nagyobb hangsúlyt kapnak a személyes 

és környezeti témák, a célnyelvi vonatkozások, valamint az információszerzés és a 

tudásmegosztás. 

A témakörök a két tanulási szakaszban nagyrészt megegyeznek, ám a hozzájuk 

rendelt tanulási eredmények, fejlesztési feladatok és javasolt tevékenységek bővülnek. 

Különbséget a tudomány és technika témakör jelent, mely 9-10. évfolyamon még a 

tantárgyközi témakör részeként jelenik meg, de a 11-12. évfolyamon már önállóvá válik. 

Valamennyi téma a valós nyelvhasználathoz kapcsolódik, és a hozzájuk tartozó 

óraszámok leginkább a súlyozásukra való javaslatok. A tématartományokhoz megadott 

célnyelvi példák gyűjtőfogalmak, melyek a felsőbb évfolyamokon bővebb, gazdagabb 
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szókincset jelölnek. A 9-10. évfolyamra, valamint a 11-12. évfolyamra vonatkozó 

specifikus bevezetők utolsó részében kerülnek felsorolásra azok a nyelvi funkciók, nyelvi 

struktúrák és elemek, amelyek az adott nevelési-oktatási szakaszra vonatkoznak, és 

amelyeket a nyelvtanulónak témakörtől vagy a választott nyelvkönyvtől függetlenül el 

kell sajátítania. 

 

Időkeret óraszámok 9-12. évfolyamon: 

 

Óraterv – 9-12. évfolyam 

Tantárgy 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Francia, 2. idegen nyelv 3 3 3/5 3/5 

 

 

FRANCIA 2. ÉLŐ IDEGEN NYELV 9–10. ÉVFOLYAM 

 

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak az a fő célja, hogy a tanuló megismerkedjen a 

francia nyelv alapvető szerkezeteivel, alapszókincsével, és előző nyelvtanulási 

tapasztalatai segítségével a második idegen nyelvből is fejleszthesse kommunikatív és 

interkulturális kompetenciáját. A nyelvi alapkészségek kialakítása mellett a 

középiskolában egyre hangsúlyosabbá válnak a társadalom és a nyelvhasználat, valamint 

a jel- és szabályrendszerek kapcsolatai, melyek fejlesztése összhangban áll a NAT-ban 

megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. Ebben a szakaszban is 

fontos, hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon keresztül ébressze fel a 

tanulóban a világ megismerésének igényét, az ismeretek, a tudás átadásának lehetőségét, 

a kreatív, felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az 

interkulturális tudatosságot, valamint a digitális kompetenciák kialakítását. 

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad 

az önálló, tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Egyre jobban érti, hogy a felnőtt élet, 

elsősorban a továbbtanulás és a szakmai boldogulás egyik alapvető kulcsa a használható 

nyelvtudás. Ezért a nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy a másodikként 

tanult idegen nyelvet is egyre inkább személyes érdeklődéséhez kapcsolódó, valós 

kommunikációs helyzetekben használhassa. 

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és 

használatának érdekében a diák sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a 

nyelvórákon. A változatos munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt 

dolgozzon társaival, például projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon és ezek 

során használja kreativitását, problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse 

véleményét hagyományos és digitális csatornákon keresztül is. Különösen fontos az 

irányító tanár támogató visszajelzése, és az a többféle értékelési forma, melyek által 

segítséget és mintát kap önmaga és társai értékeléséhez, megtanulja saját és mások hibáit 

felismerni és azokat kijavítani. Így válik a tanuló egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és 

a nyelvhasználat terén is. Az egyéni érdeklődés és igények figyelembevétele meghatározó, 
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ezért a nyelvórákba be kell emelni olyan idegen nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és 

eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon kívül is szívesen foglalkozik. 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló különböző szövegtípusokkal, 

olvasmányokkal ismerkedik meg. A gondosan kiválasztott, lehetőség szerint autentikus 

szövegek feldolgozása során fejlődik szövegalkotási, szövegértési, valamint interakciós 

készsége. 

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti A1+ szintet.  

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az 

egyes témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók a kétéves szakaszban 

elsajátítandó nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák. A listákban olyan 

elemek kerülnek megjelenítésre, melyek figyelembe veszik a középiskolások életkori 

sajátosságait, valamint azokat az élethelyzeteket, melyekben a tanult idegen nyelvet 

vélhetően használni fogják. 

Nyelvi funkciók a francia, mint második idegen nyelvre a 9-10. évfolyamon (a 

zárójelben olvasható francia nyelvű kifejezések példák): 

− köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Salut! 

Bonjour! Bonsoir! Bonne nuit! Au revoir! Sois sage! ça va? Je vais bien, merci, ça va.) 

− személyre vonatkozó információkérés, információadás (Comment t’appelles-tu ? 

Quel est ton nom ? Je m’appelle Georges. Quel âge as-tu ? D’où viens-tu ? Je viens de 

Budapest. Quand es-tu né ? Je suis né(e) le 19 novembre. As-tu un animal de 

compagnie ? Oui, j’ai un rat / non, je n’ai pas d’animal de compagnie. As-tu des frères 

ou des soeurs ? Oui, j’ai un frère / non, je n’ai ni frère ni soeur. Est-ce que tu parles 

espagnol ? Oui, je comprends l’espagnol. Quelle est ta matière préférée ? Je préfère les 

maths.) 

− információkérés/adás (A quelle heure part-il le train prochain ? A quelle heure 

arrive-t-il le train ? Le directeur est ici ? Oui, il est disponible.) 

− dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (Qu’est-ce que c’est ? 

C’est comment ? C’est grand et comfortable. Comment ça se dit en français ? 

Comment ça se dit en hongrois ?) 

− főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Joyeux Noël ! Bonne année ! Joyeuses 

Pâques !)  

− köszönet kifejezése (Merci. Merci beaucoup. Un grand merci pour toi.)  

− köszönetre történő reakció megfogalmazása (Ca fait rien. De rien. Je vous en prie.) 

− megszólítás kifejezése és arra reagálás (Excusez-moi. Puis-je vous aider ?) 

− telefon felvétele, telefonon való bemutatkozás (C’est de la part de XY)  

− bemutatkozás megfogalmazása (Je suis . Bonjour ! Salut !) 

− hogylét iránti érdeklődés (Comment vas-tu ? Qu’est-ce qui se passe ? Ca va bien ?) 

− hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (Pas de problème. Je vais très 

bien. Je me sens …) 

− bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Désolé(e). Pardon. Je te présente 

mes excuses) 

− bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (Pas de problème. Tout va bien.) 
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− jókívánságok kifejezése, reakció megfogalmazása (Joyeux anniversaire ! Bonne 

chance ! Bon courage ! Félicitations !) 

− megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben 

és e-mailben (Chère Madeleine; cordialement; amitiés) 

− véleménykérés és arra reagálás (Que penses-tu de .... ? Je pense que ... Quelle est ton 

opinion sur .... ?) 

− tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Comment trouves-tu … ? C’est superbe. Je 

l’aime bien. Ca te plaît ? Oui, ça me plaît beaucoup ? Je ne l’aime pas trop.) 

− igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Oui. Si. Non. Oui, j’en ai. Oui, c’est vraiment 

comme ça.) 

− tudás, illetve nem tudás kifejezése (Je le sais. Je ne le sais pas. Je n’ai aucune idée.) 

− akarat, kívánság kifejezése (Je voudrais de la glace à la vanille, s’il vous plaît.) 

− kínálás és arra reagálás (Veux-tu de la soupe ? Oui, j’en veux. Merci, je n’en veux pas.) 

−  alapvető érzések kifejezése (J’ai froid. J’ai faim. Je suis content/triste/énervé.) 

− dicséret, kritika kifejezése (Tu dis ça. C’est bien. C’est une bonne idée.) 

− öröm, sajnálkozás, bánat kifejezése (Super. J’en suis très content. Tu l’as bien fait. Je 

suis fier de toi. Oh là là ! Je suis désolé.) 

− elégedettség/elégedetlenség kifejezése (Ca me plaît beaucoup. Es-tu content de... ? 

Es-tu satisfait de ... ? C’est chouette/bien. Je suis très heureux de .... Ce n’était pas bien 

comme ça) 

− csodálkozás kifejezése (Vraiment ? C’est vrai ?) 

− kérés és arra reagálás (Peux-tu me donner un stylo ? Peux-je avoir un stylo ? Oui, bien 

sûr, tiens. Désolé, je ne le peux pas.) 

− javaslat és arra reagálás (On y va ? Allons au cinéma ce soir. Bonne idée.) 

− meghívás és arra reagálás (As-tu envie de venir à ma fête ? Oui, bien sûr, merci. 

Désolé, je ne peux pas y aller.) 

− nem értés megfogalmazása (Je ne le comprends pas.)  

− nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (C’est clair? 

Pardon, qu’est-ce que ça veut dire ?) 

− betűzés kérése, betűzés (Comment ça s’écrit ? Ca s’écrit comme....) 

− visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Pouvez-vous le répéter?)  

− felkérés hangosabb, lassúbb beszédre (Pouvez-vous le répéter un peu plus 

lentement ?)  

− valaki igazának az elismerése és el nem ismerése (Tu as raison. Tu as tort.) 

− egymást követő események leírása (Qu’est-ce qui se passe ? D’abord ... ; puis ... enfin) 

− utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Viens ici, s’il te plaît. 

Lis le texte à haute voix.) 

Nyelvi elemek, struktúrák a francia, mint második idegen nyelvre a 9-10. évfolyamon (a 

zárójelben olvasható francia nyelvű kifejezések példák): 

− cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: être létige; présent de l’indicatif 

teljes paradigma; verbes pronominaux, le passif réflichi (Cette chemise se lave à 

30°, ça se peut); igei körülírások: futur proche, passé récent; présent continu 
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− cselekvés, történés, létezés kifejezése kijelentő mód múlt időben: passé composé, 

imparfait, plus-que-parfait 

− cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: futur simple, futur antérieur, 

aller + inf. (Il pleuvra. Il aurait plu. Il va pleuvoir.) 

− felszólító mód: impératif, impératif négatif, impératif des verbes pronominaux 

(Viens ici. Ne pleure pas. Allons-y. Réveille-toi. Ne te fâche pas.) 

− feltételes mód: conditionnel présent, conditionnel passé (Je voudrais devenir 

actrice. Mon père aurait voulu devenir chanteur.) Feltételes mellékmondat si 

kötőszóval (Si mon père me le permet, j’irai en vacances à la mer. Si tu connaissais 

André tu pourrais lui parler directement. Si nous l’avions su, nous l’aurions fait 

autrement.) 

− modalitás kifejezése: lehetőség és szükségszerűség, félsegédigék, modális igék 

(falloir, devoir, savoir, pouvoir, vouloir)  

− igei körülírások: être en train de, aller chercher, aller trouver, commençer à, 

continuer à, finir de, finir par, vonzatos igék (penser, tenir, se souvenir, apprendre, 

aider, etc.) 

− birtoklás kifejezése: génitif, dat. possessif, birtokos névmások, birtoklást kifejező 

igék: avoir, posséder, tenir és tagadásuk, az en névmás (le mari de Claire, ce stylo 

est à Jacques, c’est pour Sylvie; mon/ton/son etc. mien/tien/sien etc. J’ai deux soeurs. 

Nous n’avons pas de voiture. Tu en as un?) 

− mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám (un chien – des chiens, l’animal – les 

animaux); pluralia tantum, singularia tantum; számok (un, deux, trois…. mille), 

sorszámok (premier, deuxième, troisième….); megszámlálható főnevek (Tu as 

combien de cahiers? J’ai beaucoup/peu de cahiers.); megszámlálhatatlan főnevek 

(Vous avez combien de pain? J’ai beaucoup/peu d’argent sur moi.) 

− minőségi viszonyok: a főnév neme, többes szám, összetett szavak többes száma, 

hím- és nőnemű melléknevek, egyeztetési szabályok, a melléknév helye, 

melléknevek sorrendje, egy-, két- és háromalakú melléknevek; a melléknév 

fokozása, rendhagyó fokozás, relatív és abszolút felsőfok, (directeur/directrice ; 

frère/soeur ; fleur – fleurs, travail – travaux, un tire-bouchon – des tire-bouchon ; 

Jacques est joli. Claire est jolie. Jacques est plus jeune que Claire. 

important/importante ; beau/bel/belle ;bon/meilleur/le meilleur, mauvais/pire/le 

pire ; suprême/extrême ; un jeune homme écossais, un grand homme/un homme 

grand) adverbe képzése és fokozása (poli-poliment, bref-brièvement, patient-

patiemment, plus vite/le plus vite) 

− tagadás, tagadó partikulák (ne.. pas, ne …plus, ne… jamais, ne… rien, ne… personne, 

ne… nulle part, ne… nullement, ne … aucun/aucune) korlátozás (seulement, ne… que) 

tagadás birtokos esettel (Il n’y a pas de bonne solution.) féltagadás (Ce n’est pas de 

la confiture) 

− térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók (ici/là, à droite/à gauche, de, à, pour, 

par, sur, dans, sous, en, entre, en face de, hors de, au milieu de) 

− időbeli viszonyok, gyakoriság (Quand ? Avec quelle fréquence ? toujours, jamais, 

parfois, souvent, une fois par jour, tous les jours) dátumok, időpontok (en 2017, en 
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novembre, à 7 heures et demie, lundi, il est 3 heures 10, le 19 novembre, du 14 au 

21 mai) időtartam (Depuis combien de temps ? Pour combien de jours ?) 

− szövegösszetartó eszközök: determinánsok (le/la/les, un/une/des, ce/cet/cette, 

du/de la/des) kötőszavak (et, mais, par contre, parce quei), névmások, 

névmásragozás (COD, COI), les indéfinis (Il y a quelques passagers dans la salle 

d’attente. Je n’ai aucune envie de travailler. Toute la classe s’est présentée. Tous les 

enfants aiment Rémy, le rat.)  

 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

- adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget; 

- adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket 

tartalmazó célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

- felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és 

nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben interakciót folytatva. 

 

Tankönyvek 

Fontos alapelv, hogy nem a tankönyv hivatott meghatározni a nyelvoktatást, hanem 

a koncepcionális, tanterv-alapon végiggondolt nyelvoktatás megvalósításához kell 

kiválasztani a megfelelő tankönyvet, tankönyvcsaládot.  

A tankönyv akkor hasznos eszköze a nyelvoktatásnak, ha mindig az idegennyelvi 

kommunikáció fejlesztését célozza, akkor korszerű, ha eleget tesz a Közös Európai 

Referenciakeretben megfogalmazott és a NAT-ban nevesített nyelvtudási szintek 

funkcionális nyelvhasználati előírásainak, és akkor jó, ha a tanárnak öröm tanítani belőle, 

és a tanulónak öröm tanulni vele. Lényeges szempont lehet a kiválasztásban, hogy a 

tankönyv feleljen meg az életkori sajátosságoknak és a magyar nyelvtanuló esetenként 

speciális igényeinek. 

Legyen a tankönyv tartalmában és kivitelezésében motiváló, a nyelvtanulás iránt 

kedvet ébresztő.  

 

Javasolt tankönyvek: 

9. évfolyamon: Vida Enikő – Airault, Frédérick: Allons-y Plus 1, tankönyv és munkafüzet. 

Lexika Kiadó 2018 

10. évfolyamon: Vida Enikő – Airault, Frédérick: Allons-y Plus 2, tankönyv és munkafüzet. 

Lexika Kiadó 2019 

11. évfolyamon, 3 órás csoport: Vida Enikő – Airault, Frédérick: Allons-y Plus 3, tankönyv 

és munkafüzet. Lexika Kiadó 

11. évfolyamon, 5 órás csoport: Vida Enikő – Airault, Frédérick: Allons-y Plus 3, tankönyv 

és munkafüzet. Lexika Kiadó                                                 

12. évfolyamon, 3 órás csoport: Vida Enikő – Airault, Frédérick: Allons-y Plus 3, tankönyv 

és munkafüzet. Lexika Kiadó 
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12. évfolyamon, 5 órás csoport: Vida Enikő – Airault, Frédérick: Allons-y Plus 4, tankönyv 

és munkafüzet. Lexika Kiadó 

 

A sorozat elemeivel a 12. évfolyam végére heti 3 órában a B1 szint teljesíthető.  

 

Azoknak a csoportoknak, akik heti 5 órában tanulják a francia nyelvet, az Allons-y Plus 4. 

mellett javasolt az alábbi tankönyvek használata: 

Molnár Á. – Szabó D.: Tour de France en 350 exercices. Francia nyelvtani gyakorlókönyv. 

Bp. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003. 

Vida Enikő: 1000 questions – 1000 réponses. Lexika Kiadó. 2016. 

 

Heti 5 órában a B2 szint teljesíthető. 

 

A 9–10. évfolyamon francia, mint második idegen nyelv tantárgy alapóraszáma: 

204 óra. 

 

Témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve 
Javasolt 

óraszám 

Thèmes personnels : famille, manière de vivre 40 

Environnement, nature 20 

Activités en classe 30 

Vacances, tourisme, fêtes 10 

Services 10 

FLE, apprendre une langue étrangère 30 

Thèmes interculturels 20 

Thèmes et activités extra-curriculaires 15 

Actualités 9 

Divertissement, sorties culturelles 10 

Enseignement, apprentissage 10 

Összes óraszám: 204 

 

 

Témakör: Thèmes personnels : famille, manière de vivre  

Tervezett óraszám: 40 óra 

Tanulási eredmények  

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

végére: 

− elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a 

cselekményt lineárisan összefűzve; 

− rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával 

az ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 
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− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;  

− kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, 

egyszerű nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

− üzeneteket ír; 

− megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

− kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

− kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 

− ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon 

is, többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök 

segítségével. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

connaissances, relations en famille, amitié 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

environnement, logement 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: les parties 

de la maison/appartment, meubles, appareils doméstiques 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: fêtes 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

loisir, nourriture 

− A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

2-3 főbb ünnephez (pl. Noël, Pâques, anniversaire) kapcsolódó alapszintű kifejezés, 

állandósult szókapcsolat ismerete 

− Személyes környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi 

elemekkel 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

− Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő 

átadása. 

tevékenységek: 

— projektmunka egyénileg (PPT):  

o családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 

o a lakóhely és környezetének bemutatása 

o a legjobb barát, barátnő bemutatása 

— projektmunka csoportban:  

o (plakát készítése): Mit teszünk környezetünk védelme érdekében? 

o otthon 

o az iskolában  

o a lakóhelyünkön 
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— ismerkedés a francia (svájci, belga, kanadai) ünnepekkel film segítségével 

— szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’+ családtagjaim napirendje, szabadidő 

— kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:   

o ‘Különóráink és hobbijaink’ (időpont, helyszín stb.) 

— internetes kutatás 

o  La vie et la manière de vivre d’une personnage illustre 

— Szerepjátékok: 

o Interjú egy híres emberrel az életéről és családjáról 

o Ismerkedés az új osztálytársakkal – kérdések és feleletek 

 

Témakör: Environnement, nature 

Tervezett óraszám: 20 óra 

Tanulási eredmények  

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

végére: 

− rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával 

az ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

− üzeneteket ír; 

− ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon 

is, többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök 

segítségével. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

animaux, plantes 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: sinistres 

naturels 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

protection de la nature, protection des animaux, animaux de compagnie 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

phénomènes naturels, météo 

− Közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi 

elemekkel 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

tevékenységek: 

− projektmunka egyénileg, (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli 

bemutatása) 

o magyarországi állatkertek és lakóik 
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o az árvizek pusztításai Magyarországon és a világban 

o lakóhelyem, környezetem  

− internetes kutatás – szófelhő 

o milyen állatok élnek Franciaországban/Kanadában/Afrikában/Délnyugat-

Ázsiában? 

o hol van a legtöbb földrengés és működő vulkán a világban? 

− az időjárás különbségei Franciaországban (választott frankofón országban) és 

Magyarországon 

− játék  

o állat barkochba 

o kvíz/keresztrejtvény  

Témakör: Activités en classe 

Tervezett óraszám: 30 óra 

Tanulási eredmények  

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

végére: 

− megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott 

célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

− felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz 

tartozó témákban; 

− képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések 

alapján; 

− változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan 

vagy kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári 

segítséggel; 

− értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a 

tanult nyelvi elemeket; 

− alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a 

változatos nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

− alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy 

digitális alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás 

során; 

− egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló 

történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról; 

− nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak/fordulatok ismétlését vagy betűzését 

kéri; 

− a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban 

társaival közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a 

tevékenység céljainak megfelelően alkalmazza; 

− részt vesz egyszerű szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

− részt vesz egyszerű szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

personnel scolaire, camarades de classe 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: école 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objets 

utilisés pour apprendre 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: activités 

extras, fêtes, célébrations scolaires, traditions, événements, cours particuliers 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

apprentissage, activité linguistique extracurriculaire, événements sociaux, maintenir les 

traditions 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: savoir, 

apprendre, compétences linguistiques 

− Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

− Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során. 

tevékenységek: 

- projektmunka: - egyéni vagy csoportos 

o iskolai szokások, napirend, órarend 

o iskolai szabályok  

o iskolai öltözködés Magyarországon és a célnyelvi országokban  

o tantárgyak összehasonlítása a két országban, iskolai időbeosztás 

összehasonlítása, tanórán kívüli tevékenységek összehasonlítása 

- kérdőív készítése:  

o kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli 

összesítés 

- kutatómunka: szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

- csoportos feladat:  

o szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját 

felhasználni? 

o mi mindent csinál az ideális nyelvtanuló idegen nyelven?  

Témakör: Vacances, tourisme, fêtes 

Tervezett óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények  

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

végére: 

− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 
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− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan/kooperatív munkaformában. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

hôtellerie, agences de voyage, touristes, guides  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

hébergement, destinations, vols, zones touristiques, curiosités à voir  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, 

expositions, documents, transport, objets nécessaires/utiles pour voyager, formes, 

brochures  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: fêtes 

familières, nationales et religieuses en Hongrie et en France/Suisse/Belgique etc. 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célenyelven: 

préparation, plan, visite guidée  

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: voyage 

individuel/organisé par une agence, différences culturelles  

− Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

− Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 

tevékenységek: 

− projektmunka egyénileg, (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli 

bemutatása) 

o Franciaországi látnivalók, nevezetességek  

o Magyarország híres látnivalói 

o Lakóhelyem nevezetességei 

o Un voyage de rêve 

− Projektmunka csoportosan 

o egy osztálykirándulás megtervezése 

o fontos célnyelvi országbeli turisztikai események, fesztiválok 

− Internetes kutatómunka 

o útvonalterv Franciaországba, milyen országokon, városokon kell átutazni? 

o különleges közlekedési eszközök a nagyvilágban – képekkel 

o különleges szállodák/szállások 

− Szerepjátékok 

o idegenvezető – izgága, kérdésekkel teli csoport 

o szállodai recepciós - igényes vagy ’akadékoskodó’ vendég  

Témakör: Services 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények  

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

végére: 
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− találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel 

elektronikus/digitális csatornákon, tanórán kívül is. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

membres du secteur public, sevices, touristes 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

institutions culturelles, restaurants, tours, visites, vivre en ville/à la campagne  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tickets 

d’entrée, formulaires, brochures 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

événements culturels, divertissement  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: se 

renseigner, donner des informations  

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: loisir, 

divertissement, culture, voyage, tourisme national et international  

− A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése. 

tevékenységek: 

− szerepjátékok – csapatversenyben: Melyik a legjobb jelenet?  

o étteremben  

o utazási irodában 

o utcán: útbaigazítás kérése és adása 

o helyi látványosságok bemutatása 

− prospektus, reklám készítése - (étterem, mozi, színház, látványosság) 

− ismerkedés a reklámok világával: színek, logók, üzenetek 

− internetes kutatómunka  

o a célnyelvi országok és hazánk számokban - rövid bemutatók   

o kvíz játék a célnyelvi országokról és hazánkról 

− Vitafórum:  

o városi és vidéki élet, ki hogyan érvel? 

− kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése:  

o a legkedveltebb szabadidős tevékenységek a csoportban, (tv, olvasás, 

internet, közösségi média, tánc, sport stb.), és miért? 

Témakör: FLE, apprendre une langue étrangère 

Javasolt óraszám: 30 óra 

Tanulási eredmények  

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

végére: 

− ismeri a célnyelv főbb jellemzőit; 

− értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán 

kívül is; 
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− követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi 

elemekben; 

− alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és 

befejezéséhez; 

− digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

− nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik; 

− nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

compétences linguistiques, apprendre une langue étrangère, langues 

− Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli /helyesírási különbségek 

felismerése 

− A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

− Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül 

is, digitális csatornákon is 

− Alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák használata. 

Tevékenységek: 

− tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák 

− Nyelvtanulási típusok, stratégiák feltérképezése kérdőívvel 

− közös zenehallgatás, a szöveg egyszerű feldolgozása feladatlappal 

− filmnézés a célnyelven 

o a film egy-két jelenetéhez hangalámondás, feliratozás készítése 

o a film egy-két jelenetének dramatizálása, eljátszása  

o keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival 

− egyszerű nyelvezetű szöveg órai feldolgozása (illusztráció, előadás)  

− diktálási feladatok 

− egy (alapszintű) könnyített olvasmány elolvasása, egyéni feldolgozása és bemutatása 

az osztálynak 

Témakör: Thèmes interculturels 

Javasolt óraszám: 20 óra 

Tanulási eredmények  

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

végére: 

− találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

− megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

− a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető 

hazai szokásainkkal 

− Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete 

− Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven 

− A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása. 

Tevékenységek: 

Projektmunka – egyéni vagy csoportos 

— Franciaország és Magyarország összehasonlítása hagyományos és digitális 

kutatómunka majd órai kiselőadások formájában, az alábbi témakörök mentén: 

o a francia és magyar iskolák jellemzői, napirend 

o tipikus francia ház, lakás – miért más itthon? 

o mindennapi szokások Franciaországban és Magyarországon – van-e 

különbség? 

o családon belüli szerepek és feladatmegosztás a két kultúrában 

o ünnepek a családban (Saint Patron/Sainte Patronne? Noël? Pâques? stb.)  

o viselkedésbeli különbségek a két kultúrában (pl. üdvözlés) 

o állattartási szokások, kedvenc állatok ( chats vs chiens ? ) 

o francia és magyar nyaralási szokások 

o francia időjárás – magyar időjárás 

o Franciaország/Magyarország tájegységei, országrészei 

o francia/magyar étkezési szokások, tipikus ételek 

o híres helyek a két országban  

− Csoportos játék: 

o Ki tud többet Kanadáról/Svájcról/Louisianáról stb. – jellemző adatok, 

alapvető tudnivalók 

− rövid dokumentumfilmek megtekintése, elemzése a célnyelvi országokról  

− jellegzetes francia ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában ( Mardi Gras, 

Chandelière, Epifanie, Libération etc. ) 

Témakör: Thèmes et activités extra-curriculaires 

Tervezett óraszám: 15 óra 

Tanulási eredmények  

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

végére: 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformákban; 

− ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, 

életkorának és érdeklődésének megfelelő tartalmakból. 

 

Tevékenységek: 

− egyéni projektmunka - témák, személyiségek bemutatása 

o Hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak tanulásánál?  

o egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette 

az érdeklődésemet 

o egy híres tudós/művész élete  

o egy francia történelmi személy élete 

o Magyarország történelmének egy érdekes alakja  

o célnyelven rövid történet, egyéni élmény leírása 

− internetes kutatómunka 

o szavak, kifejezések keresése a különböző tantárgyakhoz 

− vaktérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása 

− csoportos project:  

o társasjáték készítése és játszása - fókuszban egy-egy tantárgy (pl. földrajz, 

történelem, biológia, művészeti tantárgyak) 

Témakör: Actualités 

Tervezett óraszám: 9 óra 

Tanulási eredmények  

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

végére: 

− használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban 

és a hozzájuk tartozó szituációkban; 

− találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi 

legfőbb hírekkel, eseményekkel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven a 

megismert témák alapján. 

Tevékenységek: 

− projektmunka:  

o aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel  

o  képaláírások megfogalmazása  

o időjárásjelentés készítése 

− Egy izgalmas sportesemény megtekintése a francia nyelvű híradóban (pl. Tour de 

France) 

o szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban 
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o lenémított film tanulói kommentárral 

− szerepjáték:  

o interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

Témakör: Divertissement, sorties culturelles 

Tervezett óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények  

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

végére: 

− hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

− a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és 

ismeretszerzésre; 

− találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató 

tartalmakkal; 

− felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak 

megismerése 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő francia nyelvű, akár irodalmi szövegek, 

filmek felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

− Célnyelvi társasjátékok készítése és használata 

− Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékokban. 

Tevékenységek: 

− egyéni projektmunkák és bemutatók  

o saját szórakozási szokások  

o kedvenc kulturális élmények 

− felmérés készítése és kiértékelése  

o szórakozási szokások az osztályon belül – melyik a legkedveltebb 

− egyéni internetes kutatások franciául különböző témákban (filmek, színészek, 

együttesek stb.) 

− dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése 

− olvasási verseny az osztályon belül 

− egy választott könnyített olvasmány feldolgozása 

− francia tinédzser naplóírási minták, blog, vlog megismerése, kipróbálása  

− e-mailezés franciául  

− közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása 

− csoportchat:  

o közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid blogok írása 
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Témakör: Enseignement, apprentissage  

Tervezett óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények  

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

végére: 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformákban; 

− találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel 

elektronikus/digitális csatornákon, tanórán kívül is; 

− néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

− találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő 

tartalmakkal. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel francia 

nyelven 

− A tanult témákhoz kapcsolódó francia nyelvű, egyszerű információ megszerzése. 

Tevékenységek: 

− projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka saját, választott témából, poszter 

készítése, prezentáció 
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LATIN NYELV 
 

 

A latin nyelv tanítása során érvényesül a Nemzeti köznevelési törvénynek és 

Nemzeti alaptantervnek az alapelve, amely az oktatás feladatát a nemzeti műveltség 

átadásában, az egyetemes kultúra közvetítésében, a szellemi-érzelmi fogékonyság és az 

erkölcsi érzék elmélyítésében jelöli meg. A latin nyelv tanulása közben változatos módon 

fejlődnek a tanuláshoz szükséges készségek, képességek, ismeretek és attitűdök. Ezek 

megalapozzák a tanulókban a közjóra, a nemzeti és társadalmi összetartozásra való 

törekvést. A tanulók a római irodalommal való ismerkedés közben egyéni és közösségi 

célok összhangjával és feszültségével találkoznak, így az együttműködési formák keresése 

iránti igény is erősödik bennük. A szövegek megértéséhez szükséges önfegyelem és 

képzelőtehetség hat intellektuális érdeklődésük felkeltésére. Lehetőség nyílik arra, hogy 

az elsajátított tudás beépüljön énképükbe, fejlődjék önismeretük. 

Latintanulással sokoldalúan lehet fejleszteni a tanulás képességet, fokozható a 

tanulás iránti motiváció, és mód nyílik különböző tanulási stratégiák elsajátítására. A 

pedagógusnak fel kell tárnia a tanulók előzetes ismereteit, és törekednie kell a belső 

motiváció megerősítésére is. Az egyénekhez alkalmazkodó differenciált módszerek 

segítenek az eltérő igényű tanulók fejlesztésében, motivációjuk megőrzésében. Ezek a 

módszerek a tehetséggondozásban is fontos szerepet játszanak. 

A latin nyelvvel való foglalkozás fejleszti a tanulók anyanyelvi kommunikációs 

kompetenciáját a nyelvészeti fogalmak rendszerszerű használata, a szövegek többrétegű 

jelentésének felfedezése, pontos és stílushű fordítások készítése révén.  

A latin nyelv esetében az idegen nyelvi kompetenciát írott szövegek olvasásával és 

értelmezésével fejlesztjük. A latintanulásban nagy szerepe van a szövegszerkesztés 

logikai vizsgálatának. E tevékenység során megerősödnek a matematikaihoz hasonló 

logikai kompetenciák: az analizáló és szintetizáló képesség, a fogalmakra épülő 

összefüggések keresése, az érvek láncolatának követése. Ezek segítik majd a tanulókat a 

jelenségek megértésében, a problémák megoldásában az élet különböző területein. 

A latin nyelv tanulása során erősödik a környezettudatos és a társadalmi kérdések 

iránt felelősséget érző gondolkodás. A vidéki életvitel, a városi ház, a mezőgazdaság 

kultúrájának megismerése segít a munkaeszközök, a munkamódszerek, a 

munkaszervezés és a munka fontosságának megértésében. Az emberi kapcsolatok elemző 

értékelésével a tanuló mélyebben megérti a család társadalmi szerepét, illetve a családon 

belüli szerepeket, feladatokat. A tanuló a latin művelődéstörténet segítségével 

értelmezheti a szülői és gyermeki felelősség fogalmát, erősödhet benne a különböző 

generációk tagjai iránti tisztelet. A neveléssel, az iskolázás jellegzetességeivel, az 

iskoláztatás szakaszaival való foglalkozás során rávilágíthatunk a tanulás fontosságára. 

A tanulók alaposabban megismerik a klasszikus műveltség és a mai európai 

kultúra közötti folyamatosságot, ennek közvetítő eszközeit, a művészetek és a 

tudományok hagyományőrző funkcióját. A művészetekkel, mint az önismeret, önkifejezés 

eszközeivel való foglalkozás, segít az egyéniség kibontakoztatásában. Az ókori görögök és 

rómaiak tudatosan figyeltek testi egészségükre; e gondolatok művészi megformálásával 
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ismerkedve fejlődhet a tanulók egészségtudatos gondolkodása. A logikus gondolkodás 

fejlesztése hozzájárul a digitális kompetencia fejlesztéséhez, pl. az információ 

felismerésében, értékelésében, bemutatásában, a közvetített tartalmak kritikus és etikus 

használatában. Mód nyílik a digitális kompetencia közvetlen fejlesztésére is, ha a tanítás 

és a tanulás során felhasználjuk az internet által nyújtott lehetőségeket, pl. a megfelelő 

források keresésére, művelődéstörténeti anyagok online tanulmányozására és 

szótározáskor.  

Mindezek a tartalmak és tevékenységek együttesen a szociális és állampolgári 

kompetencia, illetve a kezdeményezőképesség vonatkozásában is éreztetik fejlesztő 

hatásukat: a személyek és kultúrák közötti párbeszédre törekvésben, a különböző 

nézőpontok megértésében, az emberi jogok tiszteletében, a reális alapokon nyugvó 

nemzeti identitásban és az Európához, a nyugati kultúrához való kötődésben, valamint a 

kreatív és innovatív problémamegoldó tevékenységben. 

A szövegek feldolgozása során az esztétikai-művészeti tudatosság is fejlődik. A 

tanulók nyitottabbá válnak, képesek lesznek arra, hogy egyes műalkotásokat mélyebben 

megértsenek, önállóan feldolgozzanak. A művekben megjelenített témák, élethelyzetek, 

formai megoldások megvitatásával fejlődik esztétikai érzékük és szociális 

kompetenciájuk, erősödnek empatikus képességeik, fogékonyabbak lesznek a nemzeti és 

az európai kulturális örökség iránt, így az átlagosnál nagyobb beleélő képességre tehetnek 

szert. 

Mindezek a célok és feladatok megkívánják a hatékony, önálló tanulás fejlesztését. 

Ennek elősegítése érdekében, illetve a NAT-tal és a latintanítás hazai hagyományaival 

összhangban a latin kerettanterv három tematikai egységre épül: grammatikai ismeretek, 

szövegfeldolgozás, műveltség. 

A NAT az idegen nyelv tanulásának legfontosabb célját a kommunikatív 

kompetencia, ezen belül a nyelvi kompetencia fejlesztésében határozza meg. Tekintettel 

arra, hogy a latin nyelvet elsősorban írott szövegek olvasására és megértésére használják 

a tanulók, a nyelvi kompetenciák fejlesztésében kiemelt szerepet játszanak a grammatikai 

ismeretek a célrendszer meghatározásakor. A grammatikai tanulmányok célja a latin 

nyelv nyelvtanának megismertetése, a mondatelemzéshez szükséges nyelvészeti 

fogalmak kialakítása, valamint a grammatikai elemzőkészség fejlesztése. 

A szövegfeldolgozás a NAT-ban „szövegkompetencia és közvetítői készségnek” 

nevezett kompetenciaterületet tartalmazza. Itt részletezzük a szövegértés fejlesztését 

szolgáló ismeretanyagot. Ennek az a célja, hogy fejlesszük az irodalmi művek 

befogadására való készséget a szövegek grammatikai és stilisztikai elemzésén keresztül. 

A műveltség címet viselő tematikai egységbe kerül a NAT-ban „célnyelvi műveltség, 

interkulturális kompetenciaként” megjelölt terület. A NAT „nevelési és tantárgy-integrációs 

lehetőségek kihasználása”, illetve az információs és kommunikációs technikák alkalmazásai 

képességének fejlesztése néven említett fejlesztési területeket a kerettanterv a három 

felsorolt tematikai egység keretei között részletezi. 

Egy órán belül általában mindhárom tematikai egység előfordul, ezért a tematikai 

egységenként feltüntetett óraszámok csak tájékoztató jellegűek. A tanterv a második 

idegen nyelv tanítására a NAT-ban megadott óraszámmal összhangban, heti három órára 
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készült. Ennek 90%-ában, tehát tanévenként 97 órában lehet feldolgozni a 

kerettantervben megjelenített tartalmat. 

A NAT szerint az élő idegen nyelvekre megfogalmazott közös referenciakeret 

párhuzamba állítható a latin kimeneti követelményekkel. Így a helyi tanterv B1 szintre, 

illetve annál kicsivel magasabb szintre készült, de lehetőséget kínál arra, hogy a tanulók 

az adott időkeretben ennél magasabb szintre is eljuthassanak. 

 

 
10. évfolyam, 

minimumszint 

12. évfolyam, 

minimumszint 

Latin nyelv A2 B1 

 

 

9-10. évfolyam 

 

A tanulók a latintanítás e kezdeti szakaszában is megfigyelik az ókori görög és római 

műveltség kapcsolatát, és ennek a magyar és európai kultúrára gyakorolt hatását. A római 

hősökről szóló elbeszélések fejlesztik az erkölcsi érzéket; fontos szerepük van az 

állampolgárságra és a demokráciára nevelésben. A rómaiak hétköznapi életéről szóló 

olvasmányok az önismeretre, a családi életre és a testi-lelki egészségre nevelésben 

fejtenek ki pozitív hatást. 

A tanulók anyanyelvi kompetenciája is fejlődik a latin nyelvtan 

szabályrendszerének megértésével és a mondatok elemzésével. A magyar és a latin nyelv 

sajátosságainak összevetése fejleszti a tudatos nyelvhasználatot és a logikai 

kompetenciát. 

A motiváció megőrzéséhez differenciált haladásra, az egyéni különbségek fokozott 

figyelembe vételére van szükség. A rendszeres ismétlés, egyes tanulók holtponton való 

átsegítése kiemelten fontos a további együtt munkálkodás érdekében. A motiváló 

hatásban segíthet az internet használata is (pl. előadás, prezentáció készítése). 

Az internet által biztosított lehetőségek segíthetik a motiváció fenntartását, az 

önálló tanulási stílus kialakítását. A latin olvasmányokkal együtt feldolgozott képek, 

műalkotások elemzése révén alakul a tanulók önálló ízlése. 

A tanulók elsősorban adaptált latin szöveg megértése és magyar fordítása során 

használják a célnyelvet. A szövegek értelmezése révén nyitottabbá válnak más kultúrák 

iránt. Nevelési és tantárgyi integráció elsősorban magyar nyelv és irodalom, történelem, 

rajz és vizuális kultúra, valamint az informatika tantárgyakkal valósítható meg. 

A latintanulás során a tanulók érzékenyebbé válnak az emberi értékek 

megértésére és elfogadására. A tantárgy hozzájárul a méltányosság iránti fogékonyság 

kialakulásához és a közösségi érdek jobb belátásához.  

A tanulók képessé válnak nyelvtanulási problémáik megfogalmazására, e 

problémák segítséggel való megoldására.  
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Tematikai egység Grammatika 
Órakeret 

70 óra 

Előzetes tudás 

A magyar nyelv sajátosságainak ismerete, az első idegen nyelv 

tanulása során elsajátított grammatikai ismeretek. 

A magyar nyelv és a már tanult élő idegen nyelv grammatikai 

rendszere között közös, illetve eltérő vonások felismerése. 

Néhány grammatikai szakkifejezés ismerete, szófaj- és 

mondatelemzés (pl. a szófajok, az esetek helyes használata, 

melléknév és főnév egyeztetése, számnév, névmás, határozószó, 

szóelemek, ige, igemódok).  

A magyar mondat szerkezeti egységei. A mondat egységeinek 

azonosítása, a közöttük levő kapcsolatok felismerése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Latin nyelvű szövegek helyes, hagyományos magyar ejtés szerinti 

felolvasásának fejlesztése. 

A grammatikai-stilisztikai kifejezések rendszerszerű használata, a 

grammatikai és stilisztikai elemzőkészség kialakítása. 

A latin nyelv nyelvtani jelenségeinek sokoldalú feldolgoztatása. 

A latin mondatok elemeztetése, az áttekintő, a rendszerező és a 

szintetizáló képesség fejlesztése. 

A névszó- és igeragozási ismeretek segítségével a tudásszintnek 

megfelelő latin mondatok elemeztetése.  

A tanult nyelvek (magyar nyelv és idegen nyelv) közötti 

hasonlóságok és különbségek tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A latin kiejtés szabályainak elsajátítása (a hosszúságok és hangsúlyok biztos 

alkalmazása, hangos olvasás a hagyományos magyarországi ejtés szerint, diktálás utáni 

írás).  

Az esetek és alapfunkcióik (a magyar nyelvi és az élő idegen nyelvi párhuzamok 

feldolgozása, pl. szövegkiegészítéssel). 

Az I-V. declinatiós főnevek, az I-II-III. declinatiós melléknevek szótári alakja, ragozása (a 

párhuzamok és kivételek felfedezése táblázatok alkalmazásával, jelzős szerkezet, 

birtokviszony). 

A locativus és a vocativus (helység- és személynevek keresése). 
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A melléknév- és főnévegyeztetés (a melléknév és a főnév sorrendje, párhuzamos 

ragozásuk gyakorlása pl. ragozás szóban, írásban, hiányos szerkesztéssel). 

A melléknevek fokozása, az adverbium képzése és fokozása (a kivételek fontosságának 

rögzítése). 

A névmások rendszerbe foglalása: személyes, birtokos, visszaható, a vonatkozói névmás, 

a fontosabb mutató névmások (a ragozási sajátosságok, párhuzamok rögzítése). 

A tő- és sorszámnevek 1-20-ig (a melléknévragozás és a névmási ragozás jegyeinek 

felfedezése). 

A leggyakoribb praepositiók, módosítószavak, kötőszavak felismerése. 

A coniugatiók rendszerének – indicativus és coniunctivus, teljes activum és passivum, I. 

imperativus activi – feldolgozása (pl. igemódok, igeidők transzformálása). 

Az igenevek közül a participiumok, az infinitivusok mondattani szerepének magyarázata. 

A szövegekben előforduló esettani jelenségek értelmezése. 

Az appositio praedicativa és az attributum praedicativum funkciója a 

mondatszerkesztésben. 

A szövegekben előforduló rendhagyó igealakok (a rendhagyó és a szabályos alakok 

párhuzama). 

A szenvedő szerkezet felismerése és fordítása mondatok elemzése révén (a szószerinti 

és a magyaros fordítás párhuzamos gyakorlása). 

A mondatrövidítő szerkezetek (nominativus cum infinitivo, accusativus cum infinitivo, 

ablativus absolutus, participium coniunctum) fő szerkezeti elemeinek felismerése 

mondatelemzéssel. 

Ismerkedés a consecutio temporum szabályaival. 

A szövegekben előforduló alá- és mellérendelő mondatok, kötőszavak felismerése, 

elemzése (a mondatok értelmezése tanári segítséggel, ágrajz készítése). 

Latin-magyar középszótár, internetes szótárak használata tanári irányítással, szófajok 

keresése, a szavak grammatikai szempontú csoportosítása (etimológia, szócsalád, 

tematikai szócsoport, idegen nyelvi párhuzamok felkutatása). 

A grammatika tárgykörébe tartozó tartalmak keresése az interneten. 

Az interaktív tábla alkalmazása pl. táblázatba rendezés, az alaktan játékos tanítása. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Declinatio, nominativus, accusativus, genitivus, dativus, ablativus, 

singularis, pluralis, masculinum, femininum, neutrum, vocativus, 

locativus, adverbium, appositio praedicativa, attributum 

praedicativum, praepositiók, coniugatio, imperativus activum, 

passivum, praesens, praeteritum, futurum, indicativus, coniunctivus, 

imperativus, imperfectum, perfectum, instans, infinitivus, participium, 

participium coniunctum, ablativus absolutus, nominativus cum 

infinitivo, accusativus cum infinitivo, ut finale, cum historicum, 

praesens historicum. 

 

 

Tematikai egység Szövegfeldolgozás 
Órakeret 

70 óra 

Előzetes tudás 

Mondattani alapfogalmak (pl. szófajok felismerése, egyszerűbb 

mondatok elemzése). 

A magyar nyelv alak-és mondattani szabályainak ismerete, 

nyelvhelyességi és stilisztikai ismeretek. 

Kétnyelvű szótárak használatának alapelvei. 

Tantárgyi 

Fejlesztési célok 

Alapszintű szövegelemző készség kialakítása, a tárgyalt latin nyelvi 

kategóriák megértetése. 

A szövegelemző és fordítási készség fejlesztése ismert, 

kommentárral ellátott és kommentár nélküli szövegeken. 

A szótárhasználat elsajátíttatása kis-, közép és internetes szótár 

segítségével. 

A fordítástechnika javítása rövid mondatok magyarról latinra 

fordításával. 

Verses vagy prózai szöveg (memoriter) tanulási technikájának 

elsajátíttatása, a memorizálás segítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Egyszerűbb olvasmányok, szerkesztett szövegek megfelelő hangsúllyal és helyes 

kiejtéssel történő olvasása (pl. mitológiai témák, a görög és római hétköznapok és 

ünnepek világa, ókori és magyar történelmi hősök stb.) 

Szentenciák, szállóigék és néhány hosszabb memoriter megtanulása (pl. Pater Noster, 

versek, versrészletek). 

Phaedrus állatmeséi közül 2-3 megismerése (pl. De vulpe et corvo, Canis per flumen 

natans). 
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Szemelvények Plautus komédiáiból (pl. Miles gloriosus: pl. I. 1. 25-38., Aulularia 385-

396). 

Szemelvények Catullus költészetéből (pl. Carm. 5., 51., 85., 109.) 

Szemelvények Livius Ab urbe condita című művéből (pl. Mucius Scaevola, Manlius 

Torquatus és a gall, Hannibal, Coriolanus). Kezdetben könnyített, később eredeti 

szövegek. 

A verselés szerepe, versek olvasása a szótagok hosszának kiemelésével (skandálás). 

A metrumolvasás szabályainak (pl. elisio) egyre önállóbb alkalmazása (egyéni és közös 

olvasás, hanganyagok felhasználása). 

A grammatika, a fordítási készség és a skandálás gyakorlása Ovidiustól származó 

szemelvényekkel (pl. Donec eris felix ...; Róma alapítása [Fasti IV.], Ianus, Arion, az Ara 

Pacis felszentelése, Daedalus és Icarus [Fasti I.]). 

A fordítási készség fejlesztése római prózaíróktól származó könnyített szövegrészekkel, 

megfelelő kommentárral (pl. Cornelius Nepos alapján; Cato De agricultura című 

művéből; a Res gestae Divi Augusti-ból). 

Feliratos emlékek olvasása (a tájékozódás szintjén). 

Latin-magyar középszótár, internetes szótárak használata tanári irányítással, szócikkek 

feldolgozása, szófajok keresése, a szavak csoportosítása (etimológia, szócsalád, tematikai 

szócsoport, idegen nyelvi párhuzamok felkutatása). 

A tanult szövegek megértéséhez szükséges szavak (legalább 250 szó) fokozatos 

elsajátítása és gyakorlása, a kötőszavak pontos jelentésbeli és használata tanári 

segítséggel. 

A fordítástechnika fokozatos elsajátítása latinról magyar nyelvre fordítással és néhány 

mondat magyarról latin nyelvre fordításának gyakorlásával. 

Néhány memoriter elsajátítása és értő előadása; ismerkedés memoriterek tanulási 

stratégiáival (pl. szentenciák, szállóigék, Pater Noster, versek, versrészletek). 

A jogi és az egyházi latin néhány szakkifejezése. 

Az antik nevek mai azonosítása, az ókori világ helyszíneinek felismerése a térképen. 

Kulcsfogalmak

/ fogalmak 

Sententia, fabula, iambus, hexameter, pentameter, distichon, 

memoriter, szócsalád, szókezdő elem, metrika, művészi tagolás, 

skandálás. 
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Tematikai egység Művelődés 
Órakeret  

54 óra 

Előzetes tudás 

Az ókor fogalma. 

Néhány fontosabb görög és itáliai földrajzi objektum (Trója, Athén, 

Spárta, Olümposz, Olümpia, Delphoi, Itália, Róma). 

A görög-római istenvilág és a zsidó-keresztény egyistenhit 

különbségei. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A görög-római kultúrának mint az európai műveltség egyik 

alapjának és a magyarországi latin hagyományok jelentőségének 

megismertetése. 

A görög és a római kultúra egymáshoz való viszonyának 

megértetése néhány szempontból. 

Római életmód, az ókori Róma jellegzetességeinek megismertetése. 

Ismerkedés a római irodalommal. 

Ismeretek 

A latin használatának időbeli és térbeli kiterjedése és mai szerepe (a szövegekben 

előforduló továbbélő szavak, kifejezések kiemelése). 

Az ókori görögök és rómaiak életmódjának néhány sajátossága (az alábbi témakörök a 

használt tankönyvek függvényében változhatnak). 

Az ókori Róma vallási élete (pl. a jóslás szerepe, papi testületek). 

Mondák a rómaiak eredetéről, Róma alapítása, római hősök. 

A köztársaságkori Róma államszervezete. 

Róma városának sajátosságai, látványosságok, a római ház, a római építészet 

jellegzetességei. 

A római időszámítás. 

Család, iskola és etikai alapértékek az ókori Rómában. 

A római komédia az európai művelődéstörténetben (a görög újkomédia hatása 

Plautusra, Plautus művészete és utóélete). 

Catullus költészete (a szerelmi szenvedély Catullusnál, Sappho és Catullus, Catullus 

néhány verse több fordításban). 

Titus Livius történeti munkájából származó szemelvények feldolgozása (római hősök és 

Róma történetének sajátos ábrázolása, a szerző utóélete). 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

Indoeurópai nyelvcsalád, Lares, pontifex, Vesta-szűz, augur, haruspex, 

patricius, plebeius, cliens, senatus, Capitolium, Forum Romanum, 

Traianus oszlopa, Colosseum, Ara Pacis Augustae, Pantheon, diadalív, 

vízvezeték, fürdő, atrium, peritsylium, porta, ala, gladiator, 

kocsihajtás, vadállatviadal, Kalendae, Nonae, Idus, pater familias, 

mater familias, praenomen, nomen gentile, cognomen, toga virilis, 

ludus, schola, ludimagister, paedagogus, virtus, humanitas, otium 

Catullianum, miser Catullus. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

A tanulók legyenek képesek felismerni és felhasználni a latin nyelv 

legfontosabb alaktani jellegzetességeit, ismerjék fel az igeneveket és a 

mondatrövidítő szerkezeteket, valamint legyenek képesek az 

egyszerű és összetett mondatok értelmezésére. 

Tudjanak ismert latin szöveget helyes intonációval, verses szöveget a 

megfelelő időmérték szerint felolvasni. Legyenek képesek ismeretlen 

nyelvtani elemeket nem tartalmazó mondatok készségszintű 

elemzésére és magyarra fordítására tanári segítséggel vagy 

kommentárral, az alapszókincs megfelelő elsajátítása mellett. 

Tudjanak memoritereket felidézni és egyszerű latin mondatokat 

önálló megalkotni. 

A tanulók rendelkezzenek alapvető információkkal a görög és a római 

kultúra kapcsolatáról, életmódjukról. Legyenek képesek több 

szempontból elemezni az olvasott rövidebb műveket vagy hosszabb 

alkotásokból vett részleteket (pl. szerzői szándék, stilisztikai elemek, 

az alkotás utóélete, személyes vélemény szerint). Alkossanak képet a 

tárgyalt szerzők műveinek az európai és a magyar művelődésre 

gyakorolt hatásáról. 

 

 

 

11-12. évfolyam 

 

A tanulókban erősödik az európai kultúra értékeinek tisztelete, és a magyarországi 

latin hagyományok megismerésével a magyarság Európához tartozásának tudata. Ezzel 

együtt belátják a görög-római és zsidó-keresztény gyökerű európai műveltség etikai 

normáit, felismerik a normakövetés jelentőségét. 

A tanulók idegen nyelvi kompetenciáinak fejlődésével együtt élményszerűvé 

válhat a latin nyelvű irodalmi alkotások megismerése és elemzése. A hosszabb-rövidebb 

irodalmi szövegek esztétikai értékeinek vizsgálata segíti a tanulókat abban, hogy más 

tantárgyak (magyar irodalom, vizuális kultúra) keretében is felismerjék ezeket. 



307 

 

A motiváció megőrzésében sok egyéni szereplésre, a tanulók véleményének 

megértésére és rendszeres beszélgetésre, alkotó vitára van szükség. A motiváció 

fenntartásában segíthet az internet használata (pl. latin szerzők szövegeinek keresése, 

különböző szövegváltozatok egybevetése).  A tanulók tudatosan használják a latin 

grammatika sajátos kifejezéseit. A rendszeres ismétlés továbbra is fontos a sikeres munka 

elvégzéséhez. 

A latin olvasmányok esztétikai értékeinek megismerése során fejlődik a tanulók 

képessége arra, hogy összevessék személyes történeteiket, érzéseiket, élményeiket a 

történelemben, irodalomban tanultakkal és feldolgozzák azokat. A hosszabb-rövidebb 

irodalmi szövegek esztétikai értékei segítik a tanulókat abban, hogy más tantárgyak 

(magyar irodalom, rajz és vizuális kultúra) vonatkozásában is felismerjék ezeket. A 

szövegekhez kapcsolódó képek, műalkotások elemzése lehetőséget nyújt esztétikai 

élmények megélésére, az esztétikai érzék fejlesztésére. 

A tanulók a nyelvhasználatot igénylő feladatokat hosszabb-rövidebb eredeti, 

irodalmi latin szöveg megértésével és fordításával és értelmezésével oldják meg. A 

szövegek értelmezése során befogadó magatartást tanúsítanak más kultúrák iránt és 

kifinomodnak nyelvtanulási stratégiáik. A nevelési és tantárgy-integrációs feladatok 

elsősorban a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a rajz és vizuális kultúra, valamint 

az informatika tantárgyakkal valósíthatók meg. 

A latintanulás révén a tanulók jobban megbecsülik az emberi értékeket. 

Könnyebben megértik a közösség érdekében gyakorolt méltányosság szerepét, és maguk 

is részt vállalnak közélettel kapcsolatos vitákban. Nyelvtanulási problémáikat igyekeznek 

szakszerű terminológiával megfogalmazni, és a problémákra adott válaszok alapján 

tudásukat fejleszteni. Fejlődőben lévő empatikus készségük más problémák 

megoldásában is segíti őket. 

 

 

Tematikai egység Grammatika 
Órakeret 

60 óra 

Előzetes tudás 

Klasszikus szövegek hagyományos magyar ejtés szerinti felolvasása. 

A grammatikai-stilisztikai szakkifejezések, az alaktani ismeretek 

helyes alkalmazása. 

Az alapvető mondattani jellegzetességek felismerése és elemzése. 

Az időmértékes verseléssel írt költemények skandálása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A latin nyelvtani jelenségek ismeretének elmélyítése, sokoldalú 

alkalmaztatása. 

A grammatikai elemzőkészség fejlesztése, a mondattani és az esettani 

ismeretek kibővítése, rendszereztetése. 

A magyar nyelv, az élő idegen nyelvek és a latin nyelv közötti logikai-

nyelvészeti (a szókincsben megfigyelhető, grammatikai) párhuzamok 

kerestetése. 

Az ezüstkori és az egyházi latin nyelv alapvető sajátosságainak 
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megismertetése. 

A latin szóképzés formáinak és gyakorlatának megismertetése, a 

szóképzés logikai rendszerének megértetése. 

Az önálló tanulás, a digitális képességek, valamint az internetes 

keresés és szerkesztés fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Ismerkedés a restituált ejtéssel. 

A deponens és semideponens igék (az igék kettőssége – a szabályos ige szenvedő alakjával 

történő párhuzamba állítása révén).  

A rendhagyó igék (sum, possum, volo, nolo, malo, fero) feldolgozása táblázatba rendezés 

segítségével. 

Az I. imperativus passivi, a II. imperativus és a supinumok mondattani szerepének 

magyarázata (a fordítások sokszínűségének bizonyítása, pl. célhatározás, 

tekintethatározó). 

A gerundium, a gerundivum és a gerundivumos szerkezet mondattani szerepe (pl. 

gerundivumos szerkezet átalakítása tárggyal álló gerundiummá és viszont). 

A coniugatio periphrastica (két eddig különálló nyelvtan összekapcsolása, a kellés 

kifejezési módjainak gyakorlása). 

A tiltás gazdag kifejezési formái (gyűjtés olvasmányokból).  

A coniunctivusok önálló használata. (pl. hortativus, optativus, dubitativus). A főmondati és 

a mellékmondati coniunctivusok szerepének megkülönböztetése. 

A passivum – a szenvedő szerkezet szerkesztése (mondatok átalakítása: activ-passiv, 

passiv-activ). 

A mondatrövidítő szerkezetek (nominativus cum infinitivo, accusativus cum indfinitivo, 

ablativus absolutus, participium coniunctum, ablativus absolutus mancus) 

transzformálása egyszerű példákon.  

A consecutio temporum szabályainak alkalmazása (a szabályok elemzése latin 

mondatokban, egyszerű, hiányos mondatok megoldása). 

A szövegekben előforduló egyszerű és összetett (alá- és mellérendelő mondatok) 

mondatok, kötőszavak rendszerezése (egyszerű mondatok, ún. mintamondat modellek 

fordítása). 

Az esettani jelenségek kibővítése (a gyakoribb esetek ismert szövegekben történő 

felismerése és fordítása). 

Az oratio recta és obliqua értelmezése (párhuzam az élő idegen nyelvekkel). 

Az ezüstkori és az egyházi latin nyelv sajátosságai (a stiláris jegyek elkülönítése 

szövegekben). 

A szóképzés formái, gyakorlata (az ige-, főnév-, melléknévképzők, képzett szavak 

keresése). 

Latin-magyar középszótár használata, tanári irányítás nélkül közepes nehézségű szövegek 

fordítása. Internetes szótárak segítségével transzformációs feladatok elvégzése. 

A grammatika tárgykörébe tartozó tartalmak keresése az interneten. 
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Az interaktív tábla alkalmazása (pl. a consecutio temporum szabályainak rendszerének 

bemutatása, mondatok transzformációja során). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Deponens, semideponens, supinum, gerundium, gerundivum, 

coniugatio periphrastica, consecutio temporum, coniunctivus 

hortativus, coniunctivus optativus, coniunctivus dubitativus, oratio 

recta, oratio obliqua, ablativus absolutus mancus, accusativus fajták 

(pl. loci, temporis), genitivus (pl. possesivus, qualitatis, quantitatis, 

subiectivus, obiectivus, partitivus), dativus (pl. commodi, incommodi, 

auctoris, finalis), ablativus (pl. loci, temporis, rei efficientis, auctoris, 

comparationis, instrumenti, sociativus, modi, mensurae, limitationis). 

 

 

 

Tematikai egység Szövegfeldolgozás 
Órakeret 

60 óra 

Előzetes tudás 

A latin szövegek megértéséhez szükséges nyelvtani ismeretek. 

Fordítástechnikai alapismeretek. 

Ismert latin szöveg helyes intonációval, verses szöveg megfelelő 

időmérték szerint felolvasása. 

Ismeretlen nyelvtani elemeket nem tartalmazó mondatok 

készségszintű elemzése és magyarra fordítása tanári segítséggel vagy 

kommentárral. 

Egyszerű latin mondatok és ezekből épülő rövid szövegek önálló 

alkotása. 

A tanult szókincs ismerete, használata. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A teljes szókincs elsajátíttatása, alkalmazása. 

A szótárhasználat fejlesztése különböző szótárak önálló 

használatával. 

A megismert fordítástechnikai és szövegelemző módszerek 

folyamatos gyakorlásával a szövegértési és fordítási készség 

fejlesztése. 

Eredeti latin szövegek önálló olvastatása, szabatos magyar 

fordíttatása tanári segítséggel vagy megfelelő kommentárral. 

Bilinguis szövegek olvasásának elsajátíttatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Szemelvények Iulius Caesar műveiből (pl. a gallok társadalmáról, házassági és 

gyermeknevelési szokásairól, vallásukról, isteneikről, naptárukról, Caesar beszéde 

katonáihoz). 

Hosszabb szemelvények Vergilius Aeneiséből (pl. I., II., IV., VI., IX.,  XII. énekekből). 
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Válogatás Vergilius Georgica és Eclogae című műveiből (pl. Orpheus és Eurydice 

története, Cyrene nympha története). 

Ismerkedés Cicero műveivel a fordítási készség fejlesztésére, kommentárral ellátott és 

kommentár nélküli szövegek segítségével (pl. hosszabb részletek az In Verrem, In 

Catilinam I. című beszédeiből, részletek leveleiből és filozófiai értekezéseiből). 

Lucretius költészete (pl. Venus-himnusz, Porszem-hasonlat). 

Válogatás Horatius ódáiból, leveleiből, egyéb alkotásaiból (pl. Carmina I.1., I.9., I.11., I.22., 

I. 37., II.3., II.10., III.9., III.30.; Epod.7.; Epist. I.4.; részletek a Sat. I. 1., Epist.. II.3. 

költeményekből). 

Részletek Seneca műveiből (pl. De ira III. 36., Cons. ad Pol. IV., Epist. mor. XVII., XLVII.). 

Szemelvények Petronius Satyricon című regényéből (pl. XIX-XXXII., LXII.). 

Szemelvények Plinius Minor leveleiből (pl. I.6., IV.13., VI.16.). 

Válogatás Martialis epigrammáiból (pl. III. 8., 26., VIII. 69.). 

Részletek Tacitus műveiből (pl. Annales I. I-VIII., XV. 62-64). 

Ókeresztény szerzők szövegei (pl. Augustinus: Confessiones VIII., 28-30., Ambrosius 

Hymni II., VII., liturgikus szövegek). 

A stilisztikai-verstani ismeretek rendszerezése (verslábak, metrumok, strófaszerkezetek). 

A gyakoribb strófák felismerése, s a metrumolvasás szabályainak alkalmazásával történő 

felolvasása. 

Latin nyelvű feliratok – az ókortól napjainkig, különös tekintettel Pannoniára. 

Rövid szemelvények középkori himnuszokból és krónikákból, reneszánsz költőktől 

humanista történetíróktól (pl. Janus Pannonius, Bonfini, Istvánffy, Forgách) 

A szövegelemző és fordítási készség további fejlesztésére ismert és kommentár nélküli 

szövegeken. 

A szójegyzék szavainak – legalább 250 szó évente – folyamatos elsajátítása.  

A fordítástechnika fejlesztése ismert és kommentár nélküli szövegeken változatos 

módszerekkel (pl. dialógus, konstruálás, Rosenthal, mondatelemző ágrajz, a szöveg 

művészi tagolásának áttekintése, transzformációs gyakorlatok). 

A magyarról latin nyelvre történő fordítás gyakorlása néhány mondat fordításával. 

A megismert szerzők műveiből hosszabb verses és prózai szövegek memoriterként való 

megtanulása, azok rendszeres felelevenítése. 

Stíluselemzés, a szöveg művészi tagolásának áttekintése. 

A stilisztikai – verstani ismeretek (verslábak, metrumok, strófaszerkezetek) 

rendszerezése. A megismert metrumok és strófák felismerése, és az ismeretek 

alkalmazása költemények olvasásánál. 

Szállóige kvíz, e-latin használata IKT segítségével. 

Szövegelemző, fordítást segítő gyakorlatok az IKT segítségével. 

Latin szerzők műveinek keresése e-könyvtárakban. 

Hírek latinul. 

Latin nyelvű folyóiratok. 

Az olvasott szövegekhez kapcsolódó zeneművek megismerése (pl. IKT hozzáféréssel). 

A bilinguis szövegek fordítástechnikája, szövegértelmezési sajátosságai az ismerkedés 

szintjén.  
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A műfordítás problémái és sajátossága. 

Kulcsfogalmak

/ fogalmak 

Körmondat (periodus), prózaritmus, retorika, retorikai eszköz, szónoki 

kérdés, költői kérdés, in medias res, atticizmus, asianizmus, eklektikus 

stílus, archaikus nyelvezet, stilisztikai példatár, szinonima, főnevesülés, 

elemző olvasás, elemzőfordítás, stilisztikai alakzat (schemae et tropi), 

interpretálás, eredeti szöveg, műfordítás, metrika, skandálás, strófa, 

kakofónia. 

 

 

Tematikai egység Művelődés 
Órakeret 

60 óra 

Előzetes tudás 

Róma eredete, a görög és a római kultúra kapcsolata, a római 

életmód jellemzői. 

A latin nyelv szerepe és jelentősége az európai és a magyar kultúra 

kialakulásában.  

Műfajok az ókori görög irodalomban. 

Irodalmi művek értelmezésének módszertana. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A római hagyományok szerepének felismertetése a tárgyalt szerzők 

műveiben. 

Irodalmi művek iránti befogadókészség és elemzőkészség erősítése. 

Az európaiság gyökereinek mélyebb megértetése a tárgyalt szerzők 

hatását értékelve. 

A görög-római kultúra magyar művelődésben betöltött hatásának 

értékelésére és megbecsülésére nevelés. 

Ismeretek 

Lucretius költészete (Epikurosz és Lucretius, Lucretius költészetének jellemzői, 

Lucretius hatása). 

Iulius Caesar műveiből származó szemelvény feldolgozása politikai pályafutásának és 

nézeteinek elemzésével. 

Vergilius műveiből származó szemelvények sokoldalú feldolgozása (Dido és Aeneas 

kapcsolata, a túlvilághit az Aeneisben, az Aeneis esztétikai értékei, Orpheus mítosza 

Vergiliusnál, az eclogák értékelése). 

Cicero beszédeiből, leveleiből és filozófiai műveiből származó szemelvények 

feldolgozása (a szerző pályafutásának, filozófiai és etikai nézeteinek értékelése, 

utóéletének jelentősége). 

Horatius költeményeinek feldolgozása (pályafutásának sajátosságai, filozófiai nézeteinek 

megjelenítése költeményeiben, alkotásainak esztétikai értékei, a szerző utóélete, 

műfordítási problémák). 
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Ovidius műveiből származó szemelvények feldolgozása (viszonya a hatalomhoz, görög 

és római mítoszok feldolgozása, költői bravúrok a verseiben, a költő utóélete). 

Seneca értelmezése (a sztoikus filozófia, Seneca sajátos stílusa, életének megítélése, 

utóélete). 

Petronius Satyricon c. regényéből származó szemelvény feldolgozása (az ókori regény, 

Petronius stílusa). 

Martialis epigrammái (görög előzmények, Martialis jelentősége az epigramma 

történetében). 

Szemelvények Plinius Minor leveleiből (a kor tükröződése a szerző írásaiban, az irodalmi 

levél műfaja). 

Tacitus történeti műveiből származó szemelvény olvasása (műveinek értéke, a szerző 

utóélete). 

Pannoniából származó feliratos emlékek (Pannonia sajátosságai, az ókori Pannonia 

emlékei mai múzeumokban). 

Az ókeresztény irodalom (a latin liturgia, Aurelius Augustinus jelentősége az európai 

vallás- és művelődéstörténetben). 

A magyarországi latinság (középkori költemények és Janus Pannonius versei, 

oklevelekből és történeti művekből vett részletek elemzése, a latin nyelv változása az 

olvasott részletek tükrében). 

Témához kapcsolódó 3D-s rekonstrukciók, filmek, ismeretterjesztő anyagok 

megtekintése. 



313 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sztoicizmus, epikureizmus, clementia Caesaris, pius vagy impius 

Aeneas, tanköltemény, ekloga, bukolikus téma, idill, történetírás, 

commentarius, pater patriae, eklektikus filozófia, oratio, atomos, 

tanköltemény, clementia Caesaris, pius vagy impius Aeneas, ekloga, 

körmondat, oratio,  carpe diem, aurea mediocritas, carmen et error, 

poeta natus, poeta doctus „staccato” stílus, sine ira et studio, tacitusi 

tömörség, antik szatíra, himnusz, archaikus nyelvezet. 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

A tanulók legyenek képesek ismert latin szöveg szókészletének és 

nyelvtani elemeinek felismerésére és magyarázatára. Váljanak képessé 

ismeretlen szövegben található alaktani, mondattani és 

szövegszerkesztési jelenségek felismerésére és magyarázatára, majd 

fordítására. Ismerjék a szóképzés logikai rendszerét. 

A tanulók tudjanak megfelelő időmérték szerint felolvasni ismert 

prózai és verses szöveget, ismerjék fel és magyarázzák meg a szöveg 

szókészletének és szerkesztésének jellegzetességeit. Legyenek 

képesek szótárt használva ismeretlen latin szöveget jó magyarsággal 

lefordítani. 

A tanulók legyenek képesek több szempontból elemezni az olvasott 

rövidebb műveket, és a hosszabb alkotásokból vett részleteket. Tudják 

rendszerezni, értelmezni és értékelni a szövegek tartalmi hangsúlyait, 

főbb információit. A tanulók törekedjenek a római irodalom 

értékeinek megbecsülésére, az európai és a magyar hagyományok 

tiszteletére. 

 

Tankönyvek:  

N. Horváth Margit – Dr. Nagy Ferenc: Latin nyelvkönyv 1-4. kód: NT-13119/NAT 

 

Oktatásban használt egyéb könyvek: 

Ferenczi Attila – Monostori Martina: Latin nyelvkönyv, Bp. Nemzedékek Tudása 2011. 

P. Mayer Erika – Tegyey Imre: Gradus ad Parnassum, Latin nyelvi feladat- és 

szöveggyűjtemény. Bp. Tankönyvkiadó. 

Varga Barnabás: Latin gyakorlókönyv. Alaktan és mondattan. Bp. PTKE Egyetemi Kiadó, 

2002. 
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ÉLŐ IDEGEN NYELV 

A KEZDŐ IDEGEN NYELV TANTÁRGY KERETTANTERVE 

9-12. ÉVFOLYAM 

 

CÉLOK ÉS FELADATOK 

A korszerű idegennyelv-oktatás elsődleges célja – a kezdő élő idegen nyelvből is – a 

tanuló nyelvi cselekvőképességének kiterjesztése. Nyelvtudása segítse, hogy a személyes 

és szakmai életében az egyéni céljait elérhesse, saját gondolatait kifejezhesse, és mind 

valódi mind pedig digitális térben idegen nyelven ismereteket szerezzen, valamint 

kommunikáljon. A kezdő idegen nyelv tanításánál is törekedni kell arra, hogy a tanuló 

megismerje és használja a kommunikációs kompetencia tágabb összefüggéseit: a nyelvi 

elemek, a jel- és szabályrendszerek, valamint a nyelvhasználati stílusok és regiszterek 

társadalmilag elfogadott változatait.  

A kezdő élő idegen nyelv esetén a nevelési-oktatási szakasz fő célkitűzése az 

alapfokú, felhasználóképes nyelvtudás megszerzése, amelyben az iskolai nyelvtanításon 

túl fontos szerepet játszanak a digitális eszközök, az internet, és a nyelvórákon kívüli 

nyelvtanulási lehetőségek (idegen nyelvű filmek, könnyített olvasmányok, e-mail 

levelezés, idegen nyelvű színi előadások, internetes kutatási feladatok stb.). Mindezek 

feltételezik és fejlesztik az aktív, önálló tanulói magatartást, melynek kialakítása és 

megalapozása a nyelvórák egyik fontos feladata. 

A kezdő idegen nyelv tanítása a 9-12. évfolyamon szervesen épül a korábbi 

évfolyamokon megkezdett anyanyelvi fejlesztésre, annak eredményeire, valamint az első 

élő idegen nyelv tanulása során szerzett tapasztalatokra, és a kialakult tanulási 

stratégiákra. Továbbra is fontos szerepet játszik a nyelvtanulás iránti motiváció 

fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre inkább középpontba kerül a valós 

élethelyzetekben, valamint a pályaválasztás és a továbbtanulás során felhasználható 

nyelvtudás és a nyelvi tudatosság. 

 

KAPCSOLÓDÁS A KOMPETENCIÁKHOZ 

A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló 

memóriája, a korábban tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási 

teljesítménye. A tanuló képessé válik a nyelvtanulási stratégiák felismerésére és ezek 

alkalmazására, ez pedig hasznosul más tantárgyak esetében is. A tanuló megtanulja a 

hibákra történő visszajelzések elfogadását, a hibák kijavításának szükségességét, 

valamint képessé válik saját és társai fejlődésének értékelésére. A tanórán kívüli 

nyelvtanulási lehetőségek felismerésével és kihasználásával is készül az egész életen át 

tartó tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási folyamat aktív 

résztvevőivé teszi.  
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A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a 

tanulót arra, hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, 

szemléltesse gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon döntéseket, 

formáljon véleményt, információt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, 

hanganyagokra, szövegekre idegen nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz 

meg és állást foglal, s ezeket felhasználva, párban vagy csoportban, további 

kommunikációs feladatokat old meg. Nyelvtudását személyes és online nyelvi 

érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.  

A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja 

a digitális eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv 

jellemző kifejezéseit és pragmatikáját megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését 

és tanulását támogassa. Ezzel lehetővé válik az idegen nyelvű szövegalkotás, szövegértés 

és nyelvi interakciók fejlesztése digitális felületeken és eszközök használatával. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a 

tanulónak több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi 

elemet képes felismerni, felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni és 

alkalmazni. A feldolgozott témák hatására mérlegelő gondolkodása és problémamegoldó 

készsége, a nyelvek közötti kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei is fejlődnek. 

Nyelvtudása növeli az információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit. 

A személyes és társas kompetenciák: A társas kompetenciák fejlődéséhez 

hozzájárulnak a nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban végzett feladatok, valamint 

egyéb, kooperáción alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során fejlődik 

együttműködési készsége, kitartása, cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók 

önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az 

idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát. 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen 

nyelv tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek 

történelmére, kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát 

az anyanyelvi kötődés és az a mérlegelő, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely 

teret ad a kreatív, alkotó jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen 

magában foglalja a tanuló életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással 

kapcsolatos tartalmakat. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia 

fejlesztése valós nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul 

meg. Egy nyelvi feladat megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és 

digitális forrásokat használ, kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről 

beszámol és mindezek felkészítik a munkavállalásra.  



316 

 

MÓDSZEREK 

Az idegennyelv-tanítás tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló számára 

olyan életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő szituációkat teremt, amelyekben a 

nyelvet eszközként hatékonyan használja, a nyelvi funkciókat kommunikációs 

szándékának megfelelően alkalmazza és birtokában van a megfelelő szókincsnek. 

Fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő 

szemlélet, mely épít a más tantárgyak keretében szerzett előzetes tudásra, képes új 

kapcsolódási pontok kialakítására, az idegen nyelven megszerzett ismeretekkel pedig 

gazdagítja más tantárgyak tanulását. Projektfeladatok, információgyűjtés a 

szaktantárgyhoz, internetes kutatómunka, mind-mind történhet idegen nyelven is, 

felkészítve a tanulót a munka világában zajló információcserére. 

Az interdiszciplináris szemlélet mellett a kezdő idegen nyelv tanítása-tanulása 

szervesen épít az anyanyelvi ismeretekre és az első idegen nyelv tanulása során 

megszerzett stratégiák alkalmazására, valamint a nyelvek közötti hasonlóságokra és 

különbségekre. 

A hosszútávon fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten 

fontos, hogy a tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is 

építsünk, és erre a tanulót a nyelvórán egyre nagyobb mértékben fel kell készíteni. Ezek 

azok a feladatok, amelyek révén a tanuló nyelvtanulási céljai élővé, valódivá és elérhetővé 

válnak, erősítik a motivációt és annak fenntartását. A diák tudatában van annak, hogy a 

nyelvtanulás kulcsfontosságú szerepet tölt be a körülöttünk lévő világ megismerésében 

és megértésében.  

A nyelvtanuló aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása elengedhetetlen 

feltétele az élethosszig tartó tanulás megalapozásának is. Fejlesztéséhez a kezdő idegen 

nyelv tanulása során szükség van a már az első idegen nyelv kapcsán megismert tanulási 

stratégiák további alkalmazására és fejlesztésére, az önálló tanulás megtapasztalásában 

való útmutatásra, valamint az önértékelés és a társértékelés alkalmainak folyamatos 

megteremtésére. Fontosak a kooperatív módszerek, valamint a projektmunka, amelyek 

fejlesztik a tevékenység-központú tervezést, a probléma- és folyamatközpontú 

gondolkodást és általában a célnyelven folytatott kommunikációt. Az oktatói munka 

tervezése során fontos szerepet kapnak az egyéni tanulási sajátosságok és igények is.  

A nyelvtanítás folyamatában feltétlenül szükséges, hogy a tanuló a digitális 

tartalmak feldolgozásához segítséget kapjon. Az iskolai és az otthon elvégzendő 

feladatoknak köszönhetően a diák egyre inkább képes arra, hogy digitális eszközökön 

keresztül is megértsen és létrehozzon szöveget, valamint interakciót folytasson és 

tartalmat közvetítsen idegen nyelven.  

A kezdő élő idegen nyelvi órák során, valamint az iskolán kívüli célnyelvi 

tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé válhat egy újabb kultúrának, kapcsolatot 
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teremthet a célnyelven beszélőkkel, ilyen módon a saját és más kultúrákkal szembeni 

tudatossága fejlődik. Az ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi országokról szóló 

olvasmányok vagy filmek, vagy a rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok, melyet a 

tanuló akár egyénileg, akár csoportosan készíthet el. Mindezek révén a nyelvtanuló a 

nevelési-oktatási szakasz végére képes saját nemzeti sajátosságait és értékeit a 

célnyelven közvetíteni.  

A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi 

cselekvéseknek az alapja az idegen nyelvű autentikus szöveg, mely a nyelvtanuló számára 

mind tartalmi, mind pedig nyelvi és kognitív szempontból is releváns. A jól megválasztott, 

megbízható tananyag nagy segítség tanárnak és tanulónak egyaránt, és a tanulási 

folyamat sikeressége szempontjából meghatározó lehet. A nevelési-oktatási szakasz egyik 

legfontosabb célja a szövegkompetencia, azaz a szövegekkel való munka tudatos 

fejlesztése. A nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, hogy a szövegeket megértse, 

hasonlókat létre tudjon hozni, és azokból kinyert információkat fel tudja használni saját 

céljainak megvalósítására. Hangsúlyos szerepe van emellett a nyelvi eszközök 

funkcionalitásának, melyek nem különálló egységekként, hanem kontextusba ágyazva 

jelennek meg. Ennek értelmében a nyelvtanulót képessé kell tenni arra, hogy a 

szövegértés és a szövegalkotás során a nyelvi eszközök szövegben betöltött funkcióját 

tudatosan kezelje, valamint szövegösszetartó és figyelemvezető eszközöket használjon. 

A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát a pozitív, stresszmentes, 

jó hangulatú tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak 

megfelelő, érdekes, nyelvi és kognitív szempontból is kihívást jelentő feladatokat old meg. 

A változatos munkaformák, a projektmunkák, a kooperatív tanulási technikák 

alkalmazása, valamint az irányító tanári és a társak visszajelzései, a különféle értékelési 

formák a kezdő idegen nyelv esetében is segítik a tanulót abban, hogy továbbra is szívesen 

és örömmel vegyen részt a tanórai feladatokban. Önbizalma így erősödhet, nyitott és 

motivált marad nyelvtudása hosszú távú fejlesztésére.  A nevelési-oktatási szakasz végére 

magabiztossá válik, szívesen használja nyelvtudását, és egyúttal egyre inkább tudatos 

nyelvhasználó is lesz, aki képes saját hibáit észrevenni, valamint saját és társai haladását 

értékelni. 

A nyelvi tartalmak és eszközök átadása az első nyelvhez hasonlóan kontextusba 

ágyazottan, szövegek alapján, konkrét beszédhelyzetekben, akár nonverbális és/vagy 

vizuális elemekkel megsegítve történik. A használható nyelvtudás és a valós 

kommunikáció elsajátítása érdekében továbbra is integráltan kell fejleszteni a nyelvi és 

nem nyelvi készségeket.  

Amennyiben az idegen nyelv oktatása csoportbontásban történik a tanulókat 

nyelvtudásuk alapján kell beosztani, az intézmény kötelező nyelvi szintfelmérést tarthat. 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 12. évfolyam végére a KER szerinti A2 nyelvi 

szint a kimeneti elvárás.  

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló ismer és egyre tudatosabban használ 

nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat, valamint ezeket más tanulási területeken is 

alkalmazza kompetenciáinak mélyítésére. Készül továbbá az aktív nyelvtanulás 

eszközeivel az egész életen át tartó tanulásra. Életkorának és nyelvi szintjének megfelelő 

hagyományos és digitális nyelvtanulási forrásokat használ, célnyelvi (könnyített) 

olvasmányokat olvas, továbbá kiaknázza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket 

szórakozásra, kommunikációra, közvetítésre, ismeretszerzésre és tudásmegosztásra.  

 

A szakasz végére - témakörtől függetlenül - a kezdő idegen nyelvből a tanuló: 

− részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; 

− változatos, kognitív kihívást jelentő írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári 

segítséggel; 

− értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz 

kapcsolódó hangzószövegekben megjelenő információkat; 

− kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő írott szövegből, 

és azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett ismereteivel; 

− a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak 

megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az 

ismert nyelvi eszközök segítségével; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához 

kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket; 

− nyomtatott és/vagy digitális alapú segédeszközt, szótárt használ. 

 

AZ EGYES ÉLŐ IDEGEN NYELVI KERETTANTERVEK FELÉPÍTÉSE, SZERKEZETE 

A kezdő élő idegen nyelv kerettantervben az általános bevezetőt az adott kétéves 

nevelési-oktatási szakaszban a tantárgy tanítására jellemző specifikumok összefoglalása 

követi. Ezután az egyes témaköröknél megtalálhatóak a részletes tanulási eredmények, a 

fejlesztési feladatok, illetve a javasolt tevékenységek. A kerettanterv, ugyanis, minden 

egyes témakörhöz javasol tevékenységi formákat, melyek segíthetik a témakörhöz tartozó 

szókincs, illetve nyelvi struktúrák bevésődését. A motiváció állandó ébrentartása 

érdekében mindig érdemes az ilyen jellegű feladatokat a tanulók szemszögéből nézve 

négy szempont szerint megvizsgálni: fontosnak érzik-e (pl. fejleszti-e a 
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kommunikációjukat), szeretik-e az ilyen típusú feladatot (pl. csoportfeladat, egyéni 

projekt), érdekesnek találják-e (pl. ad-e, igényel-e új információt), illetve szórakoztatónak 

találják-e (pl. játékok, versenyek). Az itt javasolt tevékenységi formák csak 

gondolatébresztő példák, és ellentétben a szókincs és a nyelvi struktúrák, funkciók 

meghatározásával nem kötelező érvényűek. 

A témakörök tekintetében a középiskolás korosztály érdeklődési köre az irányadó. 

Ennek megfelelően a 9-10. évfolyamon a tanulási eredmények 8 témakör köré 

csoportosítva fogalmazódnak meg, melyek közül nagyobb hangsúlyt kapnak a személyes 

és környezeti témák, a célnyelvi vonatkozások, valamint az információszerzés és a 

tudásmegosztás. 

A témakörök a két tanulási szakaszban nagyrészt megegyeznek, ám a hozzájuk 

rendelt tanulási eredmények, fejlesztési feladatok és javasolt tevékenységek bővülnek. 

Különbséget a tudomány és technika és az iskola témakör jelent, mely 9-10. évfolyamon 

még a tantárgyközi témakör részeként jelenik meg, de a 11-12. évfolyamon már önállóvá 

válik. Valamennyi téma a valós nyelvhasználathoz kapcsolódik, és a hozzájuk tartozó 

óraszámok leginkább a súlyozásukra való javaslatok. A tématartományokhoz megadott 

célnyelvi példák gyűjtőfogalmak, melyek a felsőbb évfolyamokon bővebb, gazdagabb 

szókincset jelölnek. A 9-10. évfolyamra, valamint a 11-12. évfolyamra vonatkozó 

specifikus bevezetők utolsó részében kerülnek felsorolásra azok a nyelvi funkciók, nyelvi 

struktúrák és elemek, amelyek az adott nevelési-oktatási szakaszra vonatkoznak és 

amelyeket a nyelvtanulónak témakörtől vagy a választott nyelvkönyvtől függetlenül el 

kell sajátítania. 

 

ÉLŐ IDEGEN NYELV: SPANYOL 
KERETTANTERV A SPANYOL, MINT KEZDŐ IDEGEN NYELV TANTÁRGY SZÁMÁRA 

9–12. ÉVFOLYAM 

 

A spanyol nyelv tantárgy kerettantervei az Élő idegen nyelv kerettanterveinek 

részeként íródtak, és az ott meghatározott céloknak, feladatoknak, módszereknek és 

kimeneti követelményeknek megvalósítását részletezik a különböző nevelési és oktatási 

szakaszokra vonatkozóan.  

 

9–10. ÉVFOLYAM 

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak az a fő célja, hogy a tanuló megismerkedjen a 

spanyol nyelv alapvető szerkezeteivel, alapszókincsével, és előző nyelvtanulási 

tapasztalatai segítségével a kezdő idegen nyelvből is fejleszthesse kommunikatív és 

interkulturális kompetenciáját. A nyelvi alapkészségek kialakítása mellett a 

középiskolában egyre hangsúlyosabbá válnak a társadalom és a nyelvhasználat, valamint 

a jel- és szabályrendszerek kapcsolatai, melyek fejlesztése összhangban áll a Nat-ban 

megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. Ebben a szakaszban is 
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fontos, hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon keresztül ébressze fel a 

tanulóban a világ megismerésének igényét, az ismeretek, a tudás átadásának lehetőségét, 

a kreatív, felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az 

interkulturális tudatosságot, valamint a digitális kompetenciák kialakítását. 

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad 

az önálló, tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Egyre jobban érti, hogy a felnőtt élet, 

elsősorban a továbbtanulás és a szakmai boldogulás egyik alapvető kulcsa a használható 

nyelvtudás. Ezért a nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy a kezdőként tanult 

idegen nyelvet is egyre inkább személyes érdeklődéséhez kapcsolódó, valós 

kommunikációs helyzetekben használhassa. 

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és 

használatának érdekében a diák sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a 

nyelvórákon. A változatos munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt 

dolgozzon társaival, például projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon és ezek 

során használja kreativitását, problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse 

véleményét hagyományos és digitális csatornákon keresztül is. Különösen fontos az 

irányító tanár támogató visszajelzése, és az a többféle értékelési forma, melyek által 

segítséget és mintát kap önmaga és társai értékeléséhez, megtanulja saját és mások hibáit 

felismerni és azokat kijavítani. Így válik a tanuló egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és 

a nyelvhasználat terén is. Az egyéni érdeklődés és igények figyelembevétele meghatározó, 

ezért a nyelvórákba be kell emelni olyan idegen nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és 

eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon kívül is szívesen foglalkozik. 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló különböző szövegtípusokkal, 

olvasmányokkal ismerkedik meg. A gondosan kiválasztott, lehetőség szerint autentikus 

szövegek feldolgozása során fejlődik szövegalkotási, szövegértési, valamint interakciós 

készsége. 

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti A1+ szintet.  

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az 

egyes témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók a kétéves szakaszban 

elsajátítandó nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák. A listákban olyan 

elemek kerülnek megjelenítésre, melyek figyelembe veszik a középiskolások életkori 

sajátosságait, valamint azokat az élethelyzeteket, melyekben a tanult idegen nyelvet 

vélhetően használni fogják. 

 

NYELVI FUNKCIÓK A SPANYOL, MINT KEZDŐ IDEGEN NYELVRE A 9-10. ÉVFOLYAMON: 

− köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése  

− személyre vonatkozó információkérés, információadás  

− információkérés/adás  

− dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése  
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− főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok  

− köszönet kifejezése  

− köszönetre történő reakció megfogalmazása  

− megszólítás kifejezése és arra reagálás  

− telefon felvétele, telefonon való bemutatkozás  

− bemutatkozás megfogalmazása  

− hogylét iránti érdeklődés  

− hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése  

− bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése  

− bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása  

− jókívánságok kifejezése, reakció megfogalmazása  

− megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben 

és e-mailben  

− véleménykérés és arra reagálás  

− tetszés, illetve nem tetszés kifejezése  

− igenlő vagy nemleges válasz kifejezése  

− tudás, illetve nem tudás kifejezése  

− akarat, kívánság kifejezése  

− kínálás és arra reagálás  

− alapvető érzések kifejezése  

− dicséret, kritika kifejezése  

− öröm, sajnálkozás, bánat kifejezése  

− elégedettség/elégedetlenség kifejezése  

− csodálkozás kifejezése  

− kérés és arra reagálás  

− javaslat és arra reagálás  

− meghívás és arra reagálás  

− nem értés megfogalmazása  

− nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése  

− betűzés kérése, betűzés  

− visszakérdezés kifejezése nem értés esetén  

− felkérés hangosabb, lassúbb beszédre  

− valaki igazának az elismerése és el nem ismerése  

− egymást követő események leírása  

− utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése  

 

NYELVI ELEMEK, STRUKTÚRÁK A SPANYOL, MINT KEZDŐ IDEGEN NYELVRE A 9-10. ÉVFOLYAMON:  

- Jelenidejűség – cselekvés, létezés, történés kifejezése: 

Létigék: 

(no) ser, estar, hay 

Az -ar, -er és -ir végű igék:  
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hablar, comer, vivir 

Diftongálódó igék: 

querer, poder 

Tőhangváltó igék:  

pedir 

Rendhagyó igék:  

tener, decir, hacer, salir, ir, poner, saber, conocer, traer 

Visszaható igék:  

levantarse, lavarse 

Gustar típusú igék:  

Me gusta estudiar idiomas extranjeros. 

encantar, interesar, parecer, molestar, dar miedo, apetecer, quedar 

bien/mal, caer bien/mal 

- Jövőidejűség- cselekvés, létezés, történés kifejezése: 

A közeljövő: ir + főnévi igenév:  

Voy a hablar con él. 

- Múltidejűség - cselekvés, létezés, történés kifejezése: 

A közelmúlt: 

Esta tarde no he hecho nada. 

Hoy se ha levantado a las 6. 

A befejezett melléknévi igenév: 

 invitado, llovido, vivido, dicho, muerto, roto, visto, puesto 

Acabar de + főnévi igenév:  

Los invitados acaban de irse. 

Az elbeszélő múlt:  

hablé, comi, viví 

estuve, quise, hice, hube, di 

A folyamatos múlt:  

llevaba, tenía, salía, solía + inf., acababa de + inf. 

A régmúlt:  

Estábamos cansados porque habíamos trabajado mucho. 

- A személytelen igék: 

Időjárást leíró igék: 

En otoño llueve mucho. 

Hace sol. Hay niebla. 

Főnévi igeneves szerkezetek: 

antes de ir, después de comer 

- Birtoklás kifejezése: 

(No) tengo/tenía/tuve tiempo. 

Egyéb kifejezések a ’tener’ igével: 

tener ganas de, sueño, fiebre, 10 años, sed/hambre/calor/frío 

Hangsúlytalan birtokos névmások: 

mi(s), tu(s), su(s), nuestro(s), vuestro(s), su(s) 
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- Térbeli viszonyok 

Helyhatározók és elöljárószók:  

aquí, ahí, allí 

en, delante de, detrás de, encima de, debajo de, cerca de, lejos de, en frente 

de, al lado de, junto a, a la izquierda/derecha 

- Időbeli viszonyok 

Az időpont (óra) kifejezése: 

Mikor? ¿Cuándo?  

Hánykor? ¿A qué hora? A las 5. 

Hány óra? ¿Qué hora es? Es / Son la(s) … 

Az időtartam kifejezése: 

Mióta? Meddig? ¿Desde / Hasta cuándo? 

A dátum kifejezése:  

¿Qué día es hoy? ¿A cuánto estamos? ¿Cuál es la fecha de hoy? 

Időhatárározók: 

antes, después, entonces, hoy, mañana 

esta mañana/tarde/noche/semana 

por la mañana/tarde/noche 

a mediodía, a medianoche 

cada día/semana/mes/año 

el lunes, los lunes 

- Mennyiségi viszonyok:  

Határozatlan mennyiségek: 

poco, un poco de, mucho, suficiente  

Határozott mennyiségek:  

un vaso de, una docena de… 

Tőszámnevek: 

1-100 000 un, uno, una; cien mil, diez millones, 40 millones de … 

Sorszámnevek: 

1-10 primero,-a; décimo,-a 

Határozatlan számnevek: 

mucho, poco, alguno, todo, cada, ninguno, unas diez personas… 

Ige + mucho/poco/bastante/demasiado:  

Hablamos mucho/poco. 

- Minőségi viszonyok: 

Főnevek és melléknevek helye, rövidülő melléknevek, főnevek és melléknevek 

többes száma: 

un hombre grande vs. un gran hombre, los profesores americanos/las 

profesoras americanas 

Állandó tulajdonság (alak, forma,méret, szín, életkor): 

¿Cómo es? Es hermoso(a), grande, rojo(a). 

¿Cuántos años tiene? Es viejo. 

Esetleges tulajdonság: 
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¿Cómo está? Está bueno, mal, bien, alegre, frío. 

muy/un poco/bastante/demasiado + melléknév, határozószó muy bueno 

muy bien 

Hasonlítás: 

 Es más hermoso que …. / menos bonito que…/tan interesante como… 

Trabajo más/menos que tú. Él habla tanto como ella. 

- Modalitás: 

Felszólító mód (egyes és többes szám 2. személy): 

paga-pagad-pague-paguen, come-comed-coma-coman, vive-vivid-viva-

vivan 

di-diga, haz-haga, ve-vaya, pon-ponga, sal-salga, sé-sea, ten-tenga, val-valga, 

ven-venga 

lávate, lavaos, lávese, lávense 

A felajánló kérdés: 

¿Te ayudo? 

A szükségesség kifejezése:  

hay que, tener que, deber 

Hay que esperar poco. 

Tienes que ir todo recto. 

Todo lo que debes saber sobre la gramática. 

Lehetőség, tud, képes valamire kifejezése: 

poder – Hoy no puedo ir, lo siento. 

Tudás kifejezése:  

saber – No lo sé.   

Akarat, kívánság kifejezése:  

querer, desear – No quiero salir con ellos. 

A függő beszéd (jelen idejű bevezető igével):  

Él dice que hizo buenas migas con ellos. 

Estar + gerundio:  

Estoy escribiendo una carta. 

Soler + főnévi igenév:  

Suelo ir de tapas con mis amigos. 

- Szövegösszetartó eszközök: 

Névelők:  

un, uno, una … el, la, los, las … 

Elöljárószók: 

a, de, con, para, por 

Kérdőszók (elöljárószóval): 

¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Desde cuándo? ¿Hasta 

cuándo? ¿De dónde? ¿Por dónde? 

Kötőszók: 

y, o, que, pero, no … ni 

Személyes névmások alanyesete: 
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yo, tú, él, ella, nosotros(as), vosotros(as), ellos/ellas 

Személyes névmások tárgyesete:  

me, te, le/la/lo, nos, os, les/las/los 

Személyes névmások részes esete:  

me, te, le, nos, os, les 

a mí, a ti, a él / ella, a nosotros/as, a vosotros/as, a ellos/as 

Vonatkozó névmások:  

que, quien, el / la que, el / la cual, lo que 

Vonatkozó értelmű határozószók: 

donde, cuando, como, cuanto 

Határozatlan névmások: 

nada, nadie 

Mutató névmások: 

ese, este, aquel, esto 

Logikai viszonyok (ok-okozati):  

porque, ya que, como, así que, por eso 

Szövegkohéziós kifejezések:  

Primero, para empezar/ segundo, luego, después/Total, Para terminar/ Por 

un lado/por otro lado  

 

TÉMAKÖRÖK A SPANYOL, MINT KEZDŐ IDEGEN NYELVRE A 9-10. ÉVFOLYAMON: 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

- adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget; 

- adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket 

tartalmazó célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

- felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és 

nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben interakciót folytatva.  

A 9–10. évfolyamon a spanyol, mint kezdő idegen nyelv tantárgy alapóraszáma: 204 

óra, ez a témakörök szerint a következőképpen oszlik meg: 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Személyes vonatkozások, család 30 

Ember és társadalom 30 

Környezetünk 20 

A munka világa 8 

Életmód 40 

Szabadidő, művelődés, szórakozás              30 

Utazás, turizmus              30 
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Gazdaság és pénzügyek              16 

                                                      Összes óraszám:             204 

 

TÉMAKÖR: SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, CSALÁD    

Bemutatkozás, személyes adatok, családi élet, családi kapcsolatok.  

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.  

Családi munkamegosztás.  

Különböző családmodellek. 

Kultúra: A spanyol nevek. A spanyol királyi család. A család szerepe Spanyolországban 

és más spanyol ajkú országokban. 

Kapcsolódási pontok: Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás; Etika: Családi 

élet, önismeret. 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

végére: 

- rövid, egyszerű, összefüggő írott vagy hallott szövegekből kiszűri a fontos 

információt 

- egyszerű szöveget ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az ismert 

szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

- értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;  

- nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak/fordulatok ismétlését vagy betűzését 

kéri; 

- kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, 

egyszerű nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

- az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

- üzeneteket ír; 

- megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

- kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

- kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 

- ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon 

is, többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök 

segítségével. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

- A témakörre jellemző szókincs ismerete célnyelven: ország- és nemzetiségnevek, 

fontosabb foglalkozások, családi kapcsolatok, hogylét, külső és belső tulajdonságok, 

hobbi, házi munkák, családi állapot, életszakaszok és jellemzőik. 

- Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő 

átadása. 

- Érvelés 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

- Projektmunka egyénileg:  

o családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 

o a legjobb barát, barátnő bemutatása 

o kisfilm készítése olyan emberekkel, akik a megszokottól eltérő életformát 

választottak 

- Ismerkedés az célnyelvi pragmatikai szabályokkal kisfilmek alapján: 

— Kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:   

o Az ideális család 

— Internetes kutatás 

o  Egy spanyol és egy latin-amerikai ismert ember tevékenységének a 

bemutatása 

— Szerepjátékok: 

o Interjú egy híres emberrel az életéről és családjáról 

o Bemutatás, bemutatkozás 

o Ismerkedés az új osztálytársakkal – kérdések és feleletek 

o Beiratkozás könyvtárba, nyelvtanfolyamra 

Ideális nap – vitafórum: szerepkártyákat és a megadott családi feladatokat 

figyelembe véve, milyen lenne egy ideális napja az 

anyukának/apukának/tinédzser gyereknek/kisgyereknek/nagyszülőnek, 

akik mind megadott érdeklődési körrel és preferenciákkal rendelkeznek. 

— Csoportos játékok:  

o akasztófa, memóriajátékok a szavak és kifejezések begyakoroltatására. 

 

TÉMAKÖR: EMBER ÉS TÁRSADALOM   

Emberek külső és belső jellemzése.  

Öltözködés, divat.  

Női és férfi szerepek. Emberi kapcsolatok, barátság, szerelem, házasság. 

Nemi egyenlőség.  

Ünnepek. 
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Kultúra: Las Fallas és más spanyol és/vagy latin-amerikai ünnepek, nemi egyenlőség és 

egyenlőtlenség a különböző társadalmakban. 

Kapcsolódási pontok: Technika, életvitel és gyakorlat: társas kapcsolatok, előítélet, 

tolerancia, szegények és gazdagok, önismeret, társas kapcsolatok. 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

végére: 

- felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz 

tartozó témákban; 

- képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések 

alapján; 

- változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan 

vagy kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári 

segítséggel; 

- értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben 

a tanult nyelvi elemeket; 

- alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a 

változatos nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

- alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy 

digitális alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás 

során; 

- egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló 

történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról; 

- a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban 

társaival közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a 

tevékenység céljainak megfelelően alkalmazza; 

- részt vesz egyszerű szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

- részt vesz egyszerű szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

- A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

öltözködés, emberi kapcsolatok, társadalmi szokások, előítéletek, ünnepek,  

- Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

- Múltbeli szokások kifejezése 

- Információkérés és –adás 

- Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során. 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— Projektmunka – egyéni vagy csoportos 

o egy divattervező vagy egy nagy spanyol vagy latin-amerikai cég bemutatása 

prezentáció/fogalmazás formájában 

- Kutatómunka: egy választott spanyol vagy latin-amerikai ünnep leírása fogalmazás 

keretében 

- Fórumbejegyzésre reagálás a barátsággal/szerelemmel/divattal kapcsolatban 

- Kahoot és wordwall játékok egyénileg 

- Csoportos feladat:  

o tabu 

o kvíz 

o ’Találd ki, kire gondoltam?’ típusú barkochba játékok 

o Szerepjátékok: információkérés, stílusváltási tanácsok képek alapján 

 

TÉMAKÖR: KÖRNYEZETÜNK   

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház, a kert bemutatása).  

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek.  

Kultúra: El patio andaluz. 

Kapcsolódási pontok: Társadalmi és állampolgári ismeretek: lakóhely és környék 

hagyományai, az én városom, Vizuális kultúra: építészeti stílusok. 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

végére: 

- rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek 

felhasználásával az ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

- értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

- az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

- üzeneteket, e-mailt, levelet ír; 

- ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon 

is, többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök 

segítségével. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

- A témakörre jellemző szókincs ismerete célnyelven: város, nevezetességek, ház, 

lakástípusok, a ház/lakás részei, bútorok, lakásbérlés, házi állatok, növények, 

természet, időjárás 

- Közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi 

elemekkel 

- Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Projektmunka egyénileg (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli 

bemutatása) 

o egy választott spanyol vagy latin-amerikai régió/város bemutatása 

o lakóhely, tágabb környezet bemutatása, fejlődési lehetőségek feltárása 

− Projektmunka csapatban – poszterkészítés Magyarországról, Szolnokról 

− Internetes kutatás 

o állat- és növényvilág Latin-Amerikában 

o az időjárás különbségei Spanyolország különböző területein 

− Csoportos tevékenységek 

o állat barkochba 

o kvízjátékok 

− Páros tevékenységek 

o alaprajz alapján elmondani a látottakat, amit a másiknak le kell rajzolnia 

o szituációs játékok: ingatlanügynökségen, háznéző vásárlás előtt 

− Lakáshirdetés írása 

 

TÉMAKÖR: A MUNKA VILÁGA 

Foglalkozások, munkahelyek és hozzájuk tartozó tevékenységek. 

Kultúra: munkamorál a célnyelvi országokban, sztereotípiák és valóság 

Kapcsolódási pontok: Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció és munka 

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

végére: 

- felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz 

tartozó témákban; 

- képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések 

alapján; 
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- változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan 

vagy kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári 

segítséggel; 

- értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben 

a tanult nyelvi elemeket; 

- alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a 

változatos nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

- alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy 

digitális alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás 

során; 

- egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló 

történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról; 

- a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban 

társaival közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a 

tevékenység céljainak megfelelően alkalmazza; 

- részt vesz egyszerű szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

- részt vesz egyszerű szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

- A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

erősségek, gyengeségek; foglalkozások, munkahelyek, a munkával kapcsolatos 

tevékenységek 

- Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

- Igények, preferenciák kifejezése, véleménynyilvánítás 

- Előny, hátrány kifejezése 

- Információkérés és –adás 

- Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

- kérdőív készítése:  

o munkával kapcsolatos preferenciák 

- kutatómunka: egy választott szakma előnyei és hátrányainak bemutatása 

szófelhőben 

- egyéni prezentáció: ’A világ legjobb munkája’ 

- csoportos feladat:  

o szerepjáték: HR-es: álláshirdetésekre kiválasztani a megfelelő jelöltet, akik 

a szerepkártyákon lévő információk alapján bemutatkoznak az 

állásinterjún 

o asszociációs játék: tevékenységek/előnyök és hátrányok alapján kitalálni, 

melyik foglalkozásról lehet szó 
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TÉMAKÖR: ÉLETMÓD 

Napirend, időbeosztás 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az 

egészség megőrzésében, testápolás) 

Étkezési szokások a családban 

Ételek, kedvenc ételek 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben  

Kultúra: A spanyol és a magyar konyha 

Kapcsolódási pontok: Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges életmód 

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 40 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

végére: 

− elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a 

cselekményt lineárisan összefűzve; 

− rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával 

az ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;  

− kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, 

egyszerű nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

− üzeneteket ír; 

− megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

− kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

− kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 

− ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon 

is, többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök 

segítségével. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

- Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

- A témakörre jellemző szókincs ismerete célnyelven: napirend, időbeosztás, 

egészséges életmód, étkezési szokások, ételek nevei, étkezés menzán, étteremben 

- Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során. 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— projektmunka egyénileg (PPT):  

o az egészséges életmód illusztrálása képekkel és annak szóbeli bemutatása 

o ételek, kedvenc ételek bemutatása 

o napirend, időbeosztás bemutatása 

— projektmunka csoportban:  

o (plakát készítése): Az egészséges életmód: 

o a helyes táplálkozás 

o a testmozgás  

— szóbeli mini-prezentációk: Napirendem+ családtagjaim napirendje, szabadidő 

— kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:   

o ‘Különóráink és hobbijaink’ (időpont, helyszín stb.) 

— internetes kutatás 

o  Egy híres ember élete és életmódja 

— Szerepjátékok: 

o Interjú egy híres emberrel az életéről és életmódjáról 

 

TÉMAKÖR: SZABADIDŐ, MŰVELŐDÉS, SZÓRAKOZÁS 

                                                                                       

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.  

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet 

Kulturális események 

Kultúra: Híres spanyol és magyar sportolók 

Kapcsolódási pontok: Testnevelés és sport: tánc szerepe, sportok jellemzői; Ének-zene: 

pop-zene, klasszikus zene, népzene; Vizuális kultúra: művészeti alkotások leírása és 

elemzése 

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

végére: 

− hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

− a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és 

ismeretszerzésre; 

− találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató 

tartalmakkal; 
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− felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szabadidővel, szórakozással, 

kultúrával kapcsolatos szókincs elsajátítása 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak 

megismerése 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő spanyol nyelvű, akár irodalmi szövegek, 

filmek felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

− Célnyelvi társasjátékok készítése és használata 

− Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékokban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− egyéni projektmunkák és bemutatók  

o saját szórakozási szokások  

o kedvenc kulturális élmények 

o saját sportolási szokások 

o kedvenc sport 

− felmérés készítése és kiértékelése  

o szórakozási szokások az osztályon belül – melyik a legkedveltebb 

o kedvelt szabadidős elfoglaltságok, hobbik – melyek a legnépszerűbbek 

− egyéni internetes kutatások spanyolul különböző témákban (filmek, színészek, 

együttesek stb.) 

− dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése 

− olvasási verseny az osztályon belül 

− egy választott könnyített olvasmány feldolgozása 

− spanyol tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása  

− e-mailezés spanyolul  

− közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása 

− csoportchat:  

o közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid blogok írása 

 

TÉMAKÖR: UTAZÁS, TURIZMUS 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés 

Nyaralás itthon, illetve külföldön 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai 

Kultúra: El Camino 
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Kapcsolódási pontok: Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési ismeretek, 

közlekedésbiztonság, környezettudatosság a közlekedésben; Földrajz: Spanyolország 

turisztikai jellemzői 

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

végére: 

− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan/kooperatív munkaformában. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A közlekedés, utazás, utazásszervezés, nyaralás témakörre jellemző szókincs 

ismerete célnyelven  

− Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

− Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka egyénileg, (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli 

bemutatása) 

o Spanyolország látnivalói, nevezetességek  

o Magyarország híres látnivalói 

o Lakóhelyem nevezetességei 

o ’Az álomnyaralásom’ 

− Projektmunka csoportosan 

o egy osztálykirándulás megtervezése 

o fontos célnyelvi országbeli turisztikai események, fesztiválok 

− Internetes kutatómunka 

o útvonalterv Spanyolországba, milyen országokon, városokon kell átutazni? 

o különleges közlekedési eszközök a nagyvilágban – képekkel 

o különleges szállodák/szállások 

− Szerepjátékok 

o idegenvezető – érdeklődő, kérdésekkel teli csoport 

o szállodai recepciós - igényes vagy ’akadékoskodó’ vendég  
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TÉMAKÖR: GAZDASÁG ÉS PÉNZÜGYEK 

Családi gazdálkodás  

A pénz szerepe a mindennapokban  

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

Kultúra: El Rastro de Madrid, spanyol márkák. 

Kapcsolódási pontok: Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos vásárlás 

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

végére: 

− elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a 

cselekményt lineárisan összefűzve; 

− rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával 

az ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;  

− kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, 

egyszerű nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

− üzeneteket ír; 

− megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

− kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

− kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 

− ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon 

is, többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök 

segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A családi költségvetéssel, vásárlással, szolgáltatással kapcsolatos szókincs ismerete 

célnyelven  

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

− Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő 

átadása. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— projektmunka egyénileg (PPT):  

o családi gazdálkodás bemutatása 

o vásárlási szokások bemutatása 
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o különböző szolgáltatások bemutatása 

— projektmunka csoportban:  

o (plakát készítése): A pénz szerepe a mindennapokban 

— szóbeli mini-prezentációk: Vásárlási szokásaim, kedvenc üzleteim, kedvenc 

márkáim 

— kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:   

o Vásárlási szokások, kedvenc üzletek, kedvenc márkák 

— internetes kutatás 

o  Híres magyar és spanyol márkák 

— Szerepjátékok: 

o Párbeszéd: bolti vásárlás lebonyolítása (vásárló - eladó) 

o Párbeszéd: bolti reklamáció (vásárló - eladó) 
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ÉLŐ IDEGEN NYELVEK 

OROSZ  
2. idegen nyelv 

9-12. évfolyam, heti 3 óra 

 

Az idegen nyelvi kommunikáció – az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan – az 

alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények 

megértése, kifejezése és értelmezése idegen nyelven különböző tevékenységi formákban. 

Ilyen a hallott és olvasott szöveg értése, a szövegalkotás és az interakció szóban és 

írásban. Ezek a tevékenységek az élet különböző területein – oktatás és képzés, munka, 

családi és társas élet, szabadidős tevékenységek – az egyén szükségleteinek megfelelően 

folynak. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességekre és készségekre is 

támaszkodik, mint a közvetítés az anyanyelv és az idegen nyelv között, valamint más 

kultúrák megértése. A nyelvhasználó tudásszintje változhat a különböző nyelvek, nyelvi 

tevékenységek (hallott szöveg értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése, íráskészség 

és közvetítő készség), valamint az idegen nyelvet használó társadalmi-kulturális háttere, 

igényei és érdeklődése szerint.  

 

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök:  

A kommunikatív nyelvi kompetencia lexikális, funkcionális, grammatikai és 

szövegalkotási ismereteket, valamint szocio- és interkulturális készségeket feltételez. Az 

élethosszig tartó tanuláshoz a nyelvhasználónak el kell sajátítania az önálló tanulás 

stratégiáit és az ehhez szükséges eszközök használatát.  

A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a 

nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot. 

 

ALAPELVEK, CÉLOK  

 

Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljait korunk emberének kommunikációs igényei 

határozzák meg, összhangban az Európa Tanács ajánlásaival.  

Az élő idegen nyelvek ismerete elengedhetetlen:  

— a világ dolgaiban való megbízható tájékozódáshoz;  

— a felelős, szabadon meghozott döntésekhez;  

— a munkaerőpiacon való boldoguláshoz;  

— a nemzetközi kommunikációba való bekapcsolódáshoz;  

— saját és más kultúrák értékeinek megértéséhez és megbecsüléséhez.  

 

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

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

későbbiek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat 

középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével 

kommunikatív feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, 
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illetve interaktív nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb 

megoldandó feladat több készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket 

integráltan tanítjuk. 

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

autentikus, a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a 

tanulók maguk is viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, 

részeseivé válhatnak az adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven 

beszélőkkel, ami komoly motivációs forrás lehet, és nagyban elősegítheti az autonóm 

tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív 

feladatoknak és a projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a motivációt. 

A tanuló a nyelvtanulási folyamat során kapjon világos/egyértelmű információt a 

tanulás céljáról, folyamatáról és módszereiről. Legyen alkalma a tanulási folyamat során 

saját kommunikációs szükségleteit megfogalmazni, témákat, tevékenységeket, 

eljárásmódokat kérni vagy javasolni. Nyíljon lehetősége önálló feladatmegoldásra, 

ismerje meg azon források használatát (szótárak, kézikönyvek, nyelvtankönyvek, 

gyakorlóanyagok, elektronikus források stb.), amelyek segíthetik az önálló munkában. 

Munkájának rendszeres tanári értékelése mellett sajátítsa el az önértékelés módszereit.  

A tanulónak legyen alkalma életkori sajátosságainak, érdeklődésének és kommunikációs 

szükségleteinek megfelelő, a való élet feladataihoz közel álló nyelvi tevékenységekben 

részt venni. Munkája során lehetőleg autentikus vagy adaptált, esetleg leegyszerűsített 

autentikus szövegekkel dolgozzon. Legyen módja változatos formában (pármunka, 

csoportmunka stb.) részt venni kommunikatív interakciókban és alkalma a célnyelv 

autentikus használatát megtapasztalni. 

 

A NYELVTANULÁS CÉLRENDSZERE  

 

A kommunikatív kompetencia fejlesztése 

 

A tanulók legyenek képesek megoldani nyelvhasználatot igénylő valós feladataikat 

az élet különböző területein, a magánéletben, a közéletben, az oktatásban vagy a munka 

világában.  

A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános 

kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és 

jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a 

nyelvi tevékenységekhez is szükségesek. 

A kommunikatív kompetencia több elemből áll. Részei a nyelvi, a szociolingvisztikai 

és a szövegkompetencia.  

o A nyelvi kompetencia magában foglalja a lexikai, grammatikai, szemantikai, 

fonológiai és morfológiai, helyesírási ismereteket, továbbá az ezek 

alkalmazásához szükséges készségeket, illetve bázisképességeket. A nyelvi 

kompetencia az olvasott és a hallott szöveg értésén, a beszédkészségen, az 

interakción, valamint az íráskészség fejlesztésén keresztül aktiválódik. 
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o A szociolingvisztikai kompetencia azon társadalmi szokások és szabályok 

ismeretét jelenti, amelyek erősen befolyásolják a kommunikáció sikerességét, 

és amelyeket a tanárnak − az anyanyelvi kultúrától való eltérése miatt − 

tudatosítania kell a nyelvtanulókban (például udvariassági szokások, 

megszólítások, nyelvi rituálék, testbeszéd, humor, stílusrétegek, dialektusok).  

o A szövegkompetencia fejlesztése során a nyelvtanuló elsajátítja, hogyan épül 

fel egy szöveg, milyen elemek biztosítják annak koherenciáját a beszélt és az 

írott nyelvben, az interakció szabályait, illetve a különböző típusú szövegek 

jellegzetes nyelvi elemeit. A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak 

meg kell ismerniük és használniuk kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből 

és amelyekkel helyesen megformált, értelmes mondanivaló alakítható ki.  

 

A célnyelvi műveltség és az interkulturális kompetencia fejlesztése  

 

A tanulók legyenek képesek a saját és más kultúrák különbségeinek, illetve 

hasonlóságainak értelmezésére, váljanak nyitottabbá és érzékenyebbé más kultúrák 

irányába. Fontos a pozitív attitűd és motiváció kialakítása a nyelvtanulás, valamint 

általában más nyelvek és kultúrák megismerése iránt.  

A nyelv nem választható el attól a kultúrától, amely létrehozta és élteti, ezért a 

nyelvtanítást mindig össze kell kapcsolni a mindennapi élet kultúrájának 

megismertetésével, és segíteni kell a tanulókat abban, hogy a szélesebb értelemben vett 

célnyelvi műveltség elérhetővé váljon számukra. Különösen fontos a tanulás és tanítás 

során a nyelvtanuló interkulturális tudatosságának kialakítása, fejlesztése:  

A diák legyen képes felismerni és megérteni a saját és az idegen kultúra 

jellegzetességeit, a köztük lévő hasonlóságokat és különbségeket, továbbá ismerje és 

alkalmazza a más kultúrák képviselőivel való kapcsolatteremtéshez szükséges 

stratégiákat. 

 

A nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek kihasználása  

 

A tanuló legyen képes a tantervben szereplő más műveltségterületek egy-egy 

érdekes és fontos problémáját a tanult idegen nyelven is feldolgozni.  

Az élő idegen nyelvek tanítását és tanulását meghatározó alapelvekkel és a Nat 

célkitűzéseivel összhangban kívánatos a tantárgyközi integráció lehetőségének 

elősegítése. Az idegennyelv-tanulás többek között olyan nyelvi, kulturális, 

szociokulturális, történelmi és interkulturális ismeretekkel gazdagíthatja a tanulókat, 

amelyeket más tantárgyak esetében is hasznosíthatnak. Ugyanakkor törekedni kell arra, 

hogy más műveltségterületek ismereteivel az idegen nyelvi órák során is találkozzanak a 

diákok.  
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Az IKT alkalmazások készségszintű kialakítása és fejlesztése  

 

A tanulók szerezzenek tapasztalatokat és jártasságot a kommunikációs és 

információs technológiák felhasználásában idegen nyelvi tanulmányaik során, ezzel is 

segítve az autonóm nyelvtanulóvá válást.  

Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) minden eddiginél több 

lehetőséget biztosítanak a nyelvtanulóknak és tanároknak a célnyelvvel és célnyelvi 

közösséggel kialakítható közvetlen kapcsolatra. Az IKT jelentősen növelheti a 

nyelvtanítás és nyelvtanulás eredményességét, közvetlen hozzáférést biztosítva a 

célnyelvi kultúrához, azaz lehetővé teszi autentikus célnyelvi modellek keresését és 

felhasználását. Az IKT a korszerű nyelvoktatás, a differenciálás kiváló eszköze.  

 

A nyelvtanulási stratégiák kialakítása  

 

A nyelvtanulási folyamat sikeressége szempontjából kiemelt jelentőségűek a 

nyelvtanulási stratégiák. Az idegennyelv-tanulás nyújtson további lehetőséget az 

eredményes tanulás módszereinek elsajátítására: az előzetes tudás mozgósítására, az 

egyénre szabott módszerek kialakítására, a csoportos, együttműködő tanulásra, az 

önművelés igényének kialakítására, az élethosszig tartó tanulás fontosságának 

felismerésére.  

 

A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE  

 

Az értékelésnek az általános iskolai nyelvtanulás teljes időtartama alatt az a 

legalapvetőbb funkciója, hogy motiválja a tanulót az idegen nyelv tanulásában. Ezért a 

visszajelzés is minden évfolyamon elsősorban pozitív, a kevésbé sikeres, javításra szoruló 

fejlesztések csak a pozitívumokhoz képest kaphatnak hangsúlyt. A tanuló maga is egyre 

inkább képessé válik saját eredményeinek, eredményességének értékelésére mind a 

tanóra, mind a tanórán kívül folytatott idegennyelvi kommunikáció során.  

Kialakul emellett az a funkció is, hogy visszajelzést adjon arról, a tanuló a készség-

fejlesztés területén az adott időpontban (a tanév közben folyamatosan vagy a tanév 

végén) éppen hol tart. Visszajelzés a tanulónak (és a szülőnek), hogy melyek az erős és 

gyenge pontjai, milyen attitűd jellemzi a nyelvtanuláshoz való viszonyát, honnan meríthet 

bátorítást, önbizalmat, illetve hová kell még energiát befektetnie. 

Fontos, hogy az értékelés rendszeres legyen, tartalmazzon formális (pl. dolgozat) és 

nem formális (órai munka) elemeket. Az értékelés során is ügyelni kell a differenciálás 

elvére, például külön feladatokkal ösztönözhetjük a motiváltabb tanulókat. 

  

A TANTERV ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK  

                                                           ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK  

 

Szakképesítéssel rendelkező nyelvtanár, aki rendszeresen figyelemmel követi a 

tantárgya módszertani újdonságait, és beépíti ezeket a mindennapi tanítási gyakorlatába. 
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A nyelvtanításban a kommunikatív készségfejlesztés (és nem az ismeretátadás) áll a 

tanítás középpontjában, melyek megkövetelik a változatos tanulói tevékenységformák 

következetes alkalmazását. Szükséges, hogy a nyelvet tanító pedagógus gazdag és 

korszerű módszertani apparátussal rendelkezzen (pl. egyéni, páros és csoportmunka, 

projektmunka, kiegészítő eszközök alkalmazása). 

A hatékony nyelvtanulás legfontosabb személyi feltétele a kis csoportlétszám, az 

osztott csoport, mert így mindenkivel kiegyensúlyozottan tud foglalkozni a nyelvtanár, 

képes irányítani az egyéni vagy pármunkát, és összehangolni a néhány fős csoportok 

tevékenységét a csoportmunka során. 

A legfontosabb tárgyi feltételt a tanterem célszerű berendezése biztosíthatja. 

Célszerű a nyelvórákat olyan tanteremben tartani, ahol  mozgatható asztalok vagy padok, 

illetve székek állnak rendelkezésre. Ez a kommunikációt elősegítő ülésrend 

kialakításához szükséges. Legyen lehetőség az órán elkészített tárgyak (pl. képek) és 

szemléltetőeszközök elhelyezésére. 

Legyen a teremben lehetőleg CD- és/vagy DVD lejátszó, interaktív tábla. Legyen 

minden tanulónak hozzáférhető helyen külön felszerelése a manipulatív 

tevékenységekhez: olló, ragasztó, filctollak stb.  

A TANKÖNYVEK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 

 

Fontos alapelv, hogy nem a tankönyv hivatott meghatározni a nyelvoktatást, hanem 

a koncepcionális, tanterv-alapon végiggondolt nyelvoktatás megvalósításához kell 

kiválasztani a megfelelő tankönyvet, tankönyvcsaládot.  

A tankönyv akkor hasznos eszköze a nyelvoktatásnak, ha mindig az idegennyelvi 

kommunikáció fejlesztését célozza, akkor korszerű, ha eleget tesz a Közös Európai 

Referenciakeretben megfogalmazott és a NAT-ban nevesített nyelvtudási szintek 

funkcionális nyelvhasználati előírásainak, és akkor jó, ha a tanárnak öröm tanítani belőle, 

és a tanulónak öröm tanulni vele. Lényeges szempont lehet a kiválasztásban, hogy a 

tankönyv feleljen meg az életkori sajátosságoknak és a magyar nyelvtanuló esetenként 

speciális  igényeinek. 

Legyen a tankönyv tartalmában és kivitelezésében motiváló, a nyelvtanulás iránt 

kedvet ébresztő. 

 

IDŐKERET, ÓRASZÁMOK 

 

Óraterv – 9-12. évfolyam 

Tantárgy 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Orosz, 2. idegen nyelv 3 3 3 3 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK, NYELVI SZINTEK  

 

A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a NAT-ban azok a nyelvi 

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

érettségi követelményrendszerben mérceként használt Közös európai referenciakeret 

(KER) határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott témakörök 

kínálnak kontextust.  

A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva 

határozza meg.  

 

  4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

Első idegen 

nyelv 

KER-

szintben 

nem 

megadható 

A1 A2 B1 mínusz B1 

Második 

idegen 

nyelv 

– – – A1 A2 

 

JAVASOLT TANKÖNYVEK:  

 

Székely András és Székely Nyina SAG ZA SAGOM című nyelvkönyv-sorozata, az alábbi éves 

tananyagbontásban: 

 

9. évfolyam:   Sag za sagom 1, 1-7. lecke 

10. évfolyam: Sag za sagom 1, 8-15. lecke 

11. évfolyam: Sag za sagom 2, 1-6. lecke 

12. évfolyam: Sag za sagom 2, 7-12. lecke 

 

Tantervjavaslatunk a minimális A2 kimeneti szintnél magasabb célok elérését teszi 

lehetővé, 

A két kötet elvégzésével a B1 szint teljesíthető. Ezáltal alkalmas a középszintű érettségire 

való felkészítéshez. 

 

9–10. ÉVFOLYAM 

 

A 9. évfolyamon kezdődő második idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanulók 

idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása az új nyelven. Az élő idegen 

nyelvek tanításába a tantárgy jellegéből adódóan minden egyéb kulcskompetencia és a 

Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A 10. évfolyam végére a 
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tanulók tudása a második nyelvből is lehetővé teszi, hogy a körülöttük lévő világról idegen 

nyelven is információt szerezzenek. A különböző célok és tartalmak idegen nyelvi 

fejlesztésében segítenek eligazodni a témakörök táblázatában megadott kapcsolódási 

pontok. Ebben a képzési szakaszban a NAT fejlesztési területei és nevelési céljai a tanulók 

életéhez és környezetéhez kapcsolódó témák feldolgozása során valósíthatók meg. 

Tudatosítani kell, hogy a nyelvtudás kulcskompetencia, amely segítséget nyújt a 

boldoguláshoz a magánéletben és a tanulásban csakúgy, mint később a szakmai pályafutás 

során. 

A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek 

nyelvtanulási tapasztalattal, és az újonnan kezdett nyelv egyes elemeit könnyebben 

megérthetik az első idegen nyelv segítségével. Érdemes már a kezdeti időszakban is 

építeni az első idegen nyelvből szerzett ismeretekre, készségekre, stratégiákra, és fontos 

a nyelvtanulási motiváció ébren tartása is. 

A második idegen nyelvből a gimnázium 10. évfolyamának végére a tanulóknak el 

kell jutniuk az európai hatfokú skála első szintjére, az A1 tudásszintre, amely megfelelő 

alapul szolgál ahhoz, hogy a gimnáziumi tanulmányok végére a második nyelvből is 

elérjék a minimumként előírt A2 szintet. 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít az őket 

érdeklő tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs 

technológiák használatára. Tudatosítani kell a nyelvórai és az iskolán kívüli nyelvtanulás 

lehetőségeit, hogy ez is segítse a tanulókat az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

Ebben a nyelvtanítási szakaszban is fontosak a korosztályi sajátosságok. A 

tanárnak figyelembe kell vennie, hogy a legtöbb tanuló az önkeresés időszakát éli, kritikus 

önmagával szemben, erősek a kortárs csoport hatásai. Ugyanakkor építhet a tanár a 

tanulók nyelvi kreativitására, problémamegoldó és kritikai gondolkodására is. A 

nyelvoktatás sikerében meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai 

tevékenységek, a változatos interakciós formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív 

visszajelzések és a konstruktív támogatás. Ugyancsak hathatós segítséget jelent a tanulók 

számára, ha gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek 

alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, azok 

önálló javításában. 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

motiváció. A tanuló már megért bizonyos célnyelvi fordulatokat, 

amelyek az anyanyelvében vagy első tanult idegen nyelvében is 

használatosak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az eleinte nonverbális eszközökkel is támogatott célnyelvi 

óravezetés követése, a rövid, egyszerű tanári utasítások 

megértése; 
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az ismerős témákhoz kapcsolódó egyszerű közlések és kérdések 

megértése;  

az egyszerű, konkrét, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó 

közlésekből az alapvető fordulatok kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

A rövid és egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka 

megszervezésére vonatkozó tanári utasítások megértése. 

Egyszerű, konkrét mindennapi szükségletekre vonatkozó kifejezések megértése világos 

beszédben, az ismert témakörökhöz kapcsolódó, egyszerű szövegekben. 

Egyszerű instrukciók, útbaigazítások követése, egyszerű, személyes kérdések 

megértése világos beszéd esetén. 

A korosztálynak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű 

autentikus szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; 

következtetés levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra 

vonatkozóan. 

A számok, árak, alapvető mennyiségek, az idő kifejezésének megértése. 

Alapvető stratégiák alkalmazása, például rövid hallott szövegben ismeretlen elemek 

jelentésének kikövetkeztetése; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre 

vonatkozó információk, a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemek (például képek, 

képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) felhasználása a szöveg megértéséhez. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Közlemények, párbeszédek, instrukciók, figyelmeztetések, útbaigazítások, kisfilmek, 

rajz- és animációs filmek, rövid részletek a médiából, egyszerű dalok, versek, találós 

kérdések, viccek. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

motiváció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő 

szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva; 

személyes adatokra vonatkozó kérdésfeltevés, és egyszerű nyelvi 

eszközökkel válaszadás a hozzá intézett kérdésekre; 

kommunikáció nagyon egyszerű, begyakorolt nyelvi panelekkel; 

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 

beszédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 

Konkrét, egyszerű, mindennapos kifejezések megértése, ha a partner közvetlenül a 

tanulóhoz fordul, és világosan, lassan, ismétlésekkel beszél. 
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A gondosan megfogalmazott, lassan elmondott, a tanulóhoz intézett kérdések és 

utasítások megértése, rövid, egyszerű útbaigazítások adása és követése. 

Részvétel egyszerű beszélgetésben szükség szerinti lassú ismétléssel, körülírással vagy 

módosítással. 

Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció. 

Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (például bemutatkozás, 

bemutatás, valamint az üdvözlés és elköszönés alapvető formáinak használata, kérés, 

kínálás, érdeklődés mások hogyléte felől, reagálás hírekre). 

Egyszerű kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás. 

Betanult beszédfordulatok alkalmazása, elemi információk kérésére és nyújtására 

például a tanulóról, beszélgetőpartneréről, lakóhelyről, a családtagok foglalkozásáról. 

A számok, árak, alapvető mennyiségek, idő kezelése. 

Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos 

telefonbeszélgetések lebonyolítása. 

A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés 

kezdeményezése, figyelemfelhívás. 

Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének szűk körű 

alkalmazása; szavak, illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris 

kötőszavakkal. 

Nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozások. 

Egyszerű jelenetek közös előadása. 

Magyarázat, segítség, ismétlés kérése metakommunikációs eszközökkel. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid társalgás, rövid tranzakciós és informális párbeszédek, szerepjátékok, betanult 

jelenetek, információ hiányán illetve különbözőségén alapuló szövegek. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, 

készségek, motiváció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert 

témákról egyszerű, begyakorolt fordulatokkal rövid 

megnyilatkozások; 

munkájának egyszerű nyelvi eszközökkel történő 

bemutatása;  

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és 

beszédtempó alkalmazása. 
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A fejlesztés tartalma 

Ismerős, személyes témák (saját maga, család, iskola, ismerős helyek, emberek és 

tárgyak) leírása szóban. 

Rövid, egyszerű szövegek felolvasása és emlékezetből történő elmondása. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű 

nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

Konkrét szituációkra vonatkozó, különálló szavakból és fordulatokból álló szókincs 

alkalmazása, ezek összekapcsolása az alapvető lineáris kötőszavakkal. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, témakifejtés, dalok, versek, mondókák, rapszövegek, rövid 

prezentációk és projektek csoportos bemutatása. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

motiváció.  

Különböző szövegfajták olvasásában való jártasság a tanuló 

anyanyelvén és az első idegen nyelven. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az ismert nevek, szavak és mondatok megértése egyszerű 

szövegekben; 

az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatainak 

megértése az ismerős szavak, esetleg képek segítségével; 

a korosztálynak megfelelő témájú, egyszerű autentikus szöveg 

lényegének megértése, a szövegből néhány alapvető információ 

kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, mindennapi szövegekben (például feliratokon) az ismerős nevek, szavak és 

egyszerű fordulatok, a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak felismerése. 

Egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek fő gondolatának megértése, 

például hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban. 

Egyszerű, írott, képekkel támogatott instrukciók követése. 

Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése. 

Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése. 

Egyszerű, írásos útbaigazítások, útleírások követése. 

Az alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például az ismerős nevek, szavak és 

alapvető fordulatok összekapcsolása, szükség esetén a szöveg különböző részeinek 

újraolvasása, a szövegekhez kapcsolódó képek, képaláírások, címek, a vizuális 

információk felhasználása a szöveg megértéséhez. 
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A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hirdetések, reklámok, plakátok, névjegykártyák, feliratok, versek, dalszövegek, 

újságfőcímek, könyv- és filmcímek, szöveges karikatúrák, képregények, viccek, nagyon 

egyszerű katalógusok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

motiváció. Bizonyos írásbeli műfajok és jellegzetességeik 

ismerete. Az írást illetően esetleg már kialakult attitűdök. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre 

válaszadás;  

minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, 

tényközlő szövegek írása őt érdeklő, ismert témákról. 

 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása. 

Lista írása. 

Egyszerű fordulatok és mondatok írása a legegyszerűbb nyelvi szerkezetek 

használatával (például hol lakik, mit csinál a tanuló vagy mások). 

Adatok kérése és megadása írásban (például számok, dátumok, időpont, név, 

nemzetiség, cím, életkor); formanyomtatványok kitöltése. 

Rövid, egyszerű üdvözlő szöveg, üzenet írása. 

Személyes információt, tényt, tetszést vagy nem tetszést kifejező rövid üzenet, 

komment írása (például internetes fórumon, blogban). 

Egyszerű levél, e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (például címzés, 

a kommunikáció tárgyának megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például listavers, rapszöveg, rigmus, 

dalszöveg, rövid jelenet) írása, illetve átírása. 

Egyszerű írásos minták követése, aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való 

megtöltése. 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése, alkalmazása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, 

központozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, űrlapok, listák, hagyományos és 

elektronikus képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, 

levelek, e-mailek vagy internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, 

versek; rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, jelenetek. 
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TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK 

 

A 9–12. évfolyamokra ajánlott témakörök és fogalomkörök egyes elemei újra és újra 

megjelenhetnek, lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb 

nézőpontból kerüljenek feldolgozásra, és így bővüljenek, mélyüljenek.  

A tanévekre bontott javaslatot elsősorban a kerettantervi ajánlások és a Sag za 

sagom 1-2 alapján állítottuk össze úgy, hogy minden kerettantervben javasolt témakör 

tárgyalásra kerül. 

Figyelembe vettük azt az igényt is, hogy sok esetben a tanulók a 2. idegen nyelvből 

érettségit kívánnak tenni. Ezért a téma- és fogalomköröknél az A2 szintet meghaladó 

tananyagot állítottunk össze. Ettől a tanár a csoport igényeihez igazodva természetesen 

eltérhet. 

 

Ajánlott témakörök −  9. évfolyam 

Személyes vonatkozások, család  

Bemutatkozás. Családtagok bemutatása. Az orosz nevek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Kapcsolódási pontok:  

Etika: családi élet, generációk kapcsolata. 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás. 

Ember és társadalom  

Baráti kör, osztálytársak. A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Foglalkozások. 

Kapcsolódási pontok:  

Etika: társas kapcsolatok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: munka. 

 

Környezetünk 

Az otthon (lakószoba, lakás, ház). Bútorok és háztartási gépek.  

Saját település bemutatása. Városi intézmények. 

Kapcsolódási pontok:  

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: lakóhely és környék 

hagyományai. 

Földrajz: településtípusok, más népek kultúrái. 

 

Az iskola 

Iskolai helyiségek. Tantárgyak, osztályzatok. 

Kapcsolódási pontok:  

Etika: társas kapcsolatok. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: élethosszig tartó tanulás.  

Életmód 

Étkezések. Étel- és italfajták. 
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Kapcsolódási pontok:  

Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges ételek. 

 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Kedvelt időtöltések. Sportágak. 

Kapcsolódási pontok:  

Földrajz: más népek kultúrái. 

Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés szerepe, sportágak jellemzői. 

 

Utazás, turizmus 

Földrészek, országok 

Kapcsolódási pontok:  

Földrajz: más népek kultúrái 

Fogalomkörök  − 9. évfolyam 

 

Létezés kifejezése Az Это mutatószó: Это книга. Это мальчик.  

Nemek, élő/élettelen kategóriák: Он/она/oнo. Вижу 

стол/мальчика. 

eсть + alanyeset, нет + birtokos eset. 

Cselekvés kifejezése Az igei paradigmarendszer kijelentő módban.  

A „e” és  „и”-soros igék jelen idejű alakjai.  

Birtoklás kifejezése A birtokos névmások: мой, твой, его, её наш, ваш, их. 

A чей birtokos kérdő névmás. 

A főnevek birtokos esete: книга мальчика, книги 

мальчика/мальчиков.    

У меня есть… 

A tagadás rendszerének tudatosítása: у меня нет.../ не 

было.../ не будет... 

Térbeli viszonyok направо, налево, прямо  

на столе, в машине, в школу, на улицу  

Időbeli viszonyok Cегодня. Утром, днём, вечером, ночью 

В четверг, в пятницу. Летом, осенью, зимой, весной. Часто, 

всегда, никогда. 

Az idő kifejezése: Сейчас 2 часа.  

Mennyiségi viszonyok Tőszámnevek (1-100) 

Sorszámnevek (1-10.)  

Határozatlan számnevek: много, мало, несколько  

Életkor kifejezése: Ей 21 год. Ему 3 года. Мне 11 лет.  

Minőségi viszonyok A melléknevek neme, száma, ragozása. 

Melléknevek egyeztetése.  

A кaкой kérdőszó. 

Alapfokú hasonlítás a кaк kötőszóval. 
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Hátravetett jelzős szerkezetek: человек высокого роста. 

Modalitás Хорошо, плохо, далеко, близко, быстро, медленно.  

Хочу... 

Esetviszonyok A főnevek neme, többes száma, ragozása. 

A személyes névmások alany-, tárgy- és részeshatározós 

esete. 

Az orosz esetviszonyok alapvető alakjai egyes és többes számban 

néhány elöljárószóval és azok nélkül: 

Это книга. Я вижу книгу. Книга мальчика на столе. Я даю 

книгу мальчику. Я гуляю с мальчиком. В книге красивая 

картина. 

Szabálytalan ragozású főnevek: человек-люди, ребёнок-

дети, мать, дочь, сын, брат, сестра... 

Боже мой! Господи! 

Logikai viszonyok и, а, но, или, который, где, когда, потому что... 

поэтому, или..., или... 

 

Ajánlott témakörök − 10. évfolyam  

Ember és társadalom  

Emberek külső jellemzése. Öltözködés, ruházat. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Kapcsolódási pontok:  

Etika: generációk kapcsolata, családi élet, társas kapcsolatok. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: élethosszig tartó tanulás. 

Környezetünk 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. Szentpétervár 

nevezetességei. 

Időjárás, éghajlat.   

Kapcsolódási pontok:  

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: lakóhely és környék 

hagyományai. 

Földrajz:  az időjárás tényezői. 

Biológia-egészségtan: védett természeti értékek. 

Életmód 

Napszakok. A hét napjai.  

Rendszeres napi elfoglaltságok. 

Az orvosnál. Testrészek, betegségek. 

Egészséges életmód. 

Kapcsolódási pontok:  

Biológia-egészségtan: betegségek ismérvei, betegségmegelőzés, egészséges életmód. 
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Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős programok (sport, színház, múzeum, koncert, mozi). Vendégségben.  

Étteremben: étlap, ételek, italok, árak 

Kapcsolódási pontok:  

Földrajz: más népek kultúrái. 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés. 

Utazás vonattal. 

Kapcsolódási pontok:  

Földrajz: egyes országok turisztikai jellemzői. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési ismeretek. 

Gazdaság és pénzügyek 

Vásárlás (boltban, piacon). Élelmiszerek, boltok. Mértékegységek, csomagolás, 

pénznemek. 

Kapcsolódási pontok:  

Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos vásárlás, pénzügyi ismeretek. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek:jövedelem szerepe a családban,  

kiadás, bevétel. 

Matematika: alapműveletek. 

 

Fogalomkörök − 10. évfolyam 

 

Az újonnan belépő fogalmakat dőlt betűvel jelöltük. 

 

Létezés kifejezése Az Это mutatószó: Это книга. Это мальчик.  

Nemek, élő/élettelen kategóriák: Он/она/oнo. Вижу 

стол/мальчика. 

eсть + alanyeset, нет + birtokos eset. 

A létige múlt és jövő idejű alakjai. 

Cselekvés kifejezése Az igei paradigmarendszer kijelentő módban.  

A „e” és  „и”-soros igék jelen idejű alakjai. 

Az igék múlt idejű  alakjai. 

Az összetett jövő idő.  

A felszólító mód képzése t.sz. 1. személyben: 

Давай/те пойдём в ... 

A felszólító mód képzése e.sz. és t.sz. 2. személyben: 

Слушай(тe)! Прочитай(тe)! Открой(тe)!  

Az alapvető mozgást jelentő igék fajtái és azok használata: 

идти/ходить, ехать/ездить, нести/носить, 

вести/водить 

Birtoklás kifejezése A birtokos névmások: мой, твой, его, её наш, ваш, их. 

A чей birtokos kérdő névmás. 
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У меня есть… 

A főnevek birtokos esete: книга мальчика, книги 

мальчика/мальчиков.    

A tagadás rendszerének tudatosítása: у меня нет.../не 

было.../не будет... 

Térbeli viszonyok направо, налево, прямо  

на столе, в машине, в школу, на улицу  

от..., до..., около..., у..., далеко, близко от... 

рядом с..., перед, за, под, над, вверх, вниз,  

в лесу, в саду, на мосту. 

Időbeli viszonyok Cегодня  

Утром, днём, вечером, ночью 

В четверг, в пятницу  

Летом, осенью, зимой, весной  

Az idő kifejezése (egész óra): Сейчас 2 часа.  

Az idő kifejezése ( óra, perc): пять минут первого, 

половины третьего 

Az időkifejezés hivatalos formája. 

Вчера, сегодня, завтра 

Часто, всегда, никогда 

Весь день, каждый год, ежедневно, по понедельникам,  

paз/двa paзa в год 

До, после, через, ... (тому) назад  

A dátum kifejezése (1): évszámok. 

A dátum kifejezése (2): nap, hónap, év. 

A dátum kifejezése (3) a когда kérdésre. 

 

Mennyiségi viszonyok Tőszámnevek (1-100) 

Tőszámnevek (100 fölött) 

Az oдин és a два használata alany- és tárgyesetű főnéve előtt 

Sorszámnevek (1-10.)  

Határozatlan számnevek: много, мало, несколько  

Életkor kifejezése: Ей 21 год. Ему 3 года. Мне 11 лет. 

Mértékegységek: 100 грамм колбасы, 100 грамм водки, 

литр молока и т.д. 

A körülbelüliség kifejezése: примерно / приблизительно..., 

человек пять, 

около пяти человек 

Minőségi viszonyok A melléknevek neme, száma, ragozása. 

A кaкой kérdőszó. 

Alapfokú hasonlítás a кaк kötőszóval. 

Melléknevek egyeztetése.  

Hátravetett jelzős szerkezetek: человек высокого роста . 
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Melléknevek vonzata: рад подарку, знаком с мной... 

Állapot kifejezése: Мне холодно, весело. Здесь жарко. 

Modalitás Хорошо, плохо, далеко, близко, быстро, медленно.  

A мoчь és az умeть igék. 

Можно-Нельзя  

Надо/нужно-Не надо/He нужно 

Хочу... Собираюсь... Должен 

Esetviszonyok A főnevek neme, többes száma, ragozása. 

A személyes névmások alany-, tárgy- és részeshatározós 

esete. 

Az orosz esetviszonyok alapvető alakjai egyes és többes számban 

néhány elöljárószóval és azok nélkül: 

Это книга. Я вижу книгу. Книга мальчика на столе. Я даю 

книгу мальчику. Я гуляю с мальчиком. В книге красивая 

картина. 

Szabálytalan ragozású főnevek: человек-люди, ребёнок-

дети, мать, дочь, сын, брат, сестра... 

Боже мой! Господи! 

Az  Этот  mutató névmás. 

Logikai viszonyok и, а, но, или, который, где, когда, потому что... 

поэтому,  или..., или... 

 

 

11–12. ÉVFOLYAM 

 

A 11-12. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen 

nyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Az élő idegen nyelv jellegéből 

adódóan a nyelvoktatásba tartalmát és céljait tekintve minden egyéb kulcskompetencia 

és a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A középiskolai 

tanulmányok végére a tanulók kellő tapasztalattal és tudással rendelkeznek ahhoz, hogy 

a körülöttük lévő világot tágabb kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi ismereteiknek 

köszönhetően széleskörű információszerzésre és viszonyításra is képesek. A középiskolai 

évekre egységesen meghatározott témakörökhöz a megadott szempontok segítenek 

eligazodni abban, hogyan valósíthatók meg az idegen nyelvek oktatása során a NAT-ban 

meghatározott fejlesztési célok, és hogyan fejleszthetők a kulcskompetenciák a 

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

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

rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló fenntartását és 

továbbfejlesztését további tanulmányaik vagy munkájuk során, valamint egész életükön 

át. 

A második idegen nyelvből a középiskola 12. évfolyamának végére a tanulóknak el 

kell jutniuk az európai hatfokú skála (KER) második szintjére, az A2 szintre (minimális 

cél). A 12. évfolyamon – különösen emelt szintű képzés vagy egyéni ambíciók, tehetséges 
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tanulók esetén – lehetőséget kell biztosítani arra is, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi 

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

megismerjék az érettségi során használt értékelési szempontokat, és alkalmazni tudják 

azokat önértékelésük során; illetve gyakorlatot szerezzenek az érettségi vizsga 

feladatainak megoldásában is. 

Növeli a motivációt, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő 

tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák 

használatára. 

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

kilépés előtti utolsó tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történő 

felkészítésnek, a szükséges készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos 

döntésekben a nyelvtanár is sokat segíthet, például a feldolgozott témák megfelelő 

kiválasztásával és az ok-okozati viszonyokat, követelményeket feltáró feladatokkal. 

 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A1, azaz a tanuló már megért ismerős szavakat és alapvető 

fordulatokat, amelyek a személyére, családjára vagy a közvetlen 

környezetében előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az ismert szavak, a leggyakoribb fordulatok megértése, ha 

közvetlen, személyes dolgokról van szó; 

a rövid, világos, egyszerű megnyilatkozások, szóbeli közlések 

lényegének megértése; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb 

alkalmazása.  

A fejlesztés tartalma 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel 

támogatott célnyelvi óravezetés folyamatos követése (például osztálytermi 

rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasználat) és a tanári 

utasítások megértése. 

A legfontosabb témákkal kapcsolatos fordulatok és kifejezések megértése (például 

alapvető személyes és családi adatok, vásárlás, közvetlen környezet, foglalkozás). 

A lényeges információ megértése és kiszűrése kiszámítható, hétköznapi témákról szóló 

rövid hangfelvételekből, ha a megszólalók lassan és világosan beszélnek. 

Az egyszerű, begyakorolt beszélgetésekbe való bekapcsolódáshoz szükséges alapvető 

információk megértése. 

Lassú és világos, köznapi beszélgetés témájának megértése. 

Ismerős témákról folyó, világos, köznyelvi beszéd megértése, szükség esetén 

visszakérdezés segítségével. 

Egyszerű útbaigazítás megértése például gyalogos közlekedés vagy tömegközlekedés 

használata esetén. 
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Telefonbeszélgetésben az alapvető információk megértése (hívás tárgya, kit kell 

keresni stb.). 

A tényközlő televíziós és rádiós hírműsorok témaváltásainak követése, a tartalom 

lényegének megértése. 

Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a 

célnyelvi normának megfelelő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, 

szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek. 

Alapvető stratégiák használata, például az ismeretlen szavak jelentésének 

kikövetkeztetése a szövegösszefüggésből, a nemzetközi vagy más nyelven tanult 

szavak felhasználása a hangzó szöveg megértéséhez, a várható vagy a megjósolható 

információk keresése. 

A vizuális elemek (képek, gesztusok, mimika, testbeszéd) felhasználása a szövegértés 

támogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Üzenetek, útbaigazítás, rövid részletek a médiából (például időjárás-jelentés, interjúk, 

riportok), dalok, kisfilmek, rajz- és animációs filmek, történetek, versek, párbeszédek. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. Személyes 

adatokra vonatkozó kérdések és válaszok. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Kommunikáció egyszerű és közvetlen információcserét igénylő 

feladatokban számára ismert témákról egyszerű nyelvi 

eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal; 

részvétel rövid beszélgetésekben; 

kérdésfeltevés és válaszadás kiszámítható, mindennapi 

helyzetekben; 

gondolatok és információk cserélje ismerős témákról; 

egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása, hogy 

megértesse magát, illetve megértse beszédpartnerét;  

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 

beszédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 

Kapcsolatok létesítése: üdvözlés, elköszönés, bemutatkozás, mások bemutatása. 

Beszélgetés kezdeményezése, fenntartása és befejezése egyszerű módon. 

A mindennapi élet gyakran előforduló feladatainak megoldása (például utazás, 

útbaigazítás, szállás, étkezés, vásárlás, bank). 

Mindennapos gyakorlati kérdések megvitatása (például barátok meghívása, programok 

szervezése, megvitatása), egyszerű, mindennapi információk megszerzése és 

továbbadása. 

Érzések egyszerű kifejezése, köszönetnyilvánítás, egyszerű tanácsok kérése és adása. 



357 

 

Vélemény egyszerű kifejezése (tetszés és nemtetszés, érdeklődés mások véleménye 

iránt, egyetértés és egyet nem értés) 

Az alapvető kommunikációs szükségletekhez, egyszerű, begyakorolt tranzakciók 

lebonyolításához elegendő szókincs és néhány egyszerű szerkezet helyes használata. 

A leggyakrabban előforduló kötőszavak alkalmazása szócsoportok és egyszerű 

mondatok összekapcsolására. 

A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során a tanárral és a társakkal.  

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel célnyelvi 

beszélőkkel. 

Rákérdezés a meg nem értett kulcsszavakra vagy fordulatokra, ismétlés kérése 

megértés hiányában. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Szerepjátékok, társasjátékok, dramatizált jelenetek, rövid társalgás, véleménycsere, 

információcsere, tranzakciós és informális párbeszédek. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A1, azaz a tanuló bemutatja magát és környezetét egyszerű 

fordulatokkal és mondatokkal. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Rövid, összefüggő beszéd egyre bővülő szókinccsel, egyszerű 

beszédfordulatokkal magáról és közvetlen környezetéről;  

megértetés a szintnek megfelelő témakörökben; 

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

alkalmazása. 

 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása 

ismert témákról, felkészülés után. 

Történetmesélés, élménybeszámoló egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, 

mondatfajtákkal. 

A mindennapi környezet (emberek, helyek, család, iskola, állatok), továbbá tervek, 

szokások, napirend és személyes tapasztalatok bemutatása.  

Egyszerű állítások, összehasonlítások, magyarázatok, indoklások megfogalmazása. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (például 

közös plakát). 

Az összefüggő beszéd létrehozásakor a begyakorolt nyelvi eszközök használata, ismerős 

helyzetekben ezek egyszerű átrendezése, kibővítése. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
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Rövid történetek, témakifejtés, képleírás, élménybeszámoló, véleménynyilvánítás, 

bejelentés, csoportos előadás vagy prezentáció, projekt bemutatása. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

A1, azaz a tanuló megérti egyszerű leírások, üzenetek, 

útleírások fő gondolatait, alapvető információkat keres 

nagyon egyszerű szövegekben. Tudja, hogy a szövegek címe, 

megformálása, a hozzá tartozó képek segítenek a szöveg 

megértésében. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az adott helyzetben fontos konkrét információk megtalálása 

egyszerű, ismerős témákról írt autentikus szövegekben;  

egyszerű instrukciók megértése, a fontos információk 

kiszűrése egyszerű magánlevelekből, e-mailekből és rövid 

eseményeket tartalmazó szövegekből. 

A fejlesztés tartalma 

Konkrét információk megértése rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, 

mindennapi szövegekben (például hirdetések, prospektusok, étlap, menetrend). 

Lényeges információk megtalálása egyszerű, ismerős témákkal kapcsolatos 

magánlevelekben, e-mailekben, brosúrákban és rövid, eseményeket tartalmazó 

újságcikkekben. 

A közhasználatú táblák és feliratok megértése utcán, nyilvános helyeken és iskolában. 

A mindennapi életben előforduló egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése. 

Közismert témákhoz kapcsolódó konkrét információk keresése honlapokon. 

Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek 

olvasása. 

Alapvető szövegértési stratégiák használata, például a nemzetközi és a más nyelven 

tanult szavak, a várható vagy megjósolható információk keresése, továbbá a logikai, 

illetve időrendi kapcsolatokra utaló szavak felismerése. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hirdetések, plakátok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok, 

feliratok, étlapok, menetrendek, egyszerű biztonsági előírások, eseményeket leíró 

újságcikkek, hagyományos és elektronikus magánlevelek, internetes fórumok 

hozzászólásai, képregények, ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi 

szövegek, történetek, versek, dalszövegek. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A1, azaz a tanuló minta alapján néhány közismert műfajban nagyon 

egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír őt érdeklő, ismert 

témákról. 
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Összefüggő mondatokat írása a közvetlen környezetével 

kapcsolatos témákról; 

az írás kommunikációs eszközeként történő használata egyszerű 

interakciókban; 

ismerős témákhoz kapcsolódó gondolatok egyszerű kötőszavakkal 

összekapcsolt mondatsorokban, írásban történő kifejezése; 

minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő 

szövegek írása őt érdeklő, ismert témákról. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 

Egyszerű, rövid szövegből vázlat készítése. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével 

kapcsolatos témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (például leírás, 

élménybeszámoló, párbeszéd). 

Egyszerű írásos minták követése; aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való 

megtöltésük. 

Formanyomtatvány kitöltése a tanuló és mások alapvető személyes adataival. 

Az írás egyszerű tagolása: rövid bevezetés és lezárás. 

Közvetlen szükségletekhez kapcsolódó témákról rövid, egyszerű feljegyzés, üzenet 

készítése állandósult kifejezések használatával. 

Személyes információt, tényt, véleményt kifejező rövid üzenet, komment írása (például 

internetes fórumon, blogban). 

Egyszerű levél, e-mail írása (például köszönetnyilvánítás, elnézéskérés, 

információközlés, vagy programegyeztetés) a legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyek 

követésével (például megszólítás, elköszönés). 

Rövid, egyszerű önéletrajz írása. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például vers, rap, rigmus, dalszöveg, 

rövid jelenet írása, illetve átírása). 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, 

központozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, listák, hagyományos és elektronikus 

képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-

mailek vagy internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, történetek, 

elbeszélések, mesék, leírások, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, jelenetek. 
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A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

A2 szintű nyelvtudás.  

A tanuló képes egyszerű hangzó szövegekből kiszűrni a lényeget és 

néhány konkrét információt. 

Részt tud venni nagyon rövid beszélgetésekben, képes feltenni és 

megválaszolni kérdéseket kiszámítható, mindennapi helyzetekben, 

képes gondolatokat és információt cserélni ismerős témákról. 

Képes ismerős témakörökben rövid összefüggő szóbeli 

megnyilatkozásra egyszerű, begyakorolt mondatszerkezetek, betanult 

fordulatok, alapvető szókincs segítségével.  

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, megtalálja a szükséges 

információkat egyszerű szövegekben, különböző szövegtípusokban.  

Összefüggő mondatokat, rövid tényközlő szöveget ír hétköznapi, őt 

érintő témákról minta alapján. 

 

Ajánlott témakörök − 11. évfolyam  

Személyes vonatkozások, család  

Családi kapcsolatok, a családi élet eseményei. Házimunkák. 

Kapcsolódási pontok: 

Etika: családi élet, generációk kapcsolata, társas kapcsolatok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás. 

Ember és társadalom  

Emberi kapcsolatok. Külső és belső tulajdonságok. Párkeresés. 

Kapcsolódási pontok: 

Etika: társas kapcsolatok. 

Az iskola 

Saját iskola bemutatása. Tantárgyak, iskolai eredmények. A nyelvtanulás fontossága. 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a tanulás technikái, élethosszig tartó 

tanulás. 

 

Utazás, turizmus 

Utazás, útitervek, nyári/téli pihenés. Utazás repülővel. 

Kapcsolódási pontok: 

Földrajz: egyes országok turisztikai jellmezői, településtípusok. 

Gazdaság és pénzügyek 

A pénz szerepe a családban. Vásárlás, reklamáció. 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: jövedelem szerepe a családban, kiadás, 

bevétel, megtakarítás, hitel, zsebpénz. 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás, tudatos vásárlás, pénzügyi ismeretek. 
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Életmód 

Az orvosnál. Betegségek és kezelésük. Egészséges életmód.  

Kapcsolódási pontok: 

Biológia-egészségtan: egészséges életmód, a betegségek ismérvei. 

 

Fogalomkörök − 11. évfolyam 

 

Létezés kifejezése Az Это mutatószó: Это книга. Это мальчик.  

Nemek, élő/élettelen kategóriák: Он/она/oнo. Вижу 

стол/мальчика. 

eсть + alanyeset, нет + birtokos eset. 

A létige múlt és jövő idejű alakjai. 

Cselekvés kifejezése Az igei paradigmarendszer kijelentő módban.  

A „e” és  „и”-soros igék jelen idejű alakjai. 

Az igék múlt idejű  alakjai. 

Az összetett jövő idő.  

A felszólító mód képzése t.sz. 1. személyben: 

Давай/те пойдём в ... 

A felszólító mód képzése e.sz. és t.sz. 2. személyben: 

Слушай(тe)! Прочитай(тe)! Открой(тe)!  

A felszólító mód képzése e.sz. és t.sz. 3. személyben. 

Az alapvető mozgást jelentő igék fajtái és azok használata: 

идти/ходить, ехать/ездить, нести/носить, 

вести/водить. 

További mozgást jelentő igék. 

Mozgást jelentő igék igekötővel. 

Az igeszemlélet: folyamatos és befejezett igealakok. 

Az egyszerű jövő idő. 

Birtoklás kifejezése A birtokos névmások: мой, твой, его, её наш, ваш, их. 

A чей birtokos kérdő névmás. 

У меня есть… 

A főnevek birtokos esete: книга мальчика, книги 

мальчика/мальчиков.    

A tagadás rendszerének tudatosítása: у меня нет.../не 

было.../не будет... 

A cboй birtokos névmás 

Мамин, папин, медвежий 

A birtokos melléknevek felismerése 

Térbeli viszonyok направо, налево, прямо  

на столе, в машине, в школу, на улицу  

от..., до..., около..., у..., далеко, близко от... 

рядом с..., перед, за, под, над, вверх, вниз,  

в лесу, в саду, на мосту. 
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A mozgás térben való leírása: 

иду по улице, поднимается по эскалатору 

о..., об..., по..., при...,  

напротив, навстречу 

Időbeli viszonyok Cегодня  

Утром, днём, вечером, ночью 

В четверг, в пятницу  

Летом, осенью, зимой, весной  

Az idő kifejezése (egész óra): Сейчас 2 часа.  

Az idő kifejezése ( óra, perc): пять минут первого, 

половины третьего 

Az időkifejezés hivatalos formája. 

Вчера, сегодня, завтра 

Часто, всегда, никогда 

Весь день, каждый год, ежедневно, по понедельникам,  

paз/двa paзa в год 

До, после, через, ... (тому) назад  

A dátum kifejezése (1): évszámok. 

A dátum kifejezése (2): nap, hónap, év. 

A dátum kifejezése (3) a когда kérdésre. 

До, после, через, ... назад, С утра до вечера, 

постоянно, без перерыва 

Mennyiségi viszonyok Tőszámnevek (1-100) 

Tőszámnevek (100 fölött) 

Az oдин és a два használata alany- és tárgyesetű főnéve 

előtt 

Sorszámnevek (1-10.)  

Határozatlan számnevek: много, мало, несколько,  

чуть-чуть, немножко 

Életkor kifejezése: Ей 21 год. Ему 3 года. Мне 11 лет. 

100 грамм колбасы, 100 грамм водки, литр молока и т.д. 

A körülbelüliség kifejezése: примерно / приблизительно..., 

человек пять, около пяти человек 

Számnév +melléknév +főnév típusú szerkezetek: 5 новых 

учеников 

A gyűjtőszámnevek 

Minőségi viszonyok A melléknevek neme, száma, ragozása. 

A кaкой kérdőszó. 

Alapfokú hasonlítás a кaк kötőszóval. 

Melléknevek egyeztetése.  

Hátravetett jelzős szerkezetek: человек высокого роста . 

Melléknevek vonzata: рад подарку, знаком с мной... 

Állapot kifejezése: Мне холодно, весело. Здесь жарко. 
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Melléknevek fokozása: красивее, умнее, лучше, хуже, ближе, 

дальше ... 

A melléknevek rövid alakja. 

Középfokú hasonlítás. 

A felsőfokú kiemelő szerkezet. 

Modalitás Хорошо, плохо, далеко, близко, быстро, медленно.  

A мoчь és az умeть igék. 

Можно-Нельзя  

Надо/нужно-Не надо/He нужно 

Хочу...  

Esetviszonyok A főnevek neme, többes száma, ragozása. 

A személyes névmások alany-, tárgy- és részeshatározós 

esete. 

Az orosz esetviszonyok alapvető alakjai egyes és többes számban 

néhány elöljárószóval és azok nélkül: 

Это книга. Я вижу книгу. Книга мальчика на столе. Я даю 

книгу мальчику. Я гуляю с мальчиком. В книге красивая 

картина. 

Szabálytalan ragozású főnevek: человек-люди, ребёнок-

дети, мать, дочь, сын, брат, сестра... 

Боже мой! Господи! Мам! Кать! 

Az  Этот  mutató névmás. 

Határozatlan névmások 

Általánosító névmások 

Logikai viszonyok и, а, но, или, который, где, когда, потому что... 

поэтому,  или..., или... 

для того, то, ... то, ...  

 

 

Ajánlott témakörök − 12. évfolyam 

A munka világa 

A munkahelykeresés formái, divatos szakmák és foglalkozások. Önéletrajz és 

állásinterjú. 

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és munka: pályaorientáció és munka 

 

Utazás, turizmus 

Közlekedési lehetőségek, a tömegközlekedés. Útbaigazítás. Közlekedési baleset.  Városi 

intézmények, lakóhelytípusok 

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési ismeretek, közlekedésbiztonság. 
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Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős sport és szórakozás. Élvonalbeli sportolók. 

Irodalom, zene, film. A média szerepe. 

Kapcsolódási pontok: 

Testnevelés és sport: sportágak, relaxáció 

Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, értelmezése 

Környezetünk 

A vidéki élet. Növények és állatok. Természeti jelenségek. Házikedvencek. Szelektív 

hulladékgyűjtés. 

Kapcsolódási pontok: 

Földrajz: globális problémák, az időjárás tényezői, a Föld szépsége, egyedisége 

Biológia-egészségtan: élőhely, életközöéésg, védett természeti értékek, változatos élővilág 

Technika, életvitel és gyakorlat: környezettudatosság otthon és a lakókörnyezetben, víz- és 

energiatakarékosság, újrahasznosítás 

Tudomány és technika 

A technikai fejlődés pozitív és nagatív hatásai. A számítógép-használat szakkifejezései. 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: tudománytörténeti jelentőségű 

felfedezések, találmányok 

Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattartás, információ keresése, 

infokommunikációs eszközök 

 

Fogalomkörök − 12. évfolyam 

 

Létezés kifejezése Az Это mutatószó: Это книга. Это мальчик.  

Nemek, élő/élettelen kategóriák: Он/она/oнo. Вижу 

стол/мальчика. 

eсть + alanyeset, нет + birtokos eset. 

A létige múlt és jövő idejű alakjai. 

Cselekvés kifejezése Az igei paradigmarendszer kijelentő módban.  

A „e” és  „и”-soros igék jelen idejű alakjai. 

Az igék múlt idejű  alakjai. 

Az összetett jövő idő.  

A felszólító mód képzése t.sz. 1. személyben: 

Давай/те пойдём в ... 

A felszólító mód képzése e.sz. és t.sz. 2. személyben: 

Слушай(тe)! Прочитай(тe)! Открой(тe)!  

A felszólító mód képzése e.sz. és t.sz. 3. személyben. 

Az alapvető mozgást jelentő igék fajtái és azok használata: 

идти/ходить, ехать/ездить, нести/носить, 

вести/водить. 

További mozgást jelentő igék. 
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Mozgást jelentő igék igekötővel. 

Az igeszemlélet: folyamatos és befejezett igealakok. 

Az egyszerű jövő idő. 

A feltételes mód használata. 

Az igepárok tudatosítása: говорить/сказать, 

давать/дать, садиться/сесть... 

Cselekvő melléknévi igenevek. 

Szenvedő melléknévi igenevek. 

A szenvedő szerkezet. 

A határozói igenév. 

Birtoklás kifejezése A birtokos névmások: мой, твой, его, её наш, ваш, их. 

A чей birtokos kérdő névmás. 

У меня есть… 

A főnevek birtokos esete: книга мальчика, книги 

мальчика/мальчиков.    

A tagadás rendszerének tudatosítása: у меня нет.../не 

было.../не будет... 

A cboй birtokos névmás 

A birtokos melléknevek felismerése: Мамин, папин, 

медвежий 

Térbeli viszonyok направо, налево, прямо, на столе, в машине, в школу, на 

улицу.  

от..., до..., около..., у... 

далеко, близко от... 

рядом с... 

перед, за, под, над, вверх, вниз,  

в лесу, в саду, на мосту... 

о..., об..., по..., при...,  

напротив, навстречу 

A mozgás térben való leírása: 

иду по улице, поднимается по эскалатору 

Időbeli viszonyok Cегодня  

Утром, днём, вечером, ночью 

В четверг, в пятницу  

Летом, осенью, зимой, весной  

Az idő kifejezése (egész óra): Сейчас 2 часа.  

Az idő kifejezése ( óra, perc): пять минут первого, 

половины третьего 

Az időkifejezés hivatalos formája. 

Вчера, сегодня, завтра 

Часто, всегда, никогда 

Весь день, каждый год, ежедневно, по понедельникам,  

paз/двa paзa в год 



366 

 

До, после, через, ... (тому) назад  

С утра до вечера, постоянно, без перерыва 

A dátum kifejezése (1): évszámok. 

A dátum kifejezése (2): nap, hónap, év. 

A dátum kifejezése (3) a когда kérdésre. 

После того, как... 

Перед тем, как... 

Прочитав книгу... 

Читая книгу... 

Függő beszéd Он сказал, что... 

Он спросил, сколько/где/почему ... 

Он поспросил, чтобы... 

Он спросил, есть ли ... 

Mennyiségi viszonyok Tőszámnevek (1-100) 

Tőszámnevek (100 fölött) 

Az oдин és a два használata alany- és tárgyesetű főnéve 

előtt 

Sorszámnevek (1-10.)  

Határozatlan számnevek: много, мало, несколько,  

чуть-чуть, немножко 

Életkor kifejezése: Ей 21 год. Ему 3 года. Мне 11 лет. 

100 грамм колбасы, 100 грамм водки, литр молока и т.д. 

A körülbelüliség kifejezése: примерно / приблизительно..., 

человек пять, около пяти человек 

Számnév +melléknév +főnév típusú szerkezetek: 5 новых 

учеников 

A gyűjtőszámnevek. 

Melléknévi alakú határozatlan számnevek (многоe) 

Minőségi viszonyok A melléknevek neme, száma, ragozása. 

A кaкой kérdőszó. 

Alapfokú hasonlítás a кaк kötőszóval. 

Melléknevek egyeztetése.  

Hátravetett jelzős szerkezetek: человек высокого роста . 

Melléknevek vonzata: рад подарку, знаком с мной... 

Állapot kifejezése: Мне холодно, весело. Здесь жарко. 

Melléknevek fokozása: красивее, умнее, лучше, хуже, 

ближе, дальше ... 

A melléknevek rövid alakja. 

Középfokú hasonlítás. 

A felsőfokú kiemelő szerkezet. 

Modalitás Хорошо, плохо, далеко, близко, быстро, медленно. 

Можно-Нельзя  

Надо/нужно-Не надо/He нужно 
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Хочу...  

A мoчь és az умeть igék. 

Собираюсь... Должен 

Приходится..., Обязан...,  

Мне хочется... 

Нам неохота... 

Если бы... 

Esetviszonyok A főnevek neme, többes száma, ragozása. 

A -мя végű főnevek ragozása. 

A személyes névmások alany-, tárgy- és részeshatározós 

esete. 

Az orosz esetviszonyok alapvető alakjai egyes és többes számban 

néhány elöljárószóval és azok nélkül: 

Это книга. Я вижу книгу. Книга мальчика на столе. Я даю 

книгу мальчику. Я гуляю с мальчиком. В книге красивая 

картина. 

Szabálytalan ragozású főnevek: человек-люди, ребёнок-

дети, мать, дочь, сын, брат, сестра... 

Боже мой! Господи! Мам! Кать! 

Az  Этот  mutató névmás. 

Határozatlan névmások 

Általánosító névmások 

Tagadó névmások 

A ceбя visszaható névmás. 

A mutató névmás. 

A singularia/pluralia tantum egyes eseteinek tudatosítása: 

мебель, посуда, очки, ножницы, каникулы 

Logikai viszonyok и, а, но, или, который, где, когда, потому что... , поэтому,  

если..., или..., или...  

чтобы, для того  

тот, кто... то, что... зато..., а то... то, ... то, .         

хотя..., несмотря на..., благодаря тому что 

 

Függelék 

 

Az alábbi táblázatok az egyes KER-szintekhez rendelten tartalmazzák azokat a 

kommunikációs eszközöket valamint a hozzájuk tartozó orosz nyelvi példákat, 

amelyeknek megvalósítására az adott szinten lehetőség van.  

 

A kommunikációs eszközök csoportosítása a következő: 

 

7. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

8. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
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9. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs 

eszközök 

10. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

11. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

12. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

9-10. ÉVFOLYAM 

 

1. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok kifejezése 

 

dolgok, személyek, 

állapotok azonosítása, 

leírás,  

magyarázat, 

emlékeztetés 

Что это? Кто это? Кто 

здесь? Кто там? 

 Какое это здание? Кто 

там стоит? Что здесь 

лежит? 

 

 

Где ты живёшь? Кем 

он работает? Откуда 

они приехали? 

Что вы делаете? Что 

ты делал сегодня 

утром? 

Какой сегодня день? 

Какое сегодня число/ 

какой сегодня месяц? 

Не забудь/те дома 

учебник! 

Посмотри новые слова. 

Вспомните, как ехать в 

... 

Как ты себя 

чувствуешь? 

 

Тебе холодно? 

Почему вам  весело? 

Это книга. Это мальчик. Здесь 

Анна Павловна.Там мама.  

Это почта. Вот больница. Там 

стоит Олег. Здесь лежит 

журнал. 

Я живу в Будапеште. Он 

работает учителем. Они 

приехали из Англии. 

Я учу историю. Я оделся, 

умылся, позавтракал. 

Сегодня понедельник. 

Сегодня двадцатое мая. 

 

Хорошо. Ладно. 

Не забуду. Обязательно. 

 

Мне холодно. Ей весело. 

Тут темно. Стало 

весело/холодно/темно. 

Ему стыдно. 

Мне весело, потому что ... 

Ему смешно, ведь он ...  

Információkérés Где школа?  

Где Ира? 

Где школа / музей / 

банк / парк / театр / 

цирк / кино / почта / 

касса / туалет? 

Когда будет вечер? 

Вот школа. Вот она. 

Она в школе. 

Направо. Налево. Прямо. Здесь, 

рядом. Там, где стоит мальчик. 

Завтра, в понедельник. 

100 форинтов. 43 рубля. 51 

рубль. 
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Сколько стоит 

гамбургер / торт / 

кефир / какао / 

шоколадка? 

Сколько тебе лет? 

Где живут твои 

родители? 

Расскажи/те о своей 

семье. 

Скажите, пожалуйста, 

как мне доехать до 

вокзала? 

Какого цвета пальто 

ты носишь? 

Как проехать до 

вокзала? 

Сколько учеников 

опоздало на урок? 

Когда у тебя будет 

день рождения? 

Где можно купить 

билеты в цирк? 

 

Мне 12 лет. Они живут в 

седьмом районе на улице 

Ракоци. Наша семья 

небольшая. У меня нет братьев 

и сестёр. 

Туда идёт трамвай номер 4. У 

меня коричневое пальто. 

Вам надо ехать на метро и 

сделать пересадку в центре. 

Двое. 

Послезавтра. Через неделю. 

 

В билетных кассах. У 

секретаря школы. 

 

igenlő vagy nemleges 

válasz, információadás 

Это книга? Это 

мальчик? 

 

 

 

 

Там музей? 

 

В школе есть музей? 

В классе есть новые 

ученики? 

Ручка лежит в комнате 

на столе? 

Сколько человек было 

в зале? 

Да, это книга. Да, это мальчик. 

Нет, это девочка. 

Конечно, это мальчик. 

Что ты/Вы! Это кукла. Да нет! 

это кукла! 

Да, там музей. Нет, там аптека. 

Да,есть. Нет, музея нет. 

Нет, новых учеников нет. 

Скоро будут и новые ученики. 

 

Да, рядом с книгой. Нет, у 

телефона. 

Много/Немного. Всего 10 

человек. Приблизительно 100-

120. Никого не было в зале. 

kognitív tartalmak 

kifejezése: tudás, nem 

tudás, bizonyosság, 

bizonytalanság 

Ты знаешь, где Борис 

Степанович? 

Ты не знаешь, где 

Борис Степанович? 

Я знаю, где Борис Степанович. 

Я не знаю. Ой, я не знаю, где он 

сейчас. 
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Ты уверен/а, что это 

правильно? 

 

Ты не знаешь, который 

час? 

Да, это совершенно правильно. 

Наверно, правильно. 

Не знаю, может быть. 

Знаю, ровно 2 часа. Точно не 

знаю. Наверно, два  часа. 

Приблизительно 2 часа. Часа 

два. Понятия не имею. 

 

2. Személyes beállítottság kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

kifejezése 

 

vélemény-nyilvánítás  Я думаю,что… 

Я считаю, что... По-моему…  

По мнению моей 

подруги/мамы..  

állapotok, események,  

cselekvések 

megítélése: dicséret, 

kritika 

Тебе понравился/ 

понравилось/ась/ись...? 

Как ты относишься к ...? 

Как ты оцениваешь...? 

 

Он/а молодец. 

Я в восторге от ... 

Я в ужасе от ... 

Это было прекрасно/ ужасно. 

Это безобразие. Это 

возмутетельно. 

valaki igazának az 

elismerése 

 Ты прав/а. Совершенно верно.  

Я согласен/согласна с тобой/с 

вами. Не спорю. 

állásfoglalás elvárása: 

véleménykérés 

Как ты думаешь?  

Как Вы думаете? 

Какое твое мнение о ... 

Как ты думаешь о ... 

Что думает твоя 

подруга/мама о ... 

Как ты относишься/вы 

относитесь к ...? 

Расскажите своё мнение 

о ... 

 

egyetértés, egyet nem 

értés, 

ellentmondás, 

ellenvetés 

Ты согласен/согласна? 

Вы согласны? 

Вы не против? 

 

Правильно. Совершенно верно.  

Ну что ты! Этого не может 

быть. Это не так. 

Я не согласен с ...  

Я против. 

Я возражаю против ... 

Лучше было бы... 
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értékítélet:  

érdeklődés, kívánság, 

tetszés, nem tetszés 

Это хорошо? 

Это плохо? 

Это приятно?  

Это неприятно? 

 

Тебе нравится эта 

музыка? 

Вам это приятно? 

Ты любишь мороженое? 

Вы не хотели бы... 

Вам не хочется... 

Это хорошо. Прекрасно! Очень 

приятно! Надо же! Boт это да! 

Вот здо’рово! 

 Это плохо. Ой, это плохо! Фи, 

как плохо!  

Да, очень. Да, конечно 

нравится. Нет, не очень. 

Совсем не люблю. 

Я с удовольствием ... бы. 

Нет, мне не хочется/ неохота ... 

modalitás: akarat, 

kívánság, képesség, 

szükségesség, 

lehetőség 

Ты хочешь... 

Ты можешь ... 

Ты умеешь... 

Можно мне войти? 

Да, конечно,  хочу/ могу/ 

умею... 

 

 

Можно. Пожалуйста.Нельзя. 

Я должен... 

Ты обязан ... 

Нам приходится ... 

Мне необходимо... 

szándék, ígéret, terv Ты хочешь пойти в 

кино? 

Какие у тебя планы на 

лето? 

Что ты планируешь на 

завтра? 

 

Пообещай, что... 

Хочу. Обязательно пойду. 

Я буду/ хочу ... 

Я планирую/собираюсь ... 

Мне хочется... 

Я с удовольствием ... бы .. 

Я обещаю тебе ... 

 

3. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok kifejezése 

 

rokonszenv,  

sajnálkozás, 

ellenszenv 

Жаль! Жалко! Очень жаль! 

Мне/Нам очень жаль! 

Мне он/а очень 

приятен/на 

симпатичен/на. 

Я его обожаю. 

Мне очень жаль, что... 

 Он/а мне неприятен/на. 

Я это терпеть не могу. 

 

öröm Я рад/а. Ой, как я рад/а! 

Как хорошо, что ты здесь! 

Вот здорово! Как чудесно! 
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Я очень рад/а, что... 

Какая радость, что...! 

Как я счастлив/а, что...! 

elégedettség Ладно. Хорошо.   

Молодец/молодцы. 

Умница. Всё хорошо. 

Чудесно. Прекрасно. 

Всё в порядке. Всё 

нормально. Вот и 

прекрасно. 

Я доволен/довольна вами. 

 

meglepetés Надо же! Как хорошо! Как 

здорово! Вот это да! 

Вот это сюрприз! Вот это 

новость! Неужели это 

правда?! 

Ты меня очень удивил/а. 

Ты доставил/а мне 

приятный сюрприз. 

 

tanácstalanság Что же мне делать? Как 

мне быть? 

Посоветуй/ Дай совет, что 

мне ... 

 

remény Может быть он придёт? 

Может быть завтра? 

А всё-таки... 

А вдруг... 

Я надеюсь, что ... 

Есть надежда, что... 

 

bánat, elégedetlenség Плохо, конечно, что он не 

пришёл. Очень 

грустно/как жаль, что...! 

Жалко! 

Мне очень грустно/ 

печально, что... 

Мы очень жалеем, что... 

 Это что за ...?! Ну как же 

так! Что же это такое?! 

Это ужасно! Это 

безобразие! 

Я сержусь. 

Я возмущен/на, что... 
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4. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok kifejezése 

 

felszólítás, kérés,  

udvarias kérés, 

segítségkérés 

Дайте мне, пожалуйста, 

карандаш. 

Откройте, пожалуйста, 

окно. 

Попрошу вас выйти! 

Будьте добры, передайте 

мне сумку! 

Осторожно! 

Осторожно, не упади! 

Смотри, не урони книгу! 

Помогите! 

Помоги мне, пожалуйста, 

в ... 

Пожалуйста. 

Вот карандаш. 

Ладно. Хорошо. 

 

 

 

 

 

 

Спасибо. Спасибо за 

предупреждение. 

Я буду осторожным/ой. 

Давай я тебе помогу. 

reklamálás А почему мне нельзя...? 

Исправьте мне... 

Поменяйте мне... 

Хорошо. Ладно. Обязательно 

... 

Это невозможно. 

И не проси. 

javaslat Пойдём в кино? 

Давай/те пойдём в ... 

Давайте рисовать что-

нибудь. 

Хочешь, я принесу 

журнал? Принести мне 

альбом? 

Вам помочь? 

Я предлагаю вам... 

Есть идея пойти в... 

Да, пойдём в кино! Да, 

пойдём! Давай. 

Я согласен/согласна.  

Нет, я не хочу. Спасибо, не 

надо. 

 

Я за. Я не против. 

Прекрасная мысль/идея. 

engedélykérés  Можно уйти? 

Разрешите мне выйти? 

Нельзя ли ... 

 

engedély 

 megadása, elutasítása 

  Можно. Конечно. 

Пожалуйста. 

Нельзя. 

Ни в коем случае. 

Ни за что. 

tiltás, felszólítás Перестань! 

Здесь нельзя сидеть! 

Повтори! 

Прочитай! 

Нельзя этого делать! 

Всё! Хватит! 
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kínálás, meghívás Приходите к нам в гости/ 

на чай/ на обед! 

Приходите на вечеринку! 

Я хочу тебя/вас 

пригласить к нам на... 

Приглашаем  на праздник! 

Добро пожаловать к нам в 

гости! 

Угощайтесь! 

Берите/Возьмите ...! 

Не хотите ещё ...? 

Спасибо. Большое спасибо. 

Спасибо за приглашение.  

Приду/придём. Обязательно 

приду/придём. 

К сожалению, не могу 

прийти. 

Спасибо, очень вкусно. 

Больше не хочу. Я  сыт/а. 

 

5. Társadalmi konvenciókhoz szükséges kommunikációs szándékok kifejezése 

 

kapcsolatfelvétel: 

köszönés, 

üdvözlés, érdeklődés 

hogylét iránt és ezekre 

reagálás, bemutatás,  

bemutatkozás, 

megszólítás, 

engedélykérés 

Здравствуй/те! Привет! 

Доброе утро! Добрый 

вечер! 

Давайте познакомимся. 

Меня зовут… 

Познакомьтесь, это ... 

Девушка! Анна Павловна! 

Дядя Коля! Мама! 

Господин..., гражданин ... 

Извините, пожалуйста, 

где… 

Как твои/ваши дела? 

Что у тебя/вас нового? 

Как ты себя 

чувствуешь/вы себя 

чувствуете? 

Разрешите мне ... 

Здравствуйте! Привет! 

Доброе утро! Добрый вечер! 

Очень приятно 

познакомиться. 

 

 

 

 

 

 

Всё в порядке. Всё хорошо. 

Ничего. Так себе. Неважно. 

Ужасно. Отвратительно. 

kapcsolat befejezése: 

 búcsúzás, 

 üdvözlés, 

 jókívánságok 

До свидания! Пока! 

До завтра! До встречи! 

Желаю удачи! 

Счастливого пути! 

С Новым годом! 

С днём рождения! 

Желаю здоровья, счастья, 

успехов! 

Будь/те здоров/ы! 

Спасибо. Благодарю за ... 

И тебе/вам того же желаю. 

kapcsolattartás: Извините, пожалуйста!  

Спасибо. Спасибо тебе за... 

Благодарю тебя/вас за... 

Не за что!  

Ничего, ничего! 

Не стоит благодарности. 
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bocsánatkérés, 

köszönet és azokra 

reagálás 

Извини/те за ... Прости/те 

за... 

Не сердись, что ... 

 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok kifejezése 

 

párbeszéd: beszélési 

szándék jelzése 

Я хотел/а бы сказать... 

Можно мне  что-то 

сказать. 

Разрешите мне сказать... 

 

a megértés biztosítása: 

visszakérdezés, 

ismétléskérés, 

megerősítés, betűzés 

kérése, betűzés, 

nem értés, 

felkérés lassabb, 

hangosabb beszédre 

Я понимаю. Понятно. 

Я не понял/а. Повторите, 

пожалуйста, ещё раз. 

Повторите, пожалуйста, 

по буквам. 

Медленнее/громче, 

пожалуйста. 

 Я правильно понял/а, 

что...? 

 

 

Да, ты правильно понял/а. 

Я повторяю:... 

Да, абсолютно верно. 

 

 

 11-12. ÉVFOLYAM 

 

1. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok kifejezése 

 

dolgok, személyek, 

állapotok azonosítása, 

 megnevezés, leírás,  

magyarázat, 

emlékeztetés, tudósítás 

Что это? Кто это? Кто 

здесь? Кто там? 

 Какое это здание? Кто 

там стоит? Что здесь 

лежит? 

 

 

Где ты живёшь? Кем он 

работает? Откуда они 

приехали? 

Что вы делаете? Что ты 

делал сегодня утром? 

Какой сегодня день? 

Какое сегодня число/ 

какой сегодня месяц? 

Не забудь/те дома 

учебник! 

Посмотри новые слова. 

Это книга. Это мальчик. 

Здесь Анна Павловна.Там 

мама.  

Это почта. Вот больница. 

Там стоит Олег. Здесь лежит 

журнал. 

Я живу в Будапеште. Он 

работает учителем. Они 

приехали из Англии. 

Я учу историю. Я оделся, 

умылся, позавтракал. 

Сегодня понедельник. 

Сегодня двадцатое мая. 

 

Хорошо. Ладно. 

Не забуду. Обязательно. 

 

Мне холодно. Ей весело. 
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Вспомните, как ехать в ... 

Как ты себя чувствуешь? 

 

Тебе холодно? 

Почему вам  весело? 

Что ты знаешь о ... 

Расскажи/те мне о ... 

 

Тут темно. Стало 

весело/холодно/темно. 

Ему стыдно. 

Мне весело, потому что ... 

Ему смешно, ведь он ...  

Я знаю/слышал/читал, что... 

Мне кто-то рассказывал, 

что... 

információkérés Где школа? Где Ира? 

 

Где школа  касса / туалет? 

 

 

Когда будет вечер? 

 

Сколько стоит 

шоколадка? 

 

Сколько тебе лет? 

Где живут твои родители? 

Расскажи/те о своей 

семье. 

 

 

Скажите, пожалуйста, как 

мне доехать до вокзала? 

Какого цвета пальто ты 

носишь? 

Как проехать до вокзала? 

Сколько учеников 

опоздало на урок? Где 

можно купить билеты в 

цирк? 

Вот школа. Вот она. Она в 

школе. 

Направо/налево/прямо. 

Здесь, рядом. Там, где стоит 

мальчик. 

Завтра, в понедельник. 

Послезавтра. Через неделю. 

100 форинтов. 43 рубля. 51 

рубль. 

Мне 12 лет. Они живут в 

седьмом районе на улице 

Ракоци. Наша семья 

небольшая. У меня нет 

братьев и сестёр. 

Туда идёт трамвай номер 4.  

У меня коричневое пальто. 

 

Вам надо ехать на метро и 

сделать пересадку в центре. 

Двое. 

 

В билетных кассах. У 

секретаря школы. 

igenlő vagy nemleges 

válasz, információadás, 

válasz elutasítása 

Это мальчик? 

 

 

 

Там музей? 

 

В школе есть музей? 

В классе есть новые 

ученики? 

 

 Да, это мальчик. Нет, это 

девочка. Конечно, это 

мальчик. Что ты/Вы! Это 

кукла. Да нет! это кукла! 

Да, там музей. Нет, там 

аптека. 

Да,есть. Нет, музея нет. 

Нет, новых учеников нет. 

Скоро будут и новые 

ученики. 
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Ручка лежит в комнате на 

столе? 

Сколько человек было в 

зале? 

 

 

Да, рядом с книгой. Нет, у 

телефона. 

Много/Немного. Всего 10 

человек. Приблизительно 

100-120. Никого не было в 

зале. 

Не знаю. Понятия не имею. 

Не могу ответить. Спроси/те 

кого0-нибудь другого. 

Обратись/обратитесь  к ... 

kognitív tartalmak 

kifejezése: tudás, nem 

tudás, ismerés, nem 

ismerés, emlékezés, 

nem emlékezés, 

bizonyosság, 

bizonytalanság, 

feltételezés, kétely 

Ты не знаешь, где Борис 

Степанович? 

Ты уверен/а, что это 

правильно? 

Ты помнишь, где...? 

Ты не помнишь, когда...? 

Ты не скажешь, который 

час? 

Я знаю, где Борис 

Степанович. 

К сожалению, я не знаю, где 

он сейчас. Да, это 

совершенно правильно. 

Наверно, правильно. Не 

знаю, может быть. 

Не помню. Не могу 

вспомнить. 

Сомневаюсь. Сомневаюсь, 

что ... 

 Знаю, ровно 2 часа. Точно не 

знаю. Наверно, два  часа. 

Приблизительно 2 часа. Часа 

два. 

Понятия не имею. 

 

érdeklődés kognitív 

tartalmak iránt: 

érdeklődés tudás iránt 

Знаешь ли ты, 

где/сколько/почему ... 

Что ты 

знаешь/читал/слышал о... 

Откуда ты знаешь, что... 

Я слышал/видел по 

радио/телевизору. 

Мне рассказывал/а 

папа/мама, что... 

Я читал статью, в которой...  

 

2. Személyes beállítottság kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

kifejezése 

 

vélemény-nyilvánítás  Я думаю,что… Я считаю, что...  

По-моему… По мнению моей 

подруги/мамы, ... 

Я так думаю/считаю, потому 

что...Во-первых,...,во-вторых... 

állapotok, események, Тебе понравился/ 

понравилось/ась/ись...? 

Он/а молодец. 

Я в восторге от ... 
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cselekvések  

megítélése: dicséret, 

kritika, szemrehányás, 

sajnálat 

Как ты относишься к ...? 

Как ты оцениваешь...? 

 

Я в ужасе от ... 

Это было прекрасно/ ужасно. 

Это безобразие. 

Это возмутительно. 

 

valaki igazának az 

elismerése, beismerés, 

bocsánatkérés, 

megbocsátás 

 Ты прав/а. Совершенно верно.  

Я согласен/согласна с тобой/с 

вами. Не спорю. 

állásfoglalás  

elvárása: 

véleménykérés, 

egyetértés iránti 

kérdés 

Как ты думаешь?  

Как Вы думаете? 

Какое твое мнение о ... 

Как ты думаешь о ... 

Что думает твоя 

подруга/мама о ... 

Как вы оцениваете ...? 

Как вы относитесь к ...? 

Расскажите своё мнение 

о ... 

 

egyetértés, egyet nem 

értés, 

ellentmondás,  

ellenvetés, 

ellenvetés 

visszautasítása 

Ты согласен/согласна? 

Вы согласны? 

Вы не против? 

 

Правильно. Совершенно 

верно.  

Ну что ты! Этого не может 

быть. Это не так. 

Я не согласен с ...  

 Я против. 

Я возражаю против ... 

Лучше было бы... 

értékítélet:  

érdeklődés, kívánság, 

tetszés, nem tetszés, 

semlegesség, 

érdektelenség 

Это хорошо? 

Это плохо? 

Это приятно?  

Это неприятно? 

 

Вы не хотели бы... 

Вам не хочется... 

Это хорошо. Прекрасно! Очень 

приятно! Надо же! Boт это да! 

Вот здо’рово! 

 Это плохо. Ой, это плохо! Фи, 

как плохо!  

Я с удовольствием ... бы. 

Нет, мне не хочется/ неохота ... 

Как хочешь. Мне всё равно. 

Мне без разницы.  

érdeklődés  

értékítélet, érdeklődési 

kör iránt 

Тебе нравится эта 

музыка? 

Вам это приятно? 

Ты любишь мороженое? 

Как ты относишься к... 

Как ты оцениваешь ... 

Тебя/вас интересует ...? 

Да, очень. Да, конечно 

нравится. Нет, не очень. 

Совсем не люблю. 

Мне это тне интересно. 

Меня это не интересует. 

Зато я интересуюсь музыкой. 
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Ты интересуешься/вы 

интересуетесь 

физикой? 

modalitás: akarat, 

kívánság, 

bizonytalanság, 

képesség, 

szükségesség, 

kötelezettség, 

lehetőség, tiltás 

Ты хочешь.../ можешь 

.../ умеешь... 

Можно мне войти? 

Да, конечно,     хочу/ могу/ 

умею... 

Можно. Пожалуйста. 

Нельзя. 

Я должен... 

Ты обязан ... 

Нам приходится ... 

Мне необходимо... 

szándék, ígéret, terv Ты хочешь пойти в 

кино? 

Какие у тебя планы на 

лето? 

Что ты планируешь на 

завтра? 

 

Пообещай, что... 

Хочу. Обязательно пойду. 

Я буду/ хочу ... 

Я планирую/собираюсь .. 

Мне хочется... 

Я с удовольствием ... бы ... 

Я обещаю тебе ... 

 

3. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok kifejezése 

 

rokonszenv,  

együttérzés, 

sajnálkozás, 

ellenszenv 

Жаль! Жалко! Очень жаль! 

Мне/Нам очень жаль! 

Мне он/а очень 

приятен/на 

симпатичен/на. 

Я его обожаю. 

Мне очень жаль, что... 

 Он/а мне неприятен/на. 

Я это терпеть не могу. 

 

hála Спасибо. Спасибо за ... 

Благодарю за... 

Я очень благодарен/на 

тебе/вам за... 

 

öröm, boldogság Я рад/а. Ой, как я рад/а! 

Как хорошо, что ты здесь! 

Вот здорово! Как чудесно! 

Я очень рад/а, что... 

Какая радость, что...! 

Как я счастлив/а, что...! 

 

elégedettség Ладно. Хорошо.    
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Молодец/молодцы. 

Умница. Всё хорошо. 

Чудесно. Прекрасно. 

Всё в порядке. Всё 

нормально. Вот и 

прекрасно. 

Я доволен/довольна вами. 

meglepetés Надо же! Как хорошо! Как 

здо’рово! Вот это да! 

Вот это сюрприз! Вот это 

новость! Неужели это 

правда?! 

Ты меня очень удивил/а. 

Ты доставил/а мне 

приятный сюрприз. 

 

tanácstalanság Что же мне делать? Как 

мне быть? 

Посоветуй/ Дай совет, что 

мне ... 

 

remény Может быть он придёт? 

Может быть завтра? 

А всё-таки... 

А вдруг... 

Я надеюсь, что ... 

Есть надежда, что... 

 

félelem Я не боюсь собак. Я боюсь, 

что... Мне страшно. 

 

bánat, elégedetlenség Плохо, конечно, что он не 

пришёл. Очень 

грустно/как жаль, что...! 

Жалко! 

Мне очень грустно/ 

печально, что... 

Мы очень жалеем, что... 

 Это что за ...?! Ну как же 

так! Что же это такое?! 

Это ужасно! Это 

безобразие! 

Я сержусь. 

Я возмущен/на, что... 

 

unalom Какай скучный ... 

Мне скучно. 

Какая скука! 
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fájdalom У меня болит ... 

Ой, как больно! 

У меня сильные боли в ... 

 

 

4. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok kifejezése 

 

felszólítás, kérés,  

udvarias kérés, 

segítségkérés, kívánság 

Дайте мне, пожалуйста, 

карандаш. Откройте окно. 

Попрошу вас выйти! 

Будьте добры, передайте 

мне сумку! 

Осторожно! Осторожно, не 

упади! Смотри, не урони 

книгу! 

Помогите! Помоги мне, 

пожалуйста,в ... 

Я бы хотел/а попросить ... 

Вот бы хорошо пойти в ... 

Пожалуйста. 

Вот карандаш. 

Ладно. Хорошо. 

 

 

 

 

 

 

Спасибо. Спасибо за 

предупреждение. 

Я буду осторожным/ой. 

Давай я тебе помогу. 

rendelés, 

reklamálás 

А почему мне нельзя...? 

Исправьте мне... 

Поменяйте мне... 

Я хотел/а бы заказать... 

Принесите нам ... 

Приниме заказ на ... 

Хорошо. Ладно. Обязательно 

... 

Это невозможно 

И не проси. 

 

figyelmeztetés,  

javaslat, tanács 

Пойдём в кино? 

Давай/те пойдём в ... 

Давайте рисовать что-

нибудь. 

Хочешь, я принесу 

журнал? Принести мне 

альбом? 

 

Я предлагаю вам... 

Есть идея пойти в... 

Осторожно! 

Будь/те осторожен/ны! 

Смотри не... 

Да, пойдём в кино! Да, 

пойдём! Давай. 

Я согласен/согласна.  

Нет, я не хочу. Спасибо, не 

надо. 

 

Я за. Я не против. 

Прекрасная мысль/идея. 

engedélykérés  Можно уйти? 

Разрешите мне выйти? 

Нельзя ли ... 

 

engedély 

 megadása, elutasítása 

 Можно. Конечно. 

Пожалуйста. 
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Нельзя. 

Ни в коем случае. 

Ни за что. 

tanácskérés, 

tanácsadás 

Посоветуй/ Дай совет, что 

мне ... 

Что мне делать? 

Как мне быть? 

Может быть,  мне лучше... 

 

ajánlat,  

kínálás,  

segítés felajánlása, 

meghívás 

Я предлагаю вам... 

Угощайтесь! 

Берите/Возьмите ...! 

Не хотите ещё ...? 

Вам помочь? 

 

Приходите к нам в гости/ 

на чай/ на обед! 

Приходите на вечеринку! 

Я хочу тебя/вас 

пригласить к нам на... 

Приглашаем  на праздник! 

Добро пожаловать к нам в 

гости! 

Спасибо. Большое спасибо.  

Спасибо, очень вкусно. 

Больше не хочу. Я  сыт/а. 

 

Спасибо, не надо/нужно. 

 

Спасибо за приглашение.  

Приду/придём. Обязательно 

приду/придём. 

К сожалению, не могу 

прийти. 

beleegyezés, elutasítás  Хорошо. Ладно. Согласен. 

Нет, ни за что. 

Ни в коем случае. 

Об этом речи быть не 

может! 

 

5. Társadalmi konvenciókhoz szükséges kommunikációs szándékok kifejezése 

 

kapcsolatfelvétel: 

köszönés, 

üdvözlés, érdeklődés 

hogylét iránt és ezekre 

reagálás, 

bemutatkozás, 

megszólítás, 

engedélykérés, 

telefonhíváskor 

bejelentkezés vagy 

bemutatkozás, 

levélben megszólítás 

Здравствуй/те! Привет! 

Доброе утро! Добрый 

вечер! 

Давайте познакомимся. 

Меня зовут… 

Познакомьтесь, это ... 

Девушка! Анна Павловна! 

Дядя Коля! Мама! 

Господин..., гражданин ... 

Извините, пожалуйста, 

где… 

Как твои/ваши дела? 

Что у тебя/вас нового? 

Здравствуйте! Привет! 

Доброе утро! Добрый вечер! 

Очень приятно 

познакомиться. 

 

 

 

 

 

 

Всё в порядке. Всё хорошо. 

Ничего. Так себе. Неважно. 

Ужасно. Отвратительно. 
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Как ты себя 

чувствуешь/вы себя 

чувствуете? 

Разрешите мне ... 

Алло! Попросите, 

пожалуйста, Люду! Это 

говорит Анна. Будьте 

добры Сергея! 

Дорогая мама! 

Уважаемый профессор! 

kapcsolat befejezése: 

 búcsúzás, 

 üdvözlés, 

 jókívánságok, 

elbúcsúzás 

telefonbeszélgetésben 

vagy levélben 

До свидания! Пока! 

До завтра! До встречи! 

Желаю удачи! 

Счастливого пути! 

Крепко целую. 

С приветом 

С уважением 

 

kapcsolattartás: 

bocsánatkérés, 

köszönet, gratuláció, 

együttérzés, 

jókívánságok és azokra 

reagálás 

Извините, пожалуйста!  

Спасибо. Спасибо тебе за... 

Благодарю тебя/вас за... 

Извини/те за ... Прости/те 

за... 

Не сердись, что ... 

С Новым годом! 

С днём рождения! 

Желаю здоровья, счастья, 

успехов! 

Будь/те здоров/ы! 

Я тебе сочувствую. 

Не за что!  

Ничего, ничего! 

Не стоит благодарности. 

 

 

Спасибо. Благодарю за ... 

И тебе/вам того же желаю. 

 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok kifejezése 

 

párbeszéd: félbeszakítás, 

beszélési szándék jelzése, 

téma bevezetése 

Я хотел/а бы сказать... 

Можно мне  что-то 

сказать. 

Разрешите мне сказать... 

Я хочу тебя прервать. 

Можно мне добавить? 

 

a megértés biztosítása: 

visszakérdezés, 

ismétléskérés, 

megerősítés, helyeslés, 

betűzés kérése, betűzés, 

Я понимаю. Понятно. 

Я не понял/а. Повторите, 

пожалуйста, ещё раз. 

Повторите, пожалуйста, 

по буквам. 

 

 

Да, ты правильно 

понял/а. 

Я повторяю:... 
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nem értés, 

magyarázatkérés, 

megértés ellenőrzése 

felkérés lassabb, 

hangosabb beszédre, 

megkérés  

valaminek a lejegyzésére 

Медленнее/громче, 

пожалуйста. 

 Я правильно понял/а, 

что...? 

Вы всё поняли? 

Всё понятно? 

Запишите/Записывайте 

Да, абсолютно верно. 

 

beszédet strukturáló 

elemek: körülírás, 

helyesbítés,  

felsorolás,  

példa megnevezése, 

témaváltás, 

összefoglalás,  

kijelentés lezárása 

 

Точнее/Вернее... 

Это скорее... 

Кстати,... 

Во-первых,...,во-вторых... 

Например,... 

К примеру... 

Значит,... 

В общем,... 

В сущности... 

По сути 

 

 

 

 

MELLÉKLET 

 

Szintleírások (a KER alapján)  

 

A1, minimumszint  

Ezen a szinten a diák megérti és használja a mindennapok gyakoribb kifejezéseit és 

alapvető fordulatait, amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be 

tud mutatkozni, be tud mutatni másokat; képes válaszolni személyes jellegű (például, 

hol lakik), valamint ismerős emberekre, dolgokra vonatkozó kérdésekre; és fel is tud 

tenni ilyen jellegű kérdéseket. Képes egyszerű interakcióra, ha a másik személy lassan, 

világosan beszél és segítőkész. 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti az ismerős szavakat, egyszerű 

mondatokat feliratokon, reklámokban, 

katalógusokban.  

Hallott szöveg értése  Megérti az ismerős szavakat, 

fordulatokat, amelyek személyére, 

családjára, közvetlen környezetére 

vonatkoznak.  

Beszédkészség  Részt vesz egyszerű beszélgetésekben, ha 

a partner lassan, jól artikulálva beszél. 

Feltesz és megválaszol egyszerű 
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kérdéseket ismerős témára és helyzetre 

vonatkozóan. Egyszerű fordulatokkal le 

tudja írni lakóhelyét, ismerőseit.  

Interakció  Fel tud tenni és meg tud válaszolni 

személyes adatokra vonatkozó 

kérdéseket. Képes egyszerűen 

kommunikálni, de feltétlenül  

szüksége van ismétlésekre, körülírásokra 

és módosításokra. 

Íráskészség  Képes egyszerű nyomtatványt kitölteni, 

rövid üdvözletet megírni.  

Nyelvhelyesség  Csupán korlátozott módon tud használni 

néhány egyszerű, betanult nyelvtani 

szerkezetet és mondatfajtát. Rendelkezik 

alapszókinccsel, amely bizonyos konkrét 

szituációkra vonatkozó szavakból és 

fordulatokból áll.  

 

A2, alapszint  

Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, 

amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető 

személyes és családdal kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, iskola, állás). Az 

egyszerű és begyakorolt nyelvi helyzetekben képes úgy kommunikálni, hogy egyszerű és 

direkt módon cserél információt családi vagy mindennapi dolgokról. Tud egyszerű 

nyelvi eszközöket használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a 

közvetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokról. 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük 

történetek lényegét. A kért információt ki 

tudja keresni.  

Hallott szöveg értése  Megérti a leggyakoribb fordulatokat és 

szókincset, ha számára ismert dologról 

van szó. Megérti a rövid, világos és 

egyszerű üzenetek, bejelentések, egyéb 

gyakori szövegek lényegét.  

Beszédkészség  Részt vesz egyszerű, begyakorolt, 

hétköznapi témáról szóló beszélgetésben, 

amely ismert tevékenységhez kapcsolódó 

közvetlen információcserét igényel. 

Megérteti magát a társasági 

beszélgetésben. Röviden le tudja írni 

például a családját, lakóhelyét, 

tanulmányait.  
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Interakció  Fel tud tenni kérdéseket, egyszerű 

állításokra reagál. Képes jelezni, mikor 

követi a kommunikációt, de ritkán ért 

meg eleget ahhoz, hogy saját maga fenn 

tudja tartani a beszélgetést.  

Íráskészség  Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, 

magánlevelet tud írni.  

Nyelvhelyesség  Néhány egyszerű szerkezetet helyesen 

használ, de még rendszeresen elkövet 

alapvető hibákat. Szókincse elegendő az 

alapvető kommunikációs szükségletek 

kielégítésére.  

 

B1, küszöbszint  

Ezen a szinten a diák megérti a világosan megfogalmazott, mindennapi szövegek 

fontosabb információit, amelyek ismert témáról szólnak, gyakori helyzetekhez 

kapcsolódnak, például munka, iskola, szabadidő. Önállóan elboldogul a legtöbb olyan 

helyzetben, amely a nyelvterületre utazás során adódik. Képes egyszerű, összefüggő 

szöveget alkotni ismert vagy az érdeklődési körébe tartozó témában. Le tudja írni 

élményeit, a különböző eseményeket, érzéseit, reményeit és törekvéseit, továbbá 

röviden meg tudja indokolni a különböző álláspontokat és terveket. 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti olyan szövegek lényegét, illetve a 

bennük lévő információt, amelyek 

hétköznapi, gyakori témákkal 

foglalkoznak. Megérti az eseményekről, 

érzelmekről, véleményekről szóló 

írásokat. 

Hallott szöveg értése  Főbb vonalaiban megérti a rendszeresen 

előforduló, ismerős témáról szóló 

köznyelvi beszédet/társalgást. Megérti a 

legfontosabb információkat olyan rádió- 

és tévéműsorokban, amelyek aktuális 

eseményekről, illetve az érdeklődési 

köréhez vagy tanulmányaihoz 

kapcsolódó témákról szólnak, és 

amelyekben viszonylag lassan és 

világosan beszélnek.  

Beszédkészség  Felkészülés nélkül részt tud venni a 

nyelvterületen utazás közben felmerülő 

helyzetekben, valamint ismerős, 

mindennapi témákról adódó 

beszélgetésekben. Egyszerű, összefüggő 
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fordulatokkal mondja el élményeit, 

céljait. Röviden megindokolja és 

megmagyarázza véleményét. Képes 

elmesélni egy történetet, és erről 

véleményt megfogalmazni.  

Interakció  Szemtől szemben képes egyszerű 

kommunikáció kezdeményezésére, 

fenntartására és befejezésére ismerős 

vagy számára érdekes témákban. Meg 

tudja ismételni az elhangzottak egy 

részét, hogy meggyőződjön arról, 

beszélgetőpartnerével egyformán 

értelmezik-e az elmondottakat.  

Íráskészség  Meg tud fogalmazni egyszerű, rövid, 

összefüggő szöveget ismert, hétköznapi 

témákban. Beszámol élményeiről, 

véleményéről.  

Nyelvhelyesség  Kiszámítható helyzetekkel kapcsolatos, 

begyakorolt szerkezetek és mondatfajták 

gyakran használt körét viszonylag 

helyesen alkalmazza. Megfelelő 

szókinccsel rendelkezik ahhoz, hogy ki 

tudja magát fejezni a  

 

B2, középszint  

Ezen a szinten a diák megérti az összetett konkrét vagy elvont témájú szövegek 

gondolatmenetét, beleértve az érdeklődési körének megfelelő szakmai beszélgetéseket 

is. Folyamatos és természetes interakciót tud kezdeményezni és fenntartani anyanyelvű 

beszélővel. Képes világos és részletes szöveget alkotni változatos témakörökben, 

kifejteni véleményét aktuális témákról a lehetséges előnyök és hátrányok 

részletezésével. 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti a jelenkor problémáival 

kapcsolatos szövegek (cikkek, 

beszámolók, narratívák) lényegét, illetve 

a bennük rejlő információt, érvelést. 

Jórészt megérti az eseményekről, 

érzelmekről, véleményekről szóló, 

irodalmi prózai szövegeket.  

Hallott szöveg értése  Megérti a hosszabb előadást, képes 

követni az összetett érvelést, ha ezek 

számára nem idegen szakterületet 

érintenek. Megérti a rádióban és tévében 
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elhangzó, aktuális eseményekről szóló 

hírműsorok lényegét, valamint a 

köznyelvet használó játékfilmek 

többségét.  

Beszédkészség  Felkészülés nélkül folyékonyan és 

természetesen vesz részt mindennapi 

témákat érintő, anyanyelvű beszélőkkel 

folytatott társalgásban. Részletesen 

kifejti, megindokolja, megmagyarázza és 

megvédi véleményét, el tud mondani egy 

történetet. 

Interakció  Képes beszélgetést kezdeményezni, 

megfelelő időpontban szólal meg, 

valamint be tudja fejezni a társalgást, ha 

szükséges, bár ezt nem mindig elegánsan 

valósítja meg. Ismerős témák esetén fenn 

tudja tartani a beszélgetést azáltal, hogy 

megértését jelzi, illetve más személyeket 

is be tud vonni a beszélgetésbe.  

Íráskészség  Képes világosan fogalmazni részletes, 

összefüggő szöveget a jelenkor 

problémáiról és az érdeklődésével 

egybevágó témákról. Beszámol 

élményeiről, kifejti véleményét, érvel egy 

álláspont mellett és ellen.  

Nyelvhelyesség  A nyelvtant viszonylag magas fokon 

uralja. Nem vét félreértést okozó hibát, és 

legtöbb hibáját képes kijavítani. Általános 

témákban és saját érdeklődési területén 

jó szókinccsel rendelkezik ahhoz, hogy 

szabatosan fejezze ki magát.  
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Matematika 
 

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

legfontosabb feladat a tanuló önálló, rendszerezett, logikus gondolkodásának kialakítása, 

fejlesztése. A 9. évfolyamtól kezdve a spirális felépítésnek megfelelően – a korábbi képzési 

szakaszok során megszerzett készségekre, képességekre és ismeretekre alapozva – egyre 

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

tételek, bizonyítások).  

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

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

matematika deduktív jellege. Az új fogalmakat, algoritmusokat, ismereteket viszont 

továbbra is induktív módon, szemléltetéssel, felfedeztetéssel, tanulói tevékenységekre 

építve, a valósághoz kapcsolva kell bevezetni. 

Jól megválasztott problémák tárgyalása során válik a tanulók számára is 

szükségessé az új fogalmak bevezetése és pontos definiálása. Tanári irányítással a tételek, 

általános összefüggések is felfedeztethetők a tanulókkal. Ezen folyamat során fejlődik a 

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

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

azonban elengedhetetlen része a matematika tanításának, hiszen a bizonyításokon 

keresztül mutatható meg a matematika logikus és következetes felépítése. Az új fogalmak 

megalkotása, az összefüggések, stratégiák felfedezése és az ismereteknek feladatok, 

problémák megoldása során történő tudatos alkalmazása fejleszti a kombinatív 

készséget, a meglévő ismeretek mobilizálásának képességét, valamint a 

problémamegoldó gondolkodás eltérő típusainak adekvát használatát. Ennek a 

folyamatnak az eredményeképpen a tanuló meg tudja állapítani adott állítás, tétel 

érvényességi és alkalmazási körét, megállapításai, állításai mellett logikusan tud érvelni. 

A matematika tanulásának-tanításának egyik fő célja, hogy fejlődjön a tanuló mérlegelő 

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

képességek rendszere. A matematikai játékok, logikai feladványok fejlesztik a 

stratégiaalkotást, az algoritmikus gondolkodást, a kreativitást és a gondolkodás 

rugalmasságát. 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban az ismert számok köre az irracionális 

számokkal bővül, valamint új műveletek bevezetésére és már ismert műveletek 

alaphalmazának bővítésére kerül sor a permanenciaelv alapján. Ezen folyamat során a 

tanuló egyre inkább képes lesz rá, hogy változatos matematikai objektumokat jelölő 

szimbólumokkal végezzen műveleteket. 

A matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a 

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

ismeretanyagának tanulmányozásához, a mindennapi problémák, a természeti és a 

gazdasági folyamatok értelmezéséhez és kezeléséhez. Ehhez – több más fogalom mellett 

– szükséges a függvény fogalmának változatos (nemcsak számhalmazokon értelmezett) 

példák mentén történő kiterjesztése. 
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A tanuló a matematika szaknyelvét érti és tudatosan használja. Életkorának 

megfelelő matematikai, matematikatörténeti szöveget képes önállóan olvasni, értelmezni. 

Mind írásban, mind szóban képes gondolatait a matematika szaknyelvének szabatos 

alkalmazásával közölni. A tanuló különböző forrásokat (tankönyv, függvénytáblázat, saját 

jegyzet, digitális források) használhat az órákon és a számonkérések alkalmával, bizonyos 

tételek, azonosságok, képletek felidézésére. 

A tanuló társaival közösen tervez és hajt végre kooperatív tevékenységeket, 

projekteket. A közös munkában érvel, képes a vitára, az érvei ütköztetésére. Mérlegeli és 

kontrollálja mind a társai, mind a saját véleményét. 

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

absztrakciós szintjének megfelelő differenciálásnak. Ez a differenciálás jelentheti a Nat-

ban leírt tananyagtartalmaknak a lehetőségekhez igazított bővítését is. 

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

felfedezést segítő szoftvereket, digitális információforrásokat használ, a matematika 

alkalmazását segítő számítógépes programokat ismer meg. Aktív résztvevője a tanulási-

tanítási folyamatnak, ami lehetővé teszi azon kompetenciáinak és tervezési stratégiáinak 

a fejlődését, amelyek segítik a mai gyorsan változó világban való eligazodást és a 

különböző élethelyzetekben előforduló problémák megoldását. 

A matematika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az 

alábbi módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A matematika tanulása során elengedhetetlen a tananyag 

alapos és átfogó megértése. A szöveges feladatok megoldása fejleszti az értő olvasás és a 

releváns információk kiválasztásának készségét. Az általánosítás és az analógiák adekvát 

használata, több szempont egyidejű figyelembevétele, a rendszerezési képesség, a 

megszerzett tudás új helyzetekben való alkalmazása elősegítik az aktív, önirányított 

tanulás kompetenciáinak kialakítását, fenntartását, megerősítését. A matematika 

tantárgy a matematikai logika és az algoritmikus gondolkodás fejlesztésével, az ok-

okozati összefüggések megláttatásával hozzájárul a többi tantárgy tanulásához szükséges 

rendszerező, összefüggéseket felismerő, ezáltal hatékony önálló tanulási módszerek 

elsajátításához és megfelelő alkalmazásához is. 

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

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

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

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

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

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

táblázat, diagram és képlet) bemutatott tartalmak megértésének és alkotásának 

készségrendszere. 

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

problémamegoldás és az algoritmikus gondolkodás, melyek elősegítik a tanuló digitális 

kompetenciáinak fejlesztését. A különböző matematikai tárgyú szoftverek, alkalmazások, 

applikációk és játékok alkalmazásán keresztül a matematika tanulása hozzájárul a tanuló 

digitális kultúrájának kialakításához. 
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A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A matematika tanulása során a tanuló 

gondolkodásának fejlesztése elsősorban konkrét problémák megoldásán keresztül 

történik. A tanuló előzetes tudása és tapasztalata alapján azonosítja a problémákat, majd 

ismert matematikai fogalmakra támaszkodva stratégiát dolgoz ki ezek megoldására. 

Elfogadja, hogy a megoldás több különböző úton is elképzelhető, illetve találkozik olyan 

nyitott problémákkal is, amelyeknek több megoldása is lehetséges. Kellő kitartással 

próbál ki különböző matematikai módszereket, és felismeri azokat a problémákat is, 

amelyeknek nincs megoldása. 

A tanuló mérlegelő gondolkodásának fejlesztése többek között a feladatok megoldása 

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

induktív úton példákat általánosítani és deduktív érvelést használni a matematikai 

állítások bizonyítására. 

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

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

keresztül erősödik a tanuló felelősségtudata, gazdagodik az önképe, fejlődik a 

kooperációs készsége. A tanuló matematikai ismereteit alkalmazni tudja az egyéni célok 

eléréséhez szükséges tervezésben, az életét befolyásoló döntései megalapozásában és 

meghozatalában, a várható következmények mérlegelésében. A matematika tanulása 

elősegíti annak belátását, hogy a személyes erősségekre építeni, a hibákból pedig tanulni 

lehet. 

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

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

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

megtanulja tisztelni mások álláspontját, gondolkodásmódját. 

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

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

megismeri a gondolkodás logikai felépítésének eleganciáját, a matematikának a 

természethez, a művészetekhez és az épített környezethez fűződő viszonyát. 

A tanuló konkrét vagy képi reprezentációval vagy szimbolikus modellekkel végzi a 

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

matematikai fogalmak között. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése 

valódi adatok felhasználásával összeállított mindennapi problémák megoldásán keresztül 

történik. Ennek során a különböző megoldási lehetőségek keresése fejleszti a 

gondolkodás rugalmasságát és az új ötletek megalkotásának képességét. A tanuló 

megfelelő játékokon keresztül képessé válik a különböző kockázatok felmérésére, a 

számára kedvezőnek tűnő stratégia kidolgozására, és megtapasztalja döntései 

következményét. A matematikai projektekben való részvétel segíti a későbbi 

munkavállalás szempontjából fontos készségek kialakulását (kreativitás, 

problémamegoldás, kezdeményezőkészség, másokkal való együttműködés készsége). 
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9–10. ÉVFOLYAM 

 

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

kialakított készségekre, képességekre alapozva – a spirális tananyagfelépítést szem előtt 

tartva – az egyes témakörök új ismeretei matematikai szempontból egyre pontosabb és 

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

a fogalmak pontos definiálásának, az állítások, tételek indoklásának, bizonyításának, 

valamint az általánosításnak az igénye. Erre a szakaszra fokozottan jellemző a korábbi és 

az új ismeretek egységes rendszerbe foglalása, az egyes témakörökön belüli rendszerezés.  

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

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

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

kooperatív munkaformák, a csoportmunkában megoldandó projektfeladatok fejlesztik a 

matematikai kommunikációt. A digitális eszközök, dinamikus szoftverek, online felületek 

támogatják a szemléltetést, a megértést és a felfedeztetést. 

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

kiterjesztése és kiegészítése a korábbi szakaszokban is megjelenő tananyagtartalmaknak. 

Ebben a szakaszban jelennek meg először a valós számok; elsőfokú egyenlőtlenségek, 

egyenletrendszerek; másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek; a függvény fogalma, 

függvénytulajdonságok; a kör és részei. Vannak olyan témakörök, amelyek megjelennek 

más területek tanítása során is, ezért a tananyag egyes részeihez javasolt óraszámok nem 

feltétlenül jelentenek időben összefüggő egységet. Az algebrai eszközök és a 

függvényekkel kapcsolatos ismeretek bővülése lehetővé teszi a hétköznapi vagy 

matematikai nyelven megfogalmazott problémák és a megoldás során alkalmazott 

matematikai modellek körének bővülését. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

 

Témakör neve össz=9.+10. 

(javasolt 

óraszám) 

Halmazok 10=10+0 

Matematikai logika 10=10+0 

Kombinatorika, gráfok 18=6+12 

Számhalmazok, műveletek 8=8+0 

Hatvány, gyök 16=8+8 

Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás, 

függvényábrázolás során 
10=10+0 

Arányosság, százalékszámítás 8=8+0 

Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 18=18+0 

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek 14=0+14 

A függvény fogalma, függvénytulajdonságok 18=8+10 
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Geometriai alapismeretek 8=8+0 

Háromszögek 18=14+4 

Négyszögek, sokszögek 10=0+10 

A kör és részei 10=0+10 

Transzformációk, szerkesztések 20=0+20 

Leíró statisztika 10=0+10 

Valószínűség-számítás 10=0+10 

Összes óraszám: 216=108+108 

 

 

9. ÉVFOLYAM 

 

Témakör: Halmazok 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

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

végére:  

− látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat; 

− véges halmazok elemszámát meghatározza; 

− alkalmazza a logikai szita elvét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− adott halmazt diszjunkt részhalmazaira bont, osztályoz; 

− halmazokat különböző módokon megad; 

− halmazokkal műveleteket végez, azokat ábrázolja és értelmezi. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Halmaz közös elem nélküli részhalmazokra bontása, példák ennek alkalmazására a 

matematikán belül, más tantárgyaknál és a mindennapi életben 

− Halmaz megadása utasítással, elemek felsorolásával 

− Halmazok közötti viszonyok ábrázolása, értelmezése 

− Halmazok metszetének, uniójának, különbségének, komplementerének képzése, 

ábrázolása és értelmezése 

− Két-három halmaz elemszámával kapcsolatos feladatok megoldása logikai szita 

segítségével 

− Szemléletes kép végtelen halmazokról 

Fogalmak 

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

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

halmaz elemszáma, logikai szita 
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Javasolt tevékenységek 

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

digitálisan megjelenített alaphalmazból megadott tulajdonságokkal rendelkező 

elemek válogatása 

− Konkrét részhalmaz esetén a részhalmaz képzési szempontjainak megállapítása 

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

kitalálása különböző tulajdonságok alapján 

− Barkochba játék 

− A „végtelen szálloda” mint modell 

− Megszámlálhatóan végtelen számosságú halmazok elemei között egyértelmű 

hozzárendelés felfedeztetése, például a pozitív természetes számok halmazának 

számossága megegyezik a pozitív páros számok halmazának számosságával 

Témakör: Matematikai logika 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

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

végére:  

− látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat; 

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

logikai értékét; 

− tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− adott állításról eldönti, hogy igaz vagy hamis; 

− alkalmazza a tagadás műveletét egyszerű feladatokban; 

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

− megfogalmazza adott állítás megfordítását; 

− helyesen használja a „minden” és „van olyan” kifejezéseket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A matematikai bizonyítás fogalma 

− Állítás logikai értékének megállapítása (igaz vagy hamis) 

− Állítás tagadásának alkalmazása egyszerű feladatokban 

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

és alkalmazása matematikai és matematikán kívüli feladatokban 

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

indoklása egyszerű esetekben 

− Adott állítás megfordításának megfogalmazása 

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

megállapítása 

− Stratégiai és logikai játékok 
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Fogalmak 

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

és csak akkor” 

Javasolt tevékenységek 

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

indoklására, cáfolására 

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

csoportmunkában 

− Logikai készséget fejlesztő játékok, például „Einstein-fejtörő” 

− Stratégiai játékok, például egyszerű NIM játékok, táblás játékok 

− Tudatos pénzügyi tervezést segítő játékok 

Témakör: Kombinatorika, gráfok 

Javasolt óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

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

végére:  

− matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai 

tartalmú információkat kigyűjti, rendszerezi; 

− a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

− a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

− megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat; 

− alkalmazza a logikai szita elvét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Hétköznapi helyzetekhez kapcsolódó sorba rendezési és kiválasztási feladatok 

megoldása rendszerezéssel 

− Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása matematikai problémákban 

− Esetszétválasztás és szorzási elv alkalmazása feladatok megoldásában 

− Összeszámlálási modellek alkalmazása feladatok megoldásában 

Javasolt tevékenységek 

− Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása rendszerezett leszámlálással és 

a szorzási és/vagy esetszétválasztási elv alkalmazásával 

− Geometriai eszközök használata kombinatorikai problémák megoldására 

− Néhány feltételt tartalmazó tanulói órarend készítése kis elemszámmal 

− Azonos modellen alapuló, de különböző megfogalmazású feladatok megoldása 

− Szorzat vagy összeg alakban megadott eredményű kombinatorikafeladatokhoz saját 

szöveg írása 
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− Téves megoldású kombinatorikafeladatokban a hiba megtalálása és a tévedés 

kijavítása 

Témakör: Számhalmazok, műveletek 

Javasolt óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények 

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

végére:  

− ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a természetes 

számoktól a valós számokig; 

− ismer példákat irracionális számokra. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− a kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás műveleti azonosságokat helyesen 

alkalmazza különböző számolási helyzetekben; 

− racionális számokat tizedes tört és közönséges tört alakban is felír; 

− ismeri a valós számok és a számegyenes kapcsolatát; 

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

− a számolással kapott eredményeket nagyságrendileg megbecsüli, és így ellenőrzi az 

eredményt; 

− valós számok közelítő alakjaival számol, és megfelelően kerekít. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

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

helyes használata 

− Tizedes törtek átírása közönséges tört alakba és viszont 

− Irracionális számok szemléltetése 

− Racionális számok elhelyezkedése számegyenesen 

− Nyílt és zárt intervallumok fogalmának ismerete és alkalmazása 

− Számok abszolút értékének, ellentettjének és reciprokának meghatározása 

− Számológéppel elvégzett számítások eredményének előzetes becslése és 

nagyságrendi ellenőrzése 

− Valós számok adott jegyre kerekítése 

− Valós számok gyakorlati helyzetekben történő észszerű kerekítése 

Fogalmak 

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

abszolút érték, ellentett, reciprok 

Javasolt tevékenységek 

− A számológép helyes használatának elsajátítása, például műveleti sorrend, zárójelek 

− Írásban elvégzett műveletek ellenőrzése számológéppel 
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− Célszám megközelítése adott számjegyekkel, műveleti jelek és zárójelek 

használatával 

− Tanulói kiselőadás a helyi értékes számírás kialakulásáról, a számjegyek 

kialakulásának történetéről 

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

kerekítés alkalmazása 

− Adott mérés elvégzése esetén a mérési hiba következményeinek vizsgálata 

Témakör: Hatvány, gyök 

Javasolt óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények 

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

végére:  

− ismeri és alkalmazza a négyzetgyök fogalmát; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− ismeri és alkalmazza a négyzetgyök fogalmát és azonosságait; 

− ismeri és alkalmazza az egész kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás 

azonosságait; 

− ismeri és alkalmazza a normálalak fogalmát. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Valós számok hatványozása pozitív egész kitevőre 

− Hatványozás 0 és negatív egész kitevőre 

− A hatványozás azonosságainak megfigyelése, felfedezése 

− A hatványozás azonosságainak bizonyítása konkrét alapszám és tetszőleges pozitív 

egész kitevő esetén 

− Számok normálalakja 

− Számolás normálalak segítségével 

− A négyzetgyök definíciója 

− Nem negatív számok négyzetgyökének megadása számológép segítségével 

− A négyzetgyökvonás azonosságai 

Fogalmak 

hatványalap, hatványkitevő, normálalak, négyzetgyök 

Javasolt tevékenységek 

− Projektmunka: hányszor lehet félbehajtani egy nagyméretű papírt? Keresés az 

interneten, kísérlet végzése például egy teljes guriga vécépapírral 

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

cikkek valóságtartalmának megállapítása páros vagy csoportmunkában 
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Témakör: Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás, függvényábrázolás 

során 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− műveleteket végez algebrai kifejezésekkel; 

− ismer és alkalmaz egyszerű algebrai azonosságokat; 

− átalakít algebrai kifejezéseket összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok 

alkalmazásával. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

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

egytagú kifejezések hatványa 

− Műveleti azonosságok ismerete és alkalmazása egyenletek megoldása során 

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

azonosságok ismerete és alkalmazása (például oszthatósági feladatokban, egyenletek 

megoldásában, függvények ábrázolásában) 

− Egyszerű másodfokú polinom átalakítása teljes négyzetté kiegészítéssel 

− Algebrai kifejezések átalakítása összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes 

azonosságok alkalmazásával 

Fogalmak 

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

Javasolt tevékenységek 

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

magyarázata 

− Algebrai kifejezésekkel végzett műveletek geometriai modellezése 

− A nevezetes azonosságok geometriai megjelenítése 

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

négyzetének, 99 · 101 típusú szorzat eredményének kiszámolása fejben 

Témakör: Arányosság, százalékszámítás 

Javasolt óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények 

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

végére:  

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

szabályokat. Származtatott mértékegységeket átvált; 

− ismeri és alkalmazza a százalékalap, -érték, -láb, -pont fogalmát. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− ismeri és alkalmazza az egyenes és a fordított arányosságot. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Az egyenes és a fordított arányosság fogalmának ismerete és alkalmazása gyakorlati 

problémák megoldása során 

− Az egyenes és a fordított arányosság grafikonjának felismerése és elkészítése 

− Példák az egyenes és a fordított arányosságtól különböző arányosságokra 

(négyzetes, gyökös) 

− Példák egy irányban vagy ellentétes irányban változó mennyiségpárokra a 

mindennapi életből 

− Százalékszámítással kapcsolatos hétköznapi helyzetekhez (például háztartási 

bevételekhez, kiadásokhoz, pénzügyi fogalmakhoz, gazdasági folyamatokhoz) és más 

tantárgyakhoz köthető feladatok megoldása 

Fogalmak 

egyenes arányosság, fordított arányosság, százalékalap, százalékérték, százalékláb 

Javasolt tevékenységek 

− Összetett, valódi élethelyzetekkel kapcsolatos feladatok megoldása 

csoportmunkában, szükség esetén grafikon segítségével 

− Háztartási számlák elemzése az azokon megjelenő egységárak és fizetendő összegek 

figyelembevételével 

Témakör: Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 

Javasolt óraszám: 18 óra 

Tanulási eredmények 

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

végére:  

− matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai 

tartalmú információkat kigyűjti, rendszerezi; 

− adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít; 

− a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

− a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

− a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, 

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

− felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot; 

− egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− ismeri és alkalmazza a következő egyenletmegoldási módszereket: mérlegelv, 

grafikus megoldás, szorzattá alakítás; 
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− megold elsőfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket, elsőfokú 

kétismeretlenes egyenletrendszereket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Elsőfokú egyenletre, egyenlőtlenségre, egyenletrendszerre vezető matematikai vagy 

hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk 

kigyűjtése, rendszerezése 

− Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése 

− A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása 

− A kiválasztott modellben a probléma megoldása 

− A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába 

visszahelyettesítve, ellenőrzés és válaszadás az észszerűségi szempontokat 

figyelembe véve 

− Alaphalmaz, megoldáshalmaz fogalmának ismerete 

− Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet és egyenlőtlenség megoldása mérlegelvvel és 

grafikusan 

− Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása behelyettesítéssel, közös 

együtthatók módszerével, grafikusan 

− Elsőfokú egyenlettel, egyenlőtlenséggel, egyenletrendszerrel megoldható szöveges 

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

feladatok, pénzügyi és gazdasági tematikájú feladatok) 

Fogalmak 

alaphalmaz, megoldáshalmaz, mérlegelv 

Javasolt tevékenységek 

− Szöveges feladatok megoldása több különböző úton, a különböző megoldások 

összehasonlítása előnyök és hátrányok szempontjából 

− Hiányos, túlhatározott, illetve ellentmondó adatokat tartalmazó problémák 

vizsgálata 

− Nyílt végű problémák megoldása 

− Adott egyenlethez szöveges feladat alkotása és „feladatküldés” csoportmunkában 

− Digitális eszköz használata egyenletek, egyenlőtlenségek és egyenletrendszerek 

grafikus megoldása során; a digitális eszközzel történő ábrázolás előnyeinek és 

hátrányainak megbeszélése 

Témakör: A függvény fogalma, függvénytulajdonságok 

Javasolt óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények 

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

végére:  
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− képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel ábrázol; 

− adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon elemeit, 

amelyekhez a függvény az adott értéket rendeli. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− megad hétköznapi életben előforduló hozzárendeléseket; 

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

− táblázattal megadott függvény összetartozó értékeit ábrázolja koordináta-

rendszerben; 

− a grafikonról megállapítja függvények alapvető tulajdonságait. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Hétköznapi hozzárendelések megfigyelése, tulajdonságainak megfogalmazása: 

egyértelmű, kölcsönösen egyértelmű 

− Függvény megadása, alapvető függvénytani fogalmak ismerete 

− Függvényértékek meghatározása és táblázatba rendezése 

− Függvények ábrázolása táblázat alapján 

− Függvények alkalmazása valós, hétköznapi helyzetek jellemzésére, gyakorlati 

problémák megoldására 

− A grafikon alapján a függvény értelmezési tartományának, értékkészletének, 

minimumának, maximumának és zérushelyének megállapítása, a növekedés és 

fogyás leolvasása 

− Lineáris függvény, másodfokú függvény, fordított arányosságot leíró függvény (elemi 

függvények) grafikonja, tulajdonságai 

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

c, f(x + c), c·f(x), |f(x)| 

− Lineáris függvények hozzárendelési utasításának leolvasása grafikon alapján 

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

alkalmazása gyakorlati problémák megoldása során 

− Kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés megfordítása és a megfordított 

hozzárendelés ábrázolása 

Fogalmak 

egyértelmű hozzárendelés, kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés, értelmezési 

tartomány, képhalmaz, értékkészlet, helyettesítési érték, szélsőérték, zérushely, 

növekedés, fogyás 

Javasolt tevékenységek 

− Összetett, valódi helyzetekkel, például demográfiai kérdésekkel, pénzügyi 

feladatokkal kapcsolatos grafikonok elemzése csoportmunkában 

− Hétköznapi helyzetekben időben változó folyamatokkal kapcsolatos mérések 

végzése és a mért adatok ábrázolása koordináta-rendszerben (például hőmérséklet) 
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− A tanulók mindennapi életéhez kapcsolódó grafikonok ábrázolása és elemzése 

(például út-idő grafikon az iskolába való eljutásról) 

− Egyszerű, másodfokú függvénnyel jellemezhető, gyakorlati helyzethez köthető 

szélsőérték-feladatok megoldása csoportmunkában, például adott hosszúságú 

spárgával bekeríthető maximális területű téglalap adatainak mérése, megfigyelése 

− Függvények ábrázolása digitális eszköz segítségével 

− Barkochba játék a függvényekkel kapcsolatos fogalmak használatával 

− Szöveges feladatok megoldása grafikus úton 

− Algebrai úton nem vagy nehezen megoldható egyenletek közelítő megoldása grafikus 

úton digitális eszköz segítségével 

Témakör: Geometriai alapismeretek 

Javasolt óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények 

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

végére:  

− ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, 

távolságát és hajlásszögét; 

− felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

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

− ismeri és alkalmazza a nevezetes szögpárok tulajdonságait; 

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

digitális eszközzel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

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

− Egyenesek kölcsönös helyzetének ismerete és alkalmazása 

− Nevezetes szögpárok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: pótszögek, 

mellékszögek, kiegészítő szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek 

− A szakaszfelező merőleges és a szögfelező mint ponthalmazok tulajdonságainak 

ismerete  

− Dinamikus geometriai szoftver alkalmazásának előkészítése, használata 

− Alapszerkesztések végrehajtása hagyományos vagy digitális eszközzel euklideszi 

módon: szakaszfelező merőleges, szögfelező, merőleges és párhuzamos egyenesek 

szerkesztése, szög másolása 

Fogalmak 

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

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

szakaszfelező merőleges, szögfelező 
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Javasolt tevékenységek 

− Az osztályteremben vagy a terem környezetében „egyenesek” kölcsönös helyzetének 

megadása, ezek távolságának megmérése 

− Számszerű adatként csak a méretarányt tartalmazó térkép alapján valódi távolságok 

meghatározása, becslése 

− Számszerű adatként csak méretarányt tartalmazó térképen adott helységektől 

(közelítőleg) egyenlő távolságra levő helységek megkeresése 

Témakör: Háromszögek 

Javasolt óraszám: 14 óra 

Tanulási eredmények 

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

végére:  

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

esetén; 

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

szabályokat. Származtatott mértékegységeket átvált; 

− sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja 

meg válaszát; 

− kiszámítja háromszögek területét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− ismeri és alkalmazza a háromszögek oldalai, szögei, oldalai és szögei közötti 

kapcsolatokat; a speciális háromszögek tulajdonságait; 

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

vonatkozó fogalmakat és tételeket; 

− ismeri és alkalmazza a Pitagorasz-tételt és megfordítását. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A háromszögek csoportosítása oldalak és szögek szerint 

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

oldalai és szögei között 

− Speciális háromszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: szabályos, egyenlő 

szárú, derékszögű háromszög 

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

ismerete és alkalmazása: oldalfelező merőleges, szögfelező, magasságvonal, 

súlyvonal, középvonal, körülírt, illetve beírt kör 

− Az oldalfelező merőlegesek és a belső szögfelezők metszéspontjára vonatkozó tétel 

bizonyítása 

− A Pitagorasz-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása 

− A Pitagorasz-tétel bizonyítása 

− Háromszög területének kiszámítása 
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Fogalmak 

szabályos háromszög, egyenlő szárú háromszög, derékszögű háromszög, oldalfelező 

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

Javasolt tevékenységek 

− A háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó tételek 

felfedeztetése szerkesztéssel vagy dinamikus geometriai szoftver alkalmazásával, 

páros vagy csoportmunkában 

− Konkrét alakzatok átdarabolása más alakzattá páros vagy csoportmunkában 

− A derékszögű háromszög oldalaira szerkesztett négyzetek átdarabolása a Pitagorasz-

tételnek megfelelő módon, pitagoraszi tangramok vagy dinamikus geometriai 

szoftver alkalmazásával 

 

10. ÉVFOLYAM 

 

Témakör: Kombinatorika, gráfok 

Javasolt óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények 

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

végére:  

− matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai 

tartalmú információkat kigyűjti, rendszerezi; 

− a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

− a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

− megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat; 

− konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok segítségével; 

− véges halmazok elemszámát meghatározza; 

− alkalmazza a logikai szita elvét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Hétköznapi helyzetekhez kapcsolódó sorba rendezési és kiválasztási feladatok 

megoldása rendszerezéssel 

− Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása matematikai problémákban 

− Esetszétválasztás és szorzási elv alkalmazása feladatok megoldásában 

− Összeszámlálási modellek alkalmazása feladatok megoldásában 

− Gráfok alkalmazása konkrét hétköznapi és matematikai szituációk szemléltetésére, 

feladatok megoldására 

Fogalmak 

gráf, gráf csúcsa, gráf éle 
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Javasolt tevékenységek 

− Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása rendszerezett leszámlálással és 

a szorzási és/vagy esetszétválasztási elv alkalmazásával (ismétlés) 

− Geometriai eszközök használata kombinatorikai problémák megoldására (ismétlés) 

− Néhány feltételt tartalmazó tanulói órarend készítése kis elemszámmal (ismétlés) 

− Azonos modellen alapuló, de különböző megfogalmazású feladatok megoldása 

(ismétlés) 

− Szorzat vagy összeg alakban megadott eredményű kombinatorikafeladatokhoz saját 

szöveg írása (ismétlés) 

− Téves megoldású kombinatorikafeladatokban a hiba megtalálása és a tévedés 

kijavítása (ismétlés) 

− Sorba rendezési feladatok megoldásának szemléltetése gráffal 

− Adott gráfhoz hozzáillő feladatszöveg alkotása és „feladatküldés” csoportmunkában 

Témakör: Hatvány, gyök 

Javasolt óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények 

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

végére:  

− ismeri és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát; 

− ismeri és alkalmazza a racionális kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás 

azonosságait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− ismeri és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát és azonosságait; 

− ismeri és alkalmazza az egész kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás 

azonosságait; 

− ismeri és alkalmazza a normálalak fogalmát. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Valós számok hatványozása pozitív egész, 0 és negatív egész kitevőre (ismétlés) 

− A gyökvonás azonosságainak megfigyelése, felfedezése 

− A gyökvonás azonosságainak bizonyítása  

− Az n-edik gyök definíciója 

− Nemnegatív számok négyzetgyökének megadása számológép segítségével 

− A gyökvonás azonosságai 

Fogalmak 

n-edik gyök 
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Témakör: Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek 

Javasolt óraszám: 14 óra 

Tanulási eredmények 

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

végére:  

− matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai 

tartalmú információkat kigyűjti, rendszerezi; 

− adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít; 

− a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

− a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

− a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, 

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

− felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot; 

− egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− megold másodfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket; ismeri és 

alkalmazza a diszkriminánst, a megoldóképletet és a gyöktényezős alakot. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Másodfokú egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi 

nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, 

rendszerezése 

− Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése 

− A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása 

− A kiválasztott modellben a probléma megoldása 

− A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába 

visszahelyettesítve, ellenőrzés és válaszadás az észszerűségi szempontokat 

figyelembe véve 

− Egyenletek megoldása ekvivalens átalakításokkal 

− Másodfokú egyenlet megoldása szorzattá alakítással, teljes négyzetté kiegészítéssel, 

megoldóképlettel és grafikusan 

− Egyszerű másodfokúra visszavezethető egyenletek megoldása 

− Másodfokú egyenlőtlenség megoldása grafikusan 

− Másodfokú egyenlettel megoldható szöveges feladatok megoldása 

− baxcx +=+   

Fogalmak 

másodfokú egyenlet megoldóképlete, diszkrimináns, gyöktényezős alak, ekvivalens 

átalakítás 



407 

 

Javasolt tevékenységek 

− Másodfokú egyenlet megoldása konkrét együtthatókkal és paraméterekkel, a 

lépéseket párhuzamosan végezve 

− Digitális eszköz használata egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása során 

− Tanulói kiselőadás tartása magasabb fokú egyenletek megoldásának történetéről, 

érdekességeiről 

Témakör: A függvény fogalma, függvénytulajdonságok 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

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

végére:  

− képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel ábrázol; 

− adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon elemeit, 

amelyekhez a függvény az adott értéket rendeli. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− megad hétköznapi életben előforduló hozzárendeléseket; 

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

− táblázattal megadott függvény összetartozó értékeit ábrázolja koordináta-

rendszerben; 

− a grafikonról megállapítja függvények alapvető tulajdonságait. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Hétköznapi hozzárendelések megfigyelése, tulajdonságainak megfogalmazása: 

egyértelmű, kölcsönösen egyértelmű 

− Függvény megadása, alapvető függvénytani fogalmak ismerete 

− Függvényértékek meghatározása és táblázatba rendezése 

− Függvények ábrázolása táblázat alapján 

− Függvények alkalmazása valós, hétköznapi helyzetek jellemzésére, gyakorlati 

problémák megoldására 

− A grafikon alapján a függvény értelmezési tartományának, értékkészletének, 

minimumának, maximumának és zérushelyének megállapítása, a növekedés és 

fogyás leolvasása 

− Lineáris függvény, másodfokú függvény, négyzetgyökfüggvény, fordított 

arányosságot leíró függvény (elemi függvények) grafikonja, tulajdonságai 

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

c, f(x + c), c·f(x), |f(x)| 

− Lineáris függvények hozzárendelési utasításának leolvasása grafikon alapján 

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

alkalmazása gyakorlati problémák megoldása során 
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− Kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés megfordítása és a megfordított 

hozzárendelés ábrázolása 

Fogalmak 

egyértelmű hozzárendelés, kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés, értelmezési 

tartomány, képhalmaz, értékkészlet, helyettesítési érték, szélsőérték, zérushely, 

növekedés, fogyás 

Javasolt tevékenységek 

− Összetett, valódi helyzetekkel, például demográfiai kérdésekkel, pénzügyi 

feladatokkal kapcsolatos grafikonok elemzése csoportmunkában 

− Hétköznapi helyzetekben időben változó folyamatokkal kapcsolatos mérések 

végzése és a mért adatok ábrázolása koordináta-rendszerben (például hőmérséklet) 

− A tanulók mindennapi életéhez kapcsolódó grafikonok ábrázolása és elemzése 

(például út-idő grafikon az iskolába való eljutásról) 

− Egyszerű, másodfokú függvénnyel jellemezhető, gyakorlati helyzethez köthető 

szélsőérték-feladatok megoldása csoportmunkában, például adott hosszúságú 

spárgával bekeríthető maximális területű téglalap adatainak mérése, megfigyelése 

− Függvények ábrázolása digitális eszköz segítségével 

− Barkochba játék a függvényekkel kapcsolatos fogalmak használatával 

− Szöveges feladatok megoldása grafikus úton 

− Algebrai úton nem vagy nehezen megoldható egyenletek közelítő megoldása grafikus 

úton digitális eszköz segítségével 

Témakör: Háromszögek 

Javasolt óraszám: 4 óra (ismétlés) 

Témakör: Négyszögek, sokszögek 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

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

végére:  

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

esetén; 

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

szabályokat. Származtatott mértékegységeket átvált; 

− sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja 

meg válaszát; 

− ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja; 

− átdarabolással kiszámítja sokszögek területét. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

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

belső és külső szögeinek összegét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Speciális négyszögek (trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, 

négyzet) tulajdonságainak ismerete, területének kiszámítása 

− Konvex sokszögeknél az átlók számára, a belső és külső szögösszegre vonatkozó 

tételek ismerete, bizonyítása és alkalmazása 

− Szabályos sokszög fogalmának ismerete 

− Szabályos sokszög területe átdarabolással 

Fogalmak 

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

szabályos sokszög 

Javasolt tevékenységek 

− Különböző típusú speciális négyszögek területének meghatározására vonatkozó 

formula felfedeztetése átdarabolással 

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

átdarabolással, hajtogatással vagy dinamikus geometriai szoftver segítségével 

− Projektmunka: lakás/iskola alaprajzának elkészítése méretarányosan 

Témakör: A kör és részei 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

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

végére:  

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

esetén; 

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

szabályokat. Származtatott mértékegységeket átvált; 

− sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja 

meg válaszát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− ki tudja számolni a kör és részeinek kerületét, területét; 

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

− ismeri és alkalmazza a Thalész-tételt és megfordítását. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

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

tartozó körív hosszával 

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

tartozó körcikk területével 

− Kör, körcikk, körgyűrű és körszelet területének és kerületének kiszámítása 

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

húzott sugárra, és hogy külső pontból húzott érintőszakaszok egyenlő hosszúak 

− A Thalész-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása 

− A Thalész-tétel bizonyítása 

Fogalmak 

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

Javasolt tevékenységek 

− Annak felfedeztetése méréssel, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá 

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

foglalása 

− A Thalész-tétel felfedeztetése szerkesztéssel, szögméréssel vagy dinamikus 

geometriai szoftver alkalmazásával 

Témakör: Transzformációk, szerkesztések 

Javasolt óraszám: 20 óra 

Tanulási eredmények 

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

végére:  

− ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat; 

− ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket; 

− alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában; 

− ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének arányára 

vonatkozó tételeket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− ismer példákat geometriai transzformációkra; 

− ismeri és alkalmazza a síkbeli egybevágósági transzformációkat és tulajdonságaikat; 

alakzatok egybevágóságát; 

− ismeri és alkalmazza a középpontos hasonlósági transzformációt, a hasonlósági 

transzformációt és az alakzatok hasonlóságát; 

− megszerkeszti egy alakzat tengelyes, illetve középpontos tükörképét, pont körüli 

elforgatottját, párhuzamos eltoltját hagyományosan és digitális eszközzel; 

− geometriai szerkesztési feladatoknál vizsgálja és megállapítja a szerkeszthetőség 

feltételeit. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Példák ismerete geometriai hozzárendelésekre (merőleges vetítés, párhuzamos 

vetítés, merőleges affinitás, térkép, fényképezés) 

− A tengelyes tükrözés, a középpontos tükrözés, a pont körüli forgatás és a 

párhuzamos eltolás ismerete, tulajdonságaik 

− A vektor fogalmának kialakítása a párhuzamos eltolás segítségével 

− Egybevágósági transzformációk egymás utáni végrehajtása 

− Egybevágósági transzformációk végrehajtása szerkesztéssel vagy digitális eszközzel 

− Egybevágó alakzatok, szimmetriák megfigyelése a környezetben, művészeti 

alkotásokban 

− Az egybevágósági transzformációk alkalmazása feladatok megoldásában, tételek 

bizonyításában 

− Háromszögek egybevágóságának alapesetei és ezek alkalmazása 

− Négyszögek egybevágósága 

− Egyszerű szerkesztési feladatok megoldása hagyományos vagy digitális eszközzel; 

diszkusszió 

− Gyakorlati feladatok megoldása egybevágóságok segítségével (például a sík 

parkettázása különféle síkidomokkal; szabásminta készítése, használata) 

− A középpontos hasonlósági transzformáció és a hasonlósági transzformáció 

ismerete, tulajdonságai 

− A hasonlóság fogalmának ismerete és alkalmazása feladatok megoldásában, tételek 

bizonyításában 

− Gyakorlati feladatok megoldása hasonlóság segítségével (például alaprajz-, 

térképkészítés, modellezés) 

Fogalmak 

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

egybevágóság, forgásszög, vektor, vektorok összege, középpontos hasonlósági 

transzformáció, hasonlósági transzformáció, hasonlóság, a hasonlóság aránya 

Javasolt tevékenységek 

− Gyakorlati példák keresése geometriai hozzárendelésekre, például fényképezés, 

filmvetítés 

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

mint két tengelyes tükrözés egymásutánja 

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

szimmetriák szempontjából; hasonló módszerrel képek alkotása 

− A sík parkettázása egybevágó háromszögekkel, négyszögekkel papírsablonok vagy 

dinamikus geometriai szoftver segítségével 

− A tengelyes vagy középpontos szimmetriára alapozó stratégiai játékok (például 

pénzforgatós, színezős) páros munkában 
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− Az iskola közelében lévő magas épület (például templomtorony) magasságának 

meghatározása egy egyenes bot segítségével a bot és az épület árnyékának 

méréséből („Thalész-módszer”) csoportmunkában 

− Valódi távolságok, valódi útvonalak hosszának meghatározása papíralapú térkép 

alapján 

Témakör: Leíró statisztika 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

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

végére:  

− adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez; 

− hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető statisztikai 

jellemzőit meghatározza, értelmezi és értékeli; 

− felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− adatsokaságból adott szempont szerint oszlop- és kördiagramot készít hagyományos 

és digitális eszközzel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Statisztikai adatok gyűjtésének tervezése 

− Statisztikai adatok gyűjtése hagyományos és internetes forrásból 

− Statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése középértékekkel hagyományos és 

digitális eszközzel 

− A kapott adatok értelmezése, értékelése, egyszerű statisztikai következtetések 

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

eszközzel 

− Konkrét adatsokaság ábrázolásához, statisztikai kérdés megválaszolásához a 

megfelelő diagramtípus kiválasztása 

− Kördiagramból oszlopdiagram készítése és viszont 

− Grafikus manipulációk felismerése és javítása diagramok esetén 

Fogalmak 

oszlopdiagram, kördiagram, átlag, medián, módusz 

Javasolt tevékenységek 

− Adatgyűjtés megtervezése, például forgalomszámlálás vagy iskolai felmérés 

előkészítése 

− A megtervezett statisztikai adatgyűjtés lebonyolítása, az eredmények szemléltetése 

grafikonok segítségével, a kapott eredmények értékelő bemutatása tanulói 

kiselőadás formájában 
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− Különböző adatsokaságok esetében annak vizsgálata, hogy ezek jellemezhetők-e az 

ismert középértékekkel 

− Érvelés a tanuló saját érdemjegyei alapján különböző statisztikai jellemzők 

segítségével a kedvezőbb év végi jegyért 

− Különböző sportágak értékelési rendszerének és statisztikáinak bemutatása tanulói 

kiselőadás keretében 

− Osztályok/tantárgyak eredményeinek összehasonlítása érdemjegyek és ezek 

középértékei alapján 

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

készítése, ezek szóbeli értékelése, javítása 

Témakör: Valószínűség-számítás 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

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

végére:  

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

relatív gyakoriság, valószínűség, egymást kizáró események, független események 

fogalmát megkülönbözteti és alkalmazza. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− tapasztalatai alapján véletlen jelenségek jövőbeni kimenetelére észszerűen tippel; 

− véletlen kísérletek adatait rendszerezi, relatív gyakoriságokat számol, nagy 

elemszám esetén számítógépet alkalmaz. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Valószínűségi kísérletek elvégzése, gyakorisági, relatív gyakorisági táblázatok 

készítése 

− A valószínűség fogalmának bevezetése statisztikai alapon 

− A klasszikus valószínűségi modell fogalma és alkalmazása 

− Diszkrét valószínűség-eloszlások ábrázolása hagyományos és digitális eszközzel 

Fogalmak 

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

valószínűség, diszkrét valószínűség-eloszlás 

Javasolt tevékenységek 

− Konkrét valószínűségi kísérletek végrehajtása vagy dinamikus szoftver segítségével 

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

kapott gyakoriságok és relatív gyakoriságok táblázatba foglalása; tippelés az egyes 

kimenetelekre és becslés a bekövetkezésük valószínűségére 
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− Játékokban a szerencsefaktor vizsgálata, például „Ki nevet a végén” játék esetében az 

első hatos dobás eloszlása 

− Különböző társasjátékokban stratégia meghatározása, döntéshozatal esélylatolgatás 

alapján 

− Különböző szerencsejátékok (lottó, totó, póker, black jack, internetes 

sportfogadások) esetében a nyerési esély összehasonlítása 

 

9–12. ÉVFOLYAM, SPECIÁLIS TAGOZAT  

   

Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint 

tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi 

tevékenységről. A matematika tanulása érzelmi és motivációs vonatkozásokban is 

formálja, gazdagítja a személyiséget, fejleszti az önálló, rendszerezett gondolkodást, és 

alkalmazásra képes tudást hoz létre. A matematikai gondolkodás fejlesztése segíti a 

gondolkodás általános kultúrájának kiteljesedését.  

A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A 

matematika: kulturális örökség; gondolkodásmód; alkotó tevékenység; a gondolkodás 

örömének forrása; a mintákban, struktúrákban tapasztalható rend és esztétikum 

megjelenítője; önálló tudomány; más tudományok segítője; a mindennapi élet része és a 

szakmák eszköze.  

A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mindinkább 

ki tudják választani és alkalmazni tudják a természeti és társadalmi jelenségekhez 

illeszkedő modelleket, gondolkodásmódokat (analógiás, heurisztikus, becslésen alapuló, 

matematikai logikai, axiomatikus, valószínűségi, konstruktív, kreatív stb.), módszereket 

(aritmetikai, algebrai, geometriai, függvénytani, statisztikai stb.) és leírásokat. A 

matematikai nevelés sokoldalúan fejleszti a tanulók modellalkotó tevékenységét. 

Ugyanakkor fontos a modellek érvényességi körének és gyakorlati alkalmazhatóságának 

eldöntését segítő képességek fejlesztése. Egyaránt lényeges a reproduktív és a 

problémamegoldó, valamint az alkotó gondolkodásmód megismerése, elsajátítása, 

miközben nem szorulhat háttérbe az alapvető tevékenységek (pl. mérés, 

alapszerkesztések), műveletek (pl. aritmetikai, algebrai műveletek, transzformációk) 

automatizált végzése sem. A tanulás elvezethet a matematika szerepének megértésére a 

természet- és társadalomtudományokban, a humán kultúra számos ágában. Segít 

kialakítani a megfogalmazott összefüggések, hipotézisek bizonyításának igényét. 

Megmutathatja a matematika hasznosságát, belső szépségét, az emberi kultúrában 

betöltött szerepét. Fejleszti a tanulók térbeli tájékozódását, esztétikai érzékét.  

A tanulási folyamat során fokozatosan megismertetjük a tanulókkal a matematika belső 

struktúráját (fogalmak, axiómák, tételek, bizonyítások elsajátítása). Mindezzel fejlesztjük 

a tanulók absztrakciós és szintetizáló képességét. Az új fogalmak alkotása, az 

összefüggések felfedezése és az ismeretek feladatokban való alkalmazása fejleszti a 
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kombinatív készséget, a kreativitást, az önálló gondolatok megfogalmazását, a felmerült 

problémák megfelelő önbizalommal történő megközelítését, megoldását. A diszkussziós 

képesség fejlesztése, a többféle megoldás keresése, megtalálása és megbeszélése a 

többféle nézőpont érvényesítését, a komplex problémakezelés képességét is fejleszti. A 

folyamat végén a tanulók eljutnak az önálló, rendszerezett, logikus gondolkodás bizonyos 

szintjére.  

A műveltségi terület a különböző témakörök szerves egymásra épülésével kívánja feltárni 

a matematika és a matematikai gondolkodás világát. A fogalmak, összefüggések érlelése 

és a matematikai gondolkodásmód kialakítása egyre emelkedő szintű spirális felépítést 

indokol – az életkori, egyéni fejlődési és érdeklődési sajátosságoknak, a bonyolódó 

ismereteknek, a fejlődő absztrakciós képességnek megfelelően. Ez a felépítés egyaránt 

lehetővé teszi a lassabban haladókkal való foglalkozást és a tehetség kibontakoztatását.  

A matematikai értékek megismerésével és a matematikai tudás birtokában a tanulók 

hatékonyan tudják használni a megszerzett kompetenciákat az élet különböző területein. 

A matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a 

természettudományok, az informatika, a technikai, a humán műveltségterületek, illetve a 

választott szakma ismeretanyagának tanulmányozásához, a mindennapi problémák 

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a 

képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, 

hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos területeken használhatjuk. Az 

adatok, táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése nagyban segítheti a 

mindennapokban, és különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. 

Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A 

tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a 

jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt.  

A tanulók rendszeresen oldjanak meg önállóan feladatokat, aktívan vegyenek részt a 

tanítási, tanulási folyamatban. A feladatmegoldáson keresztül a tanulók képessé 

válhatnak a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára. Kialakul bennük az önellenőrzés 

igénye, a sajátjukétól eltérő szemlélet tisztelete. Mindezek érdekében is a tanítás 

folyamában törekedni kell a tanulók pozitív motiváltságának biztosítására, önállóságuk 

fejlesztésére. A matematikatanítás, -tanulás folyamatában egyre nagyobb szerepet kaphat 

az önálló ismeretszerzés képesség fejlesztése az ajánlott, illetve az önállóan megkeresett, 

nyomtatott és internetes szakirodalom által. A matematika a lehetőségekhez igazodva 

támogatni tudja az elektronikus eszközök (zsebszámológép, számítógép, grafikus 

kalkulátor), internet, oktatóprogramok stb. célszerű felhasználását, ezzel hozzájárul a 

digitális kompetencia fejlődéséhez.  

A tananyag egyes részleteinek csoportmunkában történő feldolgozása, a 

feladatmegoldások megbeszélése az együttműködési képesség, a kommunikációs 

képesség fejlesztésének, a reális önértékelés kialakulásának fontos területei. Ugyancsak 

nagy gondot kell fordítani a kommunikáció fejlesztésére (szövegértésre, mások szóban és 

írásban közölt gondolatainak meghallgatására, megértésére, saját gondolatok közlésére), 

az érveken alapuló vitakészség fejlesztésére. A matematikai szöveg értő olvasása, 
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tankönyvek, lexikonok használata, szövegekből a lényeg kiemelése, a helyes 

jegyzeteléshez szoktatás a felsőfokú tanulást is segíti.   

Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá arra, hogy milyen előnyöket jelenthet 

a mindennapi életben, ha valaki jártas a problémamegoldásban. A matematikatanítás 

alapvető feladata a pénzügyi-gazdasági kompetenciák kialakítása. Életkortól függő 

szinten rendszeresen foglakozzunk olyan feladatokkal, amelyekben valamilyen probléma 

legjobb megoldását keressük. Szánjunk kiemelt szerepet azoknak az 

optimumproblémáknak, amelyek gazdasági kérdésekkel foglalkoznak, amikor költség, 

kiadás minimumát; elérhető eredmény, bevétel maximumát keressük. Fokozatosan 

vezessük be matematikafeladatainkban a pénzügyi fogalmakat: bevétel, kiadás, haszon, 

kölcsön, kamat, értékcsökkenés, -növekedés, törlesztés, futamidő stb. Ezek a feladatok 

erősítik a tanulókban azt a tudatot, hogy matematikából valóban hasznos ismereteket 

tanulnak, illetve, hogy a matematika alkalmazása a mindennapi élet szerves része. Az 

életkor előrehaladtával egyre több példát mutassunk arra, milyen területeken tud segíteni 

a matematika. Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy milyen matematikai ismereteket 

alkalmaznak az alapvetően matematikaigényes, illetve a matematikát csak kisebb részben 

használó szakmák (pl. informatikus, mérnök, közgazdász, pénzügyi szakember, biztosítási 

szakember, valamint pl. vegyész, grafikus, szociológus), ezzel is segítve a tanulók 

pályaválasztását.   

A matematikához való pozitív hozzáállást nagyban segíthetik a matematikai tartalmú 

játékok és a matematikához kapcsolódó érdekes problémák és feladványok.  

A matematika a kultúrtörténetnek is része. Segítheti a matematikához való pozitív 

hozzáállást, ha bemutatjuk a tananyag egyes elemeinek a művészetekben való 

alkalmazását. A motivációs bázis kialakításában komoly segítség lehet a 

matematikatörténet egy-egy mozzanatának megismertetése, a máig meg nem oldott, 

egyszerűnek tűnő matematikai sejtések megfogalmazása, nagy matematikusok életének, 

munkásságának megismerése.  

Minden életkori szakaszban fontos a differenciálás. Ez nemcsak az egyéni igények 

figyelembevételét jelenti. Sokszor az alkalmazhatóság vezérli a tananyag és a 

tárgyalásmód megválasztását, más esetekben a tudományos igényesség szintje szerinti 

differenciálás szükséges. Egy adott osztály matematikatanítása során a célok, feladatok 

teljesíthetősége igényli, hogy a tananyag megválasztásában a tanulói érdeklődés és a 

pályaorientáció is szerepet kapjon. A matematikát alkalmazó pályák felé vonzódó tanulók 

gondolkodtató, kreativitást igénylő versenyfeladatokkal motiválhatók, a humán területen 

továbbtanulni szándékozók számára érdekesebb a matematika kultúrtörténeti 

szerepének kidomborítása, másoknak a középiskolai matematika gyakorlati 

alkalmazhatósága fontos. A fokozott szaktanári figyelem, az iskolai könyvtár és az 

elektronikus eszközök használatának lehetősége segíthetik az esélyegyenlőség 

megvalósulását.  

Ez a kerettanterv a négy évfolyamos speciális matematikatanítás számára készült. Ennek 

nagy szerepe van a tudósutánpótlás biztosításában, de nagy a hatása gazdasági élet 

szakemberutánpótlására is.  
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Elsődleges célunk, hogy megőrizzük a matematika tagozatos osztályok haladó 

hagyományait, ugyanakkor azt is várjuk, hogy az e tanterv alapján tanuló diákok a 

felsőoktatásban jól hasznosítható ismeretekkel hagyják el a középiskolát. A rendelkezésre 

álló nagyobb órakeretet hatékonyabb, de időigényes módszerek (pl. önálló felfedeztetés, 

differenciált feladatok) alkalmazására is fel kívánjuk használni, hasonlóképpen gondot 

fordítunk a felmerülő problémák részletesebb elemzésére. A tapasztalatok azt mutatták, 

hogy a fenti célú mérsékelt tananyag-növekedés az elért szemléletfejlődéssel és a 

megnövekedett gyakorlási időkkel jelentős teljesítményjavulást eredményez.  

Emelt szintű matematika kerettanterv szerint már ötödik (esetleg hetedik) osztálytól 

tanulhatnak az általános iskolások. Azonban e kerettanterv készítésekor nem tételeztük 

fel az általános iskolás emelt szintű tananyag ismeretét, célszerűnek látjuk az egyes témák 

tárgyalásának kezdetén az emelt szintű általános iskolai legfontosabb kiegészítő 

ismeretek áttekintését.  

 

9-10. ÉVFOLYAM  

  

A matematika kerettantervnek ez a fejezete a négyosztályos gimnáziumok azon 

tanulóinak szól, akik matematikából speciális tantervű képzést választottak. Ezért a 

tananyag összeállításánál feltételezhetjük, hogy kiemelkedő matematikai képességű, 

érdeklődőbb tanulóknak szól. A normál osztályokéhoz képest kiegészítő elemek kerülnek 

a tananyagba. Ezek egy része motivációs erejű, vannak olyanok, amelyek az emelt szintű 

érettségi vizsgára való felkészülést segíthetik, vannak olyanok is, amelyek a 

felsőoktatásban lesznek majd hasznosíthatók. Olyan tananyagelemeket is szerepeltetünk 

ezeken az évfolyamokon, amelyek biztosabbá teszik a tanulók ismereteit, kitekintést 

nyújtanak egy-egy témakör szélesebb körű alkalmazásaira, segíthetik a versenyeken való 

eredményesebb szereplésüket. Nem feltétlenül törekszünk a tananyag erőszakos 

növelésére, a korosztálynak megfelelő, mélyebb tárgyalást tartjuk elsődlegesnek.  

A középiskola első két évfolyamán sok, korábban már szereplő ismeret, összefüggés, 

fogalom újra előkerül úgy, hogy a fogalmak definiálásán, a tételek igazolásán, 

rendszerezésén, kapcsolataik feltárásán és alkalmazási lehetőségeik megismerésén lesz a 

hangsúly. A kerettantervben szereplő tételek nagy többségét is bizonyítani kell. Ezért a 

tanulóknak meg kell ismerkedniük a tudományos feldolgozás alapvető módszereivel. 

(Mindenki által elfogadott alapelvek/axiómák, már bizonyított állítások, új sejtések, 

állítások megfogalmazása és azok igazolása, a fentiek összegzése, a nyitva maradt 

kérdések felsorolása, a következmények elemzése.)  

A fenti célok az általános iskolai matematikatanítás céljaihoz képest jelentős többletet 

jelentenek. Fontos, hogy változatos módszertani megoldásokkal tegyük könnyebbé az 

átmenetet. Hasznosak lehetnek ebből a szempontból a matematikai alapú játékok is. A 

gyerekek szívesen játszanak maradékos osztáson, oszthatósági szabályokon alapuló 

számjátékokat és szimmetriákon alapuló geometriai, rajzos játékokat. Nyerni akarnak, 

ezért természetes módon elemezni kezdik a szabályokat, lehetőségeket. Olyan 
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következtetésekre jutnak, olyan elemzéseket végeznek, amilyeneket hagyományos 

feladatokkal nem tudnánk elérni. A geometria egyes területeinek (szimmetriák, 

aranymetszés) a művészetekben való alkalmazásait bemutatva világossá tehetjük a 

tanulók előtt, hogy a matematika a kultúra elválaszthatatlan része. A témakör egyes 

elemeihez kapcsolódva mutassuk be néhány matematikus életútját! Az ezekre a témákra 

fordított idő bőven megtérül az ennek következtében növekvő érdeklődés, javuló 

motiváció miatt.  

Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá arra, hogy milyen előnyöket jelenthet 

a mindennapi életben, ha valaki jól tud problémákat megoldani. Gazdasági, sport témájú 

feladatokkal, számos geometriai és algebrai szélsőérték-feladattal lehet gyakorlati 

kérdésekre optimális megoldásokat keresni.  

A középiskolás kor már alkalmassá teszi a tanulókat az önálló ismeretszerzésre. Legyen 

követelmény, hogy egyes adatoknak, fogalmaknak, ismereteknek könyvtárban, interneten 

nézzenek utána. Ez a kutatómunka hozzájárulhat a tanulók digitális kompetenciájának 

fejlesztéséhez, ugyanezt szolgálhatja a geometriai és egyéb matematikai programok 

használata is.  

 

9. ÉVFOLYAM (óraszám: 36·7=252)  

  

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél  

GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK, HALMAZOK, 

KOMBINATORIKA  

Halmazok, ponthalmazok  

Órakeret 

25 óra   

Előzetes tudás  
Csoportosítás különböző szempontok alapján. Halmazműveletek 

véges halmazokon. Halmazábra. Számhalmazok, ponthalmazok.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési  

céljai  

A halmaz fogalmának ismerete, alkalmazása problémamegoldásra, 

matematikai modellek alkotására. Több szempont alkalmazása – 

megosztott figyelem fejlesztése. Feladatmegoldási rutin mélyítése.  

Definíciók, jelölések használata – az emlékezet fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  
Kapcsolódási 

pontok 

Halmazok.  

Halmazokkal kapcsolatos ismeretek: üres halmaz, részhalmaz, 

halmazok egyenlősége.  

Halmazműveletek: unióképzés, metszetképzés, különbségképzés, 

szimmetrikus differencia, komplementer halmaz.  

Descartes-féle szorzat.  

A fogalmak ismétlése, alkalmazása több halmazra. Pontos 

definíciók, jelölések használata. „Reláció” és műveleti 

tulajdonságok bizonyítása.  

Halmazok felbontása diszjunkt halmazok uniójára.  

A halmazműveletek tulajdonságai.  

Informatika: 

könyvtárszerkezet a 

számítógépen; 

adatbázis-kezelés, 

adatállományok, 

adatok szűrése 

különböző 

szempontok szerint.  

  

Magyar nyelv és 

irodalom: mondatok,  
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Halmazok számossága.  

Számosság és halmazműveletek.  

Logikai szita formula.  

n elemű halmaz részhalmazainak a száma.  

Véges és végtelen halmazok. (Csak „szemléletes” szinten, 

később részletese tárgyaljuk.) Matematikatörténet: Georg 

Cantor.  

szavak, hangok 

rendszerezése.  

  

Biológia-egészségtan: 

rendszertan.  

Konstrukciók. Lehetetlenségi bizonyítások.  

Adott tulajdonságú objektumok konstruálása.  

Adott tulajdonságú halmazok konstruálása.  

Ábrák színezése, lefedése adott feltételek szerint.  

Annak indoklása, hogy valamely konstrukció nem hozható 

létre. (Invariáns mennyiség keresése.)  

  

Kombinatorika.  

Permutáció – ismétlés nélkül és ismétléssel.  

Variáció – ismétlés nélkül és ismétléssel.  

Kombináció – ismétlés nélkül és ismétléssel  

Jelek használata: 𝑛!, (
𝑛
𝑘
) 

Binomiális együtthatók, egyszerű tulajdonságaik.  

Pascal-háromszög és tulajdonságai.  

Binomiális tétel.  

Teljes indukció  

Matematikatörténet: Blaise Pascal, Erdős Pál.  

Néhány kombinatorikus geometriai feladat. 

• 𝑛 pont maximum hány egyenest határoz meg?  

• 𝑛 egyenesnek maximum hány metszéspontja lehet?  

𝑛 egyenes maximum hány részre osztja a síkot? 

Néhány kombinatorikus geometriai feladat. 

• 𝑛 pont maximum hány egyenest határoz meg?  

• 𝑛 egyenesnek maximum hány metszéspontja lehet?  

𝑛 egyenes maximum hány részre osztja a síkot? 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Véges és végtelen halmaz, unió, metszet, különbség, komplementer 

halmaz. Permutáció, variáció, kombináció, teljes indukció.  

  

Tematikai egység/  

Fejlesztési cél  

SZÁMELMÉLET, ALGEBRA 

Valós számok  

Órakeret  

15 óra  

Előzetes tudás  

Természetes számok, egész számok, racionális számok halmaza. 

Műveletek elvégzése a racionális számok halmazán fejben, írásban, 

számológéppel. Műveletek sorrendje, zárójelek használata.  

Hatványozás.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A számkör bővítése elveinek megértése, a valós számok 

halmazának ismerete. Gondolkodás: ismeretek rendszerezésének 

fejlesztése. Indirekt bizonyítási módszer alkalmazása. Absztrakciós 

készség fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Kapcsolódási 

pontok 

Számhalmazok:   

– természetes számok 

– egész számok 

– racionális számok 

– irracionális számok 

– valós számok 

Fizika, kémia, 

biológia-egészségtan: 

a tér, az idő, az  

anyagmennyiség 

nagy  

Mely műveletek nem vezetnek ki az egyes 

számhalmazokból? 

A racionális számok halmazán végzett műveletek 

biztonságos elvégzése – ismétlés, gyakorlás.  

Műveleti tulajdonságok alkalmazása: kommutativitás, 

asszociativitás, disztributivitás.  

Számok tizedes tört alakja.  

Véges, végtelen szakaszos, végtelen nem szakaszos tizedes 

törtek.  

Irracionális szám kétoldali közelítése racionális számokkal.  

Hatványozás és azonosságai egész kitevőre.  

Számok normálalakja.  

Számolás normálalakban felírt számokkal.  

Normálalak a számológépen.  

A valós számok és a számegyenes kapcsolata.  

A racionális számok halmaza nem elegendő a számegyenes 

pontjainak jelölésére.  

és kis méreteinek 

megadása 

normálalakkal.  

Négyzetgyök fogalma.  

A négyzetgyökvonás azonosságai.  

Kivitel a gyökjel alól, bevitel a gyökjel alá; a 

nevező gyöktelenítése.  

√𝑛 irracionális, ha 𝑛 nem négyzetszám. Indirekt 

bizonyítás.  

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  
Valós szám, normálalak, négyzetgyök.  

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

SZÁMELMÉLET, ALGEBRA 

Algebrai kifejezések 

használata  

Órakeret 

15 óra  



421 

 

Előzetes tudás  
Összefüggések leírása algebrai kifejezésekkel, (𝑎 ± 𝑏)2, 𝑎2 − 𝑏2, 

helyettesítési érték, zárójelfelbontás.  

A tematikai egység 

nevelési-

fejlesztési  

céljai  

Algebrai kifejezések biztonságos használata, célszerű átalakítási 

módok megtalálása, elvégzése.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények  
Kapcsolódási 

pontok 

Algebrai kifejezések.  

Polinomok, törtkifejezések.  

Racionális és nem racionális kifejezések.  

Fizika; kémia: 

mennyiségek 

kiszámítása képlet 

alapján, képletek 

átrendezése.  

Nevezetes azonosságok:  

(𝑎 ± 𝑏)2, (𝑎 + 𝑏 + 𝑐)2, 𝑎2 − 𝑏2, 𝑎3 − 𝑏3, 𝑎3 + 𝑏3, 𝑎𝑛 − 𝑏𝑛, 

𝑎2𝑘+1 + 𝑏2𝑘+1 

Geometria: azonosságok „rajzos” igazolása.  

  

Azonos átalakítások.  

Polinomok összeadása, kivonása. 

Polinomok szorzása, hatványozása.  

Szorzattá alakítás különböző módszerei.  

Polinomok maradékos osztása.   

Algebrai törtekkel végzett műveletek.  

Algebrai törtek egyszerűsítése, összeadása, kivonása, 

szorzása, osztása.  

Kifejezések legnagyobb közös osztója, legkisebb közös 

többszöröse.  

Matematikatörténet: algebra – Al-Hvarizmi.  

 

Számtani, mértani, négyzetes és harmonikus közép, 

hatványközép, és a köztük lévő egyenlőtlenség.  

Algebrai bizonyítás két és több tagra.   

Szélsőérték-feladatok közepek segítségével.  

Kapcsolat: másodfokú függvények vizsgálata.  

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Algebrai kifejezés, polinom, algebrai tört, azonosság, közép.  

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

SZÁMELMÉLET, ALGEBRA 

Oszthatóság  

Órakeret 

20 óra  



422 

 

Előzetes tudás  

Osztó, többszörös, prímszám, prímtényezős felbontás, legnagyobb 

közös osztó, legkisebb közös többszörös.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A korábbi években szerzett ismeretek elmélyítése, bővítése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  
Kapcsolódási 

pontok 

Osztó, többszörös, oszthatóság, oszthatósági szabályok.  

Az oszthatósági szabályok.  

Analógiák nem tízes alapú számrendszerek oszthatósági 

szabályaiban.  

NIM-játék.  

Algebrai azonosságok alkalmazása oszthatósági 

feladatokban.  

Teljes indukció alkalmazása oszthatósági feladatokban.  

  

Prímszám, összetett szám, prímtényezős felbontás.  

A számelmélet alaptétele.  

Osztójáték.  

Végtelen sok prímszám van.  

Néhány további tétel és sejtés a prímszámok 

elhelyezkedéséről.  

Legkisebb közös többszörös, legnagyobb közös osztó.  

Euklideszi algoritmus.  

Osztók számának, összegének, szorzatának meghatározása 

a prímtényezős felbontásból.  

Informatika: nagy 

prímek szerepe a 

titkosításban.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Osztó, többszörös, prím, prímtényezős felbontás, a számelmélet 

alaptétele, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös.  

  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

SZÁMELMÉLET, ALGEBRA  

Egyenlet, egyenlőtlenség, egyenletrendszer  

Órakeret 

20 óra   

Előzetes tudás  

Egyismeretlenes, elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek 

megoldása. Alaphalmaz vizsgálata, ellenőrzés. Azonosság. Szöveges 

feladatok – matematikai modell alkotása.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a 

modell hatókörének vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a 

valósággal; az ellenőrzés fontossága. A problémához illő számítási 

mód kiválasztása, eredmény kerekítése a problémának 

megfelelően.  

Számológép használata. Az önellenőrzés képességének fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Kapcsolódási 

pontok 

Egyenletek.  

Alaphalmaz, megoldáshalmaz, igazsághalmaz. 

Egyenletek megoldása grafikus módszerrel, alaphalmaz 

és értékkészlet vizsgálatával, algebrai módszerekkel. 

Egyenletek ekvivalenciája.  

Elsőfokú egyenletek.   

Fizika; kémia:  

képletek értelmezése, 

egyenletek rendezése.  

Elsőfokú egyenlettel megoldható szöveges 

feladatok. A korábban tanult módszerek 

elmélyítése.  

További módszerek szöveges feladatok megoldására.  

Példák egyenlet nélküli megoldási módszerekre.  

Fizika: kinematika, 

dinamika.  

  

Kémia: oldatok 

összetétele.  

Törtes egyenletek, egyenlőtlenségek.  

Értelmezési tartomány vizsgálata, hamis gyök.  

Mikor lesz egy tört értéke nulla, pozitív, negatív?  

  

Elsőfokú paraméteres egyenletek és egyenlőtlenségek.    

Abszolút értéket tartalmazó egyenletek. (Több abszolút értéket 

tartalmazók is.)  

Abszolút értéket tartalmazó egyenlőtlenségek.  

Algebrai és grafikus megoldás.  

Fizika: a mérés hibája. 

Elsőfokú egyenletrendszerek.  

Egyenletrendszerek grafikus megoldása.  

Behelyettesítő módszer.  

Egyenlő együtthatók módszere.  

Új ismeretlen bevezetése.  

Gauss-elimináció.  

Elsőfokú paraméteres egyenletrendszerek.  

Egyenletrendszerrel megoldható szöveges feladatok. A 

kapott eredmény értelmezése, 

valóságtartalmának vizsgálata.  

Informatika:  

számítógépes 

program használata.  

Elsőfokú egyenlőtlenségek.  

Egyenlőtlenségek grafikus megoldása.  

Egyismeretlenes egyenlőtlenségrendszer.  
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Másodfokú függvények vizsgálata. 

Teljes négyzetté alakítás használata.  

Másodfokú egyenletek.   

Grafikus megoldás.  

Teljes négyzetté kiegészítés.  

Egyenletmegoldás szorzattá alakítással.  

A másodfokú egyenlet megoldóképlete.  

A megoldóképlet készségszintű alkalmazása.  

Számológép használata.  

A másodfokú egyenlet diszkriminánsa.  

Diszkusszió.  

Önellenőrzés.  

Gyöktényezős alak, Viète-formulák.  

Másodfokúra visszavezethető egyenletek.  

Új ismeretlen bevezetése.  

Racionális gyökök keresése. Viète-formulák. 

Néhány további módszer az egyenlet speciális 

tulajdonságainak felhasználásával.  

Szélsőérték-feladatok  

Másodfokú függvény vizsgálatával.   

Kapcsolat: számtani és mértani közép közötti 

egyenlőtlenség felhasználásával történő megoldás. 

Optimális megoldásokra törekvés.   

Fizika: fizikai 

tartalmú 

minimum- és 

maximumproblémák.  

  

Filozófia: egy adott 

rendszeren belül 

megoldhatatlan 

problémák létezése.  

Másodfokú egyenlettel megoldható szöveges feladatok. 

Modellalkotás, megoldási módszerek.  

Fizika: egyenletesen 

gyorsuló mozgás 

leírása.  

  

Informatika:  

számítógépes 

program használata.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Elsőfokú egyenlet, egyenlőtlenség, értelmezési tartomány, 

azonosság. Ekvivalens átalakítás, hamis gyök. Másodfokú egyenlet, 

egyenlőtlenség, megoldóképlet, diszkrimináns. Egyenletrendszer. 

Négyzetgyökös egyenlet. Paraméteres egyenlet. Magasabb fokú 

egyenletek.   

  

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél  

GEOMETRIA  

Alapfogalmak, ponthalmazok, egybevágósági 

transzformációk  

Órakeret 

45 óra   
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Előzetes tudás  

Térelemek kölcsönös helyzete, távolsága. Háromszögek, 

négyszögek, sokszögek tulajdonságai. Speciális háromszögek, 

négyszögek elnevezése, felismerése, tulajdonságaik. Háromszögek 

szerkesztése alapadatokból.. A Pitagorasz-tétel ismerete. Geometriai 

transzformációk, a szimmetria felismerése környezetünkben, 

alkalmazásuk egyszerű feladatokban.  

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

A geometriai szemlélet, látásmód fejlesztése. A definíciók és tételek 

pontos ismerete. Bizonyítások gyakorlása. A szükséges és az 

elégséges feltétel felismerése. Összetett számítási probléma 

lebontása, számítási terv készítése (megfelelő részlet kiválasztása, a 

részletszámítások logikus sorrendbe illesztése). A geometriai 

transzformációk átfogó ismerete, alkalmazása 

problémamegoldásban. Szimmetria szerepének felismerése a 

matematikában, a művészetekben. Tájékozódás valóságos 

viszonyokról térkép és egyéb vázlatok alapján. Valós probléma 

geometriai modelljének megalkotása, számítások a modell alapján, 

az eredmények összevetése a valósággal. Számítógép használata 

geometriai feladatokban. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Kapcsolódási 

pontok 

Geometriai alapfogalmak, axiómák.  

Térelemek; kölcsönös helyzete, távolsága, szöge síkban és térben.  

Skatulyaelvvel megoldható geometriai feladatok.  

Háromszögek szögei, oldalai közti összefüggések.  

Négyszögek.  

Sokszögek szögösszege, átlók száma.  

Fizika: szögsebesség, 

szöggyorsulás.  

  

Vizuális kultúra: 

térbeli viszonyok.  

Nevezetes ponthalmazok rendszerezése.   

– adott térelemtől adott távolságra lévő pontok halmaza – 

síkban és térben;  

– két térelemtől egyenlő távolságra lévő pontok halmaza – 

síkban és térben.   

– Parabola, ellipszis, hiperbola.  

Egyenlőtlenséggel meghatározott ponthalmazok.  

Ponthalmazok a koordinátasíkon. Koordinátákkal megadott 

feltételek. 

Matematikatörténet: Descartes.  

Két vagy három feltételnek megfelelő ponthalmazok szerkesztése.  

Háromszög beírt, körülírt, hozzáírt körei.  

Háromszög további nevezetes vonalai.  

Középvonalak. (Négyszögek középvonalai is.) Varignon-

tétel. 

Fizika: parabolatükör.  

  

Informatika: 

geometriai 

szerkesztőprogram 

használata.  

  

Fizika: égitestek 

pályája; izotermikus 

állapotváltozás.  
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Magasságok – magasságpont.  

Súlyvonalak – súlypont.  

Geometriai szerkesztőprogram használata, bemutatása 

grafikus programmal.  

Pitagorasz tétele és a tétel megfordítása.  

Számítási feladatok síkban és térben.  

Pitagorasz tételének alkalmazása bizonyítási feladatokban.  

Mikor hegyesszögű, illetve tompaszögű a háromszög?  

Két pont távolsága koordináta-rendszerben.  

A paralelogramma oldalainak négyzetösszege egyenlő az 

átlók négyzetösszegével.  

Négyszög átlói merőlegességének feltétele.  

Matematikatörténet: Pitagorasz.  

Fizika: vektor 

felbontása merőleges 

összetevőkre.  

Thalész tétele és a tétel megfordítása.  

Szerkesztési és bizonyítási feladatok.  

Körérintő szerkesztése.  

Matematikatörténet: Thalész.  

  

Geometriai transzformáció fogalma.  

Egybevágósági transzformációk rendszerező ismétlése.  

Tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, forgatás, 

eltolás, identitás.  

Informatika: 

geometriai 

szerkesztőprogram 

használata.  

A geometriai transzformációk tulajdonságai:  

– fixpont, fix egyenes, fix sík,  

– szögtartás, távolságtartás, irányítástartás.  

Szimmetrikus ponthalmazok, szimmetrián alapuló játékok.  

Geometriai transzformációk szorzata.  

 

Geometriai szélsőérték-feladatok.  

Háromszögbe írt minimális kerületű háromszög.  

Izogonális pont.  

Földrajz: minimális 

utak meghatározása.  

Az egybevágóság fogalma.  

Ponthalmazok egybevágósága.  

A háromszögek egybevágóságának alapesetei.  

  

Műveletek vektorokkal:  

Összeadás, kivonás, számmal való szorzás.  

Vektorfelbontás tétele.  

Osztópont helyvektora, háromszög súlypontjának 

helyvektora.  

Vektorok térben.  

Vektor koordinátái.  

Analógia a számhalmazokon végzett műveletekkel.  

Fizika:  

vektormennyiségek: 

erő, sebesség, 

gyorsulás, térerősség.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Térelem, sokszög, Pitagorasz-tétel, Thalész-tétel, egybevágósági 

transzformáció. Vektor.   

  

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél  

GEOMETRIA  

Hasonlóság és kapcsolódó tételek  

Órakeret 

35 óra   

Előzetes tudás  

Egybevágósági transzformációk. A háromszögek egybevágóságának 

alapesetei. Számtani és mértani közép. A számtani és a mértani 

közép közötti egyenlőtlenség.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési  

céljai  

A geometriai szemlélet, látásmód fejlesztése. A definíciók és tételek 

pontos ismerete. Bizonyítások gyakorlása. Tájékozódás valóságos 

viszonyokról térkép és egyéb vázlatok alapján. Valós probléma 

geometriai modelljének megalkotása, számítások a modell alapján, 

az eredmények összevetése a valósággal. Számítógép használata 

geometriai feladatokban.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  
Kapcsolódási 

pontok 

A párhuzamos szelők tétele és megfordítása, következmények.  

Szögfelező tétel.  

A párhuzamos szelőszakaszok tétele.  

Szakasz arányos osztása.  

Negyedik arányos szerkesztése.  

  

A középpontos hasonlóság fogalma és tulajdonságai.  

A hasonlósági transzformáció fogalma és tulajdonságai.  

Szerkesztési, számítási, bizonyítási feladatok.  

Euler-egyenes. Feuerbach-kör.  

Földrajz: térképek.  

 Vizuális kultúra:  

építészeti tervrajzok.  

 Fizika: optikai 

eszközök nagyítása.  

Hasonló ponthalmazok.  

A háromszögek hasonlóságának alapesetei.  

A sokszögek hasonlósága.  

Heron-képlet  

A hasonló síkidomok területének aránya.   

A hasonló testek felszínének és térfogatának aránya.  

Annak tudatosítása, hogy kicsinyítésnél, nagyításnál a 

lineáris méretek, a felszín és térfogat nem egyformán 

változik.   

Fizika: hasonló 

háromszögek 

alkalmazása – 

lejtőmozgás, 

geometriai optika.  

  

Biológia-egészségtan: 

példák arra, amikor 

az a hasznos, hogy 

adott térfogathoz 

nagy felszín, illetve, 
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amikor adott 

térfogathoz kis felszín 

tartozzon.  

Arányossági tételek háromszögekben.  

Magasságtétel, befogótétel.  

A számtani és a mértani közép közötti egyenlőtlenség 

geometriai bizonyítása.  

Mértani közép szerkesztése.  

Egyszerű szélsőérték-feladatok.   

Ceva és Menelaosz tétele.  

Vizuális kultúra: 

festészet, építészet.  

  

Ének-zene: az 

aranymetszés 

megjelenése zenei 

művekben.  

Két kör közös érintői.  

Középponti szög, a hozzá tartozó körív és körcikk.  

Szögek mérése.  

Kerületi és középponti szögek tétele.  

Kerületi szögek tétele.  

Látószögkörív.  

Húrnégyszög tétele és megfordítása.  

Feuerbach-kör.  

Érintőnégyszögek tétele és megfordítása.  

A talpponti háromszög tulajdonságai.  

Ptolemaiosz-tétel.  

Érintő és szelőszakaszok tétele.  

Szelőszakaszok tétele.  

Aranymetszés.  

Pontnak körre vonatkozó hatványa.   

További nem távolságtartó transzformációk.  

Merőleges affinitás.  

Kapcsolat a függvénytranszformációkkal.  

Inverzió és tulajdonságai.  

  

Matematikatörténet: Euler. Ptolemaiosz, Feuerbach, Héron.    

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Hasonlósági transzformáció, hasonló ponthalmaz, számtani és mértani 

közép.  

  

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél  

FÜGGVÉNYEK 

Algebrai függvények  
Órakeret 

35 óra  

Előzetes tudás  Halmazok. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése, olvasása.  
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 Pontok ábrázolása koordináta-rendszerben. Lineáris függvények, 

fordított arányosság függvénye.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési  

céljai  

A tanult függvények felidézése. Függvénytranszformációk algebrai 

és geometriai megjelenítése. Összefüggések, folyamatok 

megjelenítése matematikai formában (függvénymodell), vizsgálat a 

grafikon alapján. A vizsgálat szempontjainak kialakítása. 

Számítógép bevonása a függvények ábrázolásába, vizsgálatába. 

Logikus, pontos gondolkodás, fogalmazás fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  
Kapcsolódási 

pontok 

Függvény fogalma.  

Rendszerező ismétlés.  

Értelmezési tartomány, értékkészlet.  

A függvény megadási módjai, ábrázolása, jellemzése:  

zérushely, monotonitás, szélsőérték.  

Új fogalmak: periodicitás, paritás, korlátosság. (Pontos 

definíciók. Néhány esetben a tagadás 

megfogalmazása is: pl. egy függvény nem páros, 

ha…) Kapcsolat: logika elemei – bármely, van olyan, 

negáció.  

Hétköznapi állítások tagadása.  

Pontos fogalmazás.  

Informatika:  

függvényábrázolás, 

grafikonkészítés 

számítógépes 

program segítségével.  

  

Magyar nyelv és 

irodalom: hétköznapi 

és szaknyelvi 

szóhasználat.  

Fordított arányosság, elsőfokú törtfüggvény.  Fizika; kémia:  

fordítottan arányos 

mennyiségek.  

Lineáris függvények.  

Rendszerező ismétlés.  

Lineáris kapcsolatok felfedezése a hétköznapokban.  

Fizika; kémia:  

egyenesen arányos 

mennyiségek.  

Másodfokú függvények.  

Teljes négyzetté kiegészítés.  

Hatványfüggvények.  

Negatív egész kitevőjű hatványfüggvények.  

Abszolútérték-függvény. (Több abszolút értéket tartalmazók is.)  

Egészrész-, törtrész-, előjelfüggvény, Dirichlet-féle függvény.  

Négyzetgyök függvény.  

Függvények inverze.  

Összetett függvények.  

  

Függvénytranszformációk.  

A tanult függvények többlépéses transzformációi.  

𝐴 ∙ 𝑓(𝑎 ∙ 𝑥 + 𝑏) + 𝐵 ábrázolása 

A transzformációk rendszerezése, transzformációs 

sorrend.  
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|𝑓(𝑥)| és 𝑓(|𝑥|)ábrázolása.   

Adott tulajdonságú függvények konstruálása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Függvény, értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely, 

monotonitás, szélsőérték, paritás. Függvénygrafikon, 

függvénytranszformáció.  

  

  

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél  

FÜGGVÉNYEK 

Hegyesszögek szögfüggvényei, szögfüggvények 

általánosítása  

Órakeret 

35 óra   

Előzetes tudás  Hasonlóság alkalmazása számolási feladatokban. Pitagorasz-tétel.  

A tematikai 

egység 

nevelésifejlesztési 

céljai  

Síkbeli és térbeli ábra készítése a valós geometriai problémáról.  

Számítási feladatok, a megoldáshoz alkalmas szögfüggvény 

megtalálása.  

Számológép, számítógép használata.  

  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  
Kapcsolódási 

pontok 

Távolságok, magasságok meghatározása arányokkal.  

A valóság kicsinyített ábrájáról szögeket és szakaszokat 

határozunk meg méréssel és számolással.  

A hegyesszögek szögfüggvényeinek definíciója.  

Szögfüggvény értékének meghatározása számológéppel. 

Számítási feladatok szögfüggvények használatával síkban 

és térben.  

Fizika: lejtőn mozgó 

testre ható erők 

kiszámítása.  

Pótszögek szögfüggvényei.  

Összefüggések egy hegyesszög szögfüggvényei között.  

Egyszerű trigonometrikus összefüggések bizonyítása.  

Nevezetes szögek szögfüggvényei:  

30°; 60°; 45°. (Megtanulandók.)  

18°, 36°, 54°, 72°. (Kiszámolás az „aranyháromszögből”.)  

  

A szögfüggvények általános értelmezése.  

Forgásszög, egységvektor, vektorkoordináták.  

A szögfüggvények előjele a különböző síknegyedekben.  

Szögfüggvények közötti összefüggések.  

Egyszerű trigonometrikus összefüggések bizonyítása.  

A trigonometrikus függvények.  

A szögfüggvények értelmezési tartománya, értékkészlete, 

zérushelyek, szélsőérték, periódus, monotonitás.  

Fizika: harmonikus 

rezgőmozgás, 

hullámmozgás 

leírása.  

  

Informatika: 

grafikonok 

elkészítése  
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A trigonometrikus függvények transzformáltjai, 

függvényvizsgálat.  

Egyszerű trigonometrikus egyenletek.  

számítógépes 

programmal.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  
Szögfüggvény 

 

  

Számonkérés, ismétlés  7 óra  

 

10. ÉVFOLYAM (óraszám: 36·7=252)  

  

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél  

MATEMATIKAI LOGIKA 

Gráfok 
Órakeret 25 óra   

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési  

céljai  

Feladatmegoldási rutin mélyítése. Definíciók, jelölések használata – 

az emlékezet fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Kapcsolódási 

pontok 

Logika.  

Logikai műveletek (negáció, konjunkció, diszjunkció, implikáció, 

ekvivalencia) és tulajdonságaik  

Összevetés a halmazműveletek tulajdonságaival.  

Rendszerező ismétlés feladatokon keresztül.  

A köznapi szóhasználat és a matematikai szóhasználat 

összevetése.  

Logikai és halmazelméleti műveletek kapcsolata.  

Következtetések.  

Normálformák.  

A logikai áramkörök elméletének elemei.  

Matematikatörténet: Pólya György, George Boole.  

  

Gráfok.  

Néhány probléma ábrázolása gráfokkal.  

Gráfelméleti alapfogalmak.  

Vonalak, körök, utak (séta, vonal, út, kör).  

Euler-vonal.  

Euler-körvonal.  

Hamilton-kör.  

Hamilton-út.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Véges és végtelen halmaz, unió, metszet, különbség, komplementer 

halmaz. Permutáció, variáció, kombináció, logikai művelet, gráf.  

  

Tematikai egység/  

Fejlesztési cél  

SZÁMELMÉLET, ALGEBRA 

Valós számok  
 

Órakeret 

25 óra  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Kapcsolódási 

pontok 

Az 𝑛-edik gyök fogalma.  

A gyökvonás azonosságai.  

Páros és páratlan gyökkitevő.  

Bevitel a gyökjel alá. Kivitel a gyökjel alól.  

A szerkeszthetőség néhány kérdése.  

Permanenciaelv.  

A racionális kitevőjű hatványok.  

Számolás racionális kitevőjű hatványokkal, gyökös 

kifejezésekkel.  

A hatványfogalom kiterjesztése irracionális kitevőre.  

Hatványozás kiterjesztése valós kitevőre.  

A logaritmus fogalma.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

zajszennyezés.  

  

Kémia: pH-számítás.  

Logaritmus értékének meghatározása a definíció alapján 

és számológéppel.  

A logaritmus azonosságai.  

Szorzat, hányados, hatvány logaritmusa, áttérés más alapú 

logaritmusra.  

Az értelmezési tartomány változásának vizsgálata az 

azonosságok kétirányú alkalmazásánál.  

A logaritmus azonosságainak alkalmazása kifejezések 

számértékének meghatározására, kifejezések 

átalakítására. Logaritmustáblázat.  

Matematikatörténet: Napier, Kepler. A logaritmus fogalmának 

kialakulása.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  
𝑛-edik gyök, logaritmus.  

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

SZÁMELMÉLET, ALGEBRA 

Oszthatóság  

Órakeret 

40 óra  

Előzetes tudás  
Osztó, többszörös, prímszám, prímtényezős felbontás, legnagyobb 

közös osztó, legkisebb közös többszörös.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A korábbi években szerzett ismeretek elmélyítése, bővítése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Kapcsolódási 

pontok 

Euler-féle 𝜑 függvény.  

Kis Fermat-tétel.  

Wilson-tétel.  

Néhány speciális prím (Mersenne-prímek, Fermat-prímek).  

Tökéletes számok.  

  

Kongruenciák és tulajdonságai.  

Maradékosztályok.  

Diofantoszi egyenletek.  

Lineáris diofantoszi egyenlet.  

Az 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐𝑥𝑦 = 𝑑 típusú diofantoszi egyenlet.  

Szöveges feladatok megoldása diofantoszi egyenlettel.  

Pitagoraszi számhármasok.  

Matematikatörténet: Diophantosz, Eukleidész, Eratoszthenész, 

Euler, Fermat.  

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  
Számelméleti függvény, kongruencia, maradékosztály.  

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  

SZÁMELMÉLET, ALGEBRA  

Egyenlet, egyenlőtlenség, egyenletrendszer  

Órakeret 

50 óra   

Előzetes tudás  

Egyismeretlenes, elsőfokú és másodfokú egyenletek, 

egyenlőtlenségek megoldása. Alaphalmaz vizsgálata, ellenőrzés. 

Azonosság. Szöveges feladatok – matematikai modell alkotása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a 

modell hatókörének vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a 

valósággal; az ellenőrzés fontossága. A problémához illő számítási 

mód kiválasztása, eredmény kerekítése a problémának 

megfelelően.  

Számológép használata. Az önellenőrzés képességének fejlesztése.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  
Kapcsolódási 

pontok 

Másodfokú egyenlőtlenségek.  

A megoldás megadása másodfokú függvény vizsgálatával.  

Többféle megoldási módszer összevetése.  
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Másodfokú egyenletrendszer.  

Másodfokú egyenletrendszerrel megoldható szöveges feladatok. 

Emlékezés korábban megismert módszerekre, alkalmazás 

az adott környezetben.  

Fizika: ütközések.  

Gyökös egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek.  

Ekvivalens és nem ekvivalens egyenlet-megoldási lépések.  

Hamis gyök, gyökvesztés.  

Önellenőrzés képességének fejlesztése.  

  

Paraméteres másodfokú és másodfokúra visszavezethető 

egyenletek.  

Esetszétválasztások, divergens gondolkodás fejlesztése.  

Paraméteres másodfokú egyenlőtlenségek.  

  

Magasabb fokú egyenletek.  

Egész együtthatós polinom egész és racionális gyökei.  

Bezout tétele.  

Gyökök és együtthatók közti összefüggés. Horner-

elrendezés.  

Matematikatörténet: magasabb fokú egyenletek megoldhatósága.  

  Cardano, Galois, Abel.  

  

Exponenciális egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek.  

Megoldás a definíció és az azonosságok alkalmazásával.  

Exponenciális egyenletre vezető valós problémák megoldása.  

Földrajz: globális 

problémák (pl.  

demográfiai mutatók, 

a Föld eltartó 

képessége és az 

élelmezési válság, 

betegségek, 

világjárványok, 

túltermelés és 

túlfogyasztás).  

Logaritmikus egyenletek egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 

Megoldás a definíció és az azonosságok alkalmazásával.  

Értelmezési tartomány vizsgálatának fokozott 

szükségessége logaritmusos egyenleteknél.  

Kémia: pH-számítás  

Paraméteres exponenciális és logaritmusos egyenletek.    

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Egyenletrendszer. Négyzetgyökös egyenlet. Paraméteres egyenlet. 

Magasabb fokú egyenletek. Exponenciális és logaritmikus egyenlet, 

egyenlőtlenség, egyenletrendszer.  
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Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél  

FÜGGVÉNYEK 

Algebrai függvények  
Órakeret 

35 óra  

Előzetes tudás  

Halmazok. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése, olvasása. 

Pontok ábrázolása koordináta-rendszerben. Lineáris, másodfokú, 

gyökfüggvények.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési  

céljai  

A tanult függvények felidézése. Függvénytranszformációk algebrai 

és geometriai megjelenítése. Összefüggések, folyamatok 

megjelenítése matematikai formában (függvénymodell), vizsgálat a 

grafikon alapján. A vizsgálat szempontjainak kialakítása. 

Számítógép bevonása a függvények ábrázolásába, vizsgálatába. 

Logikus, pontos gondolkodás, fogalmazás fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Kapcsolódási 

pontok 

Exponenciális függvények.    

Logaritmikus függvények.  Fizika: régészeti 

leletek – 

kormeghatározás.  

Függvénytranszformációk.  

A tanult függvények többlépéses transzformációi.  

𝐴 ∙ 𝑓(𝑎 ∙ 𝑥 + 𝑏) + 𝐵 ábrázolása 

A transzformációk rendszerezése, transzformációs 

sorrend.  

|𝑓(𝑥)| és 𝑓(|𝑥|)ábrázolása.   

Adott tulajdonságú függvények konstruálása.  

A 9. évfolyamban 

tanultak elmélyítése  

A sorozat fogalma, megadása, ábrázolása.  

Korábbi ismeretek rendszerező ismétlése.  

Sorozat megadása rekurzióval – Fibonacci-sorozat – 

aranymetszés.  

Rekurzív sorozat n-edik elemének megadása.   

Matematikatörténet: Fibonacci.  

Informatika: 

algoritmusok.  
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Számtani sorozat.  

A számtani sorozat 𝑛-edik tagja.  

A számtani sorozat első 𝑛 tagjának összege.  

Mértani sorozat.  

A mértani sorozat 𝑛-edik tagja.  

A mértani sorozat első 𝑛 tagjának összege.  

Számítási feladatok számtani és a mértani sorozatokra.   

Szöveges faladatok gyakorlati alkalmazásokkal.  

A számtani sorozat mint lineáris és a mértani sorozat mint 

exponenciális függvény összehasonlítása.   

Gyakorlati alkalmazások – kamatos kamat számítása.  

Törlesztési feladatok. 

Pénzügyi alapfogalmak – kamatos kamat, törlesztőrészlet, 

hitel, THM, gyűjtőjáradék.  

Véges sorok összegzése.  

Számtani és mértani sorozatból előállított szorzatok 

összegzése.  

Teleszkópikus összegek. 

Fizika; kémia; 

biológia-egészségtan; 

földrajz; történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: lineáris és 

exponenciális 

folyamatok.  

  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: hitel – 

adósság – eladósodás.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Függvény, értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely, 

monotonitás, szélsőérték, paritás. Függvénygrafikon, 

függvénytranszformáció. Sorozat, számtani sorozat, mértani sorozat, 

kamatos kamat, rekurzív sorozat.  

  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  
Kapcsolódási 

pontok 

  

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél  

STATISZTIKA, VALÓSZÍNŰSÉG  
Órakeret 

30 óra   

Előzetes tudás  Kombinatorikai ismeretek.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési  

céljai  

A valószínűség és a relatív gyakoriság fogalmának mélyítése, 

kapcsolatuk belátása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Kapcsolódási 

pontok 
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Véletlen jelenségek megfigyelése.  

Kocka- és pénzérmedobások – csoportmunka.  

Informatika: véletlen 

jelenségek 

számítógépes 

szimulációja.  

Esemény, biztos esemény, lehetetlen esemény, komplementer 

esemény.   

Műveletek eseményekkel.  

Egyszerűbb események valószínűsége.  

Klasszikus valószínűségi modell.  

A valószínűség meghatározása kombinatorikus 

eszközökkel.  

  

Geometriai valószínűség.  

Feltételes valószínűség, függetlenség.  

Teljes valószínűség tétele, Bayes tétele.  

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Esemény, valószínűség.  

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél  

FÜGGVÉNYEK 

Trigonometria 
Órakeret 40 óra  

Előzetes tudás  

Vektorokkal végzett műveletek. Hegyesszögek szögfüggvényei, a 

szögfüggvények általános értelmezése, szögmérés fokban és 

radiánban, szögfüggvények közötti egyszerű összefüggések, 

trigonometrikus függvények.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési  

céljai  

A geometriai látásmód fejlesztése. A művelet fogalmának bővítése 

egy újszerű művelettel, a skaláris szorzással. Algebrai és geometriai 

módszerek közös alkalmazása számítási, bizonyítási feladatokban. A 

tanultak felfedezése más tudományterületeken is. A 

függvényszemlélet alkalmazása az egyenletmegoldás során, 

végtelen sok megoldás keresése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Kapcsolódási 

pontok 

A vektorok koordinátáival végzett műveletek és 

tulajdonságaik. A vektor 90°-os elforgatottjának koordinátái.  
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Két vektor skaláris szorzata.  

A skaláris szorzat tulajdonságai.  

A skaláris szorzás alkalmazása számítási és bizonyítási 

feladatokban.  

Merőleges vektorok skaláris szorzata.  

Szükséges és elégséges feltétel.  

Két vektor skaláris szorzatának kifejezése a 

vektorkoordináták segítségével.  

A skaláris szorzat és a Cauchy-egyenlőtlenség kapcsolata.  

Fizika: munka, 

elektromosságtan.  

A háromszög területének kifejezése két oldal és a közbezárt szög 

segítségével.  

A háromszög egy oldalának kifejezése a köré írt kör sugara és 

szemközti szög segítségével.  

Szinusztétel.  

Koszinusztétel.  

A tételek pontos kimondása, bizonyítása.  

Kapcsolat a Pitagorasz-tétellel.  

Általános háromszög adatainak meghatározása.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

ponthalmazok 

adatainak 

meghatározása.  

  

Földrajz: távolságok, 

szögek kiszámítása – 

terepmérési 

feladatok.  

Egyértelműség vizsgálata.  

Szög, távolság, terület meghatározása.  

Bizonyítási feladatok.  

GPS-

helymeghatározás.  

Szögfüggvények közötti összefüggések.  

Addíciós tételek:  

• két szög összegének és különbségének szögfüggvényei,  

• egy szög kétszeresének szögfüggvényei,  

• félszögek szögfüggvényei,  

• két szög összegének és különbségének szorzattá alakítása. A 

trigonometrikus azonosságok használata, több lehetőség 

közül a legalkalmasabb összefüggés megtalálása.  

Trigonometrikus kifejezések értékének meghatározása.  

Háromszögekre vonatkozó feladatok addíciós tételekkel.   

Tangenstétel.  

  

Trigonometrikus egyenletek. (Ekvivalens átalakítások.) 

Trigonometrikus egyenlőtlenségek.   

Trigonometrikus egyenletrendszerek.  

Paraméteres trigonometrikus feladatok.  

Időtől függő periodikus jelenségek vizsgálata.  

Trigonometrikus kifejezések szélsőértékének keresése.  

Fizika: rezgőmozgás, 

adott kitéréshez, 

sebességhez, 

gyorsuláshoz tartozó 

időpillanatok 

meghatározása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak  

Skaláris szorzat, szinusztétel. koszinusztétel, addíciós tétel, 

trigonometrikus azonosság, egyenlet.  
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Számonkérés, ismétlés  7 óra  
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Történelem 

A történelemtanítás és - tanulás célja, hogy a tanuló megismerkedjen a 

történettudomány, valamint a hagyomány által legfontosabbnak elismert történelmi 

tényekkel, szereplőkkel, eseményekkel, történetekkel és folyamatokkal, valamint 

tudatosodjon benne nemzeti hovatartozása. Ismerkedjen meg a kulturális kódrendszer 

legalapvetőbb elemeivel, amelyek lehetővé teszik, hogy azonosuljon kultúránk 

alapértékeivel. A történelem tantárgy tantervének középpontjában a magyar nemzet és 

Magyarország története áll. 

A tantervi szabályozás irányítóelve, hogy a magyar történelmet általában 

kontinuitásában, az európai, illetve egyetemes történelmet szigetszerűen tárgyalja. A 

kerettanterv több általános európai jelenséget is konkrét magyar példákon keresztül 

mutat be. Ennek révén a tanuló a magyar történelmi jelenségeket elsősorban nem 

általános modellek alapján, hanem a konkrét történelmi helyzet jellegzetességeit 

figyelembe véve tanulmányozhatja. Ez a megközelítés hozzásegíti a tanulót, hogy 

megértse és méltányolja a magyarság, a magyar nemzet, illetve Magyarország sajátos 

helyzetéből adódó jelenségeket és folyamatokat, így alakulhat ki benne a tényeken alapuló 

reális és pozitív nemzettudat, és ezáltal erősödhet benne a hazaszeretet érzése. 

A történelem tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben 

megfogalmazott kulcskompetenciákat: 

A tanulás kompetenciái: A tanuló a történelemtanulás során különféle jellegű 

tudástartalmakkal és különböző típusú feladatokkal találkozik, amelyek megtanulásához, 

illetve elvégzéséhez különféle módszereket kell választania. A történelmi információk 

keresése és feldolgozása, a forráskritika, a következtetések levonása és egyéb 

gondolkodási műveletek közvetítő hatásuk révén általában fejlesztik a tanulási 

kompetenciákat. A történelmi értelmező kulcsfogalmak megértésén és állandó 

használatán keresztül a tanuló fejleszti a lényeges és kevésbé lényeges elemek 

megkülönböztetésének és rendszerezésének a tanulás során elengedhetetlenül fontos 

képességét. 

A tanuló a történelemtanulás során megtapasztalja, hogy a történelemtudása az iskolán 

kívül, más élethelyzetekben, illetve a jelen társadalmi, gazdasági és politikai jelenségeinek 

megértéséhez és megítéléséhez is segítséget nyújt. Ez a tapasztalat – az iskolai 

történelemtanulás élményszerűsége mellett – erős ösztönzést adhat az élethosszig tartó 

tanulásra vagy legalábbis a történelmi és társadalmi kérdések iránti érdeklődésre. 

Kommunikációs kompetenciák: A történelmi források feldolgozása a szövegértés 

fejlesztésének egyik hatékony módja. A tanuló a felmerülő történelmi problémákról 

beszélgetéseket folytat, érveket gyűjt, azokat írásban és szóban összefoglalja, digitális 

kommunikációs eszközök segítségével mutatja be. A különböző típusú, más-más korokból 

és eltérő társadalmi közegekből származó források feldolgozása pedig nagyban segíti a 

különféle kommunikációs környezetek (kontextusok) közötti magabiztos eligazodást. 
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Digitális kompetenciák: A történelem tanulása során a digitális eszközök etikus, 

felelősségteljes használatával a tanuló információkezelési és - feldolgozási készségei 

fejlődnek, ami elősegíti elemző és mérlegelő gondolkodása kialakulását és elmélyítését is, 

aminek része a megszerzett információk ellenőrzése, hitelességének vizsgálata. A 

történelmi forrásokat tartalmazó internetes portálok, hang- és filmarchívumok és 

adatbázisok megismerése és használata, az itt talált források feldolgozása 

elengedhetetlen feltétele a korszerű történelemtanulásnak. A digitális 

információfeldolgozás, illetve a digitális kommunikáció fejlesztésének nagy szerepe van a 

közéleti tájékozódási készségek kialakításában, így a felelős és aktív állampolgárrá 

nevelésben. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló az információk, illetve a 

források feldolgozása során problémákat azonosít, magyarázatokat fogalmaz meg, 

kiemeli a lényeget, következtetéseket von le. A történelmi ismeretek, fogalmak 

elsajátításával, valamint a történelmi források és interpretációk mérlegelésével, 

hipotézisek alkotásával fejlődik az elemző, problémamegoldó gondolkodása. Mindezek 

együttesen segítik a differenciált történelmi gondolkodás kialakulását, melynek 

következtében a tanuló képessé válik események, folyamatok és jelenségek különböző 

szempontú megközelítésére, valamint bizonyos történések okainak és 

következményeinek több szempontú feltárására. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló a különböző történelmi 

korok mindennapi életének vizsgálatával, az életmód változatos formáinak, valamint 

történelmi életutaknak és cselekedeteknek a megismerésével viszonyítási pontokat 

találhat, illetve követhető modelleket adaptálhat saját életútjának tervezéséhez és 

szervezéséhez. A tanulóban tudatosul, hogy nehéz élethelyzetekben is kialakíthatók 

cselekvési tervek, lehetőségek. Értékeli a válságos történelmi helyzetekben 

megnyilvánuló bátorság, kitartás, önfeláldozás, segítségnyújtás és szolidaritás követésre 

méltó példáit. A tanuló arra törekszik, hogy az emberi cselekedeteket, életutakat, 

élethelyzeteket, társadalmi folyamatokat és jelenségeket árnyaltan értelmezze. A 

társadalmakra, közösségekre jellemző magatartási és kommunikációs szabályok 

felismerése a tanuló alkalmazkodóképességét fejleszti. 

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

A történelem tanulása során a tanuló megismeri az emberiség, a magyarság kulturális 

örökségének fő elemeit. Értékeli a kiemelkedő emberi alkotásokat és értelmezi azok 

technológiai, tudományos és művészeti szerepét. Az egyes történelmi korszakok 

áttekintése során felismeri az értékteremtő alkotások jelentőségét, és elemző 

gondolkodással feltárja azoknak az életmódra, a mindennapokra gyakorolt hatását. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló megismeri és 

értékeli az alkotó emberi tevékenységek változatos formáit. Értelmezi és elismeri a 

tudósok, kutatók és művészek teljesítményét. Büszke a magyar tudósok, művészek, 

sportolók és más értékteremtő, alkotó emberek kiemelkedő eredményeire, 

teljesítményeire. Az életmódtörténeti témakörök feldolgozása révén a tanuló felismeri, 

hogy a munkavégzés az egyén, a család és a társadalom létfenntartását biztosítja; belátja, 

hogy a munka sokszor küzdelmekkel jár, ugyanakkor személyiségépítő, társadalmi 
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összetartozást is erősítő tevékenység. A történelmi korszakok jellegzetes, egyedi vagy 

kiemelkedő példái kiindulópontként szolgálnak a saját életút tervezésekor, akár a 

pályaválasztás során is. 

9-12. évfolyam 

A középiskolai történelemtanítás és - tanulás célja, hogy a tanulóban a 

történettudomány, valamint a hagyomány által legfontosabbnak elismert történelmi 

tények és folyamatok, szereplők és események ismeretének segítségével alakuljon ki 

önálló világkép és magyar identitástudat. Szerezzen mélyebb ismereteket a magyar és az 

egyetemes történelem legfontosabb jelenségeiről és fordulópontjairól, tudjon azonosulni 

a keresztény alapú magyar és európai kultúra értékeivel, legyen képes társadalmi és 

kulturális téren hatékony, árnyalt kommunikációra. A történelemtanulás során végzett 

változatos tevékenységek révén alakuljon ki a tanulóban a múltról, illetve a társadalmi 

kérdésekről való árnyalt gondolkodás. 

A középiskolai történelemtanítás az általános iskolában elsajátított ismeretekre és 

kompetenciákra épül. Míg az általános iskolában a történetek elbeszélése, a régebbi korok 

és történelmi szereplők szemléletes bemutatása az elsődleges, a középiskolai 

történelemtanításban mindez kiegészül a források feldolgozásával, történelmi helyzetek 

és folyamatok több szempontú elemzésével, a problémák azonosításával és 

megtárgyalásával. Az önálló információgyűjtés és –feldolgozás, a történeti jelenségek 

értelmezése, elemzése, a különböző érvek mérlegelése, valamint a következtetések 

levonása együttesen segíti a történelmi szemléletmód kialakulását. A tantárgy 

tanulásának élményszerűségét már nemcsak a történetek izgalma vagy az érdekes 

feladatok nyújtják, hanem azok az elemzések, viták, felismerések is, amelyek az egyes 

témák, problémák feldolgozása során felmerülnek. 

A tantárgy tantervének középpontjában a magyarság, a magyar nemzet és 

Magyarország története áll. A témakörök mintegy kétharmada a magyar történelemhez 

kapcsolódik. Ez az egyes témák részletezettségén túl abban is megmutatkozik, hogy az 

általános iskolai kerettantervhez hasonlóan több általános európai jelenség 

bemutatásánál magyar és külföldi példák egyaránt előkerülnek. Ugyanakkor az általános 

iskolainál nagyobb tér jut Magyarország, illetve a magyar nemzet történetét befolyásoló 

európai és globális folyamatok és jelenségek bemutatására. Ezek eredményeként a tanuló 

a magyar történelmi jelenségeket konkrét egyetemes történelmi helyzetekhez 

viszonyítva tanulmányozhatja. Ez hozzásegíti őt, hogy megértse és méltányolja a 

magyarság, a magyar nemzet, illetve Magyarország sajátos helyzetéből adódó 

jelenségeket, folyamatokat és törekvéseket, így alakulhat ki benne a tényeken alapuló 

reális és pozitív nemzettudat. Alapvető cél annak érzékeltetése, hogy a magyar nemzet 

történelmére számos nemzetiség és közösség (pl. német, zsidó) együttélése is hatást 

gyakorolt. Fontos cél a magyarországi kisebbségek és nemzetiségek történetének 

bemutatása, valamint kiemelt cél a határainkon túl kisebbségbe szorult magyarok 

történelmének átfogó megismertetése. 
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A középiskolai történelemtanulás motiválja a tanulót arra, hogy felnőttként, a 

középiskola befejezése után is érdeklődjék a történelem, illetve közéleti kérdések iránt. 

Hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az iskolából kikerülve hazáját szerető, a történelmi 

hagyományokat örökítő, demokratikus gondolkodású, kisebb-nagyobb közösségeiért 

felelősséget vállaló polgárrá; a társadalom tevékeny és önálló tagjává váljék. 

A 9–12. évfolyamok tanterve spirális módon épül az 5–8. évfolyamokéra, és nem 

ismétli automatikusan azokat. Természetesen a magyar és az egyetemes történelemnek 

meghatározó folyamatai, jelenségei vagy eseményei az általános iskola után a 

középiskolában is előkerülnek, mivel a hozzájuk kapcsolódó mélyebb ismeretek, illetve a 

témák forrás- és problémaközpontú tárgyalásmódja a középiskolai korosztály számára 

válik részletesebben hozzáférhetővé. 

Az egyes témakörökhöz kapcsolódó Fogalmak és adatok/Lexikák címszó alatt a 

kötelezően elsajátítandó fogalmakat, személyeket, kronológiai és topográfiai adatokat 

soroljuk fel. Az egyértelműség kedvéért valamennyi olyan általános iskolában szereplő 

fogalmi elemet feltüntettünk itt is, ami az adott középiskolai témakörhöz kapcsolható, 

értelmezése tovább mélyíthető. Ezeket aláhúzással jelöltük. Az idegen személynevek a 

tantervben teljes névvel szerepelnek, de a diákoktól csak a vezetéknevek ismerete és 

pontos helyesírása várható el. 

A tanuló a 9-12. évfolyamon a következő kulcsfogalmakat használja: 

Értelmező kulcsfogalmak: történelmi idő, történelmi forrás és bizonyítékok; ok és 

következmény; változás és folyamatosság; történelmi jelentőség, történelmi nézőpont és 

interpretáció. 

Tartalmi kulcsfogalmak: 

– politikai: politika, állam, államszervezet, államforma, köztársaság, diktatúra, 

demokrácia, parlamentarizmus, monarchia, önkormányzat, közigazgatás, 

hatalmi ágak, jog, alkotmány/alaptörvény, törvény, rendelet, birodalom; 

– társadalmi: társadalom, társadalmi csoport/réteg, népesedés/demográfia, 

migráció, nemzet, etnikum, identitás, életmód; 

– gazdasági: gazdaság, pénz, piac, mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, adó, 

önellátás, árutermelés;  

– eszme- és vallástörténeti: kultúra, művészet, vallás, hit, egyház, civilizáció, 

eszme/ideológia, világkép. 

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

– önállóan tud használni általános és történelmi, nyomtatott és digitális 

információforrásokat (tankönyv, kézikönyvek, szakkönyvek, lexikonok, 

képzőművészeti alkotások, könyvtár és egyéb adatbázisok, filmek, keresők); 

– önállóan információkat tud gyűjteni, áttekinteni, rendszerezni és értelmezni 

különböző médiumokból és írásos vagy képi forrásokból, statisztikákból, 

diagramokból, térképekről nyomtatott és digitális felületekről; 
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– tud forráskritikát végezni, és különbséget tenni a források között hitelesség, típus 

és szövegösszefüggés alapján; 

– képes azonosítani a különböző források szerzőinek a szándékát, bizonyítékok 

alapján értékeli egy forrás hitelességét; 

– képes a szándékainak megfelelő információkat kiválasztani különböző műfajú 

forrásokból; 

– összehasonlítja a forrásokban talált információkat saját ismereteivel, illetve más 

források információival és megmagyarázza az eltérések okait; 

– képes kiválasztani a megfelelő forrást valamely történelmi állítás, vélemény 

alátámasztására vagy cáfolására. 

Tájékozódás időben és térben 

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

– ismeri a magyar és az európai történelem tanult történelmi korszakait, időszakait, 

és képes azokat időben és térben elhelyezni;  

– az egyes események, folyamatok idejét konkrét történelmi korhoz, időszakhoz 

kapcsolja vagy viszonyítja, ismeri néhány kiemelten fontos esemény, jelenség 

időpontját, kronológiát használ és készít; 

– össze tudja hasonlítani megadott szempontok alapján az egyes történelmi 

korszakok, időszakok jellegzetességeit az egyetemes és a magyar történelem 

egymáshoz kapcsolódó eseményeit; 

– képes azonosítani a tanult egyetemes és magyar történelmi személyiségek közül a 

kortársakat; 

– felismeri, hogy a magyar történelem az európai történelem része, és példákat tud 

hozni a magyar és európai történelem kölcsönhatásaira; 

– egyszerű történelmi térképvázlatot alkot hagyományos és digitális eljárással. 

– a földrajzi környezet és a történeti folyamatok összefüggéseit példákkal képes 

alátámasztani; 

– képes különböző időszakok történelmi térképeinek összehasonlítására, a 

történelmi tér változásainak és a történelmi mozgások követésére megadott 

szempontok alapján a változások hátterének feltárásával. 

Szaktárgyi kommunikáció 

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

– képes a történelmi jelenségeket általános és konkrét történelmi fogalmak, tartalmi 

és értelmező kulcsfogalmak felhasználásával értelmezni és értékelni; 

– fel tud ismerni fontosabb történelmi fogalmakat, meghatározás alapján; 

– képes kiválasztani, rendezni és alkalmazni az azonos korhoz, témához kapcsolható 

fogalmakat; 

– össze tudja foglalni rövid és egyszerű szaktudományos szöveg tartalmát;  

– képes önállóan vázlatot készíteni és jegyzetelni;  

– képes egy-egy korszakot átfogó módon bemutatni; 
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– történelmi témáról kiselőadást, digitális prezentációt alkot és mutat be; 

– történelmi tárgyú folyamatábrákat, digitális táblázatokat, diagramokat készít, 

történelmi, gazdasági társadalmi és politikai modelleket vizuálisan is meg tud 

jeleníteni; 

– megadott szempontok alapján történelmi tárgyú szerkesztett szöveget (esszét) tud 

alkotni, amelynek során tételmondatokat fogalmaz meg, szövegtömörítés és 

átfogalmazás segítségével, állításait több szempontból indokolja és 

következtetéseket von le; 

– társaival képes megvitatni történelmi kérdéseket, amelynek során bizonyítékokon 

alapuló érvekkel megindokolja a véleményét, és választékosan reflektál mások 

véleményére, árnyalja saját álláspontját. 

Történelmi gondolkodás 

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

– képes felismerni, megfogalmazni és összehasonlítani különböző társadalmi és 

történelmi problémákat, értékrendeket, jelenségeket, folyamatokat;  

– a tanult ismereteket problémaközpontúan tudja rendezni,  

– hipotéziseket alkot történelmi személyek, társadalmi csoportok és intézmények 

viselkedésének mozgatórugóiról; 

– önálló kérdéseket fogalmaz meg történelmi folyamatok, jelenségek és események 

feltételeiről, okairól és következményeiről; 

– önálló véleményt tud alkotni történelmi eseményekről, folyamatokról, 

jelenségekről és személyekről; 

– képes különböző élethelyzetek, magatartásformák megfigyelése által 

következtetések levonására, erkölcsi kérdéseket is felvető történelmi helyzetek 

felismerésére és megítélésére;  

– a változás és a fejlődés fogalma közötti különbséget ismerve képes felismerni és 

bemutatni azokat azonos korszakon belül, vagy azokon átívelően; 

– képes összevetni, csoportosítani és súlyozni az egyes történelmi folyamatok, 

jelenségek, események okait, következményeit, és ítéletet alkotni azokról, valamint 

a benne résztvevők szándékairól; 

– összehasonlít különböző, egymáshoz hasonló történeti helyzeteket, folyamatokat, 

jelenségeket; 

– képes felismerni konkrét történelmi helyzetekben, jelenségekben és 

folyamatokban valamely általános szabályszerűség érvényesülését; 

– összehasonlítja és kritikusan értékeli az egyes történelmi folyamatokkal, 

eseményekkel és személyekkel kapcsolatos eltérő álláspontokat; 

– feltevéseket fogalmaz meg, azok mellett érveket gyűjt, illetve mérlegeli az 

ellenérveket; 

– felismeri, hogy a jelen társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális viszonyai a 

múltbeli események, tényezők következményeiként alakultak ki. 
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9–10. ÉVFOLYAM 

A középiskola első két évfolyamának témakörei az ókortól a 19. század közepéig ölelik fel 

a magyar és egyetemes történelem fontosabb folyamatait, jelenségeit, eseményeit, illetve 

az ehhez kapcsolódó tanulási eredményeket és fejlesztési feladatokat. A magyar és 

európai identitásunk alapját képező civilizációkhoz, korszakokhoz, történelmi 

eseményekhez tartozó témakörök az általános iskola után ismét előkerülnek, ám új 

megközelítéssel és bővülő tartalommal. Míg a témák többsége 5–6. évfolyamon a tanulók 

életkori sajátosságainak megfelelően többnyire életmódtörténeti és portré témakörökbe 

rendeződtek, a középiskolában előtérbe kerül a politikai, társadalmi, gazdasági és 

kultúrtörténeti megközelítés, a hangsúly a korszakok gazdasági változásaira, társadalmi 

szerkezetére, politikai modelljeire és világképére helyeződik. 

Az egyetemes és a magyar történeti témák általában külön témakörökbe szerveződnek, 

mivel előbbiek jobbára tematikus, utóbbiak pedig tematikus és eseménytörténeti 

jellegűek. A magyar történelem eseményei és folyamatai az egyetemes történelem által 

felrajzolt háttér előtt, nemzetközi összefüggésekbe ágyazva jelennek meg. 

A strukturáltabb szempontok és bővebb ismeretek mellett az egyes témák feldolgozási 

módja is változik. A szemléletes megjelenítés és a történetek tanítása mellett egyre 

nagyobb szerepet kapnak az önállóan végzett információszerző és –feldolgozó 

tevékenységek, a forrásokkal végzett különböző műveletek és a problémaközpontú 

tárgyalási mód. 

Fejlesztési területekhez kapcsolódó tanulási eredmények (Általános 

követelmények) 

Történelmi ismeretek 

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 

– ismeri az ókori civilizációk legfontosabb jellemzőit, valamint az athéni demokrácia 

és a római állam működését, hatásukat az európai civilizációra; 

– felidézi a monoteista vallások kialakulását, legfontosabb jellemzőiket, tanításaik 

főbb elemeit, és bemutatja terjedésüket; 

– bemutatja a keresztény vallás civilizációformáló hatását, a középkori egyházat, 

valamint a reformáció és a katolikus megújulás folyamatát és kulturális hatásait; 

érvel a vallási türelem, illetve a vallásszabadság mellett; 

– képes felidézni a középkor gazdasági és kulturális jellemzőit, világképét, 

meghatározó birodalmait, és bemutatni a rendi társadalmat; 

– ismeri a magyar nép őstörténetére és a honfoglalásra vonatkozó tudományos 

elképzeléseket és tényeket, tisztában van legfőbb vitatott kérdéseivel, a különböző 

tudományterületek kutatásainak főbb eredményeivel; 

– értékeli az államalapítás, valamint a kereszténység felvételének jelentőségét; 

– felidézi a középkori magyar állam történetének fordulópontjait, legfontosabb 

uralkodóink tetteit; 

– ismeri a magyarság törökellenes küzdelmeit, azok fordulópontjait és hőseit; 

felismeri, hogy a magyar és az európai történelem alakulását meghatározóan 

befolyásolta a török megszállás; 
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– be tudja mutatni a kora újkor fő gazdasági és társadalmi folyamatait, ismeri a 

felvilágosodás eszméit, illetve azok kulturális és politikai hatását, valamint 

véleményt formál a francia forradalom európai hatásáról; 

– összefüggéseiben és folyamatában fel tudja idézni, miként hatott a magyar 

történelemre a Habsburg Birodalomhoz való tartozás, bemutatja az 

együttműködés és konfrontáció megnyilvánulásait, a függetlenségi törekvéseket 

és értékeli a Rákóczi-szabadságharc jelentőségét; 

– ismeri és értékeli a magyar nemzetnek a polgári átalakulás és nemzeti függetlenség 

elérésére tett erőfeszítéseit a reformkor és az 1848–1849-es forradalom és 

szabadságharc időszakában; a kor kiemelkedő magyar politikusait és azok 

nézeteit; 

– fel tudja idézni az ipari forradalom szakaszait, illetve azok gazdasági, társadalmi, 

kulturális és politikai hatásait; képes bemutatni a modern polgári társadalom és 

állam jellemzőit és a 19. század főbb politikai eszméit, valamint felismeri a 

hasonlóságot és különbséget azok mai formái között. 

 

9. évfolyam 

A tematikai egység címe 

órakeret 

természettudomány

i, matematika 

speciális, idegen 

nyelvi speciális 

tagozatok 

társadalomtudományi 

tagozat 

 Az ókori Kelet (civilizáció, államszervezet, 

vallás) 
8 óra 12 óra 

Az ókori Hellász (civilizáció, 

államszervezet, vallás) 
11 óra 17 óra 

Az ókori Róma (civilizáció, államszervezet, 

vallás) 
12 óra 17 óra 

A középkori Európa (benne: hódító 

birodalmak) 
18 óra 27 óra 

A magyar nép eredete és az Árpád-kor 12 óra 18 óra 

A középkori Magyar Királyság fénykora 11 óra 17 óra 

Az összes óraszám 72 óra 108 óra 
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Javasolt órabeosztás 

Tematikai egység címe 

órakeret 

természettudomán

yi, matematika 

speciális, idegen 

nyelvi speciális 

tagozatok 

társadalomtudomány

i tagozat 

Az ókori Kelet (civilizáció, államszervezet, 

vallás) 
8 óra 12 óra 

Egyiptom 2 2 

Mezopotámia 1 2 

Kultúra, vallás a Közel-Keleten 3 5 

Összefoglalás 1 2 

Témazáró dolgozat 1 1 

Az ókori Hellász (civilizáció, 

államszervezet, vallás) 
11 óra 17 óra 

A polisz kialakulása 1 1 

A görög hitvilág 1 1 

Az athéni demokrácia 3 4 

A poliszok hanyatlása 1 2 

Nagy Sándor birodalma és a hellenizmus 2 4 

A görög kultúra 1 2 

Összefoglalás  1 2 

Témazáró 1 1 

Az ókori Róma 12 óra 17 óra 

Róma alapítása és a köztársaság 2 3 

Julius Caesar 1 2 

Augustus 1 2 

A római hitvilág, a művészet, a tudomány és 

a jog 
1 2 

A kereszténység kialakulása, tanításai és 

elterjedése 
2 3 

Pannónia provincia  1 1 

A népvándorlás, az antik civilizáció 

felbomlása  
1 1 

Összefoglalás  2 2 

Témazáró 1 1 

A középkor 18 óra 27 óra 
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Róma örökösei: a Bizánci Birodalom, a 

Frank Birodalom és a Német-római 

Birodalom létrejötte 

2 3 

A nyugati és a keleti kereszténység. A 

középkori egyház és szerepe 
2 4 

Az iszlám és az arab hódítás 2 3 

A hűbériség és a Nyugat előretörése 2 3 

Gazdasági fellendülés, a középkori városok 

születése, kereskedelem 
2 3 

A rendiség kialakulása 1 3 

Az Oszmán Birodalom kialakulása 1  

A középkor tudománya, oktatása és 

művészete 
2 3 

Élet a középkorban (lovagi kultúra) 1 2 

Összefoglalás 2 2 

Témazáró dolgozat 1 1 

A magyar nép eredete és az Árpád-kor 12 óra 18 óra 

A magyarság őstörténete nép eredete, 

vándorlása 
2 3 

A honfoglalás és a kalandozások  1 2 

A magyar államalapítás (Géza, I. István) 2 3 

Az új rend megszilárdulása és változásai (I. 

László, Kálmán, III. Béla, II. András) 
4 6 

A tatárjárás és következményei 1 2 

Összefoglalás 1 1 

Témazáró dolgozat 1 1 

A középkori Magyar Királyság fénykora 11 17 

A királyi hatalom megrendülése és 

helyreállítása (Károly Róbert) 
2 3 

Nagy Lajos és Zsigmond 1 3 

Harcban a törökkel 2 3 

Hunyadi Mátyás 2 3 

A középkori magyar kultúra és művelődés 

emlékei  
1 2 

Összefoglalás 2 2 

Témazáró 1 1 

   

Az összes óraszám 72 óra 108 óra 

 

 

A 2020-ban megjelent kerettantervi követelményeket az általunk tanított tankönyv 

leckéihez igazítottuk. A könnyebb használat miatt a tankönyvi leckék címeit tüntettük fel. 
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A részletes követelményeket tematikus rendszerben vettük át. 

Tankönyv: Száray Miklós: Történelem 9. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest 

(NT-17142) 

 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A Közel-

Kelet 

civilizációi 

– Az állam 

működése az 

Óbabiloni 

Birodalom 

példáján. 

– Tudomány. 

– A pénz 

megjelenése. 

Fogalmak: öntözéses 

földművelés, fáraó, 

piramis, hieroglifa, 

ékírás, múmia, 

Akropolisz, filozófia, 

jósda, olümpiai játékok, 

városállam/polisz, 

arisztokrácia, démosz, 

demokrácia, népgyűlés, 

sztratégosz, 

cserépszavazás, 

rabszolga, patrícius, 

plebejus, consul, 

senatus, dictator, 

néptribunus, császár, 

amfiteátrum, gladiátor, 

provincia, légió, limes, 

polgárjog. 

 

Személyek: Hammurapi, 

Kleiszthenész, 

Periklész, Platón, 

Arisztotelész, 

Hérodotosz, Nagy 

Sándor, Julius Caesar, 

Augustus. 

 

Kronológia: Kr. e. 3000 

körül – Kr. u. 476 az 

ókor, Kr. e. 776 az első 

feljegyzett olümpiai 

játékok, Kr. e. 753 Róma 

alapítása a hagyomány 

szerint, Kr. e. 510 a 

köztársaság kezdete 

Rómában, Kr. e. 508 

– Az állam 

szerepének 

bemutatása 

Hammurapi 

törvényeinek 

elemzésén 

keresztül. 

– Az ókori 

civilizációk 

jelentőségének és 

kulturális 

hatásainak 

felismerése. 

– Az ókori 

civilizációk 

azonosítása 

térképen. 

– Az ókori 

civilizációk 

kulturális és vallási 

jellemzőinek 

bemutatása. 

– A különböző 

civilizációk közötti 

különbségek 

azonosítása. 

– Pannónia 

jelentősebb 

városainak 

azonosítása. 

– A római jog 

alapelveinek 

felidézése és 

azonosítása. 

– Az athéni 

demokrácia és a 

A görög 

civilizáció 

– A görög anyagi 

kultúra öröksége. 

– A filozófia és a 

történetírás. 

– A görög 

embereszmény. 

– A hellenisztikus 

kultúra 

elterjedése. 

Az athéni 

demokrácia 

– Arisztokratikus 

köztársaság és 

demokrácia. 

– Kleiszthenész és 

Periklész. 

– Az athéni 

államszervezet és 

működése. 

A római 

civilizáció 

– Római 

városépítészet, 

amfiteátrumok, 

fürdők, 

vízvezetékek és 

utak. 

– A római jog 

néhány máig élő 

alapelve. 

– A birodalom 

kiterjedése és a 
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provinciák 

(Pannónia). 

– A latin nyelv és 

írás elterjedése. 

Kleiszthenész reformjai, 

Kr. e. 5. sz. közepe az 

athéni demokrácia 

fénykora, Kr. e. 44. 

Caesar halála, az ókori 

Izrael – Kr. u. 70 

Jeruzsálem 

lerombolása, 

Kr. u. 395 a Római 

Birodalom kettéosztása. 

 

Topográfia: 

Mezopotámia, Babilon, 

Egyiptom, Nílus, 

Olümpia, Athén, 

Alexandria, Itália, 

Róma, Római 

Birodalom, Pannónia, 

Aquincum, Savaria, 

Jeruzsálem. 

római köztársaság 

működésének 

bemutatása. 

– A Periklész-kori 

athéni demokrácia 

ellentmondásainak 

feltárása. 

– A demokrácia és a 

diktatúra 

összehasonlítása. 

– A demokrácia 

melletti érvek 

megfogalmazása. 

– Az athéni 

demokrácia 

összehasonlítása a 

modern 

demokráciával. 

– Caesar diktatúrája 

előzményeinek, 

okainak feltárása. 

A római 

köztársaság 

– A vérségi, a 

vagyoni és a 

területi elv. 

– A római 

köztársaság 

államszervezete 

és működése. 

– Köztársaságból 

egyeduralom: 

Caesar és 

Augustus. 

Javasolt tevékenységek: 

– Képek gyűjtése a különböző civilizációk kultúrájának bemutatásához. 

– Az ókori görög tudomány kulcsfogalmait bemutató idézetek, képi források 

gyűjtése. 

– Információk gyűjtése egy pannóniai kulturális emlékről, régészeti feltárásról, 

épületről vagy építményről. 

– Ábra készítése az athéni demokrácia és a római köztársaság működési rendjéről. 

– Ókori témájú filmek / filmrészletek elemzése, értelmezése. 

– Római kori emlékek felkeresése. 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Politeizmus 

és 

monoteizmu

s 

– A politeizmus 

az ókori 

Keleten. 

– Görög és római 

istenek. 

– A zsidó 

monoteizmus. 

Fogalmak: 

politeizmus, 

monoteizmus, zsidó 

vallás, 

Ószövetség/Héber 

Biblia, 

Tízparancsolat 

– A zsidó és a keresztény 

vallások jellemzőinek 

összehasonlítása. 

– A vallások a mindennapi 

életre gyakorolt 

hatásainak 

megállapítása. 
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A 

kereszténysé

g kezdete 

– Jézus tanításai. 

– A páli fordulat. 

– Keresztény-

üldözések, a 

kereszténység 

elterjedése a 

Római 

Birodalomban. 

– A 

Szentháromság

-tan. 

próféta, jeruzsálemi 

templom, diaszpóra, 

Messiás, keresztény 

vallás, keresztség és 

úrvacsora, apostol, 

misszió, Biblia, 

Újszövetség, 

evangélium, püspök, 

zsinat. 

 

Személyek: Kheopsz, 

Zeusz, Pallasz 

Athéné, Ábrahám, 

Mózes, Jézus, Szent 

Péter és Szent Pál 

apostolok, 

Constantinus  

 

Kronológia: a 

keresztény 

időszámítás kezdete 

(Kr. e. és Kr. u.), 313 

a milánói rendelet, 

325 a niceai zsinat. 

 

Topográfia: 

Jeruzsálem, Kánaán, 

Júdea, Izrael, 

Palesztina, 

Betlehem. 

– A zsidó-keresztény 

hagyományok európai 

kultúrára gyakorolt 

hatásának bemutatása. 

– Bibliai történetek, 

személyek felidézése. 

– A kereszténység 

terjedésének 

végigkövetése térképen. 

– Az Ószövetség 

történelmi szereplőinek, 

helyszíneinek 

azonosítása bibliai 

idézetek alapján. 

– Jézus életével és a 

kereszténység 

terjedésével kapcsolatos 

filmek/ filmrészletek, 

regények elemzése, 

értelmezése. 

– Képzőművészeti, 

irodalmi és zenei 

alkotások gyűjtése és 

elemzése bibliai 

témákról. 

 

Javasolt tevékenységek: 

– Képek, ábrázolások gyűjtése a különböző tanult vallások jellegzetes építményeiről. 

– Képzőművészeti, irodalmi és zenei alkotások gyűjtése és elemzése antik mitológiai 

témákról. 

– Áttekintő táblázat / tabló készítése a görög-római hitvilágról. 

– Az Ószövetség történelmi szereplőinek, helyszíneinek azonosítása bibliai idézetek 

alapján. 

– Jézus életével és a kereszténység terjedésével kapcsolatos filmek/ filmrészletek, 

regények elemzése, értelmezése. 

– Képzőművészeti, irodalmi és zenei alkotások gyűjtése és elemzése bibliai témákról 
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Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Egy 

eurázsiai 

birodalom: a 

hunok 

– A nomád életmód, 

harcmodor és 

államszervezés. 

– A népvándorlás. 

– A Hun Birodalom. 

– Az ókor vége 

Nyugaton: a Római 

Birodalom 

összeomlása. 

– Róma örökösei 

Európa térképén. 

Fogalmak: 

népvándorlás, 

hunok, ortodox, 

iszlám, Korán, kalifa.  

Személyek: Attila, 

Justinianus, 

Mohamed, Nagy 

Károly, I. Ottó.  

 

Kronológia: 476 a 

Nyugatrómai 

Birodalom bukása, 

622 Mohamed 

Medinába költözése, 

732 a poitiers-i csata. 

 

Topográfia: Hun 

Birodalom, 

Konstantinápoly, 

Bizánci Birodalom, 

Mekka, Poitiers, 

Frank Birodalom, 

Német-római 

Császárság. 

– A népvándorlás 

irányainak és 

résztvevőinek 

nyomon követése 

térkép segítségével 

a Kr. u. 4–8. sz. 

időszakában. 

– A sztyeppei állam 

működésének, 

sajátosságainak 

bemutatása. 

– A kora középkori 

Európa 

államalakulatainak 

azonosítása 

térképen. 

– Az iszlám vallás és 

az arab 

terjeszkedés 

közötti 

összefüggések 

feltárása. 

Az Arab 

Birodalom 

és az iszlám 

– Mohamed tanításai 

és a Korán. 

– Az iszlám kultúra 

jellegzetességei. 

– Az Arab Birodalom 

és az arab hódítás. 

– Az arab hódítás 

feltartóztatása 

Európában: Poitiers, 

Bizánc. 

Javasolt tevékenységek: 

– A Római Birodalom bukása külső és belső okainak összegyűjtése. 

– A monoteista vallások (zsidó, keresztény, iszlám) összehasonlítása különböző 

szempontok alapján. 

– Kiselőadás, prezentáció készítése jellegzetes iszlám vallási épületekről, 

szokásokról. 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A parasztság 

világa 

– A hierarchikus 

világkép. 

– Az uradalom. 

– A jobbágyok 

kötelességei és 

jogai. 

Fogalmak: uradalom, 

földesúr, majorság, 

jobbágy, robot, 

kiváltság, rend, pápa, 

érsek, cölibátus, 

szerzetes, bencés 

– A középkor 

társadalmi, 

gazdasági, vallási és 

kulturális 

jellemzőinek 

bemutatása. 
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– Az önellátástól az 

árutermelésig. 

– Éhínségek, 

járványok, 

felkelések. 

rend, ferences rend, 

eretnek, inkvizíció, 

kolostor, katolikus, 

szent, kódex, román 

stílus, gótikus stílus, 

reneszánsz, lovag, 

nemes, feudalizmus, 

hűbériség, király, 

rendi monarchia, 

keresztes hadjáratok, 

polgár, céh. 

 

Személyek: Szent 

Benedek, VII. 

Gergely, Assisi Szent 

Ferenc, Aquinói 

Szent Tamás, 

Leonardo da Vinci, 

Gutenberg, Dózsa 

György. 

 

Kronológia: 476–

1492 a középkor, 

1054 az 

egyházszakadás, 

1347 a nagy 

pestisjárvány. 

 

Topográfia: Egyházi 

Állam, Anglia, 

Franciaország, 

levantei 

kereskedelmi 

hálózat, Velence, 

Firenze, Hanza 

kereskedelmi 

hálózat, Szentföld. 

– A társadalmi 

csoportok közötti 

jogi különbségek 

azonosítása. 

– Érvekkel 

alátámasztott 

vélemény 

megfogalmazása a 

középkor világáról. 

– A középkor 

társadalmi 

berendezkedése és a 

rendi szemlélet 

értelmezése. 

– A jobbágyság 

jogainak és 

kötelességeinek 

rendszerezése. 

– Az egyház 

szerepének 

áttekintése a 

középkori 

Európában. 

– A középkori 

kolostori élet 

bemutatása képi 

vagy szöveges 

források 

segítségével. 

– A nyugati és keleti 

kereszténység 

összehasonlítása. 

– A lovagi életmód 

jellemzőinek 

azonosítása. 

– A városok életének 

bemutatása képek, 

ábrák és szöveges 

források alapján, 

kitérve a zsidóság 

városiasodásban 

játszott szerepére, 

valamint az 

Az egyházi 

rend 

– Az egyházi 

hierarchia, az 

egyházi 

intézményrendsz

er. 

– Az 

egyházszakadás 

és a 11. századi 

reform. 

– A szerzetesség. 

– Az eretnekség. 

– Kultúra és 

oktatás, a 

középkori 

egyetemek. 

– Román és gótikus 

építészet – 

európai és 

magyar példák. 

A nemesi rend – Az uralkodói 

hatalom és 

korlátai 

(hűbériség, 

rendiség). 

– Lovagi eszmény 

és lovagi kultúra. 

– A keresztes 

hadjáratok 

eszméje. 

A polgárok 

világa 

– A középkori 

város és lakói. 

– A város 

kiváltságai 

(magyar példák 

alapján). 

– A céhek. 
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– A helyi és 

távolsági 

kereskedelem. 

– A reneszánsz 

építészet 

(európai és 

magyar példák). 

antijudaista 

törekvésekre. 

– A céhek 

működésének 

jellemzése források 

alapján. 

Javasolt tevékenységek: 

– Képek gyűjtése és rendszerezése román, gótikus és reneszánsz stílusú épületekről. 

– Képek gyűjtése az ortodox egyház jellegzetes épületeiről, szokásairól. 

– Áttekintő ábra készítése az egyházi hierarchiáról. 

– Prezentáció, bemutató készítése valamely szerzetes, illetve lovagrendről. 

– A város jellegzetes helyszíneinek, intézményeinek azonosítása egy fiktív középkori 

várost bemutató ábrán. 

– Kampányplakát készítése egy középkori témáról (pl. a keresztes háborúkban való 

részvétel hirdetése). 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Magyar 

őstörténet és 

honfoglalás 

– Az eredet 

kérdései, a 

nyelvészet, a 

régészet, a 

néprajz és a 

genetika 

eredményei. 

– A magyar 

törzsszövetség az 

Etelközben. 

– A honfoglalás 

okai és menete. 

– A kalandozások – 

a lovas-íjász 

harcmodor. 

Fogalmak: finnugor, 

törzs, fejedelem, 

kabarok, 

vérszerződés, 

honfoglalás, kettős 

honfoglalás elmélete, 

avarok, rovásírás, 

kalandozások, 

székelyek, vármegye, 

egyházmegye, 

érsekség, tized, 

nádor, ispán, 

kancellária, kettős 

kereszt, szászok, 

kunok, 

tatárok/mongolok 

 

Személyek: Álmos, 

Árpád, az Árpád-ház, 

Géza, I. (Szent) 

István, Koppány, 

Szent Gellért, Szent 

– A magyarság 

eredetére 

vonatkozó 

elméletek közötti 

különbségek 

megállapítása. 

– A mondák, a 

történeti 

hagyomány és a 

történettudomány 

eredményeinek 

megkülönböztetése

. 

– A kalandozó 

hadjáratok 

céljainak 

azonosítása.  

– Géza fejedelem, I. 

(Szent) István és 

IV. Béla 

uralkodásának 

Az 

államalapítás 

– Géza és I. (Szent) 

István 

államszervező 

tevékenysége. 

– A 

földbirtokrendsz

er és a 
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vármegyeszervez

et. 

– Az 

egyházszervezés. 

Imre, I. (Szent) 

László, Könyves 

Kálmán, III. Béla, II. 

András, IV. Béla, 

Szent Margit. 

 

Kronológia: 895 a 

honfoglalás, 907 a 

pozsonyi csata, 

997/1000–1038 I. 

(Szent) István 

uralkodása, 1222 az 

Aranybulla, 1241–

1242 a tatárjárás. 

 

Topográfia: Etelköz, 

Vereckei-hágó, 

Kárpát-medence, 

Pannonhalma, 

Esztergom, 

Székesfehérvár, 

Buda, Muhi, Erdély, 

Horvátország. 

jellemzése és 

értékelése. 

– A kereszténység 

felvétele és az 

államalapítás 

jelentőségének a 

felismerése. 

– A korai magyar 

történelmet és az 

Árpád-kort 

megjelenítő 

legfontosabb 

kulturális 

alkotások 

azonosítása. 

A magyar 

állam 

megszilárdulás

a az Árpád-

korban 

– Szent László, az 

országépítő. 

– Könyves Kálmán 

törvénykezési 

reformjai. 

– A kül- és 

belpolitika új 

irányai: III. Béla 

uralkodása. 

– II. András kora: 

az átalakuló 

társadalom. 

– Újjáépítés a 

tatárjárás után: 

IV. Béla. 

– Az Árpádok 

európai 

kapcsolatai. 

Javasolt tevékenységek: 

– Beszámoló készítése a magyar kalandozó hadjáratok irányairól, sikereiről és 

kudarcairól, valamint a magyarok harcmodoráról IKT eszközök segítségével. 

– A kalandozó hadjáratok jellegének megvitatása. 

– Áttekintő ábra készítése a Szent István-i állam- és egyházszervezetről. 

– Információgyűjtés Szent László kultuszáról a krónikák és néphagyományok 

tükrében.  

– Tabló összeállítása az Árpád-kor legfontosabb kulturális emlékeiből. 

– Folyamatábra készítése II. András politikai döntéseinek okairól és 

következményeiről. 

– A 13. századi társadalmi rétegek azonosítása az Aranybulla szövegében. 

– Az Árpádok európai dinasztikus kapcsolatainak ábrázolása térképen. 

– A magyar igazságszolgáltatás gyakorlatának bemutatása Szent László és Könyves 

Kálmán törvényeinek elemzésével. 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési 

feladatok 

Az Anjouk – A királyi 

hatalom újbóli 

Fogalmak: aranyforint, 

regálé, kapuadó, 

– A 14–15. 

századi magyar 
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megszilárdítás

a I. Károly 

idején. 

– A visegrádi 

királytalálkozó

. 

– Az 1351-es 

törvények. 

– Nagy Lajos 

hadjáratai. 

kilenced, bandérium, 

perszonálunió, 

sarkalatos nemesi 

jogok, fő- és köznemes, 

szabad királyi város, 

bányaváros, mezőváros, 

kormányzó, szekérvár, 

végvár, szultán, szpáhi, 

janicsár, rendkívüli 

hadiadó, füstpénz, 

fekete sereg, zsoldos, 

Corvina, Szent Korona, 

Szent Korona-tan, 

Képes krónika. 

 

Személyek: I. (Anjou) 

Károly, I. (Nagy) Lajos, 

Luxemburgi Zsigmond, 

Hunyadi János, I. 

(Hunyadi) Mátyás. 

 

Kronológia: 1301 az 

Árpád-ház 

kihalása,1308. I. Károly 

uralkodásának kezdete, 

1335 a visegrádi 

királytalálkozó, 1351 

I.(Nagy) Lajos 

törvényei, 1396 a 

nikápolyi csata, 1443–

1444-es hosszú 

hadjárat, 1444 a várnai 

csata, 1453 

Konstantinápoly eleste, 

1456 a nándorfehérvári 

diadal, 1458–90 Mátyás 

uralkodása. 

 

Topográfia: Visegrád, 

Lengyelország, 

Csehország, osztrák 

tartományok, Nikápoly, 

Várna, Nándorfehérvár, 

uralkodók 

politikai 

pályájának 

felidézése. 

– Érvekkel 

alátámasztott 

vélemény 

megfogalmazás

a az egyes 

személyek 

cselekedeteiről, 

döntéseiről. 

– A késő 

középkori 

magyar állam és 

az Oszmán 

Birodalom főbb 

összecsapásain

ak felidézése. 

– Annak 

értékelése, hogy 

az Oszmán 

Birodalom 

terjeszkedő 

politikája 

milyen hatást 

gyakorolt a 

magyar 

történelemre. 

– Mátyás 

hatalom-

gyakorlásának 

jellemzése. 

– A reneszánsz 

kultúra 

bemutatása 

Mátyás 

udvarában. 

– A 14–15. 

századi magyar 

történelmet 

megjelenítő 

fontos 

A török fenyegetés 

árnyékában 

– Az Oszmán 

Birodalom. 

– Török hódítás 

a Balkánon. 

– Luxemburgi 

Zsigmond, a 

közép-európai 

uralkodó és a 

török veszély.  

– Hunyadi János, 

a politikus és 

hadvezér.   

– Hunyadi János 

törökellenes 

harcai. 

Hunyadi Mátyás – Mátyás útja a 

trónig. 

– A 

központosított 

királyi 

hatalom. 

– Jövedelmek és 

kiadások. 

– Birodalomépít

ő tervek. 

– Aktív védelem 

a török ellen. 

A magyar 

középkor 

kulturális 

hagyatéka 

– Honfoglalás 

kori leletek. 

– A Szent 

Korona. 

– Várak, királyi 

udvar, 
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kolostorok, 

templomok. 

– Magyar 

geszták, 

krónikák és 

szentek 

legendái. 

Kolozsvár, Kenyérmező, 

Oszmán Birodalom. 

kulturális 

alkotások 

azonosítása. 

 

Javasolt tevékenységek: 

– Nándorfehérvár ostromának rekonstruálása különböző írásos és vizuális források 

alapján. 

– A korszak kiemelkedő személyiségeinek jellemzése, feltevések megfogalmazása a 

cselekedeteik mozgatórugóiról. (Pl. Hunyadi Mátyás külpolitikája.) 

– Hunyadi János és Mátyás híres ütközeteinek felidézése, bemutatása térképvázlatok 

és írott források segítségével. 

– Kiselőadás készítése 14–15. századi magyar történelem kulturális hagyatékának 

kiemelkedő emlékeiről. 

– A magyar középkor egy kiemelkedő helyszínének (pl. Pannonhalma, Diósgyőr, 

Székesfehérvár, Visegrád, stb.) meglátogatása és jellemzőinek bemutatása. 

– Gyűjtőmunka készítése Mátyás és a budai zsidók kapcsolatáról. 
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Fizika 
 

Civilizációnk egyik alapja a természettudományos műveltség, mely jelentős 

mértékben a fizika által feltárt ismereteken nyugszik. Ezek megőrzése, továbbadása, 

bővítése az egymást követő generációk kiemelt feladata.  A korszerű fizikatanítás célja 

részben azoknak az ismereteknek átadása és képességeknek fejlesztése, amelyek ennek 

megvalósulását lehetővé teszik. Emellett kiemelt feladat a korunkban fontossá vált, illetve 

a közeljövőben fontossá váló kulcskompetenciák fejlesztése, valamint a fizika és a 

technológia kapcsolatának, a fizika művelése sokoldalú társadalmi vonatkozásainak 

bemutatása. Ez úgy érhető el, ha a fizikai mennyiségek és törvények jelentése gyakorlati 

alkalmazások, illetve az egész emberiséget érintő határokon átívelő problémák 

(környezetszennyezés, globális éghajlatváltozás) kontextusában, a diákok életkori 

sajátosságainak megfelelően kerül megfogalmazásra.  

Fontos feladata a fizika tantárgynak a diákok természettudományos szemléletének 

formálása, mely alapvetően a fizika tudományában alakult ki, és amelyet később a többi 

természettudománnyal foglalkozó tudomány átvett. A természettudományos szemlélet 

megismerése általános iskolában kezdődik, a középiskolában új elemek kapnak nagyobb 

hangsúlyt. 

A természettudomány feladata elsősorban a világ működésének leírása, a „hogyan 

működik?” kérdésre való válaszok keresése egyre alapvetőbb és átfogóbb törvények 

segítségével, azokból kiindulva, sokszor hosszú logikai láncok felhasználásával. Ez jelenti 

azt, hogy a „miért, mi az oka?” kérdésekre is választ keres.  

A megismerési folyamatban az empíria és az elmélet összhangja van jelen. A dolgok 

lehetséges működéséről, a megfigyelt jelenségek létrejöttének okáról hipotéziseket 

alkotunk, és ezek beválását megfigyelésekkel és kísérletekkel képesek vagyunk vizsgálni. 

A természet leírásához, megismeréséhez egyszerűsítő feltételeket vezetünk be, 

analógiákat és modelleket alkalmazunk, a lényeges és lényegtelen momentumokat 

elkülönítjük, majd minél több tényezőt veszünk fokozatosan figyelembe.  

Mai technikai világunk alapja a természettudomány. A technika egyben segítője a 

további természettudományi kutatásnak és az oktatásnak egyaránt. Elsősorban a 

számítógépek megjelenése és fejlődése fontos elem. A számítógép a megismerés egyik 

alapvető eszközévé vált egyrészt a számítások gyorsabb elvégzésével, a hatalmas 

adatbázisok kezelési lehetőségeivel, a szimulációknak a modellalkotásban és a modell 

tesztelésében való felhasználásával. Ezzel egyben kitágult a vizsgálható jelenségek köre. 

Az Internet elterjedése másrészt megteremtette a gyors tudásmegosztás lehetőségét is.  

A tanári értékelés célja nem lehet eltérő a tantárgy céljától, azaz fontos a motiváció 

felkeltése, a fizika tárggyal való pozitív attitűd kialakítása. Mindez fejlesztő, tanulást 

támogató értékeléssel valósítható meg. Az értékelésnek az elvárt sokszínű tanulói 

tevékenységekre kell vonatkoznia, s kiemelt szerepe van benne az árnyalt, szöveges 

visszajelzésnek. Szerencsés lehet az önértékelés bevezetése, csoportmunka esetében 

egymás vagy a projekt értékelése. Egy-egy feladat kapcsán indokolt az értékelési 

szempontokat előre rögzíteni. Fontos az is, hogy az értékelés egy projektben, 

csoportmunkában annak a feladatrésznek a megítélésére irányul, melyet az értékelendő 
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diák elvégzett. Így az értékelésnek a csoportmunkában egyénre szabottnak kell lennie. Az 

egyedi (tehát nem ötfokú skálát követő) értékelést indokolhatja az is, hogy a tanárnak – 

aki nem a tantárgyat, hanem a tanulót tanítja, irányítja – tisztában kell lennie azzal, hogy 

egy adott tanulót milyen típusú visszajelzésekkel lehet motiválni. A jól kialakított 

értékelés növeli a motivációt, a végiggondolatlan, nem megfelelően kialakított, nem 

elegendően árnyalt értékelés viszont ellenében hat. Az értékelés nagymértékben képes 

befolyásolni a tárgy tanítási céljainak sikeres teljesítését. 

A kerettanterv témaköreit, fejlesztési feladatait és ismereteit úgy alakítottuk ki, 

hogy az ezek figyelembevételével készített helyi tanterv, illetve tanmenet segítségével 

megvalósuljanak a Nat-ban megfogalmazott fejlesztési területek szerint csoportosított 

tanulási eredmények. Ezek egy része nem kötődik szorosan a tananyaghoz és 

témakörökhöz. A „Fizikai megfigyelések, kísérletek végzése, az eredmények értelmezése” 

–fejlesztési részterület tanulási eredményeinek megvalósulását segítik a megfigyeléssel, 

méréssel, kísérletezéssel a mért adatok elemzésével, egyszerű számításos feladatok 

megoldásával foglalkozó órák, amelyek megtartására minden témakörben nyílik alkalom. 

A fizika mint természettudományos megismerési módszer - című első fejlesztési terület 

további tanulási eredményei a tudományos vitákkal gazdagított tanórák segítségével 

valósulnak meg, ezek lehetőségét – a megfelelő órakeretet biztosítva - külön jelezzük a 

kerettantervben. A digitális technológiák használatával kapcsolatos tanulás eredmények 

megvalósulása a megfelelő eszközök és programok tanári irányítás melletti önálló 

használatával biztosítható. Ezeket a tanulási eredményeket az alábbiakban soroljuk fel: 

− A tanuló használ helymeghatározó szoftvereket, a közeli és távoli környezetünket 

leíró adatbázisokat, szoftvereket; 

− a vizsgált fizikai jelenségeket, kísérleteket bemutató animációkat, videókat keres 

és értelmez;  

− ismer magyar és idegen nyelvű megbízható fizikai tárgyú honlapokat;  

− készségszinten alkalmazza a különböző kommunikációs eszközöket, illetve az 

internetet a főként magyar, illetve idegen nyelvű, fizikai tárgyú tartalmak 

keresésére;  

− fizikai szövegben, videóban el tudja különíteni a számára világos, valamint nem 

érthető, további magyarázatra szoruló részeket;  

− az interneten talált tartalmakat több forrásból is ellenőrzi;  

− a forrásokból gyűjtött információkat számítógépes prezentációban mutatja be;  

− az egyszerű vizsgálatok eredményeinek, az elemzések, illetve a következtetések 

bemutatására prezentációt készít;  

− a projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen 

különböző médiatartalmakat, prezentációkat, rövidebb-hosszabb szöveges 

produktumokat hoz létre a tapasztalatok, eredmények, elemzések, illetve 

következtetések bemutatására;  

− a vizsgálatok során kinyert adatokat egyszerű táblázatkezelő szoftver segítségével 

elemzi, az adatokat grafikonok segítségével értelmezi;  

− használ mérésre, adatelemzésre, folyamatelemzésre alkalmas összetett 

szoftvereket (például hang és mozgókép kezelésére alkalmas programokat).  
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A digitális eszközök használatának lehetőségére gyakran utalunk a fejlesztési 

feladatok között. 

 

9–10. ÉVFOLYAM 

 

A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott órabeosztás szerint a fizika tantárgy 

tanítására a 9. évfolyamon heti 2, a 10. évfolyamon heti 3 órában kerülhet sor. A 

kerettanterv témakörei a mindennapok gyakorlatában fontos kérdések köré 

szerveződnek arra biztatva a tanárt, hogy a diákok fizikai ismereteit a gyakorlathoz 

kapcsolódó témákból kiindulva, a gyakorlatban megfigyelt, megfigyelhető jelenségek 

magyarázata során mutassa be. Ilyen módon elkerülhető a főleg képletekre koncentráló 

és a gyakorlati alkalmazásokat csak érdekességként megemlítő elméleti fizika szemléletű 

képzés. Szó sincs ugyanakkor arról, hogy ez a tudományosság háttérbe szorulását, vagy 

az összefüggések teljes elhanyagolását jelentené. A kerettanterv hangsúlyozottan 

törekszik a fizikai gondolkodásmód, a tudomány művelésének közvetlen megmutatására 

fejlesztési területként megjelenítve a korunkat fokozottan érintő, illetve a mai fizikai 

kutatásokkal kapcsolatos tudományos vitát, támogatva a tudományos megismerési 

folyamat aktív tanulás, kísérletezés során történő élményszerű átélését. Ebben az 

életszakaszban a diákok jövővel kapcsolatos elképzelése még gyakran kialakulatlan. 

Nagyon fontos, hogy a tananyag – a tartalmakkal túlzsúfolt elméleti tanulás erőltetése 

helyett – adjon lehetőséget a tárgy megszeretésére, illetve a későbbi, szakirányú tanulást 

megalapozó kompetenciák (például az önálló tanulás, a csoportban történő munka, a 

kritikus gondolkodás, a kreativitás)  fejlesztésére. Mindez adatok memorizálása helyett 

aktív, differenciált, projektszemléletű tevékenységek révén valósítható meg – szem előtt 

tartva azt is, hogy a legfontosabb fogalmak és törvények helyes megértése alapozhatja 

meg a későbbi fizika tanulmányokat. Javasolt lehet tehát a kerettantervben megadott 

minimális elvárások alapján a helyi tantervben egy projektlistát készíteni, s ezen 

projektek köré szervezni a tanulást. A szabad órakeretet az adott projekt által megkívánt 

kiegészítő ismeretek és tevékenységek időigényének kielégítésére célszerű felhasználni. 

A projekt mind a differenciálás, mind az érdeklődés szerinti motiváció, mind az aktív 

tanulás lehetőségét megadja. 

A fizika tantárgy sajátosan komplex tartalmából, valamint az imént említett 

tevékenység- és kompetencia központúságból következik az is, hogy értékelésében nem a 

szabály- és képletismeretnek kell dominálnia. Tág teret kell kapnia az értékelés 

sokféleségének. A prezentációra alapuló szóbeli felelet, a teszt, az esszé, az önálló munka, 

az aktív tanulás közbeni tevékenység, illetve a csoportmunka csoportos értékelése mellett 

a középiskolában előtérbe kerülhet a mérési és kísérleti feladatok értékelése, az önálló 

vagy kis csoportokban végzett projektmunka, az életkori sajátosságoknak megfelelő 

komplexebb kutató munka is. 

A témakörök áttekintő táblázatában a témakör neve után zárójelbe tett számok azt 

jelölik, hogy a témakör a Nat-ban felsorolt melyik fő témakörökhöz tartozik. 

A 9–10. évfolyamon a fizika tantárgy alapóraszáma: 180 óra. 
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A témakörök áttekintő táblázata: 

A Nemzeti alaptanterv fő témakörei 

1. A fizikai jelenségek megfigyelése, modellalkotás, értelmezés, tudományos érvelés 

2. Mozgások a környezetünkben, a közlekedés kinematikai és dinamikai vonatkozásai 

3. A halmazállapotok és változásuk, a légnemű, folyékony és szilárd anyagok 

tulajdonságai 

4. Az emberi test fizikájának elemei 

5. Fontosabb mechanikai, hőtani és elektromos eszközeink működésének alapjai, fűtés 

és világítás a háztartásban 

6. A hullámok szerepe a képek és hangok rögzítésében, továbbításában 

7. Az energia megjelenési formái, megmaradása, energiatermelés és -felhasználás 

8. Az atom szerkezete, fénykibocsátás, radioaktivitás 

9. A Föld, a Naprendszer és a Világegyetem, a Föld jövője, megóvása, az űrkutatás 

eredményei 

 

Kapcsolódás a Nat témaköreihez 

 

Témakör neve Javasolt 

óraszám 

Egyszerű mozgások (1, 2)  13 

Ismétlődő mozgások (1, 2) 13 

A közlekedés és sportolás fizikája (1, 2) 13 

Az energia (1, 7) 11 

A melegítés és hűtés következményei (1, 3) 13 

Víz és levegő a környezetünkben (1, 3) 10 

Gépek (1, 4, 5) 10 

Szikrák, villámok (1, 5) 11 

Elektromosság a környezetünkben (1, 5) 14 

Generátorok és motorok (1, 5) 12 

A hullámok szerepe a kommunikációban (1, 6) 14 

Képek és látás (1, 4, 5, 6) 11 

Az atomok és a fény (1, 5, 8) 9 

Környezetünk épségének megőrzése (1, 7, 8, 9) 12 

A Világegyetem megismerése (1, 9) 14 

Összes óraszám: 180 

Témakör: Egyszerű mozgások 

Javasolt óraszám: 13 óra 

Tanulási eredmények 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére: 

− egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti; 

− fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni; 

− ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen használja a 

mértékegységeket számításokban, illetve az eredmények összehasonlítása során; 

− mérések és a kiértékelés során alkalmazza a rendelkezésre álló számítógépes 

eszközöket, programokat; 

− megismételt mérések segítségével, illetve a mérés körülményeinek ismeretében 

következtet a mérés eredményét befolyásoló tényezőkre; 

− egyszerű, a megértést segítő számolási feladatokat old meg, táblázatokat, ábrákat, 

grafikonokat értelmez, következtetést von le, összehasonlít; 

− gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: megfigyelés, 

mérés, a tapasztalatok, mérési adatok rögzítése, rendszerezése, ezek összevetése 

valamilyen egyszerű modellel vagy matematikai összefüggéssel, a modell 

(összefüggés) továbbfejlesztése.   

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− helyesen használja az út, a pálya és a hely fogalmát, valamint a sebesség, 

átlagsebesség, pillanatnyi sebesség, gyorsulás, elmozdulás fizikai mennyiségeket a 

mozgás leírására; 

− tud számításokat végezni az egyenes vonalú egyenletes mozgás esetében: állandó 

sebességű mozgások esetén a sebesség ismeretében meghatározza az elmozdulást, 

a sebesség nagyságának ismeretében a megtett utat, a céltól való távolság 

ismeretében a megérkezéshez szükséges időt; 

− ismeri a szabadesés jelenségét, annak leírását, tud esésidőt számolni, mérni, 

becsapódási sebességet számolni; 

− egyszerű számításokat végez az állandó gyorsulással mozgó testek esetében. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A környezetben megfigyelt mozgások (közlekedés, sportolás) jellemzése az út és az 

elmozdulás mennyiségek valamint a hely és a pálya fogalmának használatával 

− A gépkocsi sebességmérője által mutatott értékek értelmezése: állandó és változó 

nagyságú sebesség, az átlagsebesség és pillanatnyi sebesség jelentése 

− Egyszerű számítások az egyenes pályán, állandó sebességgel haladó gépjármű 

mozgásával kapcsolatban: Az elmozdulás, megtett út és a megérkezéshez szükséges 

idő kiszámolása  

− A közel állandó sebességű, egyenes vonalú mozgások (buborék a Mikola-csőben, 

mozgólépcső, csúszás jégen) megfigyelése, kialakulásának magyarázata 

− Az elejtett test mozgásának megfigyelése, kísérleti vizsgálata.  A sebesség 

változásának jellemzése a gyorsulás fogalmának segítségével, a gyorsulás értelmezése 

a testre ható nehézségi erő vizsgálatával  

− Adatgyűjtés Eötvös Lorándról és az Eötvös-ingáról 
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− Az elejtett test esési idejének mérése és számolása, a becsapódási sebesség 

kiszámítása 

− A csúszó test mozgásának megfigyelése, kísérleti vizsgálata, értelmezése a rá ható erők 

segítségével 

− Az állandó gyorsulással elinduló autó mozgásának leírása és magyarázata 

− Az elmozdulás, a sebesség és a gyorsulás használata egyenes mentén zajló mozgások 

leírására 

Fogalmak 

Mozgás, sebesség, gyorsulás, erő, elmozdulás 

Javasolt tevékenységek 

− Videó készítése néhány, a környezetben megfigyelhető mozgásról. Egy megfelelően 

kiválasztott pont koordinátáinak meghatározása az egymást követő képkockákon 

videó-analízis segítségével 

− Egy kút mélységének vagy erkély magasságának meghatározása az elejtett test 

zuhanási idejének mérésével, a mérés pontosságának becslése 

− Közel állandó sebességű mozgás megvalósítása önálló kísérletezés során. A súrlódás 

csökkentése különböző módon, légpárnás eszközök, jégen csúszó eszközök 

− Lejtőn leguruló, lecsúszó testek mozgásának megfigyelése, a mozgás jellegének 

kvantitatív megállapítása 

− Galilei munkásságának megismerése a mozgások és a tudományos módszer 

kialakulásának témakörében 

− Kísérlet tervezése annak belátására, hogy a szabadesés egyenes vonalú egyenletesen 

változó mozgás 

Témakör: Ismétlődő mozgások 

Javasolt óraszám: 13 óra 

Tanulási eredmények 

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

végére: 

− átlátja a jelen közlekedése, közlekedésbiztonsága szempontjából releváns 

gyakorlati ismereteket, azok fizikai hátterét; 

− egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti; 

− fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni;  

− ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen használja a 

mértékegységeket számításokban, illetve az eredmények összehasonlítása során; 

− a mérések és a kiértékelés során alkalmazza a rendelkezésre álló számítógépes 

eszközöket, programokat; 

− megismételt mérések segítségével, illetve a mérés körülményeinek ismeretében 

következtet a mérés eredményét befolyásoló tényezőkre; 

− egyszerű, a megértést segítő számolási feladatokat old meg, táblázatokat, ábrákat, 

grafikonokat értelmez, következtetést von le, összehasonlít. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri az egyenletes körmozgást leíró fizikai mennyiségeket (pályasugár, kerületi 

sebesség, fordulatszám, keringési idő, centripetális gyorsulás), azok jelentését, 

egymással való kapcsolatát; 

− ismeri a periodikus mozgásokat (ingamozgás, rezgőmozgás) jellemző fizikai 

mennyiségeket, néhány egyszerű esetben tudja mérni a periódusidőt, 

megállapítani az azt befolyásoló tényezőket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Egyszerű körmozgás létrehozása, megfigyelése, kialakulásának értelmezése a 

centripetális erő és gyorsulás fogalmának segítségével 

− A periódusidő mérése, a fordulatszám és a kerületi sebesség meghatározása, a 

centripetális gyorsulás nagyságának kiszámolása 

− A mindennapokban gyakori körmozgások (például: ruha a centrifugában, a kerékpár 

szelepe, a Föld felszínének pontjai) fizikai hátterének elemzése  

− Különböző lengések felismerése a környezetben: hintázó gyerekek, artisták a 

trapézon  

− A környezetben lezajló csillapodó rezgések és lengések megfigyelése, jellemzése az 

amplitúdó, a frekvencia, illetve a csillapodás mértéke szempontjából 

− A rugóhoz kapcsolt test rezgésének megfigyelése, kvalitatív leírása, a kitérés-idő és a 

sebesség-idő függvény elemzése.  

Fogalmak 

körmozgás, centripetális erő, centripetális gyorsulás, periódusidő, frekvencia, rezgés, 

csillapodás, a rugó által kifejtett erő 

Javasolt tevékenységek 

− Beszámoló készítése a fordulatszám jelentőségéről ruhák centrifugálása vagy fúrás 

esetén, a jellemző fordulatszám adatainak megkeresése 

− Az ingaóra felépítését, az alkatrészek feladatát, az óra működését bemutató kiselőadás 

készítése 

− Olyan inga készítése, melynek periódusideje 1 másodperc, ennek ellenőrzése 

Témakör: A közlekedés és sportolás fizikája  

Javasolt óraszám: 13 óra 

Tanulási eredmények 

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

végére: 

− tudja, hogyan születnek az elismert, új tudományos felismerések, ismeri a 

tudományosság kritériumait; 

− tisztában van azzal, hogy a fizika átfogó törvényeket ismer fel, melyek 

alkalmazhatók jelenségek értelmezésére, egyes események minőségi és 

mennyiségi előrejelzésére; 
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− átlátja a jelen közlekedése, közlekedésbiztonsága szempontjából releváns 

gyakorlati ismereteket, azok fizikai hátterét; 

− felismeri a tudomány által vizsgálható jelenségeket, azonosítani tudja a 

tudományos érvelést, kritikusan vizsgálja egy elképzelés tudományos 

megalapozottságát;  

− kialakult véleményét mérési eredményekkel, érvekkel támasztja alá. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− egyszerű esetekben kiszámolja a testek lendületének nagyságát, meghatározza 

irányát; 

− egyszerűbb esetekben alkalmazza a lendületmegmaradás törvényét, ismeri ennek 

általános érvényességét; 

− tisztában van az erő mint fizikai mennyiség jelentésével, mértékegységével, ismeri 

a newtoni dinamika alaptörvényeit, egyszerűbb esetekben alkalmazza azokat a 

gyorsulás meghatározására, a korábban megismert mozgások értelmezésére; 

− egyszerűbb esetekben kiszámolja a mechanikai kölcsönhatásokban fellépő erőket 

(nehézségi erő, nyomóerő, fonálerő, súlyerő, súrlódási erők, rugóerő), 

meghatározza az erők eredőjét; 

− érti a legfontosabb közlekedési eszközök – gépjárművek, légi és vízi járművek – 

működésének fizikai elveit; 

− tisztában van a repülés elvével, a légellenállás jelenségével; 

− ismeri a hidrosztatika alapjait, a felhajtóerő fogalmát, hétköznapi példákon 

keresztül értelmezi a felemelkedés, elmerülés, úszás, lebegés jelenségét, tudja az 

ezt meghatározó tényezőket, ismeri a jelenségkörre épülő gyakorlati eszközöket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Rugalmatlan ütközések megfigyelése, a közös sebesség számítása egyszerű 

esetekben a lendület megmaradásának segítségével.  A gyűrődési zóna szerepe 

ütközéskor  

−  Labdák rugalmasságának vizsgálata a visszapattanás magasságának 

megfigyelésével 

− A lendület szerepe fékezés és gyorsítás során. A fékút és a fékezési idő 

−  Az autó gyorsulásának, illetve a fékezés folyamatának magyarázata az autóra ható 

erők és Newton törvényei segítségével 

−  A kanyarodás fizikája, a kicsúszás megfigyelése (kanyarodó autó, motor, 

korcsolya) és okainak (súrlódási erő) vizsgálata 

− A testek úszásának és elmerülésének kísérleti vizsgálata, a tapasztaltak fizikai 

magyarázata a hidrosztatikai nyomás és a felhajtó erő segítségével 

− A hajók (vitorlás, illetve hajócsavaros) és tengeralattjárók működésének fizikai 

magyarázata, az áramvonalas test fontossága a vízben való haladás során 

− A repülőgépek fizikája, a szárnyra ható felhajtó erő magyarázata, az áramvonalas 

forma fontossága 
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Fogalmak 

a lendület megmaradása, a dinamika alaptörvénye, súrlódási erő, közegellenállás, 

hidrosztatikai nyomás, felhajtó erő 

Javasolt tevékenységek 

− Egy vagy több kiválasztott sporteszköz (pl. síléc, labda) kialakításának és fizikai 

hátterének feltárása, az eredmények megosztása a tanulótársakkal 

− Kísérleti megfigyelése és vizsgálata annak, hogy az érintkező felületek közötti 

súrlódást hogyan lehet kis mennyiségű szennyező anyaggal (por, olaj) befolyásolni. 

Alkalmas kísérleti eszköz (pl. változtatható hajlásszögű lejtő) megépítése 

− Adott teher szállítására alkalmas hajómodell elkészítése a rendelkezésre álló eszközök 

felhasználásával. Az eszköz felépítésének magyarázata 

− Az áramló levegő nyomáscsökkenésének bemutatása egyszerű  demonstrációs 

eszközökkel 

− Nagysebességű képrögzítésre alkalmas kamerával rögzített lassított felvételek 

tanulmányozása ütközésekről, labdák deformációjáról 

− Különböző zöldségek és gyümölcsök vízben való elmerülésének vizsgálata a vízben 

feloldott cukor vagy só mennyiségének változtatása mellett 

Témakör: Az energia  

Javasolt óraszám: 11 óra 

Tanulási eredmények 

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

végére: 

− ismeri a megújuló és a nem megújuló energiaforrások használatának és az energia 

szállításának legfontosabb gyakorlati kérdéseit; 

− az emberiség energiafelhasználásával kapcsolatos adatokat gyűjt, az 

információkat szemléletesen mutatja be; 

− tudja, hogy a Föld elsődleges energiaforrása a Nap. Ismeri a napenergia 

felhasználási lehetőségeit, a napkollektor és a napelem mibenlétét, a közöttük lévő 

különbséget; 

− ismeri a szervezet energiaháztartásának legfontosabb tényezőit, az élelmiszerek 

energiatartalmának szerepét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri a mechanikai munka fogalmát, kiszámításának módját, mértékegységét, a 

helyzeti energia, a mozgási energia, a rugalmas energia, a belső energia fogalmát; 

− konkrét esetekben alkalmazza a munkatételt, a mechanikai energia 

megmaradásának elvét a mozgás értelmezésére, a sebesség kiszámolására. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Adatgyűjtés az emberiség energiafelhasználásáról  

− A testek emelését és gyorsítását kísérő energiaváltozások vizsgálata: a helyzeti és 

mozgási energia, a munka 
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− A szabadon eső test becsapódási sebességének meghatározása a munkatétel és az 

energiamegmaradás segítségével 

− Az elhajított kő mozgásának energetikai elemzése  

− Az energia megmaradása a súrlódás és közegellenállás hiányában és jelenlétében, a 

belső energia 

− A rugóhoz, gumiszalaghoz kapcsolt test mozgásának energetikai elemzése: a rugalmas 

energia 

− Energia átalakulások a háztartásban, a környezetben, az emberi szervezetben és az 

erőművekben (hőerőmű, szélerőmű, vízi erőmű, atomerőmű, napkollektor), a 

hatásfok  

− Az energia szállításának lehetőségei 

− A Nap mint a Föld energiakészletének elsődleges forrása. Megújuló és nem megújuló 

energiaforrások megkülönböztetése, megnevezése, az energiatermelés és a környezet 

állapotának kapcsolata  

− Az energiaforrásaink kihasználásának lehetőségei a jövőben. 

Fogalmak 

 munka, energia, helyzeti, mozgási, rugalmas energia, súrlódás, belső energia 

Javasolt tevékenységek 

− Beszámoló készítése az örökmozgókról és arról, miért nem lehetséges ilyen gépet 

építeni 

− Beszámoló készítése a napállandóról 

− Egyszerű eszköz készítésével annak kimutatása, hogy a felület napsugárzás hatására 

történő felmelegedése hogyan függ a felület és a napsugarak irányától 

− Az emberiség energiafelhasználását és energiatermelését jellemző adatok gyűjtése, 

rendszerezése, szemléletes ábrázolása, területi változásainak bemutatása 

− Az autó indulását kísérő energiaváltozások összegyűjtése, szemlélete bemutatása 

− A teavíz melegítése hatásfokának kísérleti vizsgálata. Hogyan függ a hatásfok a gázláng 

méretétől, milyen más tényezők befolyásolják? 

Témakör: A melegítés és hűtés következményei 

Javasolt óraszám: 13 óra 

Tanulási eredmények 

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

végére: 

− átlátja a korszerű lakások és házak hőszabályozásának fizikai kérdéseit (fűtés, 

hűtés, hőszigetelés); 

− tisztában van a konyhai tevékenységek (melegítés, főzés, hűtés) fizikai 

vonatkozásaival; 

− egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti; 

− fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni; 
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− ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen használja a 

mértékegységeket számításokban, illetve az eredmények összehasonlítása során; 

− egyszerű, a megértést segítő számolási feladatokat old meg, táblázatokat, ábrákat, 

grafikonokat értelmez, következtetést von le, összehasonlít; 

− gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: megfigyelés, 

mérés, a tapasztalatok, mérési adatok rögzítése, rendszerezése, ezek összevetése 

valamilyen egyszerű modellel vagy matematikai összefüggéssel, a modell 

(összefüggés) továbbfejlesztése.   

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri a hőtágulás jelenségét, jellemző nagyságrendjét; 

− ismeri a Celsius- és az abszolút hőmérsékleti skálát, a gyakorlat szempontjából 

nevezetes néhány hőmérsékletet, a termikus kölcsönhatás jellemzőit; 

− értelmezi az anyag viselkedését hőközlés során, tudja, mit jelent az égéshő, a 

fűtőérték és a fajhő;  

− tudja a halmazállapot-változások típusait (párolgás, forrás, lecsapódás, olvadás, 

fagyás, szublimáció); 

− tisztában van a halmazállapot-változások energetikai viszonyaival, 

anyagszerkezeti magyarázatával, tudja, mit jelent az olvadáshő, forráshő, 

párolgáshő. Egyszerű számításokat végez a halmazállapot-változásokat kísérő 

hőközlés meghatározására; 

− ismeri a hőtan első főtételét, és tudja alkalmazni néhány egyszerűbb gyakorlati 

szituációban (palackba zárt levegő, illetve állandó nyomású levegő melegítése); 

− tisztában van a megfordítható és nem megfordítható folyamatok közötti 

különbséggel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A hőtágulás jelenségének megfigyelése, értelmezése 

− Az anyagok hőmérsékletének mérése, a hőmérséklet kiegyenlítődésének kísérleti 

vizsgálata és értelmezése 

− Anyagok melegítésének és hűtésének megfigyelése például konyhai tevékenység 

során: a folyamat gyorsaságának vizsgálata, a fajhő és a felület nagyságnak szerepe 

− Az égéshő és fűtőérték fogalma, a lassú és gyors égés felismerése a mindennapokban 

− Halmazállapotváltozások (olvadás, fagyás, párolgás, lecsapódás, a forrás és 

szublimáció) megfigyelése például konyhai tevékenység során. A fázisátmenetek 

vizsgálata a hőmérséklet változásának szempontjából 

− A halmazállapot-változások értelmezése és energetikai leírása, egyszerű számítások a 

mindennapi gyakorlatból, az olvadáshő a párolgáshő és a forráshő fogalma 

− A kuktafazék működésének fizikai magyarázata 

− A dugattyú mozgásának értelmezése a hőtan első főtételének segítségével 

− A megfordítható és nem megfordítható folyamatok közötti különbség felismerése 

Fogalmak 

hőmérséklet, fajhő, párolgáshő, olvadáshő, forráshő, időbeli egyirányúság a 

természetben, halmazállapotváltozás, melegítés, hűtés, fűtőérték 
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Javasolt tevékenységek 

− A különböző hőmérsékletű folyadékok keveredésekor kialakuló közös hőmérséklet 

mérése, becslése, illetve számolása a megfelelő adatok ismeretében 

− Festékes víz vagy tintacsepp meleg és hideg vízben való elkeveredésének megfigyelése 

csoportban történő kísérletezés során, a tapasztalatok megfogalmazása, hipotézis 

alkotása az elkeveredés gyorsaságával kapcsolatban, a hipotézis megvitatása, 

ellenőrzése újabb kísérletekkel 

− Tea készítése hidegvízbe tett filter segítségével 

− A főzésre használt edények használat közbeni felmelegedésének vizsgálata. Milyen 

megoldásokat alkalmaznak annak érdekében, hogy a lábas füle vagy a merőkanál, 

palacsintasütő nyele kevésbé melegedjen? 

− Kísérletezés a túlhűtés jelenségének megvalósítására, például lassan lehűtött palackos 

ásványvíz segítségével, tanári útmutatás alapján. A sikeres, illetve sikertelen 

próbálkozások dokumentálása, a tapasztalatok megbeszélése 

− Kutatómunka a vasbetonról. Miért alkalmazható egymás mellett éppen a vas és a 

beton? 

− A párolgás sebességét befolyásoló tényezők megfigyelése csoportos tanulókísérlet 

végzése közben 

Témakör: Víz és levegő a környezetünkben 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

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

végére: 

− ismeri a légnyomás változó jellegét, a légnyomás és az időjárás kapcsolatát; 

− ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például légköri jelenségek, az 

égbolt változásai, a vízzel kapcsolatos jelenségek), azok megfelelően 

egyszerűsített, a fizikai mennyiségeken és törvényeken alapuló magyarázatait;  

− gyakorlati példákon keresztül ismeri a hővezetés, hőáramlás és hősugárzás 

jelenségét, a hőszigetelés lehetőségeit, ezek anyagszerkezeti magyarázatát.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri a víz különleges tulajdonságait (rendhagyó hőtágulás, nagy olvadáshő, 

forráshő, fajhő), ezek hatását a természetben, illetve mesterséges 

környezetünkben; 

− ismeri a nyomás, hőmérséklet, páratartalom fogalmát, a levegő mint ideális gáz 

viselkedésének legfontosabb jellemzőit. Egyszerű számításokat végez az 

állapothatározók megváltozásával kapcsolatban; 

− ismeri az időjárás elemeit, a csapadékformákat, a csapadékok kialakulásának 

fizikai leírását.   

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A légnyomás kísérleti kimutatása, a légritkított tér néhány gyakorlati alkalmazása 
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− A légnyomás és az időjárás kapcsolata 

− Az abszolút és relatív páratartalom. A relatív páratartalom és a hőmérséklet 

kapcsolata, páraképződés a természetben: harmatképződés, dér, zúzmara  

− Páraképződés a lakásban, ennek következményei. Fűtési rendszerek a lakásban 

− A hőterjedés gyakorlati példákon keresztül (hővezetés, hőáramlás, hősugárzás) 

− A hőszigetelés lehetőségei a lakásban. A hőszigetelő ablak működésének fizikai 

magyarázata 

− A víz rendhagyó hőtágulása, ennek következményei a természetben. Jégképződés a 

tavakon, jéghegyek  

− Egyszerű számítások végzése a levegő állapothatározóinak megváltozásával 

kapcsolatban  

Fogalmak 

Időjárás, éghajlat, relatív páratartalom, hővezetés, hőáramlás, hősugárzás 

Javasolt tevékenységek 

− A hőszigetelt edény (termosz) és az egyszerű üvegedény tulajdonságainak 

összehasonlítása önálló kísérletezés segítségével 

− Hőszigetelt edény készítése a környezetben található egyszerű eszközök 

felhasználásával, a hőszigetelő tulajdonság kimutatása és magyarázata 

−  Az iskola fűtési rendszerének megtekintése, a rendszer elemeinek elkülönítése, azok 

szerepének felismerése. A rendszer egyszerűsített változatának lerajzolása, felépítése 

− Anyaggyűjtés, beszámoló készítése és beszélgetés a jéghegy tulajdonságairól és 

szerepéről a Titanic elsüllyedésében 

− A szoba hőmérsékletének mérése felfűtés és szellőztetés közben hőmérő ismételt 

leolvasásával vagy automatikus adatgyűjtő rendszer felhasználásával. Az adatok 

megjelenítése és megosztása 

− A száraz meleg és a nedves meleg megtapasztalása (nyári szárazságban, szaunában), 

a testérzet összehasonlítása 

− A tanteremben található levegő tömegének becslés 

Témakör: Gépek  

Javasolt óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

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

végére: 

− el tudja választani egyszerű fizikai rendszerek esetén a lényeges elemeket a 

lényegtelenektől; 

− néhány konkrét példa alapján felismeri a fizika tudásrendszerének fejlődése és a 

társadalmi-gazdasági folyamatok, történelmi események közötti kapcsolatot. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri az egyszerű gépek elvének megjelenését a hétköznapokban, mindennapi 

eszközeinkben; 

− néhány egyszerűbb, konkrét esetben (mérleg, libikóka) a forgatónyomatékok 

meghatározásának segítségével vizsgálja a testek egyensúlyi állapotának 

feltételeit, összeveti az eredményeket a megfigyelések és kísérletek 

tapasztalataival. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A libikóka és a mérleg egyensúlyának kísérleti vizsgálata és értelmezése 

− Szerszámkulcsok és fogók működésének magyarázata az erőkar segítségével 

− Gépek összehasonlítása a teljesítmény és hatásfok adatok alapján 

− A kerékpár felépítésének és működésének fizikai magyarázata 

− Egy jelentős gép és a kapcsolódó technológia fizikai lényegének ismertetése, 

történelmet és társadalmat átalakító hatásának bemutatása (Ilyen lehet: hajítógép, 

szövőgép, mechanikus számológép, belső égésű motor) 

− Anyaggyűjtés James Wattról és gőzgépéről 

− Beszélgetés a robotokról: elterjedésük, jövőbeli szerepük, mesterséges intelligencia, 

gépi tanulás, önvezérelt működés 

Fogalmak 

forgatónyomaték, forgatónyomatékok egyensúlya, erőkar, teljesítmény, hatásfok 

Javasolt tevékenységek 

− Egy a diákok számára elérhető gép (ceruzahegyező, konzervnyitó, zárszerkezet, 

mechanikus óra, zenegép, ...) szétszedése, a főbb alkotórészek azonosítása, szerepük 

felismerése, a működés fizikai alapjainak leírása. A tevékenység dokumentálása 

− A felfújt léggömbben levő levegő súlyának kimutatása egyszerű mérleg segítségével 

− Egyszerű kísérletek elvégzése a súlypont egyensúlyozásban betöltött szerepének 

bemutatására 

− Különböző csavarok beszerzése, vizsgálata, jellemzőinek (menetemelkedés, 

menetsűrűség) megfigyelése és működésének magyarázata 

− Az egyes történelmi korokra jellemző gépek összegyűjtése, alkalmazásuk bemutatása 

− Kedvelt gépek modelljeinek megfigyelése, illetve elkészítése, működésük 

megismerése, megértése 

Témakör: Szikrák, villámok 

Javasolt óraszám: 11 tanóra 

Tanulási eredmények  

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

végére: 

− ismeri a villámok veszélyét, a villámhárítók működését, a helyes magatartást 

zivataros, villámcsapás-veszélyes időben. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri az elektrosztatikus alapjelenségeket (dörzselektromosság, töltött testek 

közötti kölcsönhatás, földelés), ezek gyakorlati alkalmazásait; 

− átlátja, hogy az elektromos állapot kialakulása a töltések egyenletes eloszlásának 

megváltozásával van kapcsolatban; 

− érti Coulomb törvényét, egyszerű esetekben alkalmazza elektromos töltéssel 

rendelkező testek közötti erő meghatározására; 

− tudja, hogy az elektromos kölcsönhatást az elektromos mező közvetíti. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Az elektromos állapot kialakulásának magyarázata az atomról alkotott egyszerű 

elképzelés (elektron, atommag) segítségével  

− A két fajta elektromos állapot, az elektromos vonzás és taszítás, az elektromos 

árnyékolás, a csúcshatás, az elektromos megosztás és a földelés megfigyelése 

kísérletezés közben, a tapasztaltak magyarázata 

− Coulomb törvénye, az elektromosan töltött testek között fellépő erő meghatározása 

− Az elektromos mező szemléltetése (pl. búzadarás kísérlettel), ez alapján a mező 

erővonalakkal történő érzékeltetése 

− Elektromos szikrák keltése, megfigyelése (pl. megosztó géppel vagy 

szalaggenerátorral), ennek segítségével a villámok kialakulásának alapvető 

magyarázata 

− A tanultak alkalmazása a villámok elleni védekezésben, illetve a villámcsapás-

veszélyes helyzetekben való helyes magatartás kialakításában 

Fogalmak 

elektromos állapot, elektromos töltés, elektromos mező, atom, elektron, Coulomb-

törvény, elektromos árnyékolás, csúcshatás, földelés 

Javasolt tevékenységek 

− Egyszerű elektroszkóp készítése (pl. Öveges-féle töltésszámlálós konzervdoboz-

elektroszkóp), ezzel kísérletek elvégzése: a csúcshatás, az megosztás megfigyelése, a 

Coulomb-törvény érzékeltetése 

− Az elektromos árnyékolás (Faraday-kalitka) vizsgálata mobiltelefonnal (pl. 

hűtőszekrényben, mikrohullámú sütőben, sztaniolpapíros csomagolásban stb., 

felhívható-e a készülék?) 

− Különböző épületek villámvédelmi rendszerének megfigyelése 

− A fénymásoló, lézernyomtató működésének tanulmányozása, anyaggyűjtés 

projektmunkában 

− Villámokról készült felvételek gyűjtése és tanulmányozása 

Témakör: Elektromosság a környezetünkben  

Javasolt óraszám: 14 óra 
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Tanulási eredmények  

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

végére: 

− átlátja a gyakran alkalmazott orvosdiagnosztikai vizsgálatok, illetve egyes 

kezelések fizikai megalapozottságát, felismeri a sarlatán, tudományosan 

megalapozatlan kezelési módokat; 

− tisztában van az elektromos áram veszélyeivel, a veszélyeket csökkentő 

legfontosabb megoldásokkal (gyerekbiztos csatlakozók, biztosíték, földvezeték 

szerepe); 

− tisztában van az aktuálisan használt világító eszközeink működési elvével, 

energiafelhasználásának sajátosságaival, a korábban alkalmazott megoldásokhoz 

képesti előnyeivel; 

− ismeri a háztartásban használt fontosabb elektromos eszközöket, az 

elektromosság szerepét azok működésében. Szemléletes képe van a váltakozó 

áramról 

− gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: megfigyelés, 

mérés, a tapasztalatok, mérési adatok rögzítése, rendszerezése, ezek összevetése 

valamilyen egyszerű modellel vagy matematikai összefüggéssel, a modell 

(összefüggés) továbbfejlesztése.   

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− tudja, hogy az áram a töltött részecskék rendezett mozgása, és ez alapján 

szemléletes elképzelést alakít ki az elektromos áramról;  

− gyakorlati szinten ismeri az egyenáramok jellemzőit, a feszültség, áramerősség és 

ellenállás fogalmát; 

− ismeri a mindennapi életben használt legfontosabb elektromos energiaforrásokat, 

a gépkocsi-, mobiltelefon-akkumulátorok legfontosabb jellemzőit; 

− érti Ohm törvényét, egyszerű esetekben alkalmazza a feszültség, áramerősség, 

ellenállás meghatározására. Tudja, hogy az ellenállás függ a hőmérséklettől; 

− ki tudja számolni egyenáramú fogyasztók teljesítményét, az általuk felhasznált 

energiát;  

− ismeri az egyszerű áramkör és egyszerűbb hálózatok alkotórészeit, felépítését; 

− értelmezni tud egyszerűbb kapcsolási rajzokat, ismeri kísérleti vizsgálatok alapján 

a soros és a párhuzamos kapcsolások legfontosabb jellemzőit; 

− ismeri az elektromos hálózatok kialakítását a lakásokban, épületekben, az 

elektromos kapcsolási rajzok használatát; 

− tisztában van az elektromos áram élettani hatásaival, az emberi test áramvezetési 

tulajdonságaival, az idegi áramvezetés jelenségével; 

− ismeri az elektromos fogyasztók használatára vonatkozó balesetvédelmi 

szabályokat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Az elektromos áram fogalmának kialakítása egyszerű kísérletekkel (pl. víz elektromos 

vezetésének változása, konyhasó vagy sav hatására), az áramerősség mérése 
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− A legfontosabb egyenáramú áramforrások (galvánelem, gépkocsi- mobiltelefon-

akkumulátorok, napelemek), adatainak összegyűjtése és értelmezése 

− Ohm törvényének vizsgálata méréssel egyszerű áramkörben ellenálláshuzallal, az 

ellenállás, mint fizikai mennyiség és mint áramköri elem bevezetése 

− Egyszerű számítások elvégzése Ohm törvényének felhasználásával: a feszültség, az 

áramerősség és az ellenállás meghatározására  

− Egyszerű, fényforrást és termisztort tartalmazó áramkör vizsgálata, az ellenállás 

hőmérsékletfüggésének felismerése 

− A soros és a párhuzamos kapcsolások legfontosabb jellemzőinek megismerése 

kísérleti vizsgálatok alapján 

− A legfontosabb hőhatáson alapuló háztartási eszközök jellemzőinek összegyűjtése  

− A villanyszámla értelmezése, a háztartási áramfogyasztás költségeinek kiszámolása, a 

kWh és a joule kapcsolata 

− Az elektromos áramütés élettani hatása, érintésvédelmi, balesetvédelmi ismeretek 

− Lakás villamos hálózata és biztonsági berendezései (a biztosíték, az áram-

védőkapcsoló és a földvezeték feladata) 

− Az EKG, EEG felvételek kapcsán az emberi idegvezetés egyes diagnosztikai 

alkalmazásainak bemutatása 

Fogalmak 

elektromos áram,  áramerősség, feszültség, ellenállás, Ohm-törvénye, soros és a 

párhuzamos kapcsolás, biztosíték, földvezeték 

Javasolt tevékenységek 

− Gyümölcsből vagy zöldségből elektromos telepek készítése és feszültségeinek 

vizsgálata (pl. burgonya, ecetes uborka, citrom, hagyma, vas és réz szegekkel, vagy más 

fémekkel)  

− Fényforrások teljesítményének és fényerejének vizsgálata (teljesítmény számolása a 

feszültség és áramerősség mérésével, fényerő mérése pl. mobilapplikációval)  

− Testünk különböző pontok közti ellenállásának mérése ellenállásmérő-műszerrel, az 

emberi szervezet ellenállását befolyásoló tényezők vizsgálata 

− Szénrúd, grafitbél vagy ellenálláshuzal ellenállásának vizsgálata 

− Gyűjtőmunka orvosi diagnosztikai eszközökről 

− Egy kiválasztott fogyasztó teljesítményének meghatározása. A mérés megtervezése, 

kivitelezése, az eredmények értékelése és bemutatása 

Témakör: Generátorok és motorok 

Javasolt óraszám: 12 tanóra 

Tanulási eredmények 

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

végére: 

− tisztában van a különböző típusú erőművek használatának előnyeivel és 

környezeti kockázatával; 
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− ismeri a háztartásban használt fontosabb elektromos eszközöket, az 

elektromosság szerepét azok működésében. Szemléletes képe van a váltakozó 

áramról. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− elektromágnes készítése közben megfigyeli és alkalmazza, hogy az elektromos 

áram mágneses mezőt hoz létre; 

− megmagyarázza hogyan működnek az általa megfigyelt egyszerű felépítésű 

elektromos motorok: a mágneses mező erőt fejt ki az árammal átjárt vezetőre; 

− ismeri az elektromágneses indukció jelenségének lényegét, fontosabb gyakorlati 

vonatkozásait, a váltakozó áram fogalmát; 

− érti a generátor, a motor és a transzformátor működési elvét, gyakorlati hasznát. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Elektromágnes készítése egyszerű eszközökkel (pl. vasszegre tekert szigetelt drót), az 

előállított mágneses mező vizsgálata pl. iránytűvel) 

− Az elektromotor működési elvének megértése egyszerű modell vagy animáció 

tanulmányozása révén  

− Az elektromágneses indukció alapeseteinek megismerése, ez alapján egyszerű 

generátor modell készítése  vagy tanulmányozása  

− Adatgyűjtés Michael Faraday életéről, a felfedezések jelentőségének megvitatása 

− A váltakozó áram keletkezése, és főbb jellemzői   

− A transzformátor működésének megfigyelése és magyarázata, az elektromos energia 

szállításában betöltött szerepének megismerése 

− A környezetünkben illetve technika eszközökben található transzformátorok 

felismerése 

− Generátorok és motorok működésének megfigyelése, fizikai magyarázata  

Fogalmak 

mágneses mező, mágneses indukcióvonalak, elektromágnes, elektromágneses indukció, 

generátor,  elektromotor, transzformátor 

Javasolt tevékenységek 

− Adatgyűjtés projektmunkában Jedlik Ányos villanymotorjáról, villamos 

motorkocsijáról, és a dinamójáról 

− A Föld és más gyenge mágneses terek vizsgálata mobilapplikáció segítségével 

− Mágneses mezőben fellépő erőhatások egyszerű kísérleti vizsgálata (pl. Oersted-

kísérlete, párhuzamos vezetők közötti erők)  

− Transzformátor modell készítése és vizsgálata vaskarikára tekert szigetelt drótok 

segítségével 

− A transzformátor és a villamos energia elterjedésében  szerepet vállaló magyar 

tudósok (Déri, Bláthy, Zipernowsky, Mechwart) találmányainak jelentősége. 

Anyaggyűjtés projektmunkában 

− Egyszerű egyenáramú motorok készítése rézdrót, elem és mágnes felhasználásával az 

interneten található videók segítségével 
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− Az elektromágneses emelő megismerése, erős elektromágnes készítése a 

rendelkezésre álló eszközök felhasználásával 

− Folyamatábra készítése az elektromos energia útjáról az erőműtől a lakásig.  Az ehhez 

használt eszközök megfigyelése a környezetben 

Témakör: A hullámok szerepe a kommunikációban  

Javasolt óraszám: 14 óra 

Tanulási eredmények  

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

végére: 

− tisztában van az elektromágneses hullámok frekvenciatartományaival, a 

rádióhullámok, mikrohullámok, infravörös hullámok, a látható fény, az ultraibolya 

hullámok, a röntgensugárzás, a gamma-sugárzás gyakorlati felhasználásával. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− érti, hogyan alakulnak ki és terjednek a mechanikai hullámok, ismeri a 

hullámhossz és a terjedési sebesség fogalmát; 

− ismeri az emberi hangérzékelés fizikai alapjait, a hang, mint hullám jellemzőit, 

keltésének eljárásait; 

− átlátja a húros hangszerek és a sípok működésének elvét, az ultrahang szerepét a 

gyógyászatban, ismeri a zajszennyezés fogalmát; 

− ismeri az elektromágneses hullámok szerepét az információ- (hang-, kép-) 

átvitelben, ismeri a mobiltelefon legfontosabb tartozékait (SIM kártya, 

akkumulátor stb.), azok kezelését, funkcióját; 

− ismeri az elektromágneses hullámok jellemzőit (frekvencia, hullámhossz, terjedési 

sebesség), azt, hogy milyen körülmények határozzák meg ezeket. A mennyiségek 

kapcsolatára vonatkozó egyszerű számításokat végez. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A környezetben előforduló mechanikai haladó hullámok megfigyelése, a terjedési 

mechanizmusának megértése 

− A megfigyelt mechanikai hullámok jellemzése a megfelelő fizikai mennyiségekkel 

(terjedési sebesség, hullámhossz, amplitúdó, a csillapodás jellege) 

− Az állóhullámok kialakulásának megfigyelése 

− Hangszerek és egyszerű hangkeltő eszközök megfigyelése, a keletkező hanghullámok 

jellemzése 

− Környezetünk hangterhelése, javaslatok a zajszennyezés csökkentésére 

− Az elektromágneses hullámok kialakulása és terjedése, a hullámokat jellemző fizikai 

mennyiségek 

− A hullámhossz, a terjedési sebesség és a frekvencia kapcsolata 

− A különböző frekvenciájú elektromágneses hullámok alkalmazásainak megfigyelése 

és fizikai magyarázata mindennapi eszközeink használata során: tolatóradar, 

mikrohullámú sütő, infrakamera, röntgengép, anyagvizsgálat 
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− A képek és hangok továbbításának alapelvei (rádió, televízió), a mobiltelefon 

működése: wifi, bluetooth 

− Interferencia képek létrehozása lézerrel, lefényképezése, egyszerű magyarázata 

− Anyaggyűjtés a hologramokról, Gábor Dénesről, a talált információk megosztása, 

megbeszélése 

− Tudományos vita a mobiltelefon használatának lehetséges ártalmairól 

Fogalmak 

hanghullám, elektromágneses hullám, a hullám hullámhossza, terjedési sebessége, 

frekvenciája, lézer, holográfia 

Javasolt tevékenységek 

− Környezetünkben előforduló különböző jellegzetes hangok erősségének mérése 

(suttogás, normál beszéd, kiabálás, utcai zaj stb.) mobilapplikációval vagy más 

műszerrel, anyaggyűjtés a zajártalomról 

− Sípok, húrok hossz és hangmagasság kapcsolatának vizsgálata. (A sípokat 

helyettesíthetjük “kémcső pánsípokkal”, a hangmagasságot mobilalkalmazással vagy 

gitárhangolóval mérhetjük) 

− Mi a legmagasabb hang, amit még hallasz? Az egyéni hangmagassági küszöb vizsgálata 

hanggenerátorral, vagy azt helyettesítő mobilapplikációval 

− Különböző hangok “képének” vizsgálata oszcilloszkóppal, vagy megfelelő 

mobilalkalmazással 

− Mikrohullámú sütő belsejében kialakuló állóhullámok megfigyelése reszelt sajt vagy 

csokoládé eltérő melegedése alapján, ez alapján a mikrohullám terjedési sebességének 

megállapítása 

− Egy digitális audió-szerkesztő program megismerése, a megismert hullámtani 

jellemzők alkalmazásával alapfokú használata (pl. Audacity) 

Témakör: Képek és látás 

Javasolt óraszám: 11 óra 

Tanulási eredmények  

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

végére: 

− ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például, légköri jelenségek, az 

égbolt változásai, a vízzel kapcsolatos jelenségek), azok megfelelően 

egyszerűsített, a fizikai mennyiségeken és törvényeken alapuló magyarázatait; 

− néhány konkrét példa alapján felismeri a fizika tudásrendszerének fejlődése és a 

társadalmi-gazdasági folyamatok, történelmi események közötti kapcsolatot. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− tudja, hogyan jönnek létre a természet színei, és hogyan észleljük azokat; 

− ismeri a színek és a fény frekvenciája közötti kapcsolatot, a fehér fény összetett 

voltát, a kiegészítő színek fogalmát, a szivárvány színeit; 
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− ismeri az emberi szemet mint képalkotó eszközt, a látás mechanizmusát, a gyakori 

látáshibák (rövid- és távollátás) okát, a szemüveg és a kontaktlencse jellemzőit, a 

dioptria fogalmát; 

− ismeri a fénytörés és visszaverődés törvényét, megmagyarázza, hogyan alkot 

képet a síktükör; 

− a fókuszpont fogalmának felhasználásával értelmezi, hogyan térítik el a fényt a 

domború és homorú tükrök, a domború és homorú lencsék; 

− ismeri az optikai leképezés fogalmát, a valódi és látszólagos kép közötti 

különbséget. Egyszerű kísérleteket tud végezni tükrökkel és lencsékkel.  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A síktükörben látott kép megfigyelése, jellemzése, kialakulásának magyarázata 

− Tükrök használata optikai eszközökben: reflektor, kozmetikai tükör, tükrök a 

közlekedésben 

− A fény törésének megfigyelése és értelmezése a törésmutató segítségével. A fehér fény 

felbontása, a kialakult színkép magyarázata 

− A fény fókuszálásának és a kézi nagyító képalkotásának kísérleti vizsgálata 

− A látás magyarázata, a szem felépítésének fizikája. A szemüveg szerepe a látás 

javításában 

− Néhány további optikai eszköz kipróbálása, a működés lényegi, kvalitatív magyarázata 

(optikai szál, mikroszkóp, távcsövek) 

− Galilei távcsővel végzett megfigyelései  

− Néhány kiválasztott esetben (pl. naplemente, kék égbolt, színkeverés) a természetben 

látott színek kialakulásának magyarázata, a szivárvány színei, a kiegészítő színek 

Fogalmak 

fényvisszaverődés; fénytörés; teljes visszaverődés; fókuszpont; fókusz-, tárgy-, és 

képtávolság; valódi és látszólagos kép 

Javasolt tevékenységek 

− A fehér fény felbontása különböző módszerekkel csoportmunkában (prizma, vizes 

tálba tett síktükör, optikai rács, szappanhártya stb.) 

− Különböző állatok színlátása (pl. kutya, tehén, ragadozó madarak stb.). Milyennek 

látják a világot? Adatgyűjtés, projektmunka 

− Adatgyűjtés a nagy csillagászati távcsövekről, azok felépítése, működése 

− Kepler- és Galilei-féle távcsövek, a mikroszkóp modelljének bemutatása gyűjtő és 

szórólencsékkel, az elkészített modell nagyításának vizsgálata 

− Lencsék, tükrök fókusztávolságának meghatározása egyszerű kísérletekkel 

Témakör: Az atomok és a fény 

Javasolt óraszám: 9 óra 
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Tanulási eredmények  

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

végére: 

− ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például légköri jelenségek, az 

égbolt változásai, a vízzel kapcsolatos jelenségek), azok megfelelően 

egyszerűsített, a fizikai mennyiségeken és törvényeken alapuló magyarázatait; 

− tisztában van az aktuálisan használt világító eszközeink működési elvével, 

energiafelhasználásának sajátosságaival, a korábban alkalmazott megoldásokhoz 

képesti előnyeivel; 

− néhány konkrét példa alapján felismeri a fizika tudásrendszerének fejlődése és a 

társadalmi-gazdasági folyamatok, történelmi események közötti kapcsolatot. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− tudja, hogy a fény elektromágneses hullám, és hogy terjedéséhez nem kell közeg; 

− megfigyeli a fényelektromos jelenséget, tisztában van annak Einstein által 

kidolgozott magyarázatával, a frekvencia (hullámhossz) és a foton energiája 

kapcsolatával; 

− ismeri Rutherford szórási kísérletét, mely az atommag felfedezéséhez vezetett;  

− ismeri az atomról alkotott elképzelések változásait, a Rutherford-modellt és a 

Bohr-modellt, látja a modellek hiányosságait;  

− ismeri a digitális fényképezőgép működésének elvét; 

− megmagyarázza az elektronmikroszkóp működését az elektron 

hullámtermészetének segítségével;  

− átlátja, hogyan használják a vonalas színképet az anyagvizsgálat során. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A fény elektromágneses hullám, jellemzése fizikai mennyiségekkel (amplitúdó, 

frekvencia, hullámhossz, terjedési sebesség) 

− A fotocella és a fénymérő működésének magyarázata a fényelektromos jelenség 

segítségével, a megvilágító fény és a foton energiája közötti kapcsolat 

− Digitális fényképek készítése különböző távolságban elhelyezett tárgyakról, a 

fényképezőgép beállításainak értelmezése, a képrögzítés elve 

− Elektronmikroszkóppal és fénymikroszkóppal készült képek összevetése. Az 

elektronmikroszkóp nagyobb felbontásának és működésének értelmezése az elektron 

hullámtermészetével 

− A vonalas színkép kialakulásának magyarázata az atomok által elnyelt illetve 

kibocsátott fény frekvenciájának segítségével 

− A legfontosabb atommodellek (Thomson, Rutherford, Bohr, kvantumfizikai) fizikai 

lényegének ismerete, az atom körüli elektronok energiájának kvantáltsága 

− Rutherford szórási kísérletének szimulációja, anyaggyűjtés Rutherford és Bohr 

életével kapcsolatban 

− Jelenleg használt fényforrásaink számbavétele, működésük fizikai lényege (LED, izzó, 

fénycső, halogén izzó) 
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Fogalmak 

fényelektromos jelenség; foton; atom; elektron; atommag 

Javasolt tevékenységek 

− Anyaggyűjtés projektmunkában: Hol van jelentősége a fényelektromos jelenségnek, 

milyen eszközökben használják azt? (fényképezőgép, napelem, fénymásoló, 

optoelektronika stb.) 

− Anyaggyűjtés Einstein életéről és legfontosabb eredményeiről. Vita arról, hogy milyen 

hamis legendák és téves ismeretek lengik körül az életművet 

− Anyaggyűjtés és vita a kvantummechanika néhány neves jelenségéről, és azok 

értelmezéseiről (határozatlansági reláció, alagúteffektus, Schrödingermacskája)  

− A Rutherford-féle szórási kísérlet utóélete, a ma működő gyorsítóberendezések 

alapvető működési elve és vizsgálati módszerei. Anyaggyűjtés 

− Felfedezték az elektront! - egy korabeli hír megírása a mai hírek, figyelemfelkeltő 

internetes portálok stílusában 

Témakör: Környezetünk épségének megőrzése 

Javasolt óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények  

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

végére: 

− ismeri a megújuló és a nem megújuló energiaforrások használatának és az energia 

szállításának legfontosabb gyakorlati kérdéseit; 

− az emberiség energiafelhasználásával kapcsolatos adatokat gyűjt, az 

információkat szemléletesen mutatja be; 

− tisztában van a különböző típusú erőművek használatának előnyeivel és 

környezeti kockázatával; 

− átlátja a gyakran alkalmazott orvosdiagnosztikai vizsgálatok, illetve egyes 

kezelések fizikai megalapozottságát, felismeri a sarlatán, tudományosan 

megalapozatlan kezelési módokat; 

− tudja, hogy a Föld elsődleges energiaforrása a Nap. Ismeri a napenergia 

felhasználási lehetőségeit, a napkollektor és a napelem mibenlétét, a közöttük lévő 

különbséget; 

− átlátja az ózonpajzs szerepét a Földet ért ultraibolya sugárzással kapcsolatban; 

− ismeri a környezet szennyezésének leggyakoribb forrásait, fizikai vonatkozásait; 

− tisztában van az éghajlatváltozás kérdésével, az üvegházhatás jelenségével a 

természetben, a jelenség erőssége és az emberi tevékenység kapcsolatával; 

− adatokat gyűjt és dolgoz fel a legismertebb fizikusok életével, tevékenységével, 

annak gazdasági, társadalmi hatásával, valamint emberi vonatkozásaival 

kapcsolatban (Galileo Galilei, Michel Faraday, James Watt, Eötvös Loránd, Marie 

Curie, Ernest Rutherford, Niels Bohr, Albert Einstein, Szilárd Leó, Wigner Jenő, 

Teller Ede). 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri az atommag felépítését, a nukleonok típusait, az izotóp fogalmát, a nukleáris 

kölcsönhatás jellemzőit;  

− ismeri a radioaktív sugárzások típusait, az alfa-, béta- és gamma-sugárzások 

leírását és tulajdonságait; 

− ismeri a felezési idő, aktivitás fogalmát, a sugárvédelem lehetőségeit; 

− átlátja, hogy a maghasadás és magfúzió miért alkalmas energiatermelésre, ismeri 

a gyakorlati megvalósulásuk lehetőségeit, az atomerőművek működésének 

alapelvét, a csillagok energiatermelésének lényegét;  

− érti az atomreaktorok működésének lényegét, a radioaktív hulladékok 

elhelyezésének problémáit; 

− ismeri a radioaktív izotópok néhány orvosi alkalmazását (nyomjelzés). 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Az ózonpajzs szerepe a Földet ért ultraibolya sugárzással kapcsolatban, az ózonpajzs 

védelmében tett intézkedések és azok sikere 

− Az üvegházhatás fizikai magyarázata 

− Az energiatermelés alternatívái, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentési 

lehetősége  

− A periódusos rendszer alapján fontosabb elemek mag összetételének, kötési 

energiájának és stabilitásának tanulmányozása 

− A maghasadás és magfúzió lényegének megértése magyarázó ábrák és animációk 

segítségével 

− Az atomerőművek, a hőerőművek és megújuló energiatermelés előnyeinek és 

hátrányainak előzetes adatgyűjtést követő összevetése  

− Adatgyűjtés Wigner Jenő, Teller Ede és Szilárd Leó munkásságával kapcsolatban 

− Az alfa-, béta- és gamma-sugárzások tulajdonságai, élettani hatásaik, az egyes 

sugárfajták elleni védekezés lehetőségei 

− Anyaggyűjtés a rádiumról és a Curie-család életéről 

− Tudományos vita a környezetbe került, vagy orvosi kezelés során alkalmazott 

radioaktív izotópok veszélyességéről 

Fogalmak 

atommag, nukleon, izotóp, nukleáris kölcsönhatás, maghasadás, magfúzió, alfa-, béta-, és 

gamma-sugárzás; felezési idő, aktivitás, ózonpajzs, üvegházhatás 

Javasolt tevékenységek 

− A szén-dioxid üvegházhatásának kimutatása egyszerű kísérlettel 

− Saját ökológiai lábnyom csökkentését eredményező tevékenységek tervezése 

− Anyaggyűjtés arról, hogy a különböző modellek szerint 20-30 év múlva milyen klímája 

lesz hazánknak, az emberi cselekvés lehetőségeinek megvitatása a veszélyek 

csökkentésére 

− Anyaggyűjtés projektmunkában a radioaktivitás néhány különleges alkalmazásával 

kapcsolatban: gammakés, radioaktív nyomjelzés, kormeghatározás 
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− Anyaggyűjtés a leghíresebb nukleáris balesetekről és ezek következményeiről. 

Tudományos vita ezek környezetre gyakorolt hatásáról. (pl. a Csernobil c. film 

kapcsán) 

− Anyaggyűjtés arról, hogy mely országokban milyen típusú atomerőművek működnek, 

és mekkora az ország villamos-energiatermelésében a nukleáris energia részesedése?  

A jelentősebb erőművek helye, fényképe 

− Napilapok, különböző folyóiratok, internetes híradások áttekintése. Milyen a modern 

fizikát érintő cikkek találhatók bennük? Mennyire megbízható információkat 

közvetítenek a különböző cikkek a nagyközönség felé? Csoportosításuk aszerint, hogy 

melyek tűnnek megbízhatónak és melyek nem 

Témakör: A Világegyetem megismerése 

Javasolt óraszám: 14 tanóra 

Tanulási eredmények 

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

végére: 

− ismeri az űrkutatás történetének főbb fejezeteit, jövőbeli lehetőségeit, tervezett 

irányait; 

− tisztában van az űrkutatás ipari-technikai civilizációra gyakorolt hatásával, 

valamint az űrkutatás tágabb értelemben vett céljaival (értelmes élet keresése, új 

nyersanyagforrások felfedezése); 

− tisztában van azzal, hogy a fizika átfogó törvényeket ismer fel, melyek 

alkalmazhatók jelenségek értelmezésére, egyes események minőségi és 

mennyiségi előrejelzésére; 

− tudja, hogyan születnek az elismert, új tudományos felismerések, ismeri a 

tudományosság kritériumait;  

−  felismeri a tudomány által vizsgálható jelenségeket, azonosítani tudja a 

tudományos érvelést, kritikusan vizsgálja egy elképzelés tudományos 

megalapozottságát; 

− kialakult véleményét mérési eredményekkel, érvekkel támasztja alá; 

− el tudja helyezni lakóhelyét a Földön, a Föld helyét a Naprendszerben, a 

Naprendszer helyét a galaxisunkban és az Univerzumban; 

− átlátja az emberiség és a Világegyetem kapcsolatának kulcskérdéseit; 

− a legegyszerűbb esetekben azonosítja az alapvető fizikai kölcsönhatások és 

törvények szerepét a Világegyetem felépítésében és időbeli változásaiban; 

− ismeri a fizika főbb szakterületeit, néhány új eredményét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− szabad szemmel vagy távcsővel megfigyeli a Holdat, a Hold felszínének 

legfontosabb jellemzőit, a holdfogyatkozás jelenségét.  A látottakat fizikai 

ismeretei alapján értelmezi; 

− ismeri a bolygók, üstökösök mozgásának jellegzetességeit; 

− tudja, mit jelentenek a kozmikus sebességek (körsebesség, szökési sebesség); 
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− érti a tömegvonzás általános törvényét, és azt, hogy a gravitációs erő bármely két 

test között hat; 

− érti a testek súlya és a tömege közötti különbséget, a súlytalanság állapotát, a 

gravitációs mező szerepét a gravitációs erő közvetítésében; 

− megvizsgálja a Naprendszer bolygóin és holdjain uralkodó, a Földétől eltérő fizikai 

környezet legjellemzőbb példáit, azonosítja ezen eltérések okát. A legfontosabb 

esetekben megmutatja, hogyan érvényesülnek a fizika törvényei a Föld és a Hold 

mozgása során; 

− átlátja és szemlélteti a természetre jellemző fizikai mennyiségek nagyságrendjeit 

(atommag, élőlények, Naprendszer, Univerzum); 

− ismeri a Nap mint csillag legfontosabb fizikai tulajdonságait, a Nap várható jövőjét, 

a csillagok lehetséges fejlődési folyamatait. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A rakéták működési elve, a kozmikus sebességek jelentése 

− A súlytalanság jelensége, kialakulásának körülményei, a súly és a tömeg közötti 

különbség 

− A bolygók és üstökösök mozgásának fizikai magyarázata, az általános tömegvonzás 

törvénye 

− Az általános tömegvonzás értelmezése a gravitációs mező segítségével 

− A Naprendszer jellemzői, példák a Naprendszer bolygóin és holdjain uralkodó 

jellemző fizikai környezetre, ezek kialakulásának magyarázata 

− A holdfogyatkozás és a napfogyatkozás fizikai magyarázata 

− A legfontosabb ismeretek az űrrepülőgépekről, a Holdra szállásról és a tervezett Mars 

utazásról 

− Néhány, a mindennapokban elterjedt és először az űrkutatásban használt technológia, 

eszköz ismertetése 

− A gravitáció szerepe a Világmindenségben 

− A csillagok és a Nap működése és változásai: fekete lyuk, neutroncsillag, szupernóva  

− A galaxisok, galaxishalmazok. A Tejútrendszer legfontosabb jellemzői. Távolságok az 

univerzumban 

− Az ősrobbanás elmélet kvalitatív leírása, a táguló univerzum 

− Az ősrobbanás elméletének születése, tudományos megalapozottsága, a 

tudományosság kritériumai  

− Tudományos vita a Földön kívüli élet kutatásáról, annak gyakorlati és filozófiai 

lehetőségeiről, az emberiség előtt álló kihívásokról  

Fogalmak 

általános tömegvonzás, ellipszis pálya, súlytalanság, súly, Kepler törvényei, bolygók, 

üstökösök, csillag, galaxis, galaxishalmaz, ősrobbanás, táguló univerzum, fekete lyuk, 

fényév 
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Javasolt tevékenységek 

− Ismerkedés a csillagos éggel számítógépes planetárium-programok segítségével (pl. 

stellarium-web.org) 

− A Galilei-élmények (a Hold hegyei, a Vénusz fázisai, a Jupiter nagy holdjai, a Tejút 

csillagokra bontása, Napfoltok) megfigyelése egyszerű távcsövekkel (pl. 

osztálykirándulás, csillagászati bemutatók, Kutatók éjszakája rendezvény során) 

− Egy űrkutatással kapcsolatos játékfilm (részleteinek) megtekintése (pl. Gravitáció, 

Apollo 13), vita a filmjelenet hitelességéről 

− Adatgyűjtés az aktuálisan zajló csillagászati, űrkutatási projektekről például a NASA 

honlapján 

− Exobolygók adatainak áttekintése, összehasonlítása 

− Az űrtávcsövek felvételeinek böngészése, a látottak értelmezése 

Fizika 
 

Civilizációnk egyik alapja a természettudományos műveltség, mely jelentős 

mértékben a fizika által feltárt ismereteken nyugszik. Ezek megőrzése, továbbadása, 

bővítése az egymást követő generációk kiemelt feladata.  A korszerű fizikatanítás célja 

részben azoknak az ismereteknek átadása és képességeknek fejlesztése, amelyek ennek 

megvalósulását lehetővé teszik. Emellett kiemelt feladat a korunkban fontossá vált, illetve 

a közeljövőben fontossá váló kulcskompetenciák fejlesztése, valamint a fizika és a 

technológia kapcsolatának, a fizika művelése sokoldalú társadalmi vonatkozásainak 

bemutatása. Ez úgy érhető el, ha a fizikai mennyiségek és törvények jelentése gyakorlati 

alkalmazások, illetve az egész emberiséget érintő határokon átívelő problémák 

(környezetszennyezés, globális éghajlatváltozás) kontextusában, a diákok életkori 

sajátosságainak megfelelően kerül megfogalmazásra.  

Fontos feladata a fizika tantárgynak a diákok természettudományos szemléletének 

formálása, mely alapvetően a fizika tudományában alakult ki, és amelyet később a többi 

természettudománnyal foglalkozó tudomány átvett. A természettudományos szemlélet 

megismerése általános iskolában kezdődik, a középiskolában új elemek kapnak nagyobb 

hangsúlyt. 

A természettudomány feladata elsősorban a világ működésének leírása, a „hogyan 

működik?” kérdésre való válaszok keresése egyre alapvetőbb és átfogóbb törvények 

segítségével, azokból kiindulva, sokszor hosszú logikai láncok felhasználásával. Ez jelenti 

azt, hogy a „miért, mi az oka?” kérdésekre is választ keres.  

A megismerési folyamatban az empíria és az elmélet összhangja van jelen. A dolgok 

lehetséges működéséről, a megfigyelt jelenségek létrejöttének okáról hipotéziseket 

alkotunk, és ezek beválását megfigyelésekkel és kísérletekkel képesek vagyunk vizsgálni. 

A természet leírásához, megismeréséhez egyszerűsítő feltételeket vezetünk be, 

analógiákat és modelleket alkalmazunk, a lényeges és lényegtelen momentumokat 

elkülönítjük, majd minél több tényezőt veszünk fokozatosan figyelembe.  
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Mai technikai világunk alapja a természettudomány. A technika egyben segítője a 

további természettudományi kutatásnak és az oktatásnak egyaránt. Elsősorban a 

számítógépek megjelenése és fejlődése fontos elem. A számítógép a megismerés egyik 

alapvető eszközévé vált egyrészt a számítások gyorsabb elvégzésével, a hatalmas 

adatbázisok kezelési lehetőségeivel, a szimulációknak a modellalkotásban és a modell 

tesztelésében való felhasználásával. Ezzel egyben kitágult a vizsgálható jelenségek köre. 

Az Internet elterjedése másrészt megteremtette a gyors tudásmegosztás lehetőségét is.  

A tanári értékelés célja nem lehet eltérő a tantárgy céljától, azaz fontos a motiváció 

felkeltése, a fizika tárggyal való pozitív attitűd kialakítása. Mindez fejlesztő, tanulást 

támogató értékeléssel valósítható meg. Az értékelésnek az elvárt sokszínű tanulói 

tevékenységekre kell vonatkoznia, s kiemelt szerepe van benne az árnyalt, szöveges 

visszajelzésnek. Szerencsés lehet az önértékelés bevezetése, csoportmunka esetében 

egymás vagy a projekt értékelése. Egy-egy feladat kapcsán indokolt az értékelési 

szempontokat előre rögzíteni. Fontos az is, hogy az értékelés egy projektben, 

csoportmunkában annak a feladatrésznek a megítélésére irányul, melyet az értékelendő 

diák elvégzett. Így az értékelésnek a csoportmunkában egyénre szabottnak kell lennie. Az 

egyedi (tehát nem ötfokú skálát követő) értékelést indokolhatja az is, hogy a tanárnak – 

aki nem a tantárgyat, hanem a tanulót tanítja, irányítja – tisztában kell lennie azzal, hogy 

egy adott tanulót milyen típusú visszajelzésekkel lehet motiválni. A jól kialakított 

értékelés növeli a motivációt, a végiggondolatlan, nem megfelelően kialakított, nem 

elegendően árnyalt értékelés viszont ellenében hat. Az értékelés nagymértékben képes 

befolyásolni a tárgy tanítási céljainak sikeres teljesítését. 

A kerettanterv témaköreit, fejlesztési feladatait és ismereteit úgy alakítottuk ki, 

hogy az ezek figyelembevételével készített helyi tanterv, illetve tanmenet segítségével 

megvalósuljanak a Nat-ban megfogalmazott fejlesztési területek szerint csoportosított 

tanulási eredmények. Ezek egy része nem kötődik szorosan a tananyaghoz és 

témakörökhöz. A „Fizikai megfigyelések, kísérletek végzése, az eredmények értelmezése” 

–fejlesztési részterület tanulási eredményeinek megvalósulását segítik a megfigyeléssel, 

méréssel, kísérletezéssel a mért adatok elemzésével, egyszerű számításos feladatok 

megoldásával foglalkozó órák, amelyek megtartására minden témakörben nyílik alkalom. 

A fizika mint természettudományos megismerési módszer - című első fejlesztési terület 

további tanulási eredményei a tudományos vitákkal gazdagított tanórák segítségével 

valósulnak meg, ezek lehetőségét – a megfelelő órakeretet biztosítva - külön jelezzük a 

kerettantervben. A digitális technológiák használatával kapcsolatos tanulás eredmények 

megvalósulása a megfelelő eszközök és programok tanári irányítás melletti önálló 

használatával biztosítható. Ezeket a tanulási eredményeket az alábbiakban soroljuk fel: 

− A tanuló használ helymeghatározó szoftvereket, a közeli és távoli környezetünket 

leíró adatbázisokat, szoftvereket; 

− a vizsgált fizikai jelenségeket, kísérleteket bemutató animációkat, videókat keres 

és értelmez;  

− ismer magyar és idegen nyelvű megbízható fizikai tárgyú honlapokat;  
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− készségszinten alkalmazza a különböző kommunikációs eszközöket, illetve az 

internetet a főként magyar, illetve idegen nyelvű, fizikai tárgyú tartalmak 

keresésére;  

− fizikai szövegben, videóban el tudja különíteni a számára világos, valamint nem 

érthető, további magyarázatra szoruló részeket;  

− az interneten talált tartalmakat több forrásból is ellenőrzi;  

− a forrásokból gyűjtött információkat számítógépes prezentációban mutatja be;  

− az egyszerű vizsgálatok eredményeinek, az elemzések, illetve a következtetések 

bemutatására prezentációt készít;  

− a projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen 

különböző médiatartalmakat, prezentációkat, rövidebb-hosszabb szöveges 

produktumokat hoz létre a tapasztalatok, eredmények, elemzések, illetve 

következtetések bemutatására;  

− a vizsgálatok során kinyert adatokat egyszerű táblázatkezelő szoftver segítségével 

elemzi, az adatokat grafikonok segítségével értelmezi;  

− használ mérésre, adatelemzésre, folyamatelemzésre alkalmas összetett 

szoftvereket (például hang és mozgókép kezelésére alkalmas programokat).  

A digitális eszközök használatának lehetőségére gyakran utalunk a fejlesztési 

feladatok között. 

 

9–10. ÉVFOLYAM 

 

A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott órabeosztás szerint a fizika tantárgy 

tanítására a 9. évfolyamon heti 2, a 10. évfolyamon heti 3 órában kerülhet sor. A 

kerettanterv témakörei a mindennapok gyakorlatában fontos kérdések köré 

szerveződnek arra biztatva a tanárt, hogy a diákok fizikai ismereteit a gyakorlathoz 

kapcsolódó témákból kiindulva, a gyakorlatban megfigyelt, megfigyelhető jelenségek 

magyarázata során mutassa be. Ilyen módon elkerülhető a főleg képletekre koncentráló 

és a gyakorlati alkalmazásokat csak érdekességként megemlítő elméleti fizika szemléletű 

képzés. Szó sincs ugyanakkor arról, hogy ez a tudományosság háttérbe szorulását, vagy 

az összefüggések teljes elhanyagolását jelentené. A kerettanterv hangsúlyozottan 

törekszik a fizikai gondolkodásmód, a tudomány művelésének közvetlen megmutatására 

fejlesztési területként megjelenítve a korunkat fokozottan érintő, illetve a mai fizikai 

kutatásokkal kapcsolatos tudományos vitát, támogatva a tudományos megismerési 

folyamat aktív tanulás, kísérletezés során történő élményszerű átélését. Ebben az 

életszakaszban a diákok jövővel kapcsolatos elképzelése még gyakran kialakulatlan. 

Nagyon fontos, hogy a tananyag – a tartalmakkal túlzsúfolt elméleti tanulás erőltetése 

helyett – adjon lehetőséget a tárgy megszeretésére, illetve a későbbi, szakirányú tanulást 

megalapozó kompetenciák (például az önálló tanulás, a csoportban történő munka, a 

kritikus gondolkodás, a kreativitás)  fejlesztésére. Mindez adatok memorizálása helyett 

aktív, differenciált, projektszemléletű tevékenységek révén valósítható meg – szem előtt 

tartva azt is, hogy a legfontosabb fogalmak és törvények helyes megértése alapozhatja 
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meg a későbbi fizika tanulmányokat. Javasolt lehet tehát a kerettantervben megadott 

minimális elvárások alapján a helyi tantervben egy projektlistát készíteni, s ezen 

projektek köré szervezni a tanulást. A szabad órakeretet az adott projekt által megkívánt 

kiegészítő ismeretek és tevékenységek időigényének kielégítésére célszerű felhasználni. 

A projekt mind a differenciálás, mind az érdeklődés szerinti motiváció, mind az aktív 

tanulás lehetőségét megadja. 

A fizika tantárgy sajátosan komplex tartalmából, valamint az imént említett 

tevékenység- és kompetencia központúságból következik az is, hogy értékelésében nem a 

szabály- és képletismeretnek kell dominálnia. Tág teret kell kapnia az értékelés 

sokféleségének. A prezentációra alapuló szóbeli felelet, a teszt, az esszé, az önálló munka, 

az aktív tanulás közbeni tevékenység, illetve a csoportmunka csoportos értékelése mellett 

a középiskolában előtérbe kerülhet a mérési és kísérleti feladatok értékelése, az önálló 

vagy kis csoportokban végzett projektmunka, az életkori sajátosságoknak megfelelő 

komplexebb kutató munka is. 

A témakörök áttekintő táblázatában a témakör neve után zárójelbe tett számok azt 

jelölik, hogy a témakör a Nat-ban felsorolt melyik fő témakörökhöz tartozik. 

A 9–10. évfolyamon a fizika tantárgy alapóraszáma: 180 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

A Nemzeti alaptanterv fő témakörei 

1. A fizikai jelenségek megfigyelése, modellalkotás, értelmezés, tudományos érvelés 

2. Mozgások a környezetünkben, a közlekedés kinematikai és dinamikai vonatkozásai 

3. A halmazállapotok és változásuk, a légnemű, folyékony és szilárd anyagok 

tulajdonságai 

4. Az emberi test fizikájának elemei 

5. Fontosabb mechanikai, hőtani és elektromos eszközeink működésének alapjai, fűtés 

és világítás a háztartásban 

6. A hullámok szerepe a képek és hangok rögzítésében, továbbításában 

7. Az energia megjelenési formái, megmaradása, energiatermelés és -felhasználás 

8. Az atom szerkezete, fénykibocsátás, radioaktivitás 

9. A Föld, a Naprendszer és a Világegyetem, a Föld jövője, megóvása, az űrkutatás 

eredményei 

 

Kapcsolódás a Nat témaköreihez 

Témakör neve 
Javasolt 

óraszám 

Egyszerű mozgások (1, 2)  18 

Ismétlődő mozgások (1, 2) 18 

A közlekedés és sportolás fizikája (1, 2) 17 

Az energia (1, 7) 15 

A melegítés és hűtés következményei (1, 3) 17 

Víz és levegő a környezetünkben (1, 3) 13 
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Gépek (1, 4, 5) 13 

Szikrák, villámok (1, 5) 15 

Elektromosság a környezetünkben (1, 5) 18 

Generátorok és motorok (1, 5) 19 

A hullámok szerepe a kommunikációban (1, 6) 22 

Képek és látás (1, 4, 5, 6) 18 

Az atomok és a fény (1, 5, 8) 15 

Környezetünk épségének megőrzése (1, 7, 8, 9) 19 

A Világegyetem megismerése (1, 9) 15 

Összes óraszám: 252 

Témakör: Egyszerű mozgások 

Javasolt óraszám: 18 óra 

Tanulási eredmények 

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

végére: 

− egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti; 

− fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni; 

− ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen használja a 

mértékegységeket számításokban, illetve az eredmények összehasonlítása során; 

− mérések és a kiértékelés során alkalmazza a rendelkezésre álló számítógépes 

eszközöket, programokat; 

− megismételt mérések segítségével, illetve a mérés körülményeinek ismeretében 

következtet a mérés eredményét befolyásoló tényezőkre; 

− egyszerű, a megértést segítő számolási feladatokat old meg, táblázatokat, ábrákat, 

grafikonokat értelmez, következtetést von le, összehasonlít; 

− gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: megfigyelés, 

mérés, a tapasztalatok, mérési adatok rögzítése, rendszerezése, ezek összevetése 

valamilyen egyszerű modellel vagy matematikai összefüggéssel, a modell 

(összefüggés) továbbfejlesztése.   

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− helyesen használja az út, a pálya és a hely fogalmát, valamint a sebesség, 

átlagsebesség, pillanatnyi sebesség, gyorsulás, elmozdulás fizikai mennyiségeket a 

mozgás leírására; 

− tud számításokat végezni az egyenes vonalú egyenletes mozgás esetében: állandó 

sebességű mozgások esetén a sebesség ismeretében meghatározza az elmozdulást, 

a sebesség nagyságának ismeretében a megtett utat, a céltól való távolság 

ismeretében a megérkezéshez szükséges időt; 

− ismeri a szabadesés jelenségét, annak leírását, tud esésidőt számolni, mérni, 

becsapódási sebességet számolni; 

− egyszerű számításokat végez az állandó gyorsulással mozgó testek esetében. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A környezetben megfigyelt mozgások (közlekedés, sportolás) jellemzése az út és az 

elmozdulás mennyiségek valamint a hely és a pálya fogalmának használatával 

− A gépkocsi sebességmérője által mutatott értékek értelmezése: állandó és változó 

nagyságú sebesség, az átlagsebesség és pillanatnyi sebesség jelentése 

− Egyszerű számítások az egyenes pályán, állandó sebességgel haladó gépjármű 

mozgásával kapcsolatban: Az elmozdulás, megtett út és a megérkezéshez szükséges 

idő kiszámolása  

− A közel állandó sebességű, egyenes vonalú mozgások (buborék a Mikola-csőben, 

mozgólépcső, csúszás jégen) megfigyelése, kialakulásának magyarázata 

− Az elejtett test mozgásának megfigyelése, kísérleti vizsgálata.  A sebesség 

változásának jellemzése a gyorsulás fogalmának segítségével, a gyorsulás értelmezése 

a testre ható nehézségi erő vizsgálatával  

− Adatgyűjtés Eötvös Lorándról és az Eötvös-ingáról 

− Az elejtett test esési idejének mérése és számolása, a becsapódási sebesség 

kiszámítása 

− A csúszó test mozgásának megfigyelése, kísérleti vizsgálata, értelmezése a rá ható erők 

segítségével 

− Az állandó gyorsulással elinduló autó mozgásának leírása és magyarázata 

− Az elmozdulás, a sebesség és a gyorsulás használata egyenes mentén zajló mozgások 

leírására 

Fogalmak 

Mozgás, sebesség, gyorsulás, erő, elmozdulás 

Javasolt tevékenységek 

− Videó készítése néhány, a környezetben megfigyelhető mozgásról. Egy megfelelően 

kiválasztott pont koordinátáinak meghatározása az egymást követő képkockákon 

videó-analízis segítségével 

− Egy kút mélységének vagy erkély magasságának meghatározása az elejtett test 

zuhanási idejének mérésével, a mérés pontosságának becslése 

− Közel állandó sebességű mozgás megvalósítása önálló kísérletezés során. A súrlódás 

csökkentése különböző módon, légpárnás eszközök, jégen csúszó eszközök 

− Lejtőn leguruló, lecsúszó testek mozgásának megfigyelése, a mozgás jellegének 

kvantitatív megállapítása 

− Galilei munkásságának megismerése a mozgások és a tudományos módszer 

kialakulásának témakörében 

− Kísérlet tervezése annak belátására, hogy a szabadesés egyenes vonalú egyenletesen 

változó mozgás 

Témakör: Ismétlődő mozgások 

Javasolt óraszám: 18 óra 
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Tanulási eredmények 

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

végére: 

− átlátja a jelen közlekedése, közlekedésbiztonsága szempontjából releváns 

gyakorlati ismereteket, azok fizikai hátterét; 

− egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti; 

− fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni;  

− ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen használja a 

mértékegységeket számításokban, illetve az eredmények összehasonlítása során; 

− a mérések és a kiértékelés során alkalmazza a rendelkezésre álló számítógépes 

eszközöket, programokat; 

− megismételt mérések segítségével, illetve a mérés körülményeinek ismeretében 

következtet a mérés eredményét befolyásoló tényezőkre; 

− egyszerű, a megértést segítő számolási feladatokat old meg, táblázatokat, ábrákat, 

grafikonokat értelmez, következtetést von le, összehasonlít. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri az egyenletes körmozgást leíró fizikai mennyiségeket (pályasugár, kerületi 

sebesség, fordulatszám, keringési idő, centripetális gyorsulás), azok jelentését, 

egymással való kapcsolatát; 

− ismeri a periodikus mozgásokat (ingamozgás, rezgőmozgás) jellemző fizikai 

mennyiségeket, néhány egyszerű esetben tudja mérni a periódusidőt, 

megállapítani az azt befolyásoló tényezőket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Egyszerű körmozgás létrehozása, megfigyelése, kialakulásának értelmezése a 

centripetális erő és gyorsulás fogalmának segítségével 

− A periódusidő mérése, a fordulatszám és a kerületi sebesség meghatározása, a 

centripetális gyorsulás nagyságának kiszámolása 

− A mindennapokban gyakori körmozgások (például: ruha a centrifugában, a kerékpár 

szelepe, a Föld felszínének pontjai) fizikai hátterének elemzése  

− Különböző lengések felismerése a környezetben: hintázó gyerekek, artisták a 

trapézon  

− A környezetben lezajló csillapodó rezgések és lengések megfigyelése, jellemzése az 

amplitúdó, a frekvencia, illetve a csillapodás mértéke szempontjából 

− A rugóhoz kapcsolt test rezgésének megfigyelése, kvalitatív leírása, a kitérés-idő és a 

sebesség-idő függvény elemzése.  

Fogalmak 

körmozgás, centripetális erő, centripetális gyorsulás, periódusidő, frekvencia, rezgés, 

csillapodás, a rugó által kifejtett erő 

Javasolt tevékenységek 

− Beszámoló készítése a fordulatszám jelentőségéről ruhák centrifugálása vagy fúrás 

esetén, a jellemző fordulatszám adatainak megkeresése 
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− Az ingaóra felépítését, az alkatrészek feladatát, az óra működését bemutató kiselőadás 

készítése 

− Olyan inga készítése, melynek periódusideje 1 másodperc, ennek ellenőrzése 

Témakör: A közlekedés és sportolás fizikája  

Javasolt óraszám: 17 óra 

Tanulási eredmények 

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

végére: 

− tudja, hogyan születnek az elismert, új tudományos felismerések, ismeri a 

tudományosság kritériumait; 

− tisztában van azzal, hogy a fizika átfogó törvényeket ismer fel, melyek 

alkalmazhatók jelenségek értelmezésére, egyes események minőségi és 

mennyiségi előrejelzésére; 

− átlátja a jelen közlekedése, közlekedésbiztonsága szempontjából releváns 

gyakorlati ismereteket, azok fizikai hátterét; 

 

− felismeri a tudomány által vizsgálható jelenségeket, azonosítani tudja a 

tudományos érvelést, kritikusan vizsgálja egy elképzelés tudományos 

megalapozottságát;  

− kialakult véleményét mérési eredményekkel, érvekkel támasztja alá. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− egyszerű esetekben kiszámolja a testek lendületének nagyságát, meghatározza 

irányát; 

− egyszerűbb esetekben alkalmazza a lendületmegmaradás törvényét, ismeri ennek 

általános érvényességét; 

− tisztában van az erő mint fizikai mennyiség jelentésével, mértékegységével, ismeri 

a newtoni dinamika alaptörvényeit, egyszerűbb esetekben alkalmazza azokat a 

gyorsulás meghatározására, a korábban megismert mozgások értelmezésére; 

− egyszerűbb esetekben kiszámolja a mechanikai kölcsönhatásokban fellépő erőket 

(nehézségi erő, nyomóerő, fonálerő, súlyerő, súrlódási erők, rugóerő), 

meghatározza az erők eredőjét; 

− érti a legfontosabb közlekedési eszközök – gépjárművek, légi és vízi járművek – 

működésének fizikai elveit; 

− tisztában van a repülés elvével, a légellenállás jelenségével; 

− ismeri a hidrosztatika alapjait, a felhajtóerő fogalmát, hétköznapi példákon 

keresztül értelmezi a felemelkedés, elmerülés, úszás, lebegés jelenségét, tudja az 

ezt meghatározó tényezőket, ismeri a jelenségkörre épülő gyakorlati eszközöket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Rugalmatlan ütközések megfigyelése, a közös sebesség számítása egyszerű esetekben 

a lendület megmaradásának segítségével.  A gyűrődési zóna szerepe ütközéskor  
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−  Labdák rugalmasságának vizsgálata a visszapattanás magasságának megfigyelésével 

− A lendület szerepe fékezés és gyorsítás során. A fékút és a fékezési idő 

−  Az autó gyorsulásának, illetve a fékezés folyamatának magyarázata az autóra ható 

erők és Newton törvényei segítségével 

−  A kanyarodás fizikája, a kicsúszás megfigyelése (kanyarodó autó, motor, korcsolya) 

és okainak (súrlódási erő) vizsgálata 

− A testek úszásának és elmerülésének kísérleti vizsgálata, a tapasztaltak fizikai 

magyarázata a hidrosztatikai nyomás és a felhajtó erő segítségével 

− A hajók (vitorlás, illetve hajócsavaros) és tengeralattjárók működésének fizikai 

magyarázata, az áramvonalas test fontossága a vízben való haladás során 

− A repülőgépek fizikája, a szárnyra ható felhajtó erő magyarázata, az áramvonalas 

forma fontossága 

Fogalmak 

a lendület megmaradása, a dinamika alaptörvénye, súrlódási erő, közegellenállás, 

hidrosztatikai nyomás, felhajtó erő 

Javasolt tevékenységek 

− Egy vagy több kiválasztott sporteszköz (pl. síléc, labda) kialakításának és fizikai 

hátterének feltárása, az eredmények megosztása a tanulótársakkal 

− Kísérleti megfigyelése és vizsgálata annak, hogy az érintkező felületek közötti 

súrlódást hogyan lehet kis mennyiségű szennyező anyaggal (por, olaj) befolyásolni. 

Alkalmas kísérleti eszköz (pl. változtatható hajlásszögű lejtő) megépítése 

− Adott teher szállítására alkalmas hajómodell elkészítése a rendelkezésre álló eszközök 

felhasználásával. Az eszköz felépítésének magyarázata 

− Az áramló levegő nyomáscsökkenésének bemutatása egyszerű  demonstrációs 

eszközökkel 

− Nagysebességű képrögzítésre alkalmas kamerával rögzített lassított felvételek 

tanulmányozása ütközésekről, labdák deformációjáról 

− Különböző zöldségek és gyümölcsök vízben való elmerülésének vizsgálata a vízben 

feloldott cukor vagy só mennyiségének változtatása mellett 

Témakör: Az energia  

Javasolt óraszám: 15 óra 

Tanulási eredmények 

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

végére: 

− ismeri a megújuló és a nem megújuló energiaforrások használatának és az energia 

szállításának legfontosabb gyakorlati kérdéseit; 

− az emberiség energiafelhasználásával kapcsolatos adatokat gyűjt, az 

információkat szemléletesen mutatja be; 
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− tudja, hogy a Föld elsődleges energiaforrása a Nap. Ismeri a napenergia 

felhasználási lehetőségeit, a napkollektor és a napelem mibenlétét, a közöttük lévő 

különbséget; 

− ismeri a szervezet energiaháztartásának legfontosabb tényezőit, az élelmiszerek 

energiatartalmának szerepét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri a mechanikai munka fogalmát, kiszámításának módját, mértékegységét, a 

helyzeti energia, a mozgási energia, a rugalmas energia, a belső energia fogalmát; 

− konkrét esetekben alkalmazza a munkatételt, a mechanikai energia 

megmaradásának elvét a mozgás értelmezésére, a sebesség kiszámolására. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Adatgyűjtés az emberiség energiafelhasználásáról  

− A testek emelését és gyorsítását kísérő energiaváltozások vizsgálata: a helyzeti és 

mozgási energia, a munka 

− A szabadon eső test becsapódási sebességének meghatározása a munkatétel és az 

energiamegmaradás segítségével 

− Az elhajított kő mozgásának energetikai elemzése  

− Az energia megmaradása a súrlódás és közegellenállás hiányában és jelenlétében, a 

belső energia 

− A rugóhoz, gumiszalaghoz kapcsolt test mozgásának energetikai elemzése: a rugalmas 

energia 

− Energia átalakulások a háztartásban, a környezetben, az emberi szervezetben és az 

erőművekben (hőerőmű, szélerőmű, vízi erőmű, atomerőmű, napkollektor), a 

hatásfok  

− Az energia szállításának lehetőségei 

− A Nap mint a Föld energiakészletének elsődleges forrása. Megújuló és nem megújuló 

energiaforrások megkülönböztetése, megnevezése, az energiatermelés és a környezet 

állapotának kapcsolata  

− Az energiaforrásaink kihasználásának lehetőségei a jövőben. 

Fogalmak 

 munka, energia, helyzeti, mozgási, rugalmas energia, súrlódás, belső energia 

Javasolt tevékenységek 

− Beszámoló készítése az örökmozgókról és arról, miért nem lehetséges ilyen gépet 

építeni 

− Beszámoló készítése a napállandóról 

− Egyszerű eszköz készítésével annak kimutatása, hogy a felület napsugárzás hatására 

történő felmelegedése hogyan függ a felület és a napsugarak irányától 

− Az emberiség energiafelhasználását és energiatermelését jellemző adatok gyűjtése, 

rendszerezése, szemléletes ábrázolása, területi változásainak bemutatása 

− Az autó indulását kísérő energiaváltozások összegyűjtése, szemlélete bemutatása 
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− A teavíz melegítése hatásfokának kísérleti vizsgálata. Hogyan függ a hatásfok a gázláng 

méretétől, milyen más tényezők befolyásolják? 

Témakör: A melegítés és hűtés következményei 

Javasolt óraszám: 17 óra 

Tanulási eredmények 

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

végére: 

− átlátja a korszerű lakások és házak hőszabályozásának fizikai kérdéseit (fűtés, 

hűtés, hőszigetelés); 

− tisztában van a konyhai tevékenységek (melegítés, főzés, hűtés) fizikai 

vonatkozásaival; 

− egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti; 

− fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni; 

− ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen használja a 

mértékegységeket számításokban, illetve az eredmények összehasonlítása során; 

− egyszerű, a megértést segítő számolási feladatokat old meg, táblázatokat, ábrákat, 

grafikonokat értelmez, következtetést von le, összehasonlít; 

− gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: megfigyelés, 

mérés, a tapasztalatok, mérési adatok rögzítése, rendszerezése, ezek összevetése 

valamilyen egyszerű modellel vagy matematikai összefüggéssel, a modell 

(összefüggés) továbbfejlesztése.   

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri a hőtágulás jelenségét, jellemző nagyságrendjét; 

− ismeri a Celsius- és az abszolút hőmérsékleti skálát, a gyakorlat szempontjából 

nevezetes néhány hőmérsékletet, a termikus kölcsönhatás jellemzőit; 

− értelmezi az anyag viselkedését hőközlés során, tudja, mit jelent az égéshő, a 

fűtőérték és a fajhő;  

− tudja a halmazállapot-változások típusait (párolgás, forrás, lecsapódás, olvadás, 

fagyás, szublimáció); 

− tisztában van a halmazállapot-változások energetikai viszonyaival, 

anyagszerkezeti magyarázatával, tudja, mit jelent az olvadáshő, forráshő, 

párolgáshő. Egyszerű számításokat végez a halmazállapot-változásokat kísérő 

hőközlés meghatározására; 

− ismeri a hőtan első főtételét, és tudja alkalmazni néhány egyszerűbb gyakorlati 

szituációban (palackba zárt levegő, illetve állandó nyomású levegő melegítése); 

− tisztában van a megfordítható és nem megfordítható folyamatok közötti 

különbséggel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A hőtágulás jelenségének megfigyelése, értelmezése 

− Az anyagok hőmérsékletének mérése, a hőmérséklet kiegyenlítődésének kísérleti 

vizsgálata és értelmezése 
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− Anyagok melegítésének és hűtésének megfigyelése például konyhai tevékenység 

során: a folyamat gyorsaságának vizsgálata, a fajhő és a felület nagyságnak szerepe 

− Az égéshő és fűtőérték fogalma, a lassú és gyors égés felismerése a mindennapokban 

− Halmazállapotváltozások (olvadás, fagyás, párolgás, lecsapódás, a forrás és 

szublimáció) megfigyelése például konyhai tevékenység során. A fázisátmenetek 

vizsgálata a hőmérséklet változásának szempontjából 

− A halmazállapot-változások értelmezése és energetikai leírása, egyszerű számítások a 

mindennapi gyakorlatból, az olvadáshő a párolgáshő és a forráshő fogalma 

− A kuktafazék működésének fizikai magyarázata 

− A dugattyú mozgásának értelmezése a hőtan első főtételének segítségével 

− A megfordítható és nem megfordítható folyamatok közötti különbség felismerése 

Fogalmak 

hőmérséklet, fajhő, párolgáshő, olvadáshő, forráshő, időbeli egyirányúság a 

természetben, halmazállapotváltozás, melegítés, hűtés, fűtőérték 

Javasolt tevékenységek 

− A különböző hőmérsékletű folyadékok keveredésekor kialakuló közös hőmérséklet 

mérése, becslése, illetve számolása a megfelelő adatok ismeretében 

− Festékes víz vagy tintacsepp meleg és hideg vízben való elkeveredésének megfigyelése 

csoportban történő kísérletezés során, a tapasztalatok megfogalmazása, hipotézis 

alkotása az elkeveredés gyorsaságával kapcsolatban, a hipotézis megvitatása, 

ellenőrzése újabb kísérletekkel 

− Tea készítése hidegvízbe tett filter segítségével 

− A főzésre használt edények használat közbeni felmelegedésének vizsgálata. Milyen 

megoldásokat alkalmaznak annak érdekében, hogy a lábas füle vagy a merőkanál, 

palacsintasütő nyele kevésbé melegedjen? 

− Kísérletezés a túlhűtés jelenségének megvalósítására, például lassan lehűtött palackos 

ásványvíz segítségével, tanári útmutatás alapján. A sikeres, illetve sikertelen 

próbálkozások dokumentálása, a tapasztalatok megbeszélése 

− Kutatómunka a vasbetonról. Miért alkalmazható egymás mellett éppen a vas és a 

beton? 

− A párolgás sebességét befolyásoló tényezők megfigyelése csoportos tanulókísérlet 

végzése közben 

Témakör: Víz és levegő a környezetünkben 

Javasolt óraszám: 13 óra 

Tanulási eredmények 

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

végére: 

− ismeri a légnyomás változó jellegét, a légnyomás és az időjárás kapcsolatát; 
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− ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például légköri jelenségek, az 

égbolt változásai, a vízzel kapcsolatos jelenségek), azok megfelelően 

egyszerűsített, a fizikai mennyiségeken és törvényeken alapuló magyarázatait;  

− gyakorlati példákon keresztül ismeri a hővezetés, hőáramlás és hősugárzás 

jelenségét, a hőszigetelés lehetőségeit, ezek anyagszerkezeti magyarázatát.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri a víz különleges tulajdonságait (rendhagyó hőtágulás, nagy olvadáshő, 

forráshő, fajhő), ezek hatását a természetben, illetve mesterséges 

környezetünkben; 

− ismeri a nyomás, hőmérséklet, páratartalom fogalmát, a levegő mint ideális gáz 

viselkedésének legfontosabb jellemzőit. Egyszerű számításokat végez az 

állapothatározók megváltozásával kapcsolatban; 

− ismeri az időjárás elemeit, a csapadékformákat, a csapadékok kialakulásának 

fizikai leírását.   

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A légnyomás kísérleti kimutatása, a légritkított tér néhány gyakorlati alkalmazása 

− A légnyomás és az időjárás kapcsolata 

− Az abszolút és relatív páratartalom. A relatív páratartalom és a hőmérséklet 

kapcsolata, páraképződés a természetben: harmatképződés, dér, zúzmara  

− Páraképződés a lakásban, ennek következményei. Fűtési rendszerek a lakásban 

− A hőterjedés gyakorlati példákon keresztül (hővezetés, hőáramlás, hősugárzás) 

− A hőszigetelés lehetőségei a lakásban. A hőszigetelő ablak működésének fizikai 

magyarázata 

− A víz rendhagyó hőtágulása, ennek következményei a természetben. Jégképződés a 

tavakon, jéghegyek  

− Egyszerű számítások végzése a levegő állapothatározóinak megváltozásával 

kapcsolatban  

Fogalmak 

Időjárás, éghajlat, relatív páratartalom, hővezetés, hőáramlás, hősugárzás 

Javasolt tevékenységek 

− A hőszigetelt edény (termosz) és az egyszerű üvegedény tulajdonságainak 

összehasonlítása önálló kísérletezés segítségével 

− Hőszigetelt edény készítése a környezetben található egyszerű eszközök 

felhasználásával, a hőszigetelő tulajdonság kimutatása és magyarázata 

−  Az iskola fűtési rendszerének megtekintése, a rendszer elemeinek elkülönítése, azok 

szerepének felismerése. A rendszer egyszerűsített változatának lerajzolása, felépítése 

− Anyaggyűjtés, beszámoló készítése és beszélgetés a jéghegy tulajdonságairól és 

szerepéről a Titanic elsüllyedésében 

− A szoba hőmérsékletének mérése felfűtés és szellőztetés közben hőmérő ismételt 

leolvasásával vagy automatikus adatgyűjtő rendszer felhasználásával. Az adatok 

megjelenítése és megosztása 
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− A száraz meleg és a nedves meleg megtapasztalása (nyári szárazságban, szaunában), 

a testérzet összehasonlítása 

− A tanteremben található levegő tömegének becslés 

Témakör: Gépek  

Javasolt óraszám: 13 óra 

Tanulási eredmények 

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

végére: 

− el tudja választani egyszerű fizikai rendszerek esetén a lényeges elemeket a 

lényegtelenektől; 

− néhány konkrét példa alapján felismeri a fizika tudásrendszerének fejlődése és a 

társadalmi-gazdasági folyamatok, történelmi események közötti kapcsolatot. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri az egyszerű gépek elvének megjelenését a hétköznapokban, mindennapi 

eszközeinkben; 

− néhány egyszerűbb, konkrét esetben (mérleg, libikóka) a forgatónyomatékok 

meghatározásának segítségével vizsgálja a testek egyensúlyi állapotának 

feltételeit, összeveti az eredményeket a megfigyelések és kísérletek 

tapasztalataival. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A libikóka és a mérleg egyensúlyának kísérleti vizsgálata és értelmezése 

− Szerszámkulcsok és fogók működésének magyarázata az erőkar segítségével 

− Gépek összehasonlítása a teljesítmény és hatásfok adatok alapján 

− A kerékpár felépítésének és működésének fizikai magyarázata 

− Egy jelentős gép és a kapcsolódó technológia fizikai lényegének ismertetése, 

történelmet és társadalmat átalakító hatásának bemutatása (Ilyen lehet: hajítógép, 

szövőgép, mechanikus számológép, belső égésű motor) 

− Anyaggyűjtés James Wattról és gőzgépéről 

− Beszélgetés a robotokról: elterjedésük, jövőbeli szerepük, mesterséges intelligencia, 

gépi tanulás, önvezérelt működés 

Fogalmak 

forgatónyomaték, forgatónyomatékok egyensúlya, erőkar, teljesítmény, hatásfok 

Javasolt tevékenységek 

− Egy a diákok számára elérhető gép (ceruzahegyező, konzervnyitó, zárszerkezet, 

mechanikus óra, zenegép, ...) szétszedése, a főbb alkotórészek azonosítása, szerepük 

felismerése, a működés fizikai alapjainak leírása. A tevékenység dokumentálása 

− A felfújt léggömbben levő levegő súlyának kimutatása egyszerű mérleg segítségével 

− Egyszerű kísérletek elvégzése a súlypont egyensúlyozásban betöltött szerepének 

bemutatására 
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− Különböző csavarok beszerzése, vizsgálata, jellemzőinek (menetemelkedés, 

menetsűrűség) megfigyelése és működésének magyarázata 

− Az egyes történelmi korokra jellemző gépek összegyűjtése, alkalmazásuk bemutatása 

− Kedvelt gépek modelljeinek megfigyelése, illetve elkészítése, működésük 

megismerése, megértése 

Témakör: Szikrák, villámok 

Javasolt óraszám: 15 tanóra 

Tanulási eredmények  

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

végére: 

− ismeri a villámok veszélyét, a villámhárítók működését, a helyes magatartást 

zivataros, villámcsapás-veszélyes időben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri az elektrosztatikus alapjelenségeket (dörzselektromosság, töltött testek 

közötti kölcsönhatás, földelés), ezek gyakorlati alkalmazásait; 

− átlátja, hogy az elektromos állapot kialakulása a töltések egyenletes eloszlásának 

megváltozásával van kapcsolatban; 

− érti Coulomb törvényét, egyszerű esetekben alkalmazza elektromos töltéssel 

rendelkező testek közötti erő meghatározására; 

− tudja, hogy az elektromos kölcsönhatást az elektromos mező közvetíti. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Az elektromos állapot kialakulásának magyarázata az atomról alkotott egyszerű 

elképzelés (elektron, atommag) segítségével  

− A két fajta elektromos állapot, az elektromos vonzás és taszítás, az elektromos 

árnyékolás, a csúcshatás, az elektromos megosztás és a földelés megfigyelése 

kísérletezés közben, a tapasztaltak magyarázata 

− Coulomb törvénye, az elektromosan töltött testek között fellépő erő meghatározása 

− Az elektromos mező szemléltetése (pl. búzadarás kísérlettel), ez alapján a mező 

erővonalakkal történő érzékeltetése 

− Elektromos szikrák keltése, megfigyelése (pl. megosztó géppel vagy 

szalaggenerátorral), ennek segítségével a villámok kialakulásának alapvető 

magyarázata 

− A tanultak alkalmazása a villámok elleni védekezésben, illetve a villámcsapás-

veszélyes helyzetekben való helyes magatartás kialakításában 

Fogalmak 

elektromos állapot, elektromos töltés, elektromos mező, atom, elektron, Coulomb-

törvény, elektromos árnyékolás, csúcshatás, földelés 
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Javasolt tevékenységek 

− Egyszerű elektroszkóp készítése (pl. Öveges-féle töltésszámlálós konzervdoboz-

elektroszkóp), ezzel kísérletek elvégzése: a csúcshatás, az megosztás megfigyelése, a 

Coulomb-törvény érzékeltetése 

− Az elektromos árnyékolás (Faraday-kalitka) vizsgálata mobiltelefonnal (pl. 

hűtőszekrényben, mikrohullámú sütőben, sztaniolpapíros csomagolásban stb., 

felhívható-e a készülék?) 

− Különböző épületek villámvédelmi rendszerének megfigyelése 

− A fénymásoló, lézernyomtató működésének tanulmányozása, anyaggyűjtés 

projektmunkában 

− Villámokról készült felvételek gyűjtése és tanulmányozása 

Témakör: Elektromosság a környezetünkben  

Javasolt óraszám: 18 óra 

Tanulási eredmények  

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

végére: 

− átlátja a gyakran alkalmazott orvosdiagnosztikai vizsgálatok, illetve egyes 

kezelések fizikai megalapozottságát, felismeri a sarlatán, tudományosan 

megalapozatlan kezelési módokat; 

− tisztában van az elektromos áram veszélyeivel, a veszélyeket csökkentő 

legfontosabb megoldásokkal (gyerekbiztos csatlakozók, biztosíték, földvezeték 

szerepe); 

− tisztában van az aktuálisan használt világító eszközeink működési elvével, 

energiafelhasználásának sajátosságaival, a korábban alkalmazott megoldásokhoz 

képesti előnyeivel; 

− ismeri a háztartásban használt fontosabb elektromos eszközöket, az 

elektromosság szerepét azok működésében. Szemléletes képe van a váltakozó 

áramról 

− gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: megfigyelés, 

mérés, a tapasztalatok, mérési adatok rögzítése, rendszerezése, ezek összevetése 

valamilyen egyszerű modellel vagy matematikai összefüggéssel, a modell 

(összefüggés) továbbfejlesztése.   

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− tudja, hogy az áram a töltött részecskék rendezett mozgása, és ez alapján 

szemléletes elképzelést alakít ki az elektromos áramról;  

− gyakorlati szinten ismeri az egyenáramok jellemzőit, a feszültség, áramerősség és 

ellenállás fogalmát; 

− ismeri a mindennapi életben használt legfontosabb elektromos energiaforrásokat, 

a gépkocsi-, mobiltelefon-akkumulátorok legfontosabb jellemzőit; 

− érti Ohm törvényét, egyszerű esetekben alkalmazza a feszültség, áramerősség, 

ellenállás meghatározására. Tudja, hogy az ellenállás függ a hőmérséklettől; 
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− ki tudja számolni egyenáramú fogyasztók teljesítményét, az általuk felhasznált 

energiát;  

− ismeri az egyszerű áramkör és egyszerűbb hálózatok alkotórészeit, felépítését; 

− értelmezni tud egyszerűbb kapcsolási rajzokat, ismeri kísérleti vizsgálatok alapján 

a soros és a párhuzamos kapcsolások legfontosabb jellemzőit; 

− ismeri az elektromos hálózatok kialakítását a lakásokban, épületekben, az 

elektromos kapcsolási rajzok használatát; 

− tisztában van az elektromos áram élettani hatásaival, az emberi test áramvezetési 

tulajdonságaival, az idegi áramvezetés jelenségével; 

− ismeri az elektromos fogyasztók használatára vonatkozó balesetvédelmi 

szabályokat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Az elektromos áram fogalmának kialakítása egyszerű kísérletekkel (pl. víz elektromos 

vezetésének változása, konyhasó vagy sav hatására), az áramerősség mérése 

− A legfontosabb egyenáramú áramforrások (galvánelem, gépkocsi- mobiltelefon-

akkumulátorok, napelemek), adatainak összegyűjtése és értelmezése 

− Ohm törvényének vizsgálata méréssel egyszerű áramkörben ellenálláshuzallal, az 

ellenállás, mint fizikai mennyiség és mint áramköri elem bevezetése 

− Egyszerű számítások elvégzése Ohm törvényének felhasználásával: a feszültség, az 

áramerősség és az ellenállás meghatározására  

− Egyszerű, fényforrást és termisztort tartalmazó áramkör vizsgálata, az ellenállás 

hőmérsékletfüggésének felismerése 

− A soros és a párhuzamos kapcsolások legfontosabb jellemzőinek megismerése 

kísérleti vizsgálatok alapján 

− A legfontosabb hőhatáson alapuló háztartási eszközök jellemzőinek összegyűjtése  

− A villanyszámla értelmezése, a háztartási áramfogyasztás költségeinek kiszámolása, a 

kWh és a joule kapcsolata 

− Az elektromos áramütés élettani hatása, érintésvédelmi, balesetvédelmi ismeretek 

− Lakás villamos hálózata és biztonsági berendezései (a biztosíték, az áram-

védőkapcsoló és a földvezeték feladata) 

− Az EKG, EEG felvételek kapcsán az emberi idegvezetés egyes diagnosztikai 

alkalmazásainak bemutatása 

Fogalmak 

elektromos áram,  áramerősség, feszültség, ellenállás, Ohm-törvénye, soros és a 

párhuzamos kapcsolás, biztosíték, földvezeték 

Javasolt tevékenységek 

− Gyümölcsből vagy zöldségből elektromos telepek készítése és feszültségeinek 

vizsgálata (pl. burgonya, ecetes uborka, citrom, hagyma, vas és réz szegekkel, vagy más 

fémekkel)  

− Fényforrások teljesítményének és fényerejének vizsgálata (teljesítmény számolása a 

feszültség és áramerősség mérésével, fényerő mérése pl. mobilapplikációval)  



502 

 

− Testünk különböző pontok közti ellenállásának mérése ellenállásmérő-műszerrel, az 

emberi szervezet ellenállását befolyásoló tényezők vizsgálata 

− Szénrúd, grafitbél vagy ellenálláshuzal ellenállásának vizsgálata 

− Gyűjtőmunka orvosi diagnosztikai eszközökről 

− Egy kiválasztott fogyasztó teljesítményének meghatározása. A mérés megtervezése, 

kivitelezése, az eredmények értékelése és bemutatása 

Témakör: Generátorok és motorok 

Javasolt óraszám: 19 tanóra 

Tanulási eredmények 

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

végére: 

− tisztában van a különböző típusú erőművek használatának előnyeivel és 

környezeti kockázatával; 

− ismeri a háztartásban használt fontosabb elektromos eszközöket, az 

elektromosság szerepét azok működésében. Szemléletes képe van a váltakozó 

áramról. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− elektromágnes készítése közben megfigyeli és alkalmazza, hogy az elektromos 

áram mágneses mezőt hoz létre; 

− megmagyarázza hogyan működnek az általa megfigyelt egyszerű felépítésű 

elektromos motorok: a mágneses mező erőt fejt ki az árammal átjárt vezetőre; 

− ismeri az elektromágneses indukció jelenségének lényegét, fontosabb gyakorlati 

vonatkozásait, a váltakozó áram fogalmát; 

− érti a generátor, a motor és a transzformátor működési elvét, gyakorlati hasznát. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Elektromágnes készítése egyszerű eszközökkel (pl. vasszegre tekert szigetelt drót), az 

előállított mágneses mező vizsgálata pl. iránytűvel) 

− Az elektromotor működési elvének megértése egyszerű modell vagy animáció 

tanulmányozása révén  

− Az elektromágneses indukció alapeseteinek megismerése, ez alapján egyszerű 

generátor modell készítése  vagy tanulmányozása  

− Adatgyűjtés Michael Faraday életéről, a felfedezések jelentőségének megvitatása 

− A váltakozó áram keletkezése, és főbb jellemzői   

− A transzformátor működésének megfigyelése és magyarázata, az elektromos energia 

szállításában betöltött szerepének megismerése 

− A környezetünkben illetve technika eszközökben található transzformátorok 

felismerése 

− Generátorok és motorok működésének megfigyelése, fizikai magyarázata  
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Fogalmak 

mágneses mező, mágneses indukcióvonalak, elektromágnes, elektromágneses indukció, 

generátor,  elektromotor, transzformátor 

Javasolt tevékenységek 

− Adatgyűjtés projektmunkában Jedlik Ányos villanymotorjáról, villamos 

motorkocsijáról, és a dinamójáról 

− A Föld és más gyenge mágneses terek vizsgálata mobilapplikáció segítségével 

− Mágneses mezőben fellépő erőhatások egyszerű kísérleti vizsgálata (pl. Oersted-

kísérlete, párhuzamos vezetők közötti erők)  

− Transzformátor modell készítése és vizsgálata vaskarikára tekert szigetelt drótok 

segítségével 

− A transzformátor és a villamos energia elterjedésében  szerepet vállaló magyar 

tudósok (Déri, Bláthy, Zipernowsky, Mechwart) találmányainak jelentősége. 

Anyaggyűjtés projektmunkában 

− Egyszerű egyenáramú motorok készítése rézdrót, elem és mágnes felhasználásával az 

interneten található videók segítségével 

− Az elektromágneses emelő megismerése, erős elektromágnes készítése a 

rendelkezésre álló eszközök felhasználásával 

− Folyamatábra készítése az elektromos energia útjáról az erőműtől a lakásig.  Az ehhez 

használt eszközök megfigyelése a környezetben 

Témakör: A hullámok szerepe a kommunikációban  

Javasolt óraszám: 22 óra 

Tanulási eredmények  

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

végére: 

− tisztában van az elektromágneses hullámok frekvenciatartományaival, a 

rádióhullámok, mikrohullámok, infravörös hullámok, a látható fény, az ultraibolya 

hullámok, a röntgensugárzás, a gamma-sugárzás gyakorlati felhasználásával. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− érti, hogyan alakulnak ki és terjednek a mechanikai hullámok, ismeri a 

hullámhossz és a terjedési sebesség fogalmát; 

− ismeri az emberi hangérzékelés fizikai alapjait, a hang, mint hullám jellemzőit, 

keltésének eljárásait; 

− átlátja a húros hangszerek és a sípok működésének elvét, az ultrahang szerepét a 

gyógyászatban, ismeri a zajszennyezés fogalmát; 

− ismeri az elektromágneses hullámok szerepét az információ- (hang-, kép-) 

átvitelben, ismeri a mobiltelefon legfontosabb tartozékait (SIM kártya, 

akkumulátor stb.), azok kezelését, funkcióját; 
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− ismeri az elektromágneses hullámok jellemzőit (frekvencia, hullámhossz, terjedési 

sebesség), azt, hogy milyen körülmények határozzák meg ezeket. A mennyiségek 

kapcsolatára vonatkozó egyszerű számításokat végez. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A környezetben előforduló mechanikai haladó hullámok megfigyelése, a terjedési 

mechanizmusának megértése 

− A megfigyelt mechanikai hullámok jellemzése a megfelelő fizikai mennyiségekkel 

(terjedési sebesség, hullámhossz, amplitúdó, a csillapodás jellege) 

− Az állóhullámok kialakulásának megfigyelése 

− Hangszerek és egyszerű hangkeltő eszközök megfigyelése, a keletkező hanghullámok 

jellemzése 

− Környezetünk hangterhelése, javaslatok a zajszennyezés csökkentésére 

− Az elektromágneses hullámok kialakulása és terjedése, a hullámokat jellemző fizikai 

mennyiségek 

− A hullámhossz, a terjedési sebesség és a frekvencia kapcsolata 

− A különböző frekvenciájú elektromágneses hullámok alkalmazásainak megfigyelése 

és fizikai magyarázata mindennapi eszközeink használata során: tolatóradar, 

mikrohullámú sütő, infrakamera, röntgengép, anyagvizsgálat 

− A képek és hangok továbbításának alapelvei (rádió, televízió), a mobiltelefon 

működése: wifi, bluetooth 

− Interferencia képek létrehozása lézerrel, lefényképezése, egyszerű magyarázata 

− Anyaggyűjtés a hologramokról, Gábor Dénesről, a talált információk megosztása, 

megbeszélése 

− Tudományos vita a mobiltelefon használatának lehetséges ártalmairól 

Fogalmak 

hanghullám, elektromágneses hullám, a hullám hullámhossza, terjedési sebessége, 

frekvenciája, lézer, holográfia 

Javasolt tevékenységek 

− Környezetünkben előforduló különböző jellegzetes hangok erősségének mérése 

(suttogás, normál beszéd, kiabálás, utcai zaj stb.) mobilapplikációval vagy más 

műszerrel, anyaggyűjtés a zajártalomról 

− Sípok, húrok hossz és hangmagasság kapcsolatának vizsgálata. (A sípokat 

helyettesíthetjük “kémcső pánsípokkal”, a hangmagasságot mobilalkalmazással vagy 

gitárhangolóval mérhetjük) 

− Mi a legmagasabb hang, amit még hallasz? Az egyéni hangmagassági küszöb vizsgálata 

hanggenerátorral, vagy azt helyettesítő mobilapplikációval 

− Különböző hangok “képének” vizsgálata oszcilloszkóppal, vagy megfelelő 

mobilalkalmazással 

− Mikrohullámú sütő belsejében kialakuló állóhullámok megfigyelése reszelt sajt vagy 

csokoládé eltérő melegedése alapján, ez alapján a mikrohullám terjedési sebességének 

megállapítása 
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− Egy digitális audió-szerkesztő program megismerése, a megismert hullámtani 

jellemzők alkalmazásával alapfokú használata (pl. Audacity) 

Témakör: Képek és látás 

Javasolt óraszám: 18 óra 

Tanulási eredmények  

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

végére: 

− ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például, légköri jelenségek, az 

égbolt változásai, a vízzel kapcsolatos jelenségek), azok megfelelően 

egyszerűsített, a fizikai mennyiségeken és törvényeken alapuló magyarázatait; 

− néhány konkrét példa alapján felismeri a fizika tudásrendszerének fejlődése és a 

társadalmi-gazdasági folyamatok, történelmi események közötti kapcsolatot. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− tudja, hogyan jönnek létre a természet színei, és hogyan észleljük azokat; 

− ismeri a színek és a fény frekvenciája közötti kapcsolatot, a fehér fény összetett 

voltát, a kiegészítő színek fogalmát, a szivárvány színeit; 

− ismeri az emberi szemet mint képalkotó eszközt, a látás mechanizmusát, a gyakori 

látáshibák (rövid- és távollátás) okát, a szemüveg és a kontaktlencse jellemzőit, a 

dioptria fogalmát; 

− ismeri a fénytörés és visszaverődés törvényét, megmagyarázza, hogyan alkot 

képet a síktükör; 

− a fókuszpont fogalmának felhasználásával értelmezi, hogyan térítik el a fényt a 

domború és homorú tükrök, a domború és homorú lencsék; 

− ismeri az optikai leképezés fogalmát, a valódi és látszólagos kép közötti 

különbséget. Egyszerű kísérleteket tud végezni tükrökkel és lencsékkel.  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A síktükörben látott kép megfigyelése, jellemzése, kialakulásának magyarázata 

− Tükrök használata optikai eszközökben: reflektor, kozmetikai tükör, tükrök a 

közlekedésben 

− A fény törésének megfigyelése és értelmezése a törésmutató segítségével. A fehér fény 

felbontása, a kialakult színkép magyarázata 

− A fény fókuszálásának és a kézi nagyító képalkotásának kísérleti vizsgálata 

− A látás magyarázata, a szem felépítésének fizikája. A szemüveg szerepe a látás 

javításában 

− Néhány további optikai eszköz kipróbálása, a működés lényegi, kvalitatív magyarázata 

(optikai szál, mikroszkóp, távcsövek) 

− Galilei távcsővel végzett megfigyelései  

− Néhány kiválasztott esetben (pl. naplemente, kék égbolt, színkeverés) a természetben 

látott színek kialakulásának magyarázata, a szivárvány színei, a kiegészítő színek 
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Fogalmak 

fényvisszaverődés; fénytörés; teljes visszaverődés; fókuszpont; fókusz-, tárgy-, és 

képtávolság; valódi és látszólagos kép 

Javasolt tevékenységek 

− A fehér fény felbontása különböző módszerekkel csoportmunkában (prizma, vizes 

tálba tett síktükör, optikai rács, szappanhártya stb.) 

− Különböző állatok színlátása (pl. kutya, tehén, ragadozó madarak stb.). Milyennek 

látják a világot? Adatgyűjtés, projektmunka 

− Adatgyűjtés a nagy csillagászati távcsövekről, azok felépítése, működése 

− Kepler- és Galilei-féle távcsövek, a mikroszkóp modelljének bemutatása gyűjtő és 

szórólencsékkel, az elkészített modell nagyításának vizsgálata 

− Lencsék, tükrök fókusztávolságának meghatározása egyszerű kísérletekkel 

Témakör: Az atomok és a fény 

Javasolt óraszám: 15 óra 

Tanulási eredmények  

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

végére: 

− ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például légköri jelenségek, az 

égbolt változásai, a vízzel kapcsolatos jelenségek), azok megfelelően 

egyszerűsített, a fizikai mennyiségeken és törvényeken alapuló magyarázatait; 

− tisztában van az aktuálisan használt világító eszközeink működési elvével, 

energiafelhasználásának sajátosságaival, a korábban alkalmazott megoldásokhoz 

képesti előnyeivel; 

− néhány konkrét példa alapján felismeri a fizika tudásrendszerének fejlődése és a 

társadalmi-gazdasági folyamatok, történelmi események közötti kapcsolatot. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− tudja, hogy a fény elektromágneses hullám, és hogy terjedéséhez nem kell közeg; 

− megfigyeli a fényelektromos jelenséget, tisztában van annak Einstein által 

kidolgozott magyarázatával, a frekvencia (hullámhossz) és a foton energiája 

kapcsolatával; 

− ismeri Rutherford szórási kísérletét, mely az atommag felfedezéséhez vezetett;  

− ismeri az atomról alkotott elképzelések változásait, a Rutherford-modellt és a 

Bohr-modellt, látja a modellek hiányosságait;  

− ismeri a digitális fényképezőgép működésének elvét; 

− megmagyarázza az elektronmikroszkóp működését az elektron 

hullámtermészetének segítségével;  

− átlátja, hogyan használják a vonalas színképet az anyagvizsgálat során. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A fény elektromágneses hullám, jellemzése fizikai mennyiségekkel (amplitúdó, 

frekvencia, hullámhossz, terjedési sebesség) 
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− A fotocella és a fénymérő működésének magyarázata a fényelektromos jelenség 

segítségével, a megvilágító fény és a foton energiája közötti kapcsolat 

− Digitális fényképek készítése különböző távolságban elhelyezett tárgyakról, a 

fényképezőgép beállításainak értelmezése, a képrögzítés elve 

− Elektronmikroszkóppal és fénymikroszkóppal készült képek összevetése. Az 

elektronmikroszkóp nagyobb felbontásának és működésének értelmezése az elektron 

hullámtermészetével 

− A vonalas színkép kialakulásának magyarázata az atomok által elnyelt illetve 

kibocsátott fény frekvenciájának segítségével 

− A legfontosabb atommodellek (Thomson, Rutherford, Bohr, kvantumfizikai) fizikai 

lényegének ismerete, az atom körüli elektronok energiájának kvantáltsága 

− Rutherford szórási kísérletének szimulációja, anyaggyűjtés Rutherford és Bohr 

életével kapcsolatban 

− Jelenleg használt fényforrásaink számbavétele, működésük fizikai lényege (LED, izzó, 

fénycső, halogén izzó) 

Fogalmak 

fényelektromos jelenség; foton; atom; elektron; atommag 

Javasolt tevékenységek 

− Anyaggyűjtés projektmunkában: Hol van jelentősége a fényelektromos jelenségnek, 

milyen eszközökben használják azt? (fényképezőgép, napelem, fénymásoló, 

optoelektronika stb.) 

− Anyaggyűjtés Einstein életéről és legfontosabb eredményeiről. Vita arról, hogy milyen 

hamis legendák és téves ismeretek lengik körül az életművet 

− Anyaggyűjtés és vita a kvantummechanika néhány neves jelenségéről, és azok 

értelmezéseiről (határozatlansági reláció, alagúteffektus, Schrödingermacskája)  

− A Rutherford-féle szórási kísérlet utóélete, a ma működő gyorsítóberendezések 

alapvető működési elve és vizsgálati módszerei. Anyaggyűjtés 

− Felfedezték az elektront! - egy korabeli hír megírása a mai hírek, figyelemfelkeltő 

internetes portálok stílusában 

Témakör: Környezetünk épségének megőrzése 

Javasolt óraszám: 19 óra 

Tanulási eredmények  

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

végére: 

− ismeri a megújuló és a nem megújuló energiaforrások használatának és az energia 

szállításának legfontosabb gyakorlati kérdéseit; 

− az emberiség energiafelhasználásával kapcsolatos adatokat gyűjt, az 

információkat szemléletesen mutatja be; 

− tisztában van a különböző típusú erőművek használatának előnyeivel és 

környezeti kockázatával; 
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− átlátja a gyakran alkalmazott orvosdiagnosztikai vizsgálatok, illetve egyes 

kezelések fizikai megalapozottságát, felismeri a sarlatán, tudományosan 

megalapozatlan kezelési módokat; 

− tudja, hogy a Föld elsődleges energiaforrása a Nap. Ismeri a napenergia 

felhasználási lehetőségeit, a napkollektor és a napelem mibenlétét, a közöttük lévő 

különbséget; 

− átlátja az ózonpajzs szerepét a Földet ért ultraibolya sugárzással kapcsolatban; 

− ismeri a környezet szennyezésének leggyakoribb forrásait, fizikai vonatkozásait; 

− tisztában van az éghajlatváltozás kérdésével, az üvegházhatás jelenségével a 

természetben, a jelenség erőssége és az emberi tevékenység kapcsolatával; 

− adatokat gyűjt és dolgoz fel a legismertebb fizikusok életével, tevékenységével, 

annak gazdasági, társadalmi hatásával, valamint emberi vonatkozásaival 

kapcsolatban (Galileo Galilei, Michel Faraday, James Watt, Eötvös Loránd, Marie 

Curie, Ernest Rutherford, Niels Bohr, Albert Einstein, Szilárd Leó, Wigner Jenő, 

Teller Ede). 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri az atommag felépítését, a nukleonok típusait, az izotóp fogalmát, a nukleáris 

kölcsönhatás jellemzőit;  

− ismeri a radioaktív sugárzások típusait, az alfa-, béta- és gamma-sugárzások 

leírását és tulajdonságait; 

− ismeri a felezési idő, aktivitás fogalmát, a sugárvédelem lehetőségeit; 

− átlátja, hogy a maghasadás és magfúzió miért alkalmas energiatermelésre, ismeri 

a gyakorlati megvalósulásuk lehetőségeit, az atomerőművek működésének 

alapelvét, a csillagok energiatermelésének lényegét;  

− érti az atomreaktorok működésének lényegét, a radioaktív hulladékok 

elhelyezésének problémáit; 

− ismeri a radioaktív izotópok néhány orvosi alkalmazását (nyomjelzés). 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Az ózonpajzs szerepe a Földet ért ultraibolya sugárzással kapcsolatban, az ózonpajzs 

védelmében tett intézkedések és azok sikere 

− Az üvegházhatás fizikai magyarázata 

− Az energiatermelés alternatívái, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentési 

lehetősége  

− A periódusos rendszer alapján fontosabb elemek mag összetételének, kötési 

energiájának és stabilitásának tanulmányozása 

− A maghasadás és magfúzió lényegének megértése magyarázó ábrák és animációk 

segítségével 

− Az atomerőművek, a hőerőművek és megújuló energiatermelés előnyeinek és 

hátrányainak előzetes adatgyűjtést követő összevetése  

− Adatgyűjtés Wigner Jenő, Teller Ede és Szilárd Leó munkásságával kapcsolatban 
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− Az alfa-, béta- és gamma-sugárzások tulajdonságai, élettani hatásaik, az egyes 

sugárfajták elleni védekezés lehetőségei 

− Anyaggyűjtés a rádiumról és a Curie-család életéről 

− Tudományos vita a környezetbe került, vagy orvosi kezelés során alkalmazott 

radioaktív izotópok veszélyességéről 

Fogalmak 

atommag, nukleon, izotóp, nukleáris kölcsönhatás, maghasadás, magfúzió, alfa-, béta-, és 

gamma-sugárzás; felezési idő, aktivitás, ózonpajzs, üvegházhatás 

Javasolt tevékenységek 

− A szén-dioxid üvegházhatásának kimutatása egyszerű kísérlettel 

− Saját ökológiai lábnyom csökkentését eredményező tevékenységek tervezése 

− Anyaggyűjtés arról, hogy a különböző modellek szerint 20-30 év múlva milyen klímája 

lesz hazánknak, az emberi cselekvés lehetőségeinek megvitatása a veszélyek 

csökkentésére 

− Anyaggyűjtés projektmunkában a radioaktivitás néhány különleges alkalmazásával 

kapcsolatban: gammakés, radioaktív nyomjelzés, kormeghatározás 

− Anyaggyűjtés a leghíresebb nukleáris balesetekről és ezek következményeiről. 

Tudományos vita ezek környezetre gyakorolt hatásáról. (pl. a Csernobil c. film 

kapcsán) 

− Anyaggyűjtés arról, hogy mely országokban milyen típusú atomerőművek működnek, 

és mekkora az ország villamos-energiatermelésében a nukleáris energia részesedése?  

A jelentősebb erőművek helye, fényképe 

− Napilapok, különböző folyóiratok, internetes híradások áttekintése. Milyen a modern 

fizikát érintő cikkek találhatók bennük? Mennyire megbízható információkat 

közvetítenek a különböző cikkek a nagyközönség felé? Csoportosításuk aszerint, hogy 

melyek tűnnek megbízhatónak és melyek nem 

Témakör: A Világegyetem megismerése 

Javasolt óraszám: 15 tanóra 

Tanulási eredmények 

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

végére: 

− ismeri az űrkutatás történetének főbb fejezeteit, jövőbeli lehetőségeit, tervezett 

irányait; 

− tisztában van az űrkutatás ipari-technikai civilizációra gyakorolt hatásával, 

valamint az űrkutatás tágabb értelemben vett céljaival (értelmes élet keresése, új 

nyersanyagforrások felfedezése); 

− tisztában van azzal, hogy a fizika átfogó törvényeket ismer fel, melyek 

alkalmazhatók jelenségek értelmezésére, egyes események minőségi és 

mennyiségi előrejelzésére; 
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− tudja, hogyan születnek az elismert, új tudományos felismerések, ismeri a 

tudományosság kritériumait;  

−  felismeri a tudomány által vizsgálható jelenségeket, azonosítani tudja a 

tudományos érvelést, kritikusan vizsgálja egy elképzelés tudományos 

megalapozottságát; 

− kialakult véleményét mérési eredményekkel, érvekkel támasztja alá; 

− el tudja helyezni lakóhelyét a Földön, a Föld helyét a Naprendszerben, a 

Naprendszer helyét a galaxisunkban és az Univerzumban; 

− átlátja az emberiség és a Világegyetem kapcsolatának kulcskérdéseit; 

− a legegyszerűbb esetekben azonosítja az alapvető fizikai kölcsönhatások és 

törvények szerepét a Világegyetem felépítésében és időbeli változásaiban; 

− ismeri a fizika főbb szakterületeit, néhány új eredményét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− szabad szemmel vagy távcsővel megfigyeli a Holdat, a Hold felszínének 

legfontosabb jellemzőit, a holdfogyatkozás jelenségét.  A látottakat fizikai 

ismeretei alapján értelmezi; 

− ismeri a bolygók, üstökösök mozgásának jellegzetességeit; 

− tudja, mit jelentenek a kozmikus sebességek (körsebesség, szökési sebesség); 

− érti a tömegvonzás általános törvényét, és azt, hogy a gravitációs erő bármely két 

test között hat; 

− érti a testek súlya és a tömege közötti különbséget, a súlytalanság állapotát, a 

gravitációs mező szerepét a gravitációs erő közvetítésében; 

− megvizsgálja a Naprendszer bolygóin és holdjain uralkodó, a Földétől eltérő fizikai 

környezet legjellemzőbb példáit, azonosítja ezen eltérések okát. A legfontosabb 

esetekben megmutatja, hogyan érvényesülnek a fizika törvényei a Föld és a Hold 

mozgása során; 

− átlátja és szemlélteti a természetre jellemző fizikai mennyiségek nagyságrendjeit 

(atommag, élőlények, Naprendszer, Univerzum); 

− ismeri a Nap mint csillag legfontosabb fizikai tulajdonságait, a Nap várható jövőjét, 

a csillagok lehetséges fejlődési folyamatait. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A rakéták működési elve, a kozmikus sebességek jelentése 

− A súlytalanság jelensége, kialakulásának körülményei, a súly és a tömeg közötti 

különbség 

− A bolygók és üstökösök mozgásának fizikai magyarázata, az általános tömegvonzás 

törvénye 

− Az általános tömegvonzás értelmezése a gravitációs mező segítségével 

− A Naprendszer jellemzői, példák a Naprendszer bolygóin és holdjain uralkodó 

jellemző fizikai környezetre, ezek kialakulásának magyarázata 

− A holdfogyatkozás és a napfogyatkozás fizikai magyarázata 

− A legfontosabb ismeretek az űrrepülőgépekről, a Holdra szállásról és a tervezett Mars 

utazásról 
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− Néhány, a mindennapokban elterjedt és először az űrkutatásban használt technológia, 

eszköz ismertetése 

− A gravitáció szerepe a Világmindenségben 

− A csillagok és a Nap működése és változásai: fekete lyuk, neutroncsillag, szupernóva  

− A galaxisok, galaxishalmazok. A Tejútrendszer legfontosabb jellemzői. Távolságok az 

univerzumban 

− Az ősrobbanás elmélet kvalitatív leírása, a táguló univerzum 

− Az ősrobbanás elméletének születése, tudományos megalapozottsága, a 

tudományosság kritériumai  

− Tudományos vita a Földön kívüli élet kutatásáról, annak gyakorlati és filozófiai 

lehetőségeiről, az emberiség előtt álló kihívásokról  

Fogalmak 

általános tömegvonzás, ellipszis pálya, súlytalanság, súly, Kepler törvényei, bolygók, 

üstökösök, csillag, galaxis, galaxishalmaz, ősrobbanás, táguló univerzum, fekete lyuk, 

fényév 

Javasolt tevékenységek 

− Ismerkedés a csillagos éggel számítógépes planetárium-programok segítségével (pl. 

stellarium-web.org) 

− A Galilei-élmények (a Hold hegyei, a Vénusz fázisai, a Jupiter nagy holdjai, a Tejút 

csillagokra bontása, Napfoltok) megfigyelése egyszerű távcsövekkel (pl. 

osztálykirándulás, csillagászati bemutatók, Kutatók éjszakája rendezvény során) 

− Egy űrkutatással kapcsolatos játékfilm (részleteinek) megtekintése (pl. Gravitáció, 

Apollo 13), vita a filmjelenet hitelességéről 

− Adatgyűjtés az aktuálisan zajló csillagászati, űrkutatási projektekről például a NASA 

honlapján 

− Exobolygók adatainak áttekintése, összehasonlítása 

− Az űrtávcsövek felvételeinek böngészése, a látottak értelmezése 
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KÉMIA 
 

A szolnoki Verseghy Ferenc gimnáziumban a 9-12. évfolyamon tanítjuk 

hagyományainknak megfelelően a kémia tantárgyat, általános tantervű (9.-10. évfolyam), 

illetve emeltszintű érettségire felkészítő csoportokban (11.-12. évfolyam). Igény szerint a 

szaktárgyi versenyeken induló tanulók szakkörökön mélyíthetik el tudásukat. 

A kémia tanításának célja és feladatai 

A 9–10. évfolyamos kémiaoktatás célja, hogy a gimnáziumi tanulók többsége 

számára releváns, a mindennapi életben felmerülő problémák magyarázatán keresztül 

fejlessze a tanulók kémiai ismereteit, gondolkodási képességeit, valamint pozitív attitűdöt 

alakítson ki a tanulókban a kémiához való viszonyukban és a kémia életünkben betöltött 

szerepének megítélésében. Ugyanakkor az alapvető kémiai ismeretek tárgyalása és 

gyakoroltatása révén megteremti az alapjait annak is, hogy az érdeklődő tanulók – 

kiegészítő (pl. fakultációs) tanulmányok után – sikeres érettségi vizsgát tegyenek 

kémiából. A gyakorlatban hasznosítható ismeretek egyrészt konkrét tárgyi ismereteket 

jelentenek, másrészt pedig az ismeretekből kialakuló olyan szemléletet adnak, amely a 

még nem ismert, új jelenségekben való eligazodásban nyújt segítséget. 

A kémiában a vegyi anyagok fő csoportjainak és jellemző tulajdonságaiknak 

ismerete lehetővé teszi annak megítélését, hogy az adott anyag mire és miért épp arra 

alkalmas, és hogyan lehet balesetmentesen használni. Ennek ismeretében a felnőttek 

képesek lesznek családi vásárlásaik során egészségi és gazdasági, pénzügyi szempontból 

helyes döntéseket hozni, valamint szavazataikkal élve az erkölcsileg helyes, a 

fenntarthatóságot elősegítő irányba tudják befolyásolni hazánk jövőjét. A 

konkrétumokból kialakuló szemlélet pedig lehetővé teszi az áltudományos, 

féltudományos és reális állítások közötti eligazodást, a médiatudatosságot. 

Az általános képességeket minden tantárgy, így a kémia tanulása is fejleszti. Ezáltal 

a kémia is hozzájárul a tanulás tanításához, a hatékony, önálló tanulás képességének 

kialakulásához. A pozitívumokat kiemelő tanári értékelésnek a diák személyiségét 

fejlesztő hatása van. A társak értékelése az értékelő és az értékelt önismeretét is 

gazdagítja. A javasolt gyakori csoportmunka a kezdeményezőkészséget, az önismeretet és 

a társas kapcsolati kultúrát fejleszti. Az aktív tanulási formák sokfélesége lehetőséget 

teremt arra, hogy egy problémát a diák az interneten való kereséssel dolgozzon fel, ami 

nemcsak a digitális kompetenciát fejleszti, hanem gyakran az idegen nyelvi ismereteket 

is, amikor pedig elő kell adnia az eredményeket, akkor anyanyelvi kommunikációs 

képességeit kell használnia. A vetítéses bemutatók készítése, a rendezett kísérletezés és 

füzetvezetés az esztétikai tudatosság fejlesztésének terepe. A változatos óravezetés és a 

gyakorlatközeli tartalmak következtében a diákok megkedvelhetik a kémiát, ami 

természettudományos irányú pályaorientációt, mélyebb érdeklődést eredményezhet. Ez 

motivációt adhat a matematika tanulásához is. 
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A gimnáziumba járó diákok többsége már képes az elvontabb fogalmak 

befogadására, és igényük is van rá, sőt örömöt okoz nekik az általános iskolában 

megismert anyagok tulajdonságait magyarázó, logikus kapcsolatok felismerése. Ezért a 

gimnáziumi kémiatanulás a tantárgy belső logikája szerint építkezik, és ahhoz kapcsolja a 

gyakorlati ismereteket, így hozzájárul ahhoz, hogy a fizika, kémia, biológia és 

természetföldrajz tartárgyak egységes természettudományos műveltséggé 

rendeződhessenek. E tantárgyak ugyanis sok ponton egymásra épülnek, jelenségeik, 

törvényszerűségeik egymásból magyarázhatók. A kémiai kötések ismeretében a 

részecskék szintjén magyarázhatók a fizikai tulajdonságok, míg a molekulák és a kémiai 

reakciók jellemzői sok biológiai folyamatot tesznek érthetőbbé. A szervetlen anyagok 

kémiai tulajdonságainak ismerete sokat segít a természetföldrajzi jelenségek 

megértésében. A folyamatok mennyiségi leírásában pedig a matematikai ismereteket 

használjuk fel. 

A logikai kapcsolatok feltárása nem zárja ki, sőt kifejezetten igényli is, hogy a példák 

sokasága szorosan a mindennapi élethez kapcsolja ezeket a fogalmakat, folyamatokat. A 

logikai kapcsolatok feltárása lehetőséget ad az óravezetésben az aktív tanulási formák 

használatára is: a problémák tudatos azonosítására, a sejtések megvizsgálására, 

információkeresésre, kísérletek tervezésére, objektív megfigyelésre, a folyamatok időbeli 

lefolyásának függvényekkel való leírására, a grafikonok elemzésére, modellezésre, 

szimulációk használatára, következtetések levonására. Mindezzel a kutatók és mérnökök 

munkamódszereit ismerik meg a tanulók, és ennek jelentős szerepe lehet a 

pályairányultság kialakulásában és a sikeres pályaválasztásban. Ugyanakkor az aktív 

tanulási formáknak arra is lehetőséget kell adniuk, hogy a jobb képességű, 

természettudományos tárgyak iránt érdeklődő diákokon kívül a humán érdeklődésűek is 

sikerélményekhez jussanak, az ő pozitív hozzáállásuk is kialakuljon, és folyamatosan 

fenntartható is legyen. Ennek nagyon jó módszere a csoportmunka, a különböző szintű 

projektfeladatok végzése, a gyakorlati kapcsolatok, képi megjelenítések megtalálása. A 

tanterv sikeres megvalósításának alapvető feltétele a tananyag feldolgozásának 

módszertani sokfélesége. 

A tananyag felépítése, elrendezése közelít a tudomány logikájához, de annak mentén 

még a kontextus- vagy problémaközpontú feldolgozás a jellemző. Ez egyrészt 

megkönnyíti a jelenségek értelmezéséhez szükséges ismeretek és képességek kapcsolati 

rendszerének kialakulását, másrészt kellő alapot biztosít azoknak a tanulóknak, akik 11–

12. évfolyamon is tanulni szeretnék a kémiát.  

A logikai kapcsolatok feltárása lehetőséget ad az óravezetésben az aktív tanulási 

formák használatára is: a problémák tudatos azonosítására, információkeresésre, 

kísérletek tervezésére, objektív megfigyelésre, a grafikonok elemzésére, modellezésre, 

szimulációk használatára, következtetések levonására. A logikai kapcsolatok 

hangsúlyozása elsősorban a kémia és a természettudományok iránt fogékony tanulók 

érdeklődését tartják fenn, esetleg fokozzák is. A humán érdeklődésű tanulók kémia iránti 

érdeklődését pedig csak úgy lehet felkelteni, ha folyamatosan a mindennapi életből vett 

példákkal, a jelenüket és a jövőjüket meghatározó kérdésekkel és problémákkal 

szembesítjük őket. 
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Ismeretszerzési, -feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének 

lehetőségei, feladatai 

A tanterv a fejlesztési feladatok közül kiemelt hangsúllyal a következőket tartalmazza: 

 – a természettudományos megismerés módszereinek bemutatása, 

 – a kémiatanulás módszereinek bemutatása, a tanulási készség kialakítása, fejlesztése, 

 – tájékozódás az élő és az élettelen természetről, 

 – az egészséges életmód feltételeinek megismertetése, 

 – a környezetért érzett felelősségre nevelés, 

 – a hon- és népismeret, hazaszeretetre nevelés, kapcsolódás Európához, a világhoz, 

 – a kommunikációs kultúra fejlesztése, 

 – a harmonikusan fejlett ember formálása, 

 – a pályaorientáció, 

 – a problémamegoldó képesség, a kreativitás fejlesztése, 

 – döntésképes személyiségek fejlesztése, akik tárgyi ismereteik segítségével, képesek a 

lakóhely és az iskola közvetlen aktuális problémáinak, sajátos természeti 

adottságainak megismerése alapján véleményt formálni és cselekedni. 

A tanulók 

 – megfigyelőképességének és a fogalmak megalkotásán keresztül logikus gondolkodás-

módjának fejlesztése, 

 – önállóan végzett célirányos megfigyeléseik és kísérleteik eredményeiből, a megismert 

tények, összefüggések birtokában legyenek képesek következtetések levonására, 

ítéletalkotásra, 

 – életkori sajátosságaiknak megfelelően legyenek képesek a jelenségek közötti 

hasonlóságok és különbségek felismerésére, 

 – legyenek képesek arra, hogy gondolataikat szóban és írásban nyelvileg helyesen, 

világosan, szabatosan, a kémiai szakkifejezések helyes alkalmazásával fogalmazzák 

meg, 

 – ábrákat, grafikonokat, táblázati adatokat tudjanak értelmezni, számítási feladatokat 

megoldani, ismerjék és alkalmazzák a problémamegoldás elemi műveleteit, 

 – tudják magyarázni ismereteik mennyisége és mélysége szerint a természeti 

jelenségeket és folyamatokat, valamint a technikai alkalmazásokat, 

 – használjanak modelleket, 

 – szerezzenek gyakorlottságot az információkutatásban, 

 – legyenek alkalmasak arra, hogy elméleti ismereteiket a mindennapok által felvetett 

kérdések megoldásában alkalmazzák, 

 – ismerjék fel az ismereteikhez kapcsolódó környezeti problémákat, ismereteik 

járuljanak hozzá személyiségük pozitív formálásához, 

 – tudják, hogy az egészség és a környezet épsége semmivel sem pótolható érték, 

 – legyenek tájékozottak arról, hogy a természettudomány fejlődése milyen szerepet 

játszik a társadalmi folyamatokban, a különböző népek, országok tudósai, kutatói 

egymásra épülő munkájának az eredménye, és e munkában jelentős szerepet töltenek 

be a magyar tudósok, kutatók is. 
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Kompetenciák 

A kémia tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi 

módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A tanuló felismeri, összegyűjti, csoportosítja, rendszerezi és 

értékeli a hétköznapi életben, a tanulói kísérletezések során, illetve a szaknyelvi 

környezetben megjelenő, a kémiához kapcsolódó információkat. A rendszerezett és 

értékelt természettudományos információkat társaival megosztja. 

A kommunikációs kompetenciák: A tanuló magabiztosan kommunikál írásban és 

szóban az anyanyelvén, ismeri és alkalmazza a legfontosabb természettudományos, 

különösen a kémiához kapcsolható legalapvetőbb szaknyelvi kifejezéseket. Egyszerű, a 

fizikai és kémiai tulajdonságokkal, a környezetvédelemmel, illetve a vegyipari 

tevékenységgel kapcsolatos médiatartalmakat, prezentációkat hoz létre, illetve szöveges 

feladatot old meg önállóan vagy csoportban dolgozva, annak érdekében, hogy általuk 

üzeneteket közvetítsen főként társai és korosztálya számára. 

A digitális kompetenciák: A tanuló magabiztosan használja a digitális technológiát 

kémiai tárgyú tartalmak keresésére, értelmezésére, elemzésére, a vizsgálatai során 

meghatározott adatok kiértékelésére. Ismeri azokat a szempontokat, amelyek alapján 

kiszűrhetők és helyesen értelmezhetők az áltudományos tartalmak a világhálón. A 

technológia felhasználásával a tanuló különböző médiatartalmakat, prezentációkat, 

esetleg modelleket, animációkat készít különböző témakörökben. A tanulás része az 

együttműködés és a kommunikáció, korszerű eszközökkel, felelős és etikus módon.  

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló a kémiai tanulmányai során 

gyakorlatot szerez a bizonyítékokon alapuló következtetések levonásában és az ezekre 

alapozott döntések meghozatalában. A kémiai tárgyú problémák megoldása során 

hipotézist alkot, az elvégzendő kísérleteket megtervezi, miközben fejlődik absztrakciós 

készsége. A kritikai elemzések során összefüggéseket vesz észre, ok-okozati viszonyokra 

jön rá, ami alapján egyszerűbb általánosításokat fogalmaz meg. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A kémiatanulás alapja az egyéni és a 

csoportos tevékenység. A tanulási tevékenységet vagy munkavégzést érintő 

csoportmunka során a tanuló felismeri feladatát, szerepét a csoportban, csoporttagként a 

társakkal együtt végez különböző tevékenységeket, illetve megfelelő készségek 

birtokában igény szerint csoportvezetői szerepet vállal. 

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

A tanuló a projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen 

különböző médiatartalmakat, prezentációkat, rövidebb-hosszabb szöveges 

produktumokat hoz létre a tapasztalatok, eredmények, elemzések, illetve 

következtetések bemutatására. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló a kémiaórai 

tevékenysége során elsajátít számos olyan készséget, amely alkalmassá teszi arra, hogy 

képes legyen a feladatkörét érintő változó szerepekhez újító módon és rugalmasan 

alkalmazkodni. Felismeri a hétköznapi életben előforduló, kémiai tárgyú problémákban 

rejlő lehetőségeket, lehetőségeihez mérten hozzájárul a problémák megoldásához, az 
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esélyeket és alternatívákat mérlegeli. Hatékonyan kommunikál másokkal, a többség 

álláspontját elfogadva vagy saját álláspontját megvédve érvel, mások érveit meghallgatja, 

azokat elfogadja vagy cáfolja. 

 

Értékelés 

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

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

követelni a jelenségek megfigyelése és a kísérletek során szerzett tapasztalatok szakszerű 

megfogalmazással való leírását és értelmezését. Az értékelés kettős céljának megfelelően 

mindig meg kell találni a helyes arányt a formatív és a szummatív értékelés között. Fontos 

szerepet kell játszania az egyéni és csoportos önértékelésnek, illetve a diáktársak által 

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

változatosabbak, az életkornak megfelelőek legyenek. A hagyományos írásbeli és szóbeli 

módszerek mellett a diákoknak lehetőséget kell kapniuk arra, hogy a megszerzett 

tudásról és a közben elsajátított képességekről valamely konkrét, egyénileg vagy 

csoportosan elkészített termék létrehozásával is tanúbizonyságot tegyenek. 

Formái: 

 – szóbeli felelet, 

 – feladatlapok értékelése, 

 – tesztek, dolgozatok osztályozása, 

 – modellek összeállítása, 

 – számítási feladatok megoldása, 

 – kísérleti tevékenység minősítése, 

 – kiselőadások tartása, 

 – gyűjtőmunka (kép, szöveg és tárgy: ásványok, kőzetek, ipari termékek) jutalomponttal 

történő elismerése, 

 – poszter, plakát, prezentáció készítése előre megadott szempontok szerint, 

A tanterv célja annak elérése, hogy középiskolai tanulmányainak befejezésekor 

minden tanuló birtokában legyen a kémiai alapműveltségnek, ami a természettudományos 

alapműveltség része. Ezért szükséges, hogy a tanulók tisztában legyenek a következőkkel: 

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

a belőlük szerveződő rendszerek építik fel; 

− az anyagok szerkezete egyértelműen megszabja fizikai és kémiai tulajdonságaikat; 

− a vegyipar termékei nélkül jelen civilizációnk nem tudna létezni; 

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

szépségeinek elvesztéséhez vezet, ezért törekedni kell az emberi tevékenység által 

okozott károk minimalizálására; 

− a kémia eredményeit alkalmazó termékek megtervezésére, előállítására és az ebből 

adódó környezetszennyezés minimalizálására csakis a jól képzett szakemberek 

képesek. 
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Annak érdekében, hogy minden tanuló belássa a kémia tanulásának hasznát és 

hatékony védelmet kapjon az áltudományos nézetek, valamint a csalók ellen, az alábbi 

elveket kell követni: 

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

tanórákon lehetőleg együtt végzett kísérletekből kell kiindulni, és a gyakorlati életben 

is használható tudásra kell szert tenni; 

− a tanulóknak meg kell ismerni, meg kell érteni és a legalapvetőbb szinten alkalmazni 

is kell a természettudományos vizsgálati módszereket. 

A tantervben az ismereteket és követelményeket tartalmazó táblázatok „Fejlesztési 

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

feldolgozására vonatkozó lehetőségre is rámutatnak.  

- el kell sajátítaniuk a megfelelő biztonsági-technikai eljárásokat, manuális 

készségeket; 

− el kell tudniuk különíteni a megfigyelést a magyarázattól; 

− meg kell tudniuk különböztetni a magyarázat szempontjából lényeges és lényegtelen 

tapasztalatokat; 

− érteniük kell a természettudományos gondolkozás és kísérletezés alapelveit és 

módszereit; 

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

megjelenítése; 

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

− minél több olyan anyag tulajdonságaival kell megismerkedniük, amelyekkel a 

hétköznapokban is találkozhatnak, ezért célszerű a felhasznált anyagokat „háztartási-

konyhai” csomagolásban bemutatni, és ezekkel kísérleteket végezni; 

− korszerű háztartási, egészségvédelmi, életviteli, fogyasztóvédelmi, 

energiagazdálkodási és környezetvédelemi ismeretekre kell szert tenniük; 

− a kémiával kapcsolatos vitákon, beszélgetéseken, saját környezetük kémiai 

vonatkozású jelenségeinek, folyamatainak, illetve környezetvédelmi problémáinak 

tanulmányozására irányuló vizsgálatokban és projektekben kell részt venniük. 

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

köré csoportosítani az adott kémiaóra tananyagát. A tananyaghoz kapcsolódó információk 

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

− forráskeresés és feldolgozás irányítottan vagy önállóan, egyénileg vagy csoportosan; 

− az információk feldolgozása egyéni vagy csoportmunkában, amelyhez konkrét 

probléma vagy feladat megoldása is kapcsolódhat; 

− bemutató, jegyzőkönyv vagy egyéb dokumentum, illetve projekttermék készítése. 

A kémia tantárgy az egyszerű számítási feladatok révén hozzájárul a matematikai 

kompetencia fejlesztéséhez. Az információk feldolgozása lehetőséget ad a tanulók digitális 

kompetenciájának, a kommunikációs kompencia fejlesztéséhez is. A kémiatörténet 

megismertetésével hozzájárul a tanulók erkölcsi neveléséhez, a magyar vonatkozások 
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révén pedig a nemzeti öntudat erősítéséhez. Segíti az állampolgárságra és demokráciára 

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

hozhassanak. A csoportmunkában végzett tevékenységek és feladatok lehetőséget 

teremtenek a demokratikus döntéshozatali folyamat gyakorlására. A kooperatív oktatási 

módszerek a kémiaórán is alkalmat adnak az a személyes és társas kapcsolati kultúra 

fejlesztésére. A testi és lelki egészségre, valamint a családi életre nevelés érdekében a 

fiatalok megismerik a környezetük egészséget veszélyeztető leggyakoribb tényezőit. 

Ismereteket sajátítanak el a veszélyhelyzetek és a káros függőségek megelőzésével 

kapcsolatban. A kialakuló természettudományos műveltségre alapozva fejlődik a 

médiatudatosságuk. Elvárható a felelősségvállalás önmagukért és másokért, amennyiben a 

tanulóknak egyre tudatosabban kell törekedniük a természettudományok és a 

technológia pozitív társadalmi szerepének, gazdasági vonatkozásainak megismerésére, 

hogy felismerjék a kemofóbiát és az áltudományos nézeteket, továbbá ne váljanak 

félrevezetés, csalás áldozatává. A közoktatási kémiatanulmányok végére életvitelszerűvé 

kell válnia a környezettudatosságnak és a fenntarthatóságra törekvésnek. 

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

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

követelni a jelenségek megfigyelése és a kísérletek során szerzett tapasztalatok szakszerű 

megfogalmazással való leírását és értelmezését. Az értékelés kettős céljának megfelelően 

mindig meg kell találni a helyes arányt a formatív és a szummatív értékelés között. Fontos 

szerepet kell játszania az egyéni és csoportos önértékelésnek, illetve a diáktársak által 

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

változatosabbak, az életkornak megfelelőek legyenek. A hagyományos írásbeli és szóbeli 

módszerek mellett a diákoknak lehetőséget kell kapniuk arra, hogy a megszerzett 

tudásról és a közben elsajátított képességekről valamely konkrét, egyénileg vagy 

csoportosan elkészített termék (rajz, modell, poszter, plakát, prezentáció, vers, ének stb.) 

létrehozásával is tanúbizonyságot tegyenek. 

A tankönyvválasztás szempontjai 

A szakmai munkaközösségek a tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál a 

következő szempontokat veszik figyelembe:  

– a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének;  

– a taneszköz legyen jól tanítható a helyi tantervben meghatározott, a kémia tanítására 

rendelkezésre álló órakeretben; 

– a taneszköz segítségével a kémia kerettantervben megadott fogalomrendszer jól 

megtanulható, elsajátítható legyen 

– a taneszköz minősége, megjelenése legyen alkalmas a diákok esztétikai érzékének 

fejlesztésére, nevelje a diákokat igényességre, precíz munkavégzésre, a taneszköz 

állapotának megóvására; 

– a taneszköz segítséget nyújtson a megfelelő kémiai szemlélet kialakítsához, 

ábraanyagával támogassa, segítse a tanári demonstrációs és a tanulói kísérletek 

megértését, rögzítését; 
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Előnyben kell részesíteni azokat a taneszközöket:  

– amelyek több éven keresztül használhatók;  

– amelyek egymásra épülő tantárgyi rendszerek, tankönyvcsaládok, sorozatok tagjai; 

– amelyekhez megfelelő nyomtatott kiegészítő taneszközök állnak rendelkezésre (pl. 

munkafüzet, tudásszintmérő, feladatgyűjtemény, gyakorló); 

– amelyekhez rendelkezésre áll olyan digitális tananyag, amely interaktív táblán segíti 

az órai munkát feladatokkal, videókkal és egyéb kiegészítő oktatási segédletekkel; 

– amelyekhez biztosított a lehetőség olyan digitális hozzáférésre, amely segíti a diákok 

otthoni tanulását az interneten elérhető tartalmakkal; 

 

Tankönyvek a tanulók számára: 

− Villányi Attila: Kémia 9. Általános kémia vagy Dr. Siposné Dr. Kedves Éva - Horváth 

Balázs -. Péntek Lászlóné: Kémia 9. Általános kémia vagy az érvényes tankönyvlistán 

szereplő tankönyv, amely illeszkedik a helyi tantervhez 

− Dr. Siposné Dr. Kedves Éva - Horváth Balázs -. Péntek Lászlóné: Kémia 10. Szerves 

kémia vagy Villányi Attila: kémia 10. Szerves kémia, vagy az érvényes tankönyvlistán 

szereplő tankönyv, amely illeszkedik a helyi tantervhez 

− Villányi Attila: Kémia Tesztgyűjtemény középiskolásoknak 

− Villányi Attila: Kémiai Összefoglaló középiskolásoknak 

− Villányi Attila: Kémiai Album 

− zsebszámológép. 

− Négyjegyű függvénytáblázat - kivehető periódusos rendszerrel 

Emeltszintű érettségire felkészítő csoportoknak: 

− VILLÁNYI ATTILA: Kémia a kétszintű érettségire 

− VILLÁNYI ATTILA: Feladatgyűjtemény a kétszintű érettségire 

− VILLÁNYI ATTILA: Ötösöm lesz kémiából példatár 

A tankönyvek kiválasztásánál figyelembe kell venni a használhatóságot, az érettségi 

vizsga követelményrendszerét. 

 

Az oktatás feltételei 

Személyi feltételek:  tudományegyetemen végzett kémia szakos tanárok illetev az otatási 

tevékenységet segítő laboráns 

Tárgyi feltételek: előadóterem (gáz, víz felszereltséggel, elszívóberendezéssel), aktív 

tábla, projektor 

 szertár (vegyszerekkel, kémiai eszközökkel, modellekkel, 

falitáblákkal, videofilmek, videolejátszó, TV-áramforrás, 

fóliasorozat, írásvetítő, vetítővászon, tábla, kréta, színes kréta) 
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KÉMIA a 9–10. évfolyam 

emelt szintű érettségire való felkészítés keretében a 11.-12. évfolyam 

 

A 9–10. évfolyam kémia tananyagának anyagszerkezeti része a periódusos rendszer 

felépítésének magyarázatához csak a Bohr-féle atommodellt használja, így az alhéjak és a 

periódusos rendszer mezőinek kapcsolatát nem vizsgálja. A kvantummechanikai 

atommodell és az elektron hullámtermészetének következményei csak választható 

tananyag illetve a természettudományi programszerint tanulóknál ezt beépítjük a 

tananyagba. A jelen kerettanterv a nemesgáz-elektronszerkezet már korábbról ismert 

stabilitásából és az elektronegativitás fogalmából vezeti le az egyes atomok számára 

kémiai kötések és másodlagos kölcsönhatások kialakulása révén adódó lehetőségeket az 

alacsonyabb energiaállapot elérésére. Mindezek logikus következményeként írja le az így 

kialakuló halmazok tulajdonságait, majd pedig a kémiailag tiszta anyagokból létrejövő 

keverékeket és összetételük megadásának módjait. 

A kémiai reakciók végbemenetelének feltételeit, a reakciókat kísérő 

energiaváltozások, időbeli lejátszódásuk és a kémiai egyensúlyok vizsgálatát követi a több 

szempont alapján való csoportosításuk. A sav-bázis reakciók értelmezése protonátmenet 

alapján (Brønsted szerint) történik, és szerepel a gyenge savak, illetve bázisok és sóik 

oldataiban kialakuló egyensúlyok vizsgálata is. A redoxireakciók elektronátmenet alapján 

történő tárgyalása lehetővé teszi az oxidációs számok változásából kiinduló 

egyenletrendezést. Az elektrokémiai ismeretek részben építenek a redoxireakciók során 

tanultakra, másrészt a megszerzett tudás fel is használható egyes szervetlen elemek és 

vegyületek előállításának és felhasználásának tanulásakor. 

A szervetlen és a szerves anyagok tárgyalása gyakorlatcentrikus, amennyiben 

előfordulásukat és felhasználásukat a szerkezetükből levezetett tulajdonságaikkal 

magyarázza. A szervetlen kémiai ismeretek sorrendjét a periódusos rendszer csoportjai, 

a szerves kémiáét pedig az egyes vegyületekre jellemző funkciós csoportok szabják meg. 

Ez azért logikus felosztás, mert az egyes elemek éppen a hasonló kémiai tulajdonságaik 

alapján kerültek a periódusos rendszer azonos csoportjaiba, míg a szerves vegyületek 

kémiai tulajdonságait elsősorban a bennük lévő funkciós csoportok szabják meg. A 

szerves kémiát azért érdemes a kémia tananyag végén tárgyalni, hogy a természetes 

szénvegyületekről szerzett ismeretek alapokat szolgáltassanak a biológia tantárgy 

biokémia fejezetének megértéséhez. A természetes és a mesterséges szénvegyületek nem 

különülnek el élesen, hanem mindig ott kerülnek szóba, ahová szerkezetük alapján 

tartoznak. Ez segíti az anyagi világ egységét tényként kezelő szemléletmód kialakulását. 

Az adott időkereteben nem lehet cél a példamegoldó rutin kialakítása. A 9–10. évfolyamon 

szereplő számolási feladatok ezért főként a logikus gondolkozás fejlődését, a gyakorlati 

életben való eligazodást és a tárgyalt absztrakt fogalmak megértését segítik. A 

természettudományi osztály időkeretébe a számolási feadatok beépítése nagyobb 

hangsúlyt kap. 

A táblázatokban a fejlesztési követelmények alatt „M” betűvel vannak jelölve a 

módszertani és egyéb, a tananyag feldolgozására vonatkozó ajánlások, ötletek, tanácsok. 

Az ismeretek elmélyítését és a mindennapi élettel való összekötését a táblázatban 



521 

 

szereplő jelenségek, problémák és alkalmazások tárgyalásán túl a sok tanári és 

tanulókísérletnek, önálló és csoportos információ-feldolgozásnak kell szolgálnia. A 

konkrét oktatási, szemléltetési és értékelési módszerek megválasztásakor feltétlenül 

preferálni kell a nagy tanulói aktivitást megengedőket (egyéni, pár- és csoportmunkák, 

tanulókísérletek, projektmunkák, prezentációk, versenyek). Meg kell követelni, hogy 

minden tevékenységről készüljön jegyzet, jegyzőkönyv, diasor, poszter, online 

összefoglaló vagy bármilyen egyéb termék, amely a legfontosabb információk 

megőrzésére és felidézésére alkalmas. 

Iskolánkban a 9. és 10 évfolyamon a természettudományi program szerint tanulók 

heti óraszáma 3, más program szerint tanulóké heti 2 óra. 

11. és 12. évfolyamon fakultációs óra keretében heti 3 órában készülnek az 

érettségire a taulók az érettségi követelményrendszerének megfelelően. 

A tantárgy óraterve 

 

 9.  

évfolyam 
9. a 

10. 

évfolyam 
10. a 

11. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

Heti óraszám 2 3 2 3 3 3 

Évfolyamok óraszáma 72 108 72 108 108 96 

A természettudományos osztályok órakerete lehetővé teszi az adott téma 

részletesebb kifejtését, az ajánlott vagy kiegészítő tananyag beépítését és a számítási 

feladatok bevonását a tananyag feldolgozásába. Emiatt a tananyag tematikájában nem 

különbözik. 

 

A 9–10. évfolyamon a kémia tantárgy alapóraszáma: 144 óra. A 

természettudományi program szerint tanuló osztályokban 216 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

 

Témakör neve óraszám 

Az anyagok szerkezete és tulajdonságai 24 

Kémiai átalakulások 25 

A szén egyszerű szerves vegyületei 34 

Az életműködések kémiai alapjai 22 

Elemek és szervetlen vegyületeik 23 

Kémia az ipari termelésben és a mindennapokban 10 

Környezeti kémia és környezetvédelem 6 

Összes óraszám: 144 
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9. évfolyam 

 

 

Tematikai egység A kémia és az atomok világa 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

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

rendszám, vegyértékelektron, nemesgáz-elektronszerkezet, 

anyagmennyiség, moláris tömeg. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A kémia eredményei, céljai és módszerei, a kémia tanulásának 

értelme. Az atomok belső struktúráját leíró modellek alkalmazása 

a jelenségek/folyamatok leírásában. Neutron, tömegszám, az 

izotópok és felhasználási területeik megismerése. A relatív 

atomtömeg és a moláris tömeg fogalmának használata. A kémiai 

elemek fizikai és kémiai tulajdonságai periodikus váltakozásának 

értelmezése, az elektronszerkezettel való összefüggések 

alkalmazása az elemek tulajdonságainak magyarázatakor. 

 Tematikai egység Órakeret 

Órakeret a 

természettudományos 

osztályban 

1. 

Anyagok 

szerkezete és 

tulajdonságai 

A kémia és az atomok világa 6 óra 14 

Kémiai kötések és 

kölcsönhatások halmazokban 
8 óra 

16 

Anyagi rendszerek 10 óra 28 

2. 
Kémiai 

átalakulások 

Kémiai reakciók és 

reakciótípusok 
17 óra 

21 

Elektrokémia 8 óra 13 

3. 

 

Kémiai elemek 

és szervetlen 

vegyületeik I. 

(nemfémes 

elemek) 

A hidrogén, a nemesgázok, a 

halogének és vegyületeik 
7 óra 

7 

Az oxigéncsoport és elemeinek 

vegyületei 
10 óra 

10 

A nitrogéncsoport és elemei 

vegyületei 
6 óra 

6 

Összesen: 72 óra 108 
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Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 

Kapcsolódási 

pontok 

A kémia, mint 

természettudomány 

A kémia és a kémikusok 

szerepe az emberi civilizáció 

megteremtésében és 

fenntartásában. Megfigyelés, 

rendszerezés, modellalkotás, 

hipotézis, a vizsgálatok 

megtervezése (kontrolkísérlet, 

referenciaanyag), elvégzése és 

kiértékelése (mérési hiba, 

reprodukálhatóság), az 

eredmények publikálása és 

megvitatása. 

Az alapvető kémiai ismeretek 

hiánya által okozott veszélyek 

megértése. 

 

Fizika: kísérletezés, 

mérés, mérési hiba. 

 

Fizika, biológia-

egészségtan: a 

természettudományo

s gondolkodás és a 

természettudományo

s megismerés 

módszerei. 

Az atomok és belső 

szerkezetük. 

Az anyag szerkezetéről alkotott 

elképzelések változása: atom 

(Dalton), elektron (J. J. 

Thomson), atommag 

(Rutherford), elektronhéjak 

(Bohr). A proton, neutron és 

elektron relatív tömege, 

töltése. Rendszám, tömegszám, 

izotópok. Radioaktivitás 

(Becquerel, Curie házaspár) és 

alkalmazási területei (Hevesy 

György, Szilárd Leó, Teller 

Ede). Elektrosztatikus vonzás 

és taszítás az atomban. 

Alapállapot és gerjesztett 

állapot. Párosított és 

párosítatlan elektronok, 

jelölésük.  

A részecskeszemlélet 

megerősítése. 

M: Térfogatcsökkenés alkohol 

és víz elegyítésekor és ennek 

modellezése. Dalton 

gondolatmenetének 

bemutatása egy konkrét 

példán. Számítógépes animáció 

a Rutherford-féle szórási 

kísérletről. Műszerekkel 

készült felvételek az atomokról. 

Lehetőségek az 

elektronszerkezet részletesebb 

megjelenítésére. Lángfestés. 

Információk a tűzijátékokról, 

gyökökről, „antioxidánsokról”, 

az elektron 

hullámtermészetéről 

(Heisenberg és Schrödinger). 

Fizika: 

atommodellek, 

színképek, 

elektronhéj, tömeg, 

elektromos töltés, 

Coulomb-törvény, 

erő, neutron, 

radioaktivitás, 

felezési idő, 

sugárvédelem, 

magreakciók, energia, 

atomenergia. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: II. 

világháború, a 

hidegháború. 

A periódusos rendszer és az 

anyagmennyiség 

Az elemek periodikusan 

A relatív és moláris 

atomtömeg, rendszám, 

elektronszerkezet és 

Biológia-egészségtan: 

biogén elemek. 

 



524 

 

változó tulajdonságainak 

elektronszerkezeti okai, a 

periódusos rendszer 

(Mengyelejev): relatív és 

moláris atomtömeg, rendszám 

= protonok száma, illetve 

elektronok száma; csoport = 

vegyértékelektronok száma; 

periódus = elektronhéjak 

száma. Nemesgáz-

elektronszerkezet, 

elektronegativitás (EN). 

reakciókészség közötti 

összefüggések megértése és 

alkalmazása. alapvető 

számítási feladatok megoldása 

M: Az azonos csoportban lévő 

elemek tulajdonságainak 

összehasonlítása és az EN 

csoportokon és periódusokon 

belüli változásának 

szemléltetése kísérletekkel (pl. 

a Na, K, Mg és Ca vízzel való 

reakciója). 

Fizika: eredő erő, 

elektromos vonzás, 

taszítás. 

Kulcsfogalmak

/ fogalmak 

Természettudományos vizsgálati módszerek, áltudomány, proton, 

neutron, elektron, atommag, tömegszám, izotóp, radioaktivitás, 

relatív és moláris atomtömeg, elektronhéj, gerjesztés, 

vegyértékelektron, csoport, periódus, nemesgáz-elektronszerkezet, 

elektronegativitás. 

 

Tematikai egység Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

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

moláris tömeg, fémek és nemfémek, olvadáspont, forráspont, oldat, 

„hasonló a hasonlóban oldódik jól” elv, összetett ionok által képzett 

vegyületek képletei. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az atomok közötti kötések típusai és a kémiai képlet értelmezése. 

A molekulák térszerkezetét alakító tényezők megértése. A 

molekulák polaritását meghatározó tényezők, valamint a 

molekulapolaritás és a másodlagos kötések erőssége közötti 

kapcsolatok megértése. Ismert szilárd anyagok csoportosítása 

kristályrács-típusuk szerint. Az anyagok szerkezete, tulajdonságai 

és felhasználása közötti összefüggések alkalmazása. 

 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 

Kapcsolódási 

pontok 

Halmazok 

A kémiai kötések kialakulása, 

törekvés a nemesgáz-

elektronszerkezet elérésére. Az 

EN döntő szerepe az elsődleges 

A szerkezet, a tulajdonságok és 

a felhasználás közötti 

összefüggések alkalmazása. 

M: Információk a 

nemesgázokról. Kísérletek az 
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kémiai kötések és másodlagos 

kölcsönhatások kialakulásában.  

atomos és a molekuláris oxigén 

reakciókészségének 

összehasonlítására. Gyakorlati 

példák keresése az egyes 

anyagok fizikai, illetve kémiai 

tulajdonságai és felhasználási 

lehetőségei között. 

Ionos kötés és ionrács 

Egyszerű ionok kialakulása 

nagy EN-különbség esetén. Az 

ionos kötés, mint erős 

elektrosztatikus kölcsönhatás, 

és ennek következményei. 

Ionvegyületek képletének 

szerkesztése. 

M: Kísérletek ionos vegyületek 

képződésére. Animációk az 

ionvegyületek képződésekor 

történő elektronátadásról. 

Ionos vegyületek és csapvíz 

elektromos vezetésének 

vizsgálata. 

Biológia-egészségtan: 

az idegrendszer 

működése. 

 

Fizika: 

elektrosztatikai 

alapjelenségek, 

áramvezetés. 

Fémes kötés és fémrács 

Fémes kötés kialakulása kis 

EN-ú atomok között. 

Delokalizált elektronok, 

elektromos és hővezetés, 

olvadáspont és mechanikai 

tulajdonságok. 

A fémek közös 

tulajdonságainak értelmezése a 

fémrács jellemzői alapján. 

M: Animációk és kísérletek a 

fémek elektromos vezetéséről. 

Fizika: hővezetés, 

olvadáspont, 

forráspont, 

áramvezetés. 

 

Vizuális kultúra: 

kovácsoltvas kapuk, 

ékszerek. 

Kovalens kötés és atomrács 

Kovalens kötés kialakulása, 

kötéspolaritás. Kötési energia, 

kötéshossz. Atomrácsos 

anyagok makroszkópikus 

tulajdonságai és felhasználása. 

A kötéspolaritás megállapítása 

az EN-különbség alapján. 

M: Animációk a kovalens kötés 

kialakulásáról. Információk az 

atomrácsos anyagok 

felhasználásáról. 

Fizika: 

energiaminimum. 

 

Fizika, matematika: 

vektorok. 

Molekulák 

Molekulák képződése, kötő és 

nemkötő elektronpárok. 

Összegképlet és szerkezeti 

képlet. A molekulák alakja. A 

molekulapolaritás. 

Molekulák alakjának és 

polaritásának megállapítása. 

M: Hagyományos és 

számítógépes 

molekulamodellek 

megtekintése és készítése. A 

molekulák összegképletének 

kiszámítása a tömegszázalékos 

elemösszetételből. 

Fizika: töltések, 

pólusok. 
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Másodrendű kötések és a 

molekularács 

Másodrendű kölcsönhatások 

tiszta halmazokban. A 

hidrogénkötés szerepe az élő 

szervezetben. A „hasonló a 

hasonlóban oldódik jól” elv és a 

molekularácsos anyagok fizikai 

tulajdonságainak 

anyagszerkezeti magyarázata. 

A molekulatömeg és a 

részecskék közötti 

kölcsönhatások kapcsolata a 

fizikai tulajdonságokkal, illetve 

a felhasználhatósággal. 

Tendenciák felismerése a 

másodrendű kölcsönhatásokkal 

jellemezhető molekularácsos 

anyagok fizikai tulajdonságai 

között. 

M: Kísérletek a másodrendű 

kötések fizikai tulajdonságokat 

befolyásoló hatásának 

szemléltetésére (pl. különböző 

folyadékcsíkok párolgási 

sebességének 

összehasonlítása). A 

„zsíroldékony”, „vízoldékony” 

és „kettős oldékonyságú” 

anyagok molekulapolaritásának 

megállapítása. 

Fizika: energia és 

mértékegysége, 

forrás, forráspont, 

töltéseloszlás, 

tömegvonzás. 

Összetett ionok (csak az a 

osztályban) 

Összetett ionok képződése, 

töltése és térszerkezete. A 

mindennapi élet fontos 

összetett ionjai. 

Összetett ionokat tartalmazó 

vegyületek képletének 

szerkesztése. 

M: Összetett ionokat tartalmazó 

vegyületek előfordulása a 

természetben és felhasználása 

a háztartásban: ismeretek 

felidézése és rendszerezése. 

 

Kulcsfogalmak

/ fogalmak 

Halmaz, ionos kötés, ionrács, fémes kötés, delokalizált elektron, 

fémrács, kovalens kötés, kötéspolaritás, kötési energia, atomrács, 

molekula, molekulaalak, molekulapolaritás, másodlagos kölcsönhatás, 

molekularács, összetett ion. 

 

 

Tematikai egység Anyagi rendszerek 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

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

változás, keverékek szétválasztása, hőleadással és hőfelvétellel 

járó folyamatok, hőmérséklet, nyomás, térfogat, anyagmennyiség, 

sűrűség, oldatok töménységének megadása tömegszázalékban és 

térfogatszázalékban, kristályosodás, szmog, adszorpció. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanult anyagi rendszerek felosztása homogén, heterogén, illetve 

kolloid rendszerekre. Kolloidok és tulajdonságaik, szerepük 

felismerése az élő szervezetben, a háztartásban és a környezetben. 



527 

 

A diffúzió és az ozmózis értelmezése. Az oldódás 

energiaviszonyainak megállapítása. Az oldhatóság, az oldatok 

töménységének jellemzése anyagmennyiség-koncentrációval, 

ezzel kapcsolatos számolási feladatok megoldása. Telített oldat, az 

oldódás és a kristályosodás, illetve a halmazállapot-változások 

értelmezése megfordítható, egyensúlyra vezető folyamatokként. 

 

 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 

Kapcsolódási 

pontok 

Az anyagi rendszerek és 

csoportosításuk  

A rendszer és környezte, nyílt 

és zárt rendszer. A kémiailag 

tiszta anyagok, mint 

egykomponensű, a keverékek, 

mint többkomponensű 

homogén, illetve heterogén 

rendszerek. 

Ismert anyagi rendszerek és 

változások besorolása a 

megismert típusokba. 

M: Gyakorlati életből vett 

példák keresése különböző 

számú komponenst és fázist 

tartalmazó rendszerekre. 

Fizika: 

halmazállapotok, a 

halmazállapot-

változásokat kísérő 

energiaváltozások, 

belső energia, hő, 

állapotjelzők: 

nyomás, 

hőmérséklet, 

térfogat. 

Halmazállapotok és 

halmazállapot-változások 

Az anyagok tulajdonságainak és 

halmazállapot-változásainak 

anyagszerkezeti értelmezése. 

Exoterm és endoterm 

változások. 

A valószínűsíthető 

halmazállapot megadása az 

anyagot alkotó részecskék és 

kölcsönhatásaik alapján. 

M: Számítógépes animációk a 

halmazállapot-változások 

modellezésére. Gyakorlati 

példák. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szólások: 

pl. „Eltűnik, mint a 

kámfor”; Móra 

Ferenc: Kincskereső 

kisködmön. 

Gázok és gázelegyek 

A tökéletes (ideális) gáz, 

Avogadro törvénye, moláris 

térfogat, abszolút, illetve relatív 

sűrűség és gyakorlati 

jelentőségük. Gázok diffúziója. 

A gázok moláris térfogatával és 

relatív sűrűségével, a 

gázelegyek összetételével 

kapcsolatos számolások. 

M: A gázok állapotjelzői közötti 

összefüggések szemléltetése 

(pl. fecskendőben). Gázok 

diffúziójával kapcsolatos 

kísérletek (pl. az ammónia- és a 

hidrogén-klorid-gáz). Átlagos 

moláris tömegek kiszámítása. 

Biológia-egészségtan: 

légzési gázok, szén-

dioxid-mérgezés. 

 

Fizika: sűrűség, 

Celsius- és Kelvin-

skála, állapotjelző, 

gáztörvények, 

kinetikus gázmodell. 
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Folyadékok, oldatok 

A molekulatömeg, a polaritás és 

a másodrendű kötések 

erősségének kapcsolata a 

forrásponttal; a forráspont 

nyomásfüggése. Oldódás, 

oldódási sebesség, oldhatóság. 

Az oldódás és kristályképződés; 

telített és telítetlen oldatok. Az 

oldáshő. Az oldatok 

összetételének megadása 

(tömeg- és térfogatszázalék, 

anyagmennyiség-

koncentráció). Adott 

töménységű oldat készítése, 

hígítás. Ozmózis. 

Oldhatósági görbék elemzése. 

Egyszerű számolási feladatok 

megoldása az oldatokra 

vonatkozó összefüggések 

alkalmazásával. 

M: A víz forráspontja 

nyomásfüggésének 

bemutatása. Modellkísérletek 

endoterm, illetve exoterm 

oldódásra, valamint kristály-

kiválásra (pl. önhűtő 

poharakban, kézmelegítőkben). 

Kísérletek és gyakorlati példák 

gyűjtése az ozmózis jelenségére 

(gyümölcsök megrepedése 

esőben, tartósítás sózással, 

kandírozással, hajótöröttek 

szomjhalála). 

Biológia-egészségtan: 

diffúzió, ozmózis. 

 

Fizika: hő és 

mértékegysége, 

hőmérséklet és 

mértékegysége, a 

hőmérséklet mérése, 

hőleadás, hőfelvétel, 

energia. 

 

Matematika: 

százalékszámítás, 

aránypárok. 

Szilárd anyagok 

Kristályos és amorf szilárd 

anyagok; a részecskék 

rendezettsége. 

M: Kristályos anyagok 

olvadásának és amorf anyagok 

lágyulásának 

megkülönböztetése 

kísérletekkel. 

Fizika: harmonikus 

rezgés, erők 

egyensúlya, 

áramvezetés. 

Kolloid rendszerek (csak az a 

osztályokban) 

A kolloidok különleges 

tulajdonságai, fajtái és 

gyakorlati jelentősége. 

Kolloidok stabilizálása és 

megszüntetése, háztartási és 

környezeti vonatkozások. Az 

adszorpció jelensége és 

jelentősége. Kolloid rendszerek 

az élő szervezetben és a 

nanotechnológiában.  

A kolloidokról szerzett 

ismeretek alkalmazása a 

gyakorlatban. 

M: Különféle kolloid 

rendszerek létrehozása és 

vizsgálata. Adszorpciós 

kísérletek és kromatográfia. 

Információk a szmogról, a 

ködgépekről, a szagtalanításról, 

a széntablettáról, a 

gázálarcokról, a 

nanotechnológiáról. 

Biológia-egészségtan: 

biológiailag fontos 

kolloidok, fehérjék. 

 

Fizika: nehézségi erő. 

Kulcsfogalmak

/ fogalmak 

Anyagi rendszer, homogén, heterogén, exoterm, endoterm, ideális 

gáz, Avogadro-törvény, moláris térfogat, relatív sűrűség, diffúzió, 

oldat, oldhatóság, oldáshő, anyagmennyiség-koncentráció, kristályos 

és amorf anyag. 
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Tematikai egység Kémiai reakciók és reakciótípusok 
Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás 

Fizikai és kémiai változás, reakcióegyenlet, tömegmegmaradás 

törvénye, hőleadással és hőfelvétellel járó reakciók, sav-bázis 

reakció, közömbösítés, só, kémhatás, pH-skála, égés, oxidáció, 

redukció, vasgyártás, oxidálószer, redukálószer. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A kémiai reakciók reakcióegyenletekkel való leírásának, illetve az 

egyenlet és a reakciókban részt vevő részecskék száma közötti 

összefüggés alkalmazásának gyakorlása. Az aktiválási energia és a 

reakcióhő értelmezése. Az energiafajták átalakítását kísérő 

hőveszteség értelmezése. A kémiai folyamatok sebességének és a 

reakciósebességet befolyásoló tényezők hatásának vizsgálata. A Le 

Châtelier–Braun-elv alkalmazása. A savak és bázisok 

tulajdonságainak, valamint a sav-bázis reakciók létrejöttének 

magyarázata a protonátadás elmélete alapján. A savak és bázisok 

erősségének magyarázata az elektrolitikus disszociációjukkal. A 

pH-skála értelmezése. Az égésről, illetve az oxidációról szóló 

magyarázatok történeti változásának megértése. Az oxidációs 

szám fogalma, kiszámításának módja és használata redoxireakciók 

egyenleteinek rendezésekor. Az oxidálószer és a redukálószer 

fogalma és alkalmazása gyakorlati példákon. A redoxireakciók és 

gyakorlati jelentőségük vizsgálata. 

 

 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 

Kapcsolódási 

pontok 

A kémiai reakciók feltételei és a 

kémiai egyenlet 

A kémiai reakciók és 

lejátszódásuk feltételei, 

aktiválási energia, aktivált 

komplex. A kémiai egyenlet 

felírásának szabályai, a 

megmaradási törvények, 

sztöchiometria. 

Kémiai egyenletek rendezése 

készségszinten. Egyszerű 

sztöchiometriai számítások. 

M: Az aktiválási energia 

szerepének bemutatása 

kísérletekkel. Reakciók szilárd 

anyagok között és oldatban. 

Információk a Davy-lámpa 

működéséről, az 

atomhatékonyságról mint a 

„zöld kémia” alapelvéről. 

Biológia-

egészségtan: 

aktiválási energia.  

 

Fizika: hőmérséklet, 

mozgási energia, 

rugalmatlan ütközés, 

lendület, ütközési 

energia, 

megmaradási 

törvények. 
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Matematika: 

százalékszámítás. 

A kémiai reakciók 

energiaviszonyai 

Képződéshő, reakcióhő, a 

termokémiai egyenlet. Hess-

tétele. A kémiai reakciók 

hajtóereje az energiacsökkenés 

és a rendezettségcsökkenés. 

Hőtermelés kémiai reakciókkal 

az iparban és a háztartásokban. 

Az energiafajták átalakítását 

kísérő hőveszteség 

értelmezése. 

Az energiamegmaradás 

törvényének alkalmazása a 

kémiai reakciókra. 

M: Folyamatok ábrázolása 

energiadiagramon (pl. a 

mészégetés, mészoltás és a 

mész megkötése, mint 

körfolyamat). Egyes 

tüzelőanyagok fűtőértékének 

összehasonlítása, gázszámlán 

található mennyiségi adatok 

értelmezése. 

Biológia-

egészségtan: ATP, 

lassú égés, a 

biokémiai 

folyamatok 

energiamérlege. 

 

Fizika: a hő és a 

belső energia, II. 

főtétel, 

energiagazdálkodás, 

környezetvédelem. 

 

Matematika: 

műveletek negatív 

előjelű számokkal. 

A reakciósebesség 

A reakciósebesség fogalma és 

szabályozása a háztartásban és 

az iparban. A reakciósebesség 

függése a hőmérséklettől, 

illetve a koncentrációtól, 

katalizátorok. 

Kémiai reakciók sebességének 

befolyásolása a gyakorlatban. 

M: A reakciósebesség 

befolyásolásával kapcsolatos 

kísérletek tervezése. 

Információk a gépkocsikban 

lévő katalizátorokról, az 

enzimek alkalmazásáról. 

Biológia-

egészségtan: az 

enzimek szerepe. 

 

Fizika: mechanikai 

sebesség. 

Kémiai egyensúly 

A dinamikus kémiai egyensúlyi 

állapot kialakulásának feltételei 

és jellemzői. A tömeghatás 

törvénye. A Le Châtelier–

Braun-elv és a kémiai 

egyensúlyok befolyásolásának 

lehetőségei, ezek gyakorlati 

jelentősége. 

A dinamikus kémiai 

egyensúlyban lévő rendszerre 

gyakorolt külső hatás 

következményeinek 

megállapítása konkrét 

példákon. 

M: Információk az egyensúly 

dinamikus jellegének 

kimutatásáról (Hevesy György). 

A kémiai egyensúly 

befolyásolását szemléltető 

kísérletek, számítógépes 

szimuláció. 

Biológia-

egészségtan: 

homeosztázis, 

ökológiai és biológiai 

egyensúly. 

 

Fizika: egyensúly, 

energiaminimumra 

való törekvés, a 

folyamatok iránya, a 

termodinamika II. 

főtétele. 

Sav-bázis reakciók 

A savak és bázisok fogalma 

A sav-bázis párok felismerése és 

megnevezése. 

Biológia-

egészségtan: a szén-
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Brønsted szerint, sav-bázis 

párok, kölcsönösség és 

viszonylagosság. A savak és 

bázisok erőssége. Lúgok. 

Savmaradék ionok. A pH és az 

egyensúlyi oxóniumion, illetve 

hidroxidion koncentráció 

összefüggése. A pH változása 

hígításkor és töményítéskor. A 

sav-bázis indikátorok 

működése. Közömbösítés és 

semlegesítés, sók. Sóoldatok 

pH-ja, hidrolízis. Teendők sav-, 

illetve lúgmarás esetén. 

M: Erős és gyenge savak és 

bázisok vizes oldatainak 

páronkénti elegyítése, a reagáló 

anyagok szerepének 

megállapítása. Kísérletek virág- 

és zöldségindikátorokkal. Saját 

tervezésű pH-skála készítése és 

használata anyagok pH-jának 

meghatározására. Információk a 

testfolyadékok pH-járól, a 

„lúgosítás”-ról, mint 

áltudományról. Semlegesítéshez 

szükséges erős sav, illetve lúg 

anyagmennyiségének 

számítása. 

dioxid oldódása , 

sav-bázis reakciók 

az élő szervezetben, 

kiválasztás, a 

testfolyadékok 

kémhatása, a 

zuzmók mint 

indikátorok, a savas 

eső hatása az 

élővilágra. 

Matematika: 

logaritmus. 

Oxidáció és redukció 

Az oxidáció és a redukció 

fogalma oxigénátmenet, illetve 

elektronátadás alapján. 

Az oxidációs szám és 

kiszámítása. (csak az a 

osztályban) 

Az elektronátmenetek és az 

oxidációs számok 

változásainak összefüggései 

redoxireakciókban. Az 

oxidálószer és a redukálószer 

értelmezése az 

elektronfelvételre és -leadásra 

való hajlam alapján, 

kölcsönösség és 

viszonylagosság.  

Egyszerű redoxiegyenletek 

rendezése az 

elektronátmenetek alapján, 

egyszerű számítási feladatok 

megoldása. Az oxidálószer, 

illetve a redukálószer 

megnevezése 

redoxireakciókban. 

M: Redoxireakciókon alapuló 

kísérletek (pl. magnézium 

égése, reakciója sósavval, illetve 

réz(II)-szulfát-oldattal). 

Oxidálószerek és 

redukálószerek hatását 

bemutató kísérletek. 

Információk a puskapor és a 

robbanószerek történetéről, az 

oxidálószerek (hipó, 

hipermangán) és a 

redukálószerek (kén-dioxid, 

borkén) fertőtlenítő hatásáról. 

Kísérlettervezés: 

oxidálószerként vagy 

redukálószerként viselkedik-e a 

hidrogén-peroxid egy adott 

reakcióban? 

Biológia-

egészségtan: 

biológiai oxidáció, 

redoxireakciók az 

élő szervezetben. 

 

Fizika: a töltések 

nagysága, előjele, 

töltésmegmaradás. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

tűzgyújtás, 

tűzfegyverek. 

Kulcsfogalmak Kémiai reakció, aktiválási energia, sztöchiometria, termokémiai 
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/ fogalmak egyenlet, tömegmegmaradás, töltésmegmaradás, energiamegmaradás, 

képződéshő, reakcióhő, Hess-tétel, reakciósebesség, dinamikus kémiai 

egyensúly, tömeghatás törvénye, disszociáció, Brönsted-féle sav-bázis 

elmélet, oxidáció – elektronleadás, redukció – elektronfelvétel, 

oxidálószer, redukálószer, oxidációs szám. 

 

 

Tematikai egység Elektrokémia 
Órakeret  

8 óra 

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

áramvezetés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kémiai úton történő elektromos energiatermelés és a 

redoxireakciók közötti összefüggések megértése. A mindennapi 

egyenáramforrások működési elvének megismerése, helyes 

használatuk elsajátítása. Az elektrolízis és gyakorlati 

alkalmazásai jelentőségének felismerése. A galvánelemek és 

akkumulátorok veszélyes hulladékokként való gyűjtése. 

 

 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 

Kapcsolódási 

pontok 

A redoxireakciók iránya (csak 

az a osztályban) 

A redukálóképesség 

(oxidálódási hajlam). A 

redoxifolyamatok iránya. 

Fémes és elektrolitos vezetés. 

A reakciók irányának 

meghatározása fémeket és 

fémionokat tartalmazó oldatok 

között. 

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

tárolása, változása levegőn, 

reakciók egymás ionjaival, 

savakkal, vízzel. 

Biológia-egészségtan: 

ingerületvezetés. 

 

Fizika: galvánelem, 

soros és párhuzamos 

kapcsolás, 

elektromotoros erő. 

Galvánelem 

A galvánelemek (Daniell-elem) 

felépítése és működése, anód- 

és katódfolyamatok. 

A redukálóképesség és a 

standardpotenciál. Standard 

hidrogénelektród. 

Elektromotoros erő. A 

galvánelemekkel kapcsolatos 

környezeti problémák. 

Különféle galvánelemek 

pólusainak megállapítása. 

M: Daniell-elem készítése, a 

sóhíd, illetve a diafragma 

szerepe. Két különböző fém és 

gyümölcsök felhasználásával 

készült galvánelemek. 

Információk Galvani és Volta 

kísérleteiről, az egyes 

galvánelemek összetételéről, a 
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tüzelőanyag-cellákról. 

Elektrolízis 

Az elektrolizálócella és a 

galvánelemek felépítésének és 

működésének 

összehasonlítása. Ionvándorlás. 

Anód és katód az elektrolízis 

esetén. Oldat és olvadék 

elektrolízise. Az elektrolízis 

gyakorlati alkalmazásai. 

Akkumulátorok szabályos 

feltöltése. 

M: Ismeretek a ma használt 

galvánlemekről és 

akkumulátorokról, felirataik 

tanulmányozása. Elektrolízisek 

(pl. cink-jodid-oldat), a 

vízbontó-készülék működése. 

Információk a klóralkáli-ipar 

higanymentes technológiáiról. 

A Faraday-törvények 

használata számítási 

feladatokban, pl. 

alumíniumgyártás esetén. 

Fizika: feszültség, 

Ohm-törvény, 

ellenállás, 

áramerősség, 

elektrolízis. 

Kulcsfogalmak

/ fogalmak 

Galvánelem, standardpotenciál, elektrolízis, akkumulátor, szelektív 

hulladékgyűjtés, galvanizálás. 

 

 

Tematikai egység 
A hidrogén, a nemesgázok, a halogének és 

vegyületeik 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

Izotóp, magfúzió, diffúzió, nemesgáz-elektronszerkezet, 

reakciókészség, az oldhatóság összefüggése a 

molekulaszerkezettel, apoláris és poláris molekula, redukálószer, 

oxidálószer, sav. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hidrogén, a nemesgázok, a halogének és vegyületeik szerkezete 

és tulajdonságai közötti összefüggések megértése, előfordulásuk 

és mindennapi életben betöltött szerepük magyarázata 

tulajdonságaik alapján. Az élettani szempontból jelentős 

különbségek felismerése az elemek és azok vegyületei között. A 

veszélyes anyagok biztonságos használatának gyakorlása a 

halogén elemek és vegyületeik példáján.  

 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 

Kapcsolódási 

pontok 

A szervetlen kémia tárgya 

A szervetlen elemek és 

vegyületek jellemzésének 

Az elemek és vegyületek 

jellemzéséhez használt 

szempontrendszer használata. 

Biológia-egészségtan: 

biogén elemek. 
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szempontrendszere. 

Elemek gyakorisága a Földön 

és a világegyetemben. 

. Fizika: fizikai 

tulajdonságok és a 

halmazszerkezet, 

atommag-stabilitás. 

Hidrogén 

Atomos állapotban egy 

párosítatlan elektron (stabilis 

oxidációs száma: +1) megfelelő 

katalizátorral jó redukálószer. 

Nagy elektronegativitású 

atomok (oxigén, nitrogén, klór) 

molekuláris állapotban is 

oxidálják. Kicsi, apoláris 

kétatomos molekulák, alacsony 

forráspont, kis sűrűség, nagy 

diffúziósebesség. Előállítás. 

A médiában megjelenő 

információk elemzése, 

kritikája, megalapozott 

véleményalkotás (pl. a „vízzel 

hajtott autó” téveszméjének 

kapcsán). 

M: A hidrogén laboratóriumi 

előállítása, durranógáz-próba, 

égése, redukáló hatása réz(II)-

oxiddal, diffúziója. Információk 

a hidrogénbombáról, a 

nehézvízről és felhasználásáról, 

a Hindenburg léghajó 

katasztrófájáról, a 

hidrogénalapú tüzelőanyag-

cellákról. 

Fizika: 

hidrogénbomba, 

magfúzió, a 

tömegdefektus és az 

energia kapcsolata. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: II. 

világháború, a 

Hindenburg léghajó 

katasztrófája. 

Nemesgázok 

Nemesgáz-elektronszerkezet, 

kis reakciókészség. Gyenge 

diszperziós kölcsönhatás, 

alacsony forráspont, kis 

sűrűség, rossz vízoldhatóság. 

Előfordulás. Felhasználás. 

A tulajdonságok és a 

felhasználás kapcsolatának 

felismerése. 

M: Héliumos léggömb vagy 

héliumos léghajóról készült 

film bemutatása. Argon 

védőgázas csomagolású 

élelmiszer bemutatása. 

Információk a 

keszonbetegségről, az egyes 

világítótestekről (Just Sándor, 

Bródy Imre), a levegő 

cseppfolyósításáról, a 

háttérsugárzásról, a 

sugárterápiáról. 

Fizika: magfúzió, 

háttérsugárzás, 

fényforrások. 

Halogének 

Atomjaikban egy elektronnal 

kevesebb van a 

nemesgázokénál, legstabilisabb 

oxidációs szám: 

A halogének és a halogenidek 

élettani hatása közötti nagy 

különbség okainak megértése. 

M: A klór előállítása, hipó és 

sósav összeöntésével. Bróm 

Fizika: az 

energiafajták 

egymásba való 

átalakulása, 

elektrolízis. 
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(-1), oxidáló (mérgező) hatás a 

csoportban lefelé az EN-sal 

csökken. Kétatomos apoláris 

molekulák, rossz (fizikai) 

vízoldhatóság. Jellemző 

halmazállapotaik, a jód 

szublimációja. Reakcióik vízzel, 

fémekkel, hidrogénnel, más 

halogenidekkel. Előfordulás: 

halogenidek. Előállítás. 

Felhasználás. 

bemutatása, kioldása brómos 

vízből benzinnel. Információk 

Semmelweis Ignácról, a hipó 

összetételéről, felhasználásáról 

és annak veszélyeiről, a 

halogénizzókról, a jódoldatok 

összetételéről és 

felhasználásáról (pl. 

fertőtlenítés, a keményítő 

kimutatása). 

Nátium-klorid 

Stabil, nemesgáz-

elektronszerkezetű ionok, 

kevéssé reakcióképes. Ionrács, 

magas olvadáspont, jó 

vízoldhatóság, fehér szín. 

Előfordulás. Felhasználás. 

Élelmiszerek sótartalmával, a 

napi sóbevitellel kapcsolatos 

számítások, szemléletformálás. 

M: Információk a jódozott 

sóról, a fiziológiás sóoldatról, a 

túlzott sófogyasztásról (a 

magas vérnyomás 

rizikófaktora), az útsózás 

előnyös és káros hatásairól. 

Földrajz: sóbányák. 

Hidrogén-klorid 

Poláris molekula, vízben 

disszociál, vizes oldata a sósav. 

Reakciói különböző fémekkel. 

Előfordulás. Előállítás. 

Felhasználás. 

A gyomorsav sósavtartalmával 

és gyomorégésre alkalmazott 

szódabikarbóna 

mennyiségével, valamint a 

belőle keletkező szén-dioxid 

térfogatával, illetve vízkőoldók 

savtartalmával kapcsolatos 

számítások. 

M: Klór-durranógáz, sósav-

szökőkút bemutatása. 

Biológia-egészségtan: 

gyomornedv. 

Kulcsfogalma

k/fogalmak 

Diffúzió, égés és robbanás, durranógáz, szökőkút-kísérlet, 

redukálószer, nemesgáz-elektronszerkezet, reakciókészség, 

veszélyességi szimbólum, fertőtlenítés, erélyes oxidálószer, fiziológiás 

sóoldat, szublimáció. 

 

 

Tematikai egység Az oxigéncsoport és elemeinek vegyületei 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Kétszeres kovalens kötés, sav, só, oxidálószer, oxidációs szám. 
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az oxigéncsoport elemeinek és vegyületeinek szerkezete, 

összetétele, tulajdonságai és felhasználása közötti kapcsolatok 

megértése és alkalmazása. Az oxigén és a kén eltérő sajátságainak, 

a kénvegyületek sokféleségének magyarázata. A környezeti 

problémák iránti érzékenység fejlesztése. Tudomány és 

áltudomány megkülönböztetése. 

 

 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 

Kapcsolódási 

pontok 

Oxigén 

2 elektron felvételével 

nemesgáz elektronszerkezetű, 

nagy EN, stabilis oxidációs 

száma (-2), oxidálószer. Kis, 

kétatomos apoláris molekulák, 

gáz, vízoldhatósága rossz. 

Szinte minden elemmel reagál 

(oxidok, hidroxidok, oxosavak 

és sóik). Előállítás. 

Felhasználás. 

Ózon 

Molekulájában nem érvényesül 

az oktettszabály, bomlékony, 

nagy reakciókészség, erős 

oxidálószer, mérgező gáz. A 

magaslégkörben hasznos, a 

földfelszín közelében káros. 

Előállítás. Felhasználás. 

Környezet- és egészségtudatos 

magatartás, médiakritikus 

attitűd. 

M: Az oxigén előállítása, 

egyszerű kimutatása. Oxigénnel 

és levegővel felfújt PE-zacskók 

égetése. Az oxigén 

vízoldhatóságának 

hőmérsékletfüggését mutató 

grafikon elemzése. Információk 

az „oxigénnel dúsított” vízről 

(áltudomány, csalás), a vizek 

hőszennyezéséről, az ózon 

magaslégkörben való 

kialakulásáról és bomlásáról 

(freonok, spray-k), a napozás 

előnyeiról és hátrányairól, a 

felszínközeli ózon veszélyeiről 

(kapcsolata a 

kipufogógázokkal, fotokémiai 

szmog, fénymásolók, 

lézernyomtatók). 

Biológia-egészségtan: 

légzés és 

fotoszintézis 

kapcsolata. 

 

Földrajz: a légkör 

szerkezete és 

összetétele. 

Víz 

Poláris molekulái között 

hidrogénkötések, magas 

olvadáspont és forráspont, 

nagy fajhő és felületi feszültség 

(Eötvös Loránd), a sűrűség 

függése a hőmérséklettől. 

Poláris anyagoknak jó 

Az ivóvízre megadott 

egészségügyi határértékek 

értelmezése, ezzel kapcsolatos 

számolások, a vízszennyezés 

tudatos minimalizálása. 

M: A H2O2 bomlása 

katalizátorok hatására, oxidáló- 

és redukáló hatásának 

Biológia-egészségtan: 

a víz az élővilágban. 

 

Fizika: a víz 

különleges 

tulajdonságai, a 

hőtágulás és szerepe 

a természeti és 
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oldószere. Redoxi- és sav-bázis 

reakciókban betöltött szerepe. 

 

Hidrogén-peroxid (csak a 

osztályban) 

Az oxigén oxidációs száma nem 

stabilis (-1), bomlékony, 

oxidálószer és redukálószer is 

lehet. Felhasználás. 

bemutatása, hajtincs szőkítése. 

Információk az ásványvizekről 

és gyógyvizekről (Than Károly), 

a szennyvíztisztításról, a házi 

víztisztító berendezésekről, a 

H2O2 fertőtlenítőszerként 

(Hyperol, Richter Gedeon) és 

rakétahajtóanyagként való 

alkalmazásáról. 

technikai 

folyamatokban. 

 

Földrajz: a Föld 

vízkészlete, és annak 

szennyeződése. 

Kén 

Az oxigénnél több elektronhéj, 

kisebb EN, nagy molekuláiban 

egyszeres kötések, szilárd, 

rossz vízoldhatóság. Égése. 

Előfordulás. Felhasználás. 

 

Hidrogén-szulfid és sói (csak a 

osztályban) 

Nincs hidrogénkötés, vízben 

kevéssé oldódó, mérgező gáz. A 

kén oxidációs száma (-2), 

redukálószer, gyenge sav, sói: 

szulfidok. 

 

Kén-dioxid, kénessav és sói 

A kén oxidációs száma (+4), 

redukálószerek, mérgezők. 

Vízzel kénessav, sói: szulfitok. 

 

Kén-trioxid, kénsav és sói 

A kén oxidációs száma (+6). 

Kén-dioxidból kén-trioxid, 

belőle vízzel erős, oxidáló 

hatású kénsav, amely fontos 

ipari és laboratóriumi reagens, 

sói: szulfátok. 

A kén és szén égésekor 

keletkező kén-dioxid 

térfogatával, a levegő kén-

dioxid tartalmával, az 

akkumulátorsav 

koncentrációjával kapcsolatos 

számolások. 

M: Kén égetése, a keletkező 

kén-dioxid színtelenítő 

hatásának kimutatása, oldása 

vízben, a keletkezett oldat 

kémhatásának vizsgálata. 

Különböző fémek oldódása híg 

és tömény kénsavban. 

Információk a kőolaj 

kéntelenítéséről, a 

záptojásszagról, a kén-

hidrogénes gyógyvíz 

ezüstékszerekre gyakorolt 

hatásáról, a szulfidos ércekről, 

a kén-dioxid és a szulfitok 

használatáról a boroshordók 

fertőtlenítésében, a savas esők 

hatásairól, az 

akkumulátorsavról, a 

glaubersó, a gipsz, a rézgálic és 

a timsó felhasználásáról.  

Biológia-egészségtan: 

zuzmók mint 

indikátorok, a levegő 

szennyezettsége. 

Kulcsfogalmak

/ fogalmak 

Oxidálószer, redukálószer, fertőtlenítés, jódtinktúra, vízszennyezés, 

légszennyezés, savas eső, oxidáló hatású erős sav. 
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Tematikai egység A nitrogéncsoport és elemei vegyületei 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
Háromszoros kovalens kötés, apoláris és poláris molekula, 

légszennyezés. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A nitrogén és a foszfor sajátságainak megértése szerkezetük 

alapján, összevetésük, legfontosabb vegyületeik hétköznapi 

életben betöltött jelentőségének megismerése. Az anyagok 

természetben való körforgása és ennek jelentősége. Helyi 

környezetszennyezési probléma kémiai vonatkozásainak 

megismerése és válaszkeresés a problémára. 

 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 

Kapcsolódási 

pontok 

Nitrogén 

Kicsi, kétatomos, apoláris 

molekula, erős háromszoros 

kötés, kis reakciókészség, vízben 

rosszul oldódik. 

 

Ammónia és sói 

Molekulái között 

hidrogénkötések, könnyen 

cseppfolyósítható, nagy 

párolgáshőjű gáz. Nemkötő 

elektronpár, gyenge bázis, 

savakkal ammóniumsókat képez. 

Szerves anyagok bomlásakor 

keletkezik. Ammóniaszintézis, 

salétromsav- és műtrágyagyártás. 

 

A nitrogén oxidjai 

NO és NO2: párosítatlan 

elektronok miatt nagy 

reakciókészség, NO a levegőn 

önként oxidálódik mérgező NO2-

dá, amelyből oxigénnel és vízzel 

salétromsav gyártható. N2O: 

bódító hatás. Felhasználás. 

 

A levegő NOx-tartalmára 

vonatkozó egészségügyi 

határértékekkel, a műtrágyák 

összetételével kapcsolatos 

számolások. Helyi környezeti 

probléma önálló vizsgálata. 

M: Kísérletek folyékony 

levegővel (felvételről), 

ammónia-szökőkút, híg és 

tömény salétromsav 

reakciója fémekkel. A 

nitrátok oxidáló hatása 

(csillagszóró, görögtűz, 

bengálitűz, puskapor).  

Információk a 

keszonbetegségről, az ipari 

és biológiai 

nitrogénfixálásról, az NO 

keletkezéséről villámláskor 

és belső égésű motorokban, 

értágító hatásáról 

(nitroglicerin, Viagra), a 

gépkocsi-katalizátorokról, a 

nitrites húspácolásról, a 

savas esőről, a kéjgázról 

(Davy), a választóvízről és a 

Biológia-egészségtan: 

a nitrogén 

körforgása, a 

baktériumok szerepe 

a nitrogén 

körforgásban, a 

levegő és a víz 

szennyezettsége, a 

foszfor körforgása a 

természetben, ATP, a 

műtrágyák hatása a 

növények 

fejlődésére, a fogak 

felépítése, a 

sejthártya 

szerkezete.  

 

Fizika: II. főtétel, 

fény. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: Irinyi 

János. 
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Salétromossav, salétromsav, sóik 

A salétromossavban és sóiban a 

nitrogén oxidációs száma (+3), 

redukálószerek. A 

salétromsavban és sóiban a 

nitrogén oxidációs száma (+5), 

erős oxidálószerek. Felhasználás. 

királyvízről, a műtrágyázás 

szükségességéről, az 

eutrofizációról, a vizek nitrit-, 

illetve nitráttartalmának 

következményeiről, az 

ammónium-nitrát 

felrobbantásával elkövetett 

terrorcselekményekről, a 

nitrogén körforgásáról a 

természetben. 

Foszfor és vegyületei 

A nitrogénnél több elektronhéj, 

kisebb EN, atomjai között 

egyszeres kötések; a fehérfoszfor 

és a vörösfoszfor szerkezete és 

tulajdonságai. Égésekor 

difoszfor-pentaoxid, abból vízzel 

foszforsav keletkezik, melynek 

sói a foszfátok. Felhasználás a 

háztartás-ban és a 

mezőgazdaságban. 

A foszforvegyületek szerepe a 

fogak és a csontok felépítésében. 

Környezettudatos és 

egészségtudatos vásárlási 

szokások kialakítása. 

M: A vörös- és fehérfoszfor 

gyulladási hőmérsékletének 

összehasonlítása, a difoszfor-

pentaoxid oldása vízben, 

kémhatásának vizsgálata. A 

trisó vizes oldatának 

kémhatás-vizsgálata. 

Információk Irinyi Jánosról, a 

gyufa történetéről, a 

foszforeszkálásról, a 

foszfátos és a foszfátmentes 

mosóporok környezeti 

hatásairól, az üdítőitalok 

foszforsav-tartalmáról és 

annak fogakra gyakorolt 

hatásáról, a foszfor 

körforgásáról a 

természetben. 

Kulcsfogalmak

/ fogalmak 

Gyulladási hőmérséklet, műtrágya, eutrofizáció, anyagkörforgás. 
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BIOLÓGIA 

A biológia és egészségtan tanításának céljai, feladatai 

A jelenlegi társadalmi elvárások két nagy területe érinti a biológiatanítás tartalmát. 

Az egyik az egészség-betegség,  a másik a fenntartható fejlődés - környezet kapcsolata. 

Ezeket a kihívásokat kell megoldani úgy, hogy közben a gimnáziumi nevelő-oktató munka 

feladata az általános műveltség biztosítása mellett a felsőfokú tanulmányokra történő 

előkészítés is.   

A biológiatanítás célja: megismertesse a tanulókkal az élő természet legfontosabb 

törvényszerűségeit, tudatosítsa az ember ép környezetének és egészségének 

elválaszthatatlan kapcsolatát, helyezze el a tudományok rendszerében a biológia 

elsajátított ismereteit, egyúttal alakítsa ki az új ismeretek önálló megszerzésének igényét. 

A továbbtanulók számára teremtse meg a lehetőséget a felsőfokú oktatási intézménybe 

való kerüléshez szükséges eredményes felkészülésre. Az elmúlt évek tapasztalata azt 

mutatta, hogy a tanulók nagy számban választják továbbtanulás esetén a biológia 

tantárgyat. Napjainkban olyan égető problémák merültek fel – természetvédelem, 

környezetvédelem, egészségvédelem – melyek szervesen kapcsolódnak a biológia 

tárgyköréhez. Célunk az érdeklődés, a tantárgy iránti szeretet fenntartása, a biológiai 

ismeretek bővítése.  A gyakorlati órákon lehetőség nyílik önálló vizsgálódásokra, önálló 

ismeretszerzésre, az elméleti tudás és a gyakorlati tapasztalatok összekapcsolására, 

következtetések kialakítására. Fontosnak tartjuk a terepmunkát, ahol a diákoknak 

lehetőségük nyílik a természet és a környezet megismerésére és ez által védelmére. Az 

emelt szintű oktatás feladata a tárggyal kapcsolatos versenyekre való felkészítés, amely 

fontos ismereteket nyújt a tanulók számára. Felsőbb évfolyamokon az országos 

tanulmányi versenyekre, valamint a kétszintű érettségire. Tanulóink minden évben szép 

eredményeket érnek el országos versenyeken. 

A 7–8. évfolyamokon tanult biológiai ismeretek minden tanuló számára képet adtak 

az élővilág kialakulásáról, fejlődéséről és szerveződéséről. Alapszinten elsajátították a 

biológiai vizsgálatok néhány laboratóriumi és terepen végezhető módszerét is. 

Tudatosabbá váltak az egészségükkel és a természeti környezet fenntarthatóságával 

kapcsolatos kérdésekben, fejlődtek az életviteli készségeik. A középiskolában a tanulók 

erre az alapra építve kezdik meg a biológia tanulását. Közöttük vannak, akik később a 

szaktárgyi tudás további bővítését választják, de olyanok is, akik inkább a 

természettudományos műveltségük gyarapítását várják ettől a tantárgytól. Ehhez a 

tanulói alaptudáshoz és célrendszerhez kell igazodni a biológia tantárgy 

témakörszerkezetének, tartalmi elemeinek és készségfejlesztési céljainak. A témakörök a 

mindenki által megszerezhető és a mindennapi életben alkalmazható tudás és képességek 

mellett előkészítik a 11–12. évfolyamokon választható biológia tanulmányokat is.  

A logikai kapcsolatok feltárása lehetőséget ad az óravezetésben az aktív tanulási 

formák használatára is: a problémák tudatos azonosítására, a sejtések megvizsgálására, 

információkeresésre, kísérletek tervezésére, objektív megfigyelésre, a folyamatok időbeli 

lefolyásának függvényekkel való leírására, a grafikonok elemzésére, modellezésre, 
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szimulációk használatára, következtetések levonására. Mindezzel a kutatók 

munkamódszereit ismerik meg a tanulók, és ennek jelentős szerepe lehet a 

pályairányultság kialakulásában és a sikeres pályaválasztásban. Ugyanakkor az aktív 

tanulási formáknak arra is lehetőséget kell adniuk, hogy a jobb képességű, 

természettudományos tárgyak iránt érdeklődő diákokon kívül a humán érdeklődésűek is 

sikerélményekhez jussanak, az ő pozitív hozzáállásuk is kialakuljon, és folyamatosan 

fenntartható is legyen. Ennek nagyon jó módszere a csoportmunka, a különböző szintű 

projektfeladatok végzése, a gyakorlati kapcsolatok, képi megjelenítések megtalálása. A 

tanulókkal meg kell ismertetni a tantárgy tanulási módszereit, hogy a számukra 

legcélravezetőbbet ki tudják választani. A megfigyelési szempontok, a megfigyelések 

rögzítési lehetőségeinek megadása, a logikai lépések mintája, a jegyzetelés és 

lényegkiemelés gyakoroltatása, a csoportmunka előnyeinek megtapasztaltatása, a 

folyamatos tanári visszajelzés, értékelés mind azt segítik elő, hogy a tanulók egyre 

önállóbban, saját adottságaiknak megfelelően sajátíthassák el a tananyagot, és alkalmazni 

is tudják az ismereteket. A biológia tanulásában fontosak a vizuális információk, és a 

motiváció érdekében sikerrel lehet alkalmazni korunk ismerethordozóit (internet). A 

tantárgy a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott több fejlesztési terület-nevelési cél 

megvalósulásához is hozzájárul. Természetéből adódóan lehetőség nyílik az egyén és az 

őt körülvevő világ megismerésére, egymásra hatásuk és egymásrautaltságuk 

megértésére. Azáltal, hogy segíti olyan alapvető emberi készségek fejlesztését, mint az 

együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a türelem, a megértés, az elfogadás, 

hozzájárul a tanulók erkölcsi neveléséhez. 

A természettudományos kutatásban, a gyógyításban kimagasló magyar tudósok pl.: 

Balogh János, Békésy György, Hevesy György, Juhász Nagy Pál, Semmelweis Ignác, Szent-

Györgyi Albert munkásságának megismerésével erősíti a tanulók nemzettudatát, a 

közösséghez tartozás érzését, miközben az emberi civilizáció kiemelkedő eredményeinek 

megismerésével a nemzetközi együttműködés, összefogás jelentősége is tudatosulhat 

bennük. A környezethez való viszonyunk megismerése, az életközösségekben létező 

bonyolult hálózatok észlelése, az emberi szervezet és a benne zajló folyamatok egységes 

és mégis egyénenként változó megismerése lehetővé teszi az önismeret fejlesztését, ami 

pedig segíti a kulturált közösségi viselkedés kialakítását. Az élőlények 

kapcsolatrendszerének megismerése során világossá válik, hogy az emberi kapcsolatok 

hálózatának alapszövete a család. A tantárgy tanulása során alkalmazott sokszínű 

tevékenységek (kísérletek, megfigyelések, terepen történő vizsgálódások, a 

megfigyelések rajzos és digitális feldolgozása, értékelése, felmérések készítése, az 

alapvető elsősegélynyújtás elsajátítása, gyakorlása, tudósok életének megismerése, 

kutatása) során a tanulók kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az 

érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják hivatásukat.  

 

Fejlesztési feladatok  

A fenti célokból a biológiát tanító pedagógusnak a következő feladatai adódnak:  

• Bemutatni, hogy a különböző szerveződésű élőlényekben az egyes életműködések 

miféle módon valósulhatnak meg.  
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• Olyan természetszemléletet és biológiai műveltséget kialakítása, amelyben 

elfogadott az élőlények és az életközösségek változatossága, a biológiai sokféleség 

jelentősége.  

• Rámutatni az életközösségek szerveződésében felismerhető lényeges 

összefüggésekre.  

• Az élő és élettelen környezetet a dinamikusan változó ökológiai rendszerek 

részeként megismertetni.  

• Áttekintő képet nyújtani a tulajdonságok kialakulásához szükséges információk 

öröklődéséről és az élővilág állandóságának és változékonyságának anyagi 

alapjairól.  

• Természettudományos bizonyítékokkal alá támasztani az élővilág egységességét, 

egyúttal térben és időben elhelyezni az embert a földi élővilágban.  

• Megismertetni a tanulókkal az emberi szervezet önfenntartó és önszabályozó 

folyamatait, amelyek lehetővé teszik a változó környezetben a test belső 

egyensúlyának fenntartását.  

• Biztosítani az egészséges életmóddal kapcsolatos helyes alternatívák 

kiválasztásához szükséges tájékozottságot.  

• A tevékenység során elősegíteni az emberek egymás közti, valamint az emberek és 

környezetük közötti együttélési szabályok megértését.  

• Képessé tenni a tanulókat arra, hogy az ismeretek elsajátítása folyamán logikus 

összefüggésekben, rendszerekben gondolkodjanak és tudják használni a biológiai 

objektumokkal kapcsolatosan a természettudományos megismerési módszereket.  

• Az életkori sajátságokkal összhangban levő tanulói vizsgálatok és 

természettudományos kísérletek szervezésével, középszintű ismeretterjesztő 

művek feldolgozásával kialakítani az önálló ismeretszerzés igényét.  

• Elősegíteni az emberek egymás közti, valamint az emberek és környezetük 

közötti együttélési szabályok megértését.  

• Rámutatni a biológia etikai és társadalmi, gazdasági kérdésekkel való 

kapcsolatára.  

• Tudatosítani, hogy Földünk globális problémáinak megoldásában a biológia 

tudományának kiemelkedő jelentősége van, egyúttal a biológiai ismeretek 

birtokában minden embernek tennie kell.  

• Az élet minden területén kialakítani a környezettudatos magatartást.  

• A tantárgy körébe tartozó korszerű elméleti ismeretek nyújtása, az egészség-

kultúra fejlesztése, a munkaképesség hosszú távú megőrzésének megtanulása.  

• A többi pedagógussal együttműködve felkészíteni a diákokat az áltudományos 

gondolkodás felismerésére, kritikus fogadására és cáfolására.  

• Csoportos tevékenységekkel fejleszteni az együttműködésre vonatkozó 

készségeket, és olyan magatartásmintát adni, mely segíti az emberek 

sokféleségének elfogadását.  
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• Érdeklődést kell kelteni a tanulókban a természet megfigyelésére, úgy, hogy 

közben a tanult eljárásokat, az elsajátított ismereteket tudatosan alkalmazzák és 

felhasználják.  

• A pedagógus érje el, hogy a tanulók törekedjenek az egészséges életvitel, a 

prevenció, egészségmegőrzés legfontosabb ismereteinek elsajátítására és aktív 

megvalósítására, a test és lélek harmóniájának kialakítására, végül a családi élet 

értékes, kulturált megélésére.  

• Kialakítani a tanulókban a szükséges készségeket, képességeket a fenntartható 

fejlődés biztosításához.  

Ehhez szükséges, hogy a tanuló tapasztalati úton ismerje meg a környezetének 

legfontosabb élő és élettelen anyagait. Az idő és a természeti jelenségek megismerésével 

alakuljon ki összefüggő kép a földi élet múltbéli és jelenkori változásairól. Ismerje meg a 

Föld élőlényeinek, de a sejten belüli anyagoknak is térbeli elrendeződést, ezek egymásra 

hatását. Rendelkezzen megfelelő jártassággal a természettudományok megismerésében, 

lássa a biológia XXI. századi fejlődési lehetőségeit. A tanulmányok során a tanulók 

váljanak képessé arra, hogy az ismeretek elsajátítása folyamán logikus összefüggésekben 

gondolkodjanak és tudják használni a biológiai objektumokkal kapcsolatosan a 

természettudományos megismerési módszereket. Az életkori sajátságoknak megfelelő 

tanulói vizsgálatok és természettudományos kísérletek szervezésével, ismeretterjesztő 

művek feldolgozásával alakuljon ki az önálló ismeretszerzés igénye. Váljon nyilvánvalóvá, 

hogy változó világunkban a biológiai ismeretek is állandóan bővülnek, ezek nyomon 

követése szükséges ahhoz, hogy a világ jelenségeit megértse. Ezáltal lesz képes a 

természeti és társadalmi folyamatokat a harmonikus fejlődés irányában befolyásolni. 

A biológia tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az 

alábbi módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A biológiai megfigyelések és kísérletek alapján a tanuló átéli a 

tudásszerzés aktív folyamatát, míg a tudás alkalmazhatóságának tapasztalata az 

önirányító tanulás képességét erősíti. Tantárgyhoz kapcsolódó, napról napra frissülő 

információk keresése, az ezekre a forrásokra épített tanulás fejleszti az önálló tanulás 

képességét.  

A kommunikációs kompetenciák: A természet megfigyelése és a tapasztalatok 

megfogalmazása fejleszti a tanuló szókincsét, anyanyelvi kifejezőkészségét. Az élő 

rendszerek és életjelenségek ábrák, képek, mozgóképek formájában is vizsgálhatók, ez 

fejleszti a képzeletet, a képek és a nyelvi kifejezésmódok közötti átalakítás képességét. A 

csoportos, interaktív tanulási helyzetek a vélemények felszínre hozását, a tudás közös 

építését és megosztását segítik. 

A digitális kompetenciák: A közvetlen tapasztalatszerzés mellett a tanuló digitális 

forrásokból szerezhet információkat a természeti környezetéről. A könyvtári és egyéb 

adatbázisokban végzett célzott keresése kiegészül a tárolás, rendezés és átalakítás 

műveleteivel. Megfelelő tanári támogatással a tanuló maga is alkotóvá válhat, személyre 

szabott tananyagokat hozhat létre, eredményeit megoszthatja társaival. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A biológiai vizsgálatok során a tanuló 

alkalmazza az analitikus és a szintetizáló gondolkodás műveleteit, összehasonlítja a 
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különféle állapotokat és következtet a változások, folyamatok és egyensúlyok 

kialakulására. Az elvégzett megfigyelések és kísérletek számos egyedi jelenséget tárnak 

fel, ezek tanulságainak levonásához az induktív gondolkodás képességét is fejleszteni kell. 

A megismert biológiai elméletek alkalmazása többféle kontextusban, pl. a 

fenntarthatóság, a biotechnológia vagy az egészség összefüggésében, deduktív 

gondolkodás útján történhet. A biológiai jelenségek leírása gyakran csak statisztikai 

szemlélettel lehetséges, a sokféleségben rejlő azonosságok és különbségek 

összehasonlítása az analógiás gondolkodást fejleszti. Az élet egymásra épülő szerveződési 

szintjeinek megértése rendszerszintű, komplex gondolkodást igényel.  

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: Az ember biológiai és társadalmi lény, 

a biológia tanulása hozzásegít e kettősség tudatos szemléletéhez. A tanuló felismeri az 

öröklött és a szerzett tulajdonságaiban rejlő lehetőségeit, a testi és szellemi képességek 

kibontakoztatásának személyes felelősségét. Az önismeret fejlesztését szolgálják az 

interaktív tanulási formák, a fejlesztő szemléletű ön- és társértékelés. A tanuláshoz 

nyújtott megfelelő tanári támogatás, az egymástól tanulás növeli a közösségi 

összetartozás érzését, a segítség adásának és elfogadásának képességét. 

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

Az élő természeti környezetből érkező érzelmi hatások befogadása, ezek kreatív 

alkotásokban történő kifejezése segíti a biológia nevelési céljainak elérését. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A mezőgazdaság, az 

élelmiszeripar, az orvostudomány és a gyógyszeripar a folyamatos innovációra épül, az 

erre való felkészítés a biológia tanulásának is feladata.  

A tankönyvválasztás szempontjai 

Munkaközösségünk a tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál a következő 

szempontokat veszi figyelembe:   

• a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének;   

• a taneszköz legyen jól tanítható a helyi tantervben meghatározott, a biológia 

tanítására rendelkezésre álló órakeretben;   

• a taneszköz segítségével a biológia kerettantervben megadott fogalomrendszer jól 

megtanulható, elsajátítható legyen, segítséget nyújtson az érettségire történő 

sikeres felkészüléshez.   

• a taneszköz minősége, megjelenése legyen alkalmas a diákok esztétikai érzékének 

fejlesztésére, nevelje a diákokat igényességre, precíz munkavégzésre, a taneszköz 

állapotának megóvására;   

• a taneszköz segítséget nyújtson a megfelelő természettudományos szemlélet 

kialakításához, ábraanyagával támogassa, segítse a tanári demonstrációs és a 

tanulói kísérletek megértését, rögzítését;  Előnyben részesítjük azokat a 

taneszközöket:   

• amelyek több éven keresztül használhatók;   

• amelyek egymásra épülő tantárgyi rendszerek, tankönyvcsaládok tagjai;   

• amelyekhez megfelelő nyomtatott kiegészítő taneszközök állnak rendelkezésre 

(pl. feladatgyűjtemény); 



545 

 

A tanulók értékelésének főbb szempontjai: 

Értékelési elvek A hagyományos értékelési eljárások (tanórai és a tanórán kívüli 

tevékenységek folyamatos figyelemmel kísérése, szóbeli feleltetés, elbeszélgetés és 

írásbeli ellenőrzés) mellett fontos pl. a gyakorlati feladatok megoldásának, az önálló 

kutatómunkának, a versenyeken és a pályázatokon való részvételnek az értékelése is.  

 A tanuló munkájának értékelése során meg kell vizsgálni:  

• milyen mélységben sajátította el a biológia nyelvezetét;  

• megszerezte-e a kellő ismereteket a természeti környezet jelenségeiről, 

folyamatairól, ezek törvényszerűségeiről;  

• birtokába jutott-e az ismeretszerzés különböző folyamatainak, a tanulás, a 

megfigyelés, kísérlet, modellezés, kutatás területein;   

• milyen mélységben alakult ki problémafelvető és megoldó képessége elméleti és 

gyakorlati területen;  

• képes-e a szerzett tapasztalatok, ismeretek önálló rendszerezésére, 

csoportosítására, a felmerült problémák világos megfogalmazására, kifejtésére, 

demonstrálására;  

• felismeri-e a tudományterület gyakorlati alkalmazásának fontosságát, 

lehetőségeit;  

• képes-e megfogalmazni a természeti, a biológiai jelenségek ok-okozati 

összefüggéseit; 

• felismeri-e az idő és tér szerepét a természeti környezet és természeti jelenségek 

kialakulásában, elhelyezkedésében, mindezek összefüggéseit, egymásra való 

hatásukat;   

• ismeri-e a biológia fejlődését, kimagasló alakjainak munkásságát, a 

tudományterület helyét, szerepét az emberiségi művelődéstörténetében.   

A tanulói teljesítmények értékelésének lehetőségei 

Az eredményes előrehaladás egyik fontos előfeltétele a tanulók tudásának folyamatos 

ellenőrzése és értékelése. A biológiaórákon értékeljük a tanulók  

• szóbeli megnyilvánulását, írásbeli teljesítményét,  

• manuális tevékenységét. A szóbeli megnyilvánulások lehetnek  

• feleletek,  

• hozzászólások, képelemzések,   

• a tananyag feldolgozását segítő jó kérdések, önálló gondolatok,  

• kiselőadások stb. Az írásbeli teljesítmények  

• a tankönyv feladatainak megoldása,  

• alkalomszerűen készített feladatlapok megoldása,  

• feladatgyűjtemények válogatott feladatainak megoldása,  

• különféle tesztek megoldása stb. Manuális tevékenységek  

• csoportosítás, rendszerezés, kísérletezés,  

• Internethasználat, laboreszközök használata stb. 
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Óraszámfelosztás 

 heti óraszám éves óraszám 

9. évfolyam természettudományos osztály 4 144 

9. évfolyam alapóra 3 108 

10. évfolyam természettudományos osztály  4 144 

10. évfolyam alapóra 2 108 

11. évfolyam fakultáció   

12. évfolyam fakultáció   

 

9. évfolyam – TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OSZTÁLY 

Tematikai egység címe órakeret 

A biológia kutatási célja és módszerei 6 

Az élet eredete és szerveződése 55 

Vírusok, egysejtűek, gombák és növények 20 

Állatok és etológia 30  

Az életközösségek jellemzői és típusai 12 

A bioszféra egyensúlya, fenntarthatóság 21 

Az összes óraszám 144 óra 

 

Nat témakör Témakör neve  Óraszám 

A biológia kutatási céljai és 

módszerei 

A biológia tudománya 6 

Az élet eredete és 

szerveződése 

 

Az élővilág egysége, a 

felépítés és működés 

alapelvei 

12 

A sejt és a genom 

szerveződése és működése 

14 

Sejtek és szövetek 15 

Élet és energia 9 

Az élet eredete és feltételei 5 

Vírusok, egysejtűek, 

gombák és növények 

Vírusok, sejtmagnélküliek, 

sejtmagvas egysejtűek 

5 

Gombák, zuzmók 3 

A növények életműködései, 

rendszere 

12 

Állatok és etológia Az állatok életműködései, 

rendszere 

24 

Etológia 6 

Az életközösségek 

jellemzői és típusai 

Az élőhelyek jellemzői, 

alkalmazkodás, az 

életközösségek biológiai 

sokfélesége 

12 
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A bioszféra egyensúlya, 

fenntarthatóság 

A Föld és a Kárpát-

medence értékei 

10 

Ember és bioszféra – 

fenntarthatóság 

11 

 

Tematikai 

egység 

A biológia tudománya Órakeret 

6 óra 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési céljai 

Tudománytörténeti kutatásokra késztetés.  A legfontosabb 

biológiai vizsgálati módszerek megismerése, alkalmazása – az 

iskola lehetőségeihez mérten. A mai kutatási eszközök használati 

területekhez rendelése, jelentőségük megértése 

Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

A biológiai kutatások alapvető céljainak, világképünket és 

mindennapi életünket alakító eredményeinek tudománytörténeti 

példákkal való bemutatása 

A tudományos vizsgálatok menetének ismerete, vizsgálatokban 

való tudatos alkalmazása és nyomon követése 

kísérletelemzésekben 

A biológiai vizsgálatok során alkalmazható, egyszerűbb 

laboratóriumi és terepmunkára alkalmas eszközök ismerete, 

vizsgálatok esetében a megfelelő kiválasztása és használata 

A tudományos gondolkodás műveleteiről szerzett alapszintű 

ismeret, a műveletek alkalmazásában való jártasság, adott 

probléma esetén a célravezető módszer kiválasztása és alkalmazása 

Az ismeretszerzésben és a problémamegoldásban a másokkal való 

együttműködés fontosságának felismerése, a közös munkában való 

aktív szerepvállalás 

Tényekre alapozott, koherens érvelés, véleményalkotás és mások 

meghallgatásának képessége 

Kísérleti megfigyelések, mérési és statisztikai adatok megfelelő 

rögzítése, rendezése és feldolgozása, az ebből levonható 

következtetések és további kutatási kérdések megfogalmazása 

A modern biológia kulcsterületeinek, ezek technológiai 

lehetőségeinek ismerete, a kutatás és alkalmazás etikai, társadalmi-

gazdasági kérdéseiben véleményalkotási és vitaképesség 

A népszerűsítő és a tudományos igényű információs forrásokról 

való tájékozottság, az álhírek, áltudományos közlések felismerése, 

velük szemben tényekre alapozott kritikai érvelés.   

Tevékenységek 

A tudományos gondolkodás műveleteinek tudatos alkalmazása 

konkrét példán és/vagy egy tudós munkásságának bemutatásán 

keresztül 

A hétköznapi és a tudományos megfigyelés összehasonlítása, 

konkrét példa bemutatása 
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Strukturált, félig strukturált vagy nem strukturált (a csoport 

készségszintjétől függően) biológiai kísérlet kivitelezése, 

jegyzőkönyv készítése, a kísérleti eredmények értékelése és 

publikálása 

Irányított kutatási terv elkészítése, hipotézis önálló felállítása, a 

függő és független változók megállapítása, projektmunka 

elkészítése 

Biológiai kutatóintézet (valós vagy virtuális) meglátogatása, 

beszámoló készítése a kutatási területekről és módszerekről  

Egy-egy tudós megszemélyesítésével kerekasztal-beszélgetés egy 

tudományos problémáról  

Bionikai alkalmazások példáinak keresése, kiselőadás, házi 

dolgozat készítése (pl. strukturális bionika, szenzorbionika) 

Természettudományos ismeretterjesztő folyóiratok cikkeinek 

feldolgozása, kivonat, reflexió írása 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

kutatási kérdés, hipotézis, kísérlet, kísérleti változó, valószínűség, 

rendszerbiológia, molekuláris biológia, biotechnológia, bioetika, 

bioinformatika, bionika 

 

 

Tematikai 

egység 

Az élővilág egysége, a felépítés és működés 

alapelvei 

Órakeret 

12 óra 

Tanulási 

eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

− az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, 

korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és a rendszerszintű 

gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot 

is figyelembe vesz; 

− biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába 

rendez, ábrázol, ezek alapján előrejelzéseket, következtetéseket 

fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

− értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai 

szabályozás szerepét az élő rendszerek normál működési 

állapotának fenntartásában;  

− megérti, miért és hogyan mehetnek végbe viszonylag alacsony 

hőmérsékleten, nagy sebességgel kémiai reakciók a sejtekben, 

vizsgálja az enzimműködést befolyásoló tényezőket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− felismeri a szerveződési szintek atomoktól a bioszféráig való 

egymásba épülését, tudja a biológiai problémákat és 

magyarázatokat a megfelelő szinttel összefüggésben értelmezni; 
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− tényekkel bizonyítja az élőlények elemi összetételének 

hasonlóságát, a biogén elemek, a víz, az ATP és a 

makromolekulák élő szervezetekben betöltött alapvető 

szerepét, és ezt összefüggésbe hozza kémiai felépítésükkel. 

 

Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

A szerveződési szintek hierarchikus és rendszerszemléletű elvének 

felismerése a tanulók által ismert, felidézett társadalmi, gazdasági, 

technológiai vagy természeti rendszerek példái alapján 

Az energiáról meglévő tanulói tudás felszínre hozása, az 

energiafajták és átalakítási módok áttekintése példák alapján, a 

fény, a kémiai és a biológiai energia összefüggésbe hozása  

Az információról meglévő tanulói tudás felszínre hozása, a 

sokféleséggel és a rendezettséggel való kapcsolat felismerése 

mindennapi példák és természeti jelenségek értelmezése alapján 

A szervetlen és a szerves anyagok közötti kapcsolat 

tudománytörténeti, technológiai és biológiai szempontú 

értelmezése, az élet szénalapúsága 

Az optimális enzimműködés kísérletes bemutatása, az 

enzimműködés és az anyagcserezavarok kapcsolatának példákkal 

való bemutatása 

Biogén elemek kimutatása, következtetések levonása 

A víznek az élet szempontjából kitüntetett szerepe melletti érvelés 

A makromolekulák és monomerjeik felépítése és funkciója közötti 

kapcsolatok sokoldalú elemzése 

A szabályozottság elvének elmélyítése mindennapi életből vett 

technológiai példák alapján, a szabályozott állandó állapot 

jelentőségének felismerése 

Tevékenységek 

− Biogén elemek kimutatása növényi és állati eredetű szervekből 

(levél, csont) 

− Szerves makromolekulák kimutatása (pl. biuret-próba, Fehling-

reakció) 

− Enzimműködés vizsgálata (pl. hidrogén-peroxid-kataláz, 

keményítő-nyálamiláz) különböző környezeti feltételek 

(változó beállítások) között 

− A fehérjék szerkezetét befolyásoló tényezők vizsgálata (pl. 

tojásfehérje-oldattal) 

− Diffúzióval és ozmózissal kapcsolatos kísérletek elvégzése 

és/vagy értelmezése 

− Programvezérelt, automatizált technológiai rendszerek (pl. 

klíma, mosógép, ABS fékrendszer stb.) keresése és elemzése, 

összehasonlítása az élő rendszerek valamely részműködésével, 

a szabályozás és vezérlés közötti különbségek megbeszélése  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

rendszer, szerveződési szint, egymásba épülés, biológiai energia és 

ATP, biogén elem, víz, makromolekulák, enzimek, sokféleség és 

információ, fehérjeszerkezet, vezérlés és szabályozás 

 

Tematikai 

egység 
A sejt és a genom szerveződése és működése 

Órakeret 

14 óra 

Tanulási 

eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

− azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a 

természettudományos problémákat, biológiai és más 

természettudományi területről kiválasztja a jelenségek 

magyarázatához szükséges tényeket és ismereteket; 

− érti a biológia molekuláris szintű vizsgálati módszereinek 

elméleti alapjait és felhasználási lehetőségeit, ezek eredményeit 

konkrét kísérleti leírásokban értelmezi; 

− ismeri a bioinformatika fogalmát, érti a felhasználási 

lehetőségeit és értékeli a biológiai kutatásokból származó nagy 

mennyiségű adat feldolgozásának jelentőségét; 

− a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, 

videót keres, értelmez és felhasznál, vizsgálja azok 

megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

− értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai 

szabályozás szerepét az élő rendszerek normál működési 

állapotának fenntartásában. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ábrák, animációk alapján értelmezi és biológiai tényekkel 

alátámasztja, hogy a vírusok az élő és élettelen határán állnak; 

− a felépítés és működés összehasonlítása alapján bemutatja a 

sejtes szerveződés kétféle típusának közös jellemzőit és 

alapvető különbségeit, értékeli ezek jelentőségét; 

− tényekkel igazolja a baktériumok anyagcseréjének sokfélesége, 

gyors szaporodása és alkalmazkodóképessége közötti 

összefüggést; 

− felismeri az összetett sejttípus mikroszkóppal megfigyelhető 

sejtalkotóit, magyarázza a sejt anyagcsere-folyamatainak 

lényegét, igazolja, hogy azok a környezettel folytonos 

kölcsönhatásban mennek végbe; 

− ismeri az örökítőanyag többszintű szerveződését, képek, 

animációk alapján értelmezi a sejtekben zajló biológiai 

információ tárolásának, átírásának és kifejeződésének 

folyamatait; 
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− tudja, hogy a sejtekben és a sejtek között bonyolult jelforgalmi 

hálózatok működnek, amelyek befolyásolják a génműködést, és 

felelősek lehetnek a normál és a kóros működésért is;  

− összehasonlítja a sejtosztódás típusait, megfogalmazza ezek 

biológiai szerepét, megérti, hogy a soksejtű szervezetek a 

megtermékenyített petesejt és utódsejtjei meghatározott számú 

osztódásával és differenciálódásával alakulnak ki; 

− ismeri az őssejt fogalmát, különféle típusait, jellemzőit, 

különbséget tesz őssejt és daganatsejt között; 

− felismeri az összefüggést a rák kialakulása és a sejtciklus zavarai 

között, megérti, hogy mit tesz a sejt és a szervezet a daganatok 

kialakulásának megelőzéséért.  

 

Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

− A vírusok felépítése, szaporodása és a megbetegedések közötti 

összefüggések felismerése egy konkrét betegség (pl. influenza) 

kapcsán, a betegségek megelőzési és gyógyítási lehetőségeinek 

számbavétele, tévképzetek eloszlatása 

− A prokarióta és eukarióta sejttípusok összehasonlítása, a 

felépítés, működés és alkalmazkodás főbb összefüggéseinek 

bemutatása  

− Az eukarióta sejttípusok kialakulását magyarázó elmélet 

bizonyítékainak ismertetése 

− A főbb sejtalkotók mikroszkópos képének tanulmányozása, 

felépítésük egyszerű lerajzolása és működésük bemutatása, a 

működések összekapcsolása a szervezetszintű folyamatokkal 

− A génműködés alapelveinek megértése: aktív és nem aktív 

régiók , gének bekapcsolása, kikapcsolása, módosítása  

− Az őssejt és a differenciált sejt összehasonlítása génaktivitás 

alapján, a különbség felismerése őssejt és daganatsejt között 

− A sejtciklus biológiai szerepének, szakaszainak és 

szabályozásának megértése, a daganatelnyomó és DNS-javító 

fehérjék létezése, a programozott sejthalál szerepe. 

− A sejtosztódás egyes típusainak értelmezése, biológiai 

szerepének összekapcsolása az emberi sejtek, szervek 

működésével (őssejtek, differenciált sejt, sebgyógyulás, 

ivarsejtképzés) 

− A sejten belüli és a sejtek közötti jelforgalmi hálózatok biológiai 

jelentőségének felismerése egy-egy egyszerűbb példa alapján 

− Felismeri az összefüggést a rák kialakulása és a sejtciklus 

zavarai között, megérti, hogy mit tesz a sejt és a szervezet a 

daganatok kialakulásának megelőzéséért 
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Tevékenységek 

− Prokarióta és eukarióta sejt összehasonlítása ábrák, mikrofotók 

és mikroszkópi metszetek alapján 

− Baktériumok izolálása táptalajra a környezetből és emberi 

bőrről, a tenyészet inkubálása, telepek morfológiai vizsgálata 

− Kromoszóma felépítésének modellezése 

− A mitózis és a meiózis osztódási folyamatának ábrákon, 

mikrofotókon és/vagy mikroszkópi metszeteken történő 

összehasonlítása, értelmezése 

− A sejtciklust és a biológiai információ másolását, átírását és 

kifejeződését bemutató animációk elemzése 

− A géntechnológiai eljárások néhány bioetikai kérdésének 

megvitatása  

− Forrásfelkutatás a számítógépes módszerek és a rákkutatás 

kapcsolatára 

− A daganatos betegségekről szóló hiteles webes tájékoztató 

oldalak információinak értelmezése 

− Kiselőadás védőoltásokról, vírus és baktérium okozta 

betegségekről, a mikroszkóp felfedezésének és alkalmazásának 

történetéről, egy-egy meghatározó kutató munkásságáról  

− Fertőtlenítési és sterilizálási eljárások korszerű eljárásainak 

megismerése, Semmelweis Ignác munkásságának rövid 

megismerése (kiselőadás, kisfilm stb. formájában) 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

vírus, baktérium, prokarióta, eukarióta, gén, kromoszóma, 

fehérjeszintézis, sejtciklus, sejtosztódás, őssejt, differenciált sejt, 

mitózis, meiózis, jelforgalom, biológiai hálózat, daganatképződés, 

rák, GMO 

 

Tematikai 

egység 
Sejtek és szövetek 

Órakeret 

15 óra 

Tanulási 

eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

− az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, 

korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és a rendszerszintű 

gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot 

is figyelembe vesz; 

− felismeri a szerveződési szintek atomoktól a bioszféráig való 

egymásba épülését, tudja a biológiai problémákat és 

magyarázatokat a megfelelő szinttel összefüggésben értelmezni; 

− egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és 

biztonságosan alkalmaz biológiai vizsgálati módszereket, ismeri 

a fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt használni; 
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− tájékozódik a biotechnológia és a bioetika kérdéseiben, ezekről 

folyó vitákban tudományosan megalapozott érveket alkot. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− fénymikroszkópban, ábrán vagy fotón felismeri és jellemzi a 

főbb állati és növényi szövettípusokat, elemzi, hogy milyen 

funkciók hatékony elvégzésére specializálódtak. 

 

Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

− A többsejtű életforma alapvető jellemzőinek azonosítása, az 

ebben rejlő (evolúciós) előnyök felismerése, megfogalmazása 

− A (transzmissziós) fénymikroszkóp működési elvének ismerete, 

a nagyítás és a felbontóképesség értelmezése, a mikroszkóp 

alapbeállításának képessége, mikrofotó készítése 

mobiltelefonnal 

− Növényi metszetek, preparátumok készítése, fénymikroszkópos 

vizsgálata, rajzok, fotók készítése és rendszerezése 

− A növényi szövetek alaptípusainak megkülönböztetése, a 

sejttani jellemzők és a szövettípus biológiai funkciója közötti 

összefüggés érvekkel való bizonyítása  

− A zárvatermő növények szerveinek ismerete, a gyökér, a szár a 

levél és a virág jellegzetes szöveti felépítésének azonosítása 

− A különféle emberi (állati) szövetek sejttípusainak kialakulására 

vezető differenciálódási folyamat elvi értelmezése, egy konkrét 

példán (pl. vérsejtek képzése) való bemutatása 

− Állati vagy emberi szövetekről, szervekről készült metszetek 

fénymikroszkópos vizsgálata vagy fotókon való 

összehasonlítása és jellemzése 

− Az emberi szövetek alaptípusainak (hám-, kötő- és támasztó-, 

izom-, ideg-) jellemzése a felépítés és működés kapcsolatba 

hozásával, néhány fontosabb altípus elkülönítése 

− A gyógyászatban alkalmazott diagnosztikus szövettani 

vizsgálatok céljának, egy-egy módszerének ismerete, a 

daganatos betegségek felismerésében játszott szerepének 

értékelése 

 

Tevékenységek 

− A (transzmissziós) fénymikroszkóp felépítésének és 

működésének megbeszélése, alkalmazásának gyakorlása 

− Növényi szövetek mikroszkópos vizsgálata önálló 

metszetkészítéssel, rajzolás és fotózás mobiltelefonnal  

− Növénytani szervpreparátumok főbb szövettípusainak 

tanulmányozása, jellemzése 
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− Állati szövetek mikroszkópos vizsgálata, rajzolás és fotózás 

mobiltelefonnal  

− Állattani preparátumok főbb szövettípusainak tanulmányozása, 

jellemzése 

− Daganatos elváltozásokról, diagnosztikáról, kezelésről 

kiselőadás, csoportmunka 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

osztódó és állandósult (növényi) szövetek, őssejt fogalma és 

típusai, daganatsejt, embrionális fejlődés, hám-, kötő- és támasztó-, 

izom-, idegszövet 

 

Tematikai 

egység 
Élet és energia 

Órakeret 

9 óra 

Tanulási 

eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

− biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába 

rendez, ábrázol, ezek alapján előrejelzéseket, következtetéseket 

fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

− a vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést 

fogalmaz meg, ennek bizonyítására vagy cáfolatára kísérletet 

tervez és kivitelez, azonosítja és beállítja a kísérleti változókat, 

megfigyeléseket és méréseket végez; 

− érti az ökológiai rendszerek működése (anyagkörforgás, 

energiaáramlás) és a biológiai sokféleség közötti kapcsolatot, 

konkrét életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási piramist, 

hálózatot elemez; 

− egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és 

biztonságosan alkalmaz biológiai vizsgálati módszereket, ismeri 

a fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt használni. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri és példákkal bizonyítja az élőlények szén- és 

energiaforrásainak különféle lehetőségeit, az anyagcseretípusok 

közötti különbséget; 

− vázlatrajzok, folyamatábrák és animációk alapján értelmezi a 

biológiai energiaátalakítás sejtszintű folyamatait, azonosítja a 

fotoszintézis és a sejtlégzés fő szakaszainak sejten belüli helyét 

és struktúráit, a fontosabb anyagokat és az energiaátalakítás 

jellemzőit; 

− a sejtszintű anyagcsere-folyamatok alapján magyarázza a 

növények és állatok közötti ökológiai szintű kapcsolatot, a 

termelő és fogyasztó szervezetek közötti anyagforgalmat; 
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− a valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal 

együttműködve megtervez és kivitelez biológiai vizsgálatokat, 

projekteket. 

 

Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

− A fotoszintézis biológiai szerepének érvekkel való igazolása, a 

folyamat alapegyenletének ismerete, fő szakaszainak 

elkülönítése 

− Az erjesztés és a sejtlégzés megkülönböztetése, az erjesztés 

biológiai előfordulásának és technológiai alkalmazásának 

ismerete, példákkal való igazolása 

− A sejtlégzés biológiai szerepének érvekkel való igazolása, a 

folyamat alapegyenletének ismerete, fő szakaszainak 

elkülönítése 

− Folyamatábrák elemzése és készítése a fotoszintézis és a 

(sejt)légzés fő szakaszairól, a folyamatok vizualizálása és 

értelmezése 

− Kísérletek tervezése, elvégzése a fotoszintézis és a (sejt)légzés 

vizsgálatára, kutatási kérdések megfogalmazása, változók 

beállítása, adatok rögzítése és elemzése, következtetések 

levonása 

− Az életközösségek anyag- és energiaforgalmának megértése, a 

szénkörforgás diagramon való ábrázolása, a sejtszintű 

folyamatokkal való kapcsolatba hozása 

Tevékenységek 

− Levél keresztmetszetének vizsgálata modell vagy ábra, illetve 

önállóan készített metszet alapján 

− Gázcserenyílások eloszlásának, nyitódásának és záródásának 

mikroszkópos vizsgálata (ozmózis)  

− Színtestek azonosítása mikroszkópos vizsgálatokban, 

aktivitásuk vizsgálata a levél színén takarásos (árnyék) 

módszerrel 

− Levélkivonat készítése, növényi színanyagok 

papírkromatográfiás vizsgálata  

− A fotoszintézis mértékének a fény erősségétől, színétől való 

függését vizsgáló kísérletek tervezése és kivitelezése 

− A szén-dioxid-mennyiség fotoszintézis intenzitására gyakorolt 

hatásának kísérleti vizsgálata 

− A fotoszintézis során keletkező oxigén kimutatása 

− Csírázás, illetve emberi légzés során keletkező szén-dioxid 

kimutatása meszes vízzel 

− Keményítő kimutatása levélben 
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− Élesztőgombák alkoholos erjesztésének környezeti tényezőit 

vizsgáló kísérletek elvégzése 

− Anyagcseretípusok vizsgálata hétköznapi példákon keresztül 

(baktériumok szerepe az élelmiszeriparban, mezőgazdaságban 

stb.) 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

autotróf és heterotróf, kemotróf és fototróf, biológiai energia és 

ATP, fotoszintézis, erjedés, sejtlégzés, aerob és anaerob folyamat, 

szénkörforgás 

 

Tematikai 

egység 
Az élet eredete és feltételei 

Órakeret 

5 óra 

Tanulási 

eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

− azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a 

természettudományos problémákat, biológiai és más 

természettudományi területről kiválasztja a jelenségek 

magyarázatához szükséges tényeket és ismereteket; 

− az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, 

korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és a rendszerszintű 

gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot 

is figyelembe vesz; 

− biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába 

rendez, ábrázol, ezek alapján előrejelzéseket, következtetéseket 

fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

− ki tudja fejteni, hogy a sejt az élő szervezetek szerkezeti és 

működési egysége. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a földi élet keletkezését biológiai kísérletek és elméletek alapján 

magyarázza, erről megfogalmazza személyes véleményét is; 

− megkülönbözteti a valódi és az ősbaktérium fogalmát, tudja, 

hogy ezek az élővilág két külön rendszertani csoportjába 

tartoznak, érti és tényekkel igazolja az ősbaktériumok 

különleges élőhelyeken való életképességét; 

− biológiai és csillagászati tények alapján mérlegeli a földön kívüli 

élet valószínűsíthető feltételeit és lehetőségeit. 

Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

− Az élő állapot és kialakulásának magyarázása életkritériumok, a 

baktériumok sejtszerkezete alapján 

− Az ősbaktériumok különleges élőhelyeken való 

életképességének példákkal való igazolása 
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− A Naprendszeren belüli és azon kívüli élet kutatási céljának, 

feltételezéseinek és eddigi eredményeinek ismerete 

Tevékenységek 

− Az élet kialakulására vonatkozó néhány elmélet összevetése vita 

során, önálló (tudományos érvekkel alátámasztott) vélemény 

megfogalmazása 

− A Miller-kísérletet bemutató ábrák, videók keresése, a 

modellrendszerként való értelmezés és az eredmények kritikai 

elemzése kiselőadás vagy házi dolgozat formájában 

− A sejtek kialakulása az ősóceánban – videó megtekintése, közös 

értelmezés 

− Az ősbaktériumok egy-egy jellegzetes csoportját és élőhelyeét 

bemutató kiselőadás készítése (pl. Yellowstone parki 

hőforrások baktériumai, Holt-tengeri sókedvelő baktériumok, 

mélytengeri kénalapú életformák) 

− A földön kívüli élet kutatásáról szóló információk keresése, a 

célok, módszerek és eddigi eredmények összefoglalása (pl. 

üstökösszondák, Mars-kutatás, exobolygók felfedezése) 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

őslégkör, ősóceán, RNS-világ, prokarióta sejt, anaerob anyagcsere, 

cianobaktérium, UV-sugárzás és ózonpajzs, kozmikus sugárzás és 

földmágnesség, ősbaktérium, földön kívüli életlehetőségek 

 

Tematikai 

egység 

Vírusok, sejtmagnélküliek, sejtmagvas egysejtűek, 

gombák, zuzmók 

Órakeret 

8 óra 

Tanulási 

eredmények 

A mikrobák és egyszerű eukarióták példáján a széleskörű 

elterjedtség és a változatosság közötti kapcsolat felismertetése. A 

baktériumok, gombák, vírusok egészségügyi és gazdasági 

jelentőségének igazolása konkrét példák alapján. 

Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: Mitől erjed, 

korhad, rothad a szerves anyag? Mi a fertőzés és hogyan küzdhető 

le? Melyek a gyors szaporodás feltételei és következményei? A 

mikrobiális tevékenység mezőgazdasági, élelmiszer- és 

gyógyszeripari jelentősége. A mikrobiális fertőzések, megelőzésük 

és gyógyításuk.  Ismeretek: Az élettelen természet és az élővilág 

szerveződési szintjei, Eukrióta és prokarióta fogalma, sejtes és nem 

sejtes szerveződési formák. Az élő fogalma. A vírusok nem sejtes 

felépítésű paraziták. A sejtek anyag- és energiaforrásai, az autotróf 

és heterotróf élőlények működésének összefüggése. Az aerob és 

anaerob energianyerés. A fertőzések megelőzésének módjai, az 

orvoshoz fordulás szabályai. Életterek benépesítési lehetőségeinek 

áttekintése a mikrobák példáján. 

Melyik gombát ne szedjem le? Hogyan kerülhető el a penészesedés, 

a kerti növények gombás fertőzése? 
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A gombák testfelépítése, anyag- és energiaforgalma, szerepük az 

életközösségekben. Az ehető és mérgező gombák.  A gombák, 

mikrobák szerepe a talajképződésben. 

Tevékenységek 

Vázlatrajz készítése a megfigyelt preparátumról: mikroszkópos 

kép értelmezése. Egyszerű biológiai kísérlet önálló elvégzése során 

az erjedés (sörélesztő) és az antibiózis folyamatának megfigyelése  

(a fertőtlenítőszerek hatása). Az internet és a könyvtár használata 

az élőlények megismerésére. 

A legfontosabb ehető és mérgező gombák felismerése. 

Gombaszárítás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Sejtes és nem sejtes szerveződés, eukarióta és prokarióta fogalma, 

az élő fogalma autotróf, heterotróf, kemo- és fototróf életmód, 

aerob- és anaerob energianyerés, vírus, baktérium, telep, spóra. 

 

Tematikai 

egység 
A növények életműködései, rendszere 

Órakeret 

12 óra 

Tanulási 

eredmények 

A rendszerezés lehetséges módjainak bemutatása. A felépítés és a 

működés összekapcsolása a növényi szövetek mikroszkópi 

megfigyelése során. A nagy élőlénycsoportok környezeti, 

egészségügyi és gazdasági jelentőségének bemutatása. 

Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: Milyen 

szempontok alapján csoportosíthatóak az élőlények? Mi 

magyarázza a környezetünkben élő növények jellegzetes 

életműködéseit: a felszívást, a növekedést, a virágzást, a 

levélhullást? Mi az évgyűrű, mitől odvasodnak a fák? Miért örülnek 

a gazdák a méhek munkájának? Mikor marad szép és finom a 

cseresznyebefőtt? Ismeretek: Praktikus és fejlődéstörténeti 

csoportosítás. A rendszerezés lehetséges szempontjai, a faj 

fogalma, faj alatti és faj feletti kategóriák gyakorlati alkalmazása a 

mindennapokban. A törzsfa jelentése. Testszerveződési típusok a 

növények országában. A növényi szövettípusok.  A nagy növényi 

rendszertani csoportok (moszatok, mohák, harasztok, 

nyitvatermők, zárvatermők) jellemzése. A testfelépítés, az 

életműködések és a szaporodásmód kapcsolata az élőhellyel. 

Evolúciós irányok a növényvilág fejlődésében.  A növények 

ivartalan szaporítása a mezőgazdaságban és otthon. A diffúzió és 

az ozmózis biológiai szerepe. Az autotróf és heterotróf anyagcsere 

kapcsolata.  A talaj képződésének módja, tulajdonságai, a növények 

szerepe a talajképződésben. A talaj védelmének fontossága a 

fenntartható gazdálkodásban. 

Tevékenységek 

A határozókönyvek felépítésének logikája és használatuk 

gyakorlása. Mikroszkópos képek, illetve preparátumok vizsgálata. 

Példák a növényi szövetek felépítése és működése közötti 
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kapcsolatra.  A megfigyelések rögzítése vázlatrajz formájában. A 

növények szerepének bemutatása az emberiség táplálkozásában 

önálló ismeretszerzés alapján.  A növényi szervek felépítésének 

megismerésén keresztül az életfolyamatok kapcsolataiban az 

okság és korreláció elemzése.  Egyszerű élettani vizsgálatok  (pl. 

ozmózis). Kísérletek önálló elvégzése.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fejlődéstörténeti rendszer, törzsfa, a faj, falalatti és faj feletti 

rendszertani kategóriák növényi szövet és szerv, alkalmazkodás, 

diffúzió, ozmózis, féligáteresztő hártya, talaj. 

 

Tematikai 

egység 
Az állatok életműködései, rendszere 

Órakeret 

24 óra 

Tanulási 

eredmények 

A mechanikai szemlélet alkalmazása az életműködések 

magyarázata során. Az alkalmazkodási változások és az állatfajok 

földrajzi elterjedése összefüggéseinek felismertetése. A felépítés és 

a működés kapcsolatának elemzése állati szervek és szövetek 

megfigyelése során. 

Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: Mit tanulhat a 

technika az állatoktól? Az állattenyésztés hatása az 

élelmiszeriparra, a mezőgazdaságra és a népesedésre. Hogyan 

alkalmazkodott az állatok kültakarója, idegrendszere, táplálkozása, 

életritmusa, szaporodása a környezetükhöz? Ismeretek: A 

mesterséges és a természetes rendszerezés alapelve.  Az állati és 

emberi szövetek főbb típusai. A nagy állati rendszertani csoportok 

(szivacsok, csalánozók, férgek, puhatestűek, ízeltlábúak, 

tüskésbőrűek, elő és fejgerinchúrosok, gerincesek) jellemzése 

testfelépítésük alapján. Állati szervek, életműködések és a 

környezet közti kölcsönös kapcsolatok. Alkalmazkodási 

változások, fejlődési irányok az állatvilág evolúciójában.  Példák az 

állati egyedfejlődés típusaira (kifejlés, átváltozás, teljes átalakulás). 

A bionika és jelentősége: közös fizikai elvek az állati 

életműködésekben és a technikában. 

Tevékenységek 

A határozókönyvek felépítésének logikája és használatuk 

gyakorlása. Egyszerű vizsgálatok, kísérletek önálló elvégzése, a 

mikroszkópos képek elemzése. Preparátumok, makettek, terepi 

tapasztalatok ábrázolása. Az állati szervek felépítésének 

megismerésén keresztül az életfolyamatok kapcsolataiban az 

okság és korreláció elemzése.  Önálló kutatómunka a bionika 

eredményeiről. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fejlődéstörténeti rendszer, állati szövet és szerv, bionika. 
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Tematikai 

egység 
Etológia 

Órakeret 

6 óra 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési céljai 

Az élő rendszerek felépítésében és működésében megfigyelhető 

közös sajátosságok összegzése. A viselkedés és a környezet 

kapcsolatának megfogalmazása, és ezen keresztül az állati 

viselkedés minták alkalmazkodási folyamat bemutatása. 

Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások:  

Hogyan deríthető ki, hogy mit érzékelnek az állatok, és ebből mi a 

fontos számukra? Van-e célja és funkciója az állati (és emberi) 

viselkedéseknek? Mi az állati tájékozódás alapja? Mi vezeti haza a 

galambokat? Hogyan találják meg a méhek a mézelő területeket, a 

virágokat? Miről és miért „beszélgetnek” az állatok? Megérthetjük-

e „beszédüket”? Ismeretek: Az inger, feltétlen reflex, taxis 

kulcsinger és a motiváció. Az öröklött és tanult magatartásformák 

és azok kombinációi.  Jelentős kutatók módszerei, tapasztalatai és 

magyarázatai.  Az állati és az emberi tájékozódás és tanulás típusai. 

Memória és a tanulás (rövid- és hosszú távú memória, felidézés). 

Az állati és az emberi kommunikáció jellemzői. A társas 

kapcsolatok típusai, szerepük a faj fennmaradásában. 

Tevékenységek 

Az öröklött és tanult magatartásformák meg-különböztetése. 

Különböző tanulási módszerek gyűjtése, összehasonlítása 

különböző szempontok alapján (pl. hatékonyság). Az állati 

viselkedés megfigyelése, a tapasztalatok rögzítése és értelmezése, 

az eredmények bemutatása. Szaporodási stratégiák, az állati 

viselkedés és a környezet összefüggéseinek elemzése. Az állati és 

emberi kommunikáció formáinak összevetése példákon keresztül. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Reflex, kulcsinger, motiváció, adaptáció, tanulás, kommunikáció, 

feromon agresszió, altruizmus, kulturális öröklődés. 

 

Tematikai 

egység 

Az élőhelyek jellemzői, alkalmazkodás, az 

életközösségek biológiai sokfélesége 

Órakeret 

12 óra 

Tanulási 

eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

− azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a 

természettudományos problémákat, biológiai és más 

természettudományi területről kiválasztja a jelenségek 

magyarázatához szükséges tényeket és ismereteket; 

− biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába 

rendez, ábrázol, ezek alapján előrejelzéseket, következtetéseket 

fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 
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− az elvégzett vagy elemzett biológiai vizsgálatok során elvégzi az 

adatrögzítés és -rendezés műveleteit, ennek alapján tényekkel 

alátámasztott következtetéseket von le; 

− felismeri a természetes élőhelyeket veszélyeztető tényezőket, 

kifejti álláspontját az élőhelyvédelem szükségességéről, egyéni 

és társadalmi megvalósításának lehetőségeiről; 

− érti az ökológiai rendszerek működése (anyagkörforgás, 

energiaáramlás) és a biológiai sokféleség közötti kapcsolatot, 

konkrét életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási piramist, 

hálózatot elemez; 

− a valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal 

együttműködve megtervez és kivitelez biológiai vizsgálatokat, 

projekteket; 

− tájékozódik a biotechnológia és a bioetika kérdéseiben, ezekről 

folyó vitákban tudományosan megalapozott érveket keres. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− példákkal mutatja be a fontosabb hazai szárazföldi és vizes 

életközösségek típusait, azok jellemzőit és előfordulásait; 

− másokkal együttműködve megtervezi és kivitelezi lakóhelye 

környezeti állapotának eseti vagy hosszabb idejű vizsgálatát, 

értékeli a kapott eredményeket; 

− megfigyelések, leírások és videók alapján azonosítja a 

populációk közötti kölcsönhatások típusait, az ezzel összefüggő 

etológiai jellemzőket, bemutatja ezek jellegét, jelentőségét; 

− érti az ökológiai mutatókkal, bioindikációs vizsgálatokkal 

megvalósuló környezeti állapotelemzések céljait, adott esetben 

alkalmazza azok módszereit; 

− ismeri a levegő-, a víz- és a talajszennyezés forrásait, a 

szennyező anyagok típusait és példáit, konkrét esetek alapján 

elemzi az életközösségekre gyakorolt hatásukat; 

− felismeri és példákkal igazolja az állatok viselkedésének a 

környezethez való alkalmazkodásban játszott szerepét; 

− érti a biológiai sokféleség fogalmát, értékeli a bioszféra 

stabilitásának megőrzésében játszott szerepét, érti az ökológiai 

rendszerek működése és a biológiai sokféleség közötti 

kapcsolatot, konkrét életközösségek vizsgálata alapján 

táplálkozási piramist, hálózatot elemez; 

− érti az ökológiai egyensúly fogalmát, értékeli a jelentőségét, 

példákkal igazolja az egyensúly felborulásának lehetséges 

következményeit. 
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Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

− Az élettelen környezeti tényező fogalmának ismerete és 

összekapcsolása az élettani és ökológiai tűrőképességgel 

− A környezeti tűrőképesség általános értelmezése, típusok 

azonosítása példák alapján 

− Élőhelyek fény-, hőmérsékleti, vízellátási és talajminőségi 

viszonyainak vizsgálat 

− A levegő kémiai, fizikai jellemzőinek vizsgálata, az élőlényekre 

gyakorolt hatásuk elemzése 

− Az édesvízi és tengeri élőhelyek vízminőségét befolyásoló 

tényezők elemzése példákon keresztül 

− A talaj kémiai és fizikai tulajdonságainak, minőségi jellemzőinek 

ismerete, főbb talajtípusok összehasonlítása 

− A környezet eltartóképességének elemzése 

− A biológiai óra és a környezeti ciklusok (napi, éves) közötti 

összefüggés megértése, az aszpektus értelmezése 

− Az életközösségek hosszabb távú, nem ciklikus időbeli 

változásának vizsgálata, a szukcesszió folyamatának 

értelmezése 

− Az élőlények bioszférában történő elterjedését befolyásoló 

tényezők elemzése 

− A testfelépítés, az élettani működés és a viselkedés környezeti 

alkalmazkodásban játszott szerepének vizsgálata, konkrét 

példák elemzése 

− Populációk kölcsönhatásait meghatározó viszonyok elemzése, 

főbb típusok azonosítása és felismerése konkrét példák alapján 

− A biológiai sokféleség fogalmi értelmezése 

− Az ökológiai stabilitás feltételeinek és jellemzőinek vizsgálata, 

veszélyeztető tényezők azonosítása 

− Esettanulmányok elemzése és készítése, helyszíni 

megfigyelések elvégzése, adatgyűjtés és elemzés 

− Az élőhelyek és védett fajok megőrzése biológiai jelentőségének 

értékelése, az ezt támogató egyéni és társadalmi cselekvési 

lehetőségek áttekintése, sikeres példák gyűjtése 

Tevékenységek 

− Az intézmény közelében lévő természeti terület abiotikus 

tényezőinek mérése, aspektusainak vizsgálata, az adatok 

rögzítése és elemzése 

− Az iskola környezetében lévő környezetszennyező források 

feltérképezése 

− Fajok tűrőképességének grafikonokon történő összehasonlítása 

− Különféle vízminták fizikai, kémiai és biológiai vizsgálata 

(nitrát/nitrit-, foszfáttartalom, vízkeménység, pH, BISEL) 
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− Különböző talajminták vízmegkötő képességének, szerves- és 

szervetlenanyag-tartalmának vizsgálata 

− Ülepedő por mennyiségi vizsgálata növényi részeken, 

műtárgyakon 

− A populációk közötti kölcsönhatásokat bemutató videók 

keresése és elemzése  

− Konkrét példák és megfigyelések alapján táblázatok készítése a 

populációk együttélésének módjairól 

− Védett fajok megismerése, esetenként azonosítása határozók és 

mobiltelefonos applikációk segítségével 

− Kiselőadások tartása kihalt fajokról, kihalásuk okairól 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

tűrőképesség, biológiai óra, aszpektus, aerob és anaerob 

környezet, vízminőség, talajminőség, szukcesszió, 

kommenzalizmus, szimbiózis, antibiózis, versengés, parazitizmus, 

zsákmányszerzés, ökológiai stabilitás, biológiai sokféleség, védett 

fajok, fajmegőrző program 

 

Tematikai 

egység 
A Föld és a Kárpát-medence értékei 

Órakeret 

10 óra 

Tanulási 

eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

− az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, 

korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és a rendszerszintű 

gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot 

is figyelembe vesz; 

− a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, 

videót keres, értelmez és felhasznál, vizsgálja azok 

megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

− biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába 

rendez, ábrázol, ezek alapján előrejelzéseket, következtetéseket 

fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

− érti az ökológiai rendszerek működése (anyagkörforgás, 

energiaáramlás) és a biológiai sokféleség közötti kapcsolatot, 

konkrét életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási piramist, 

hálózatot elemez; 

− felismeri a természetes élőhelyeket veszélyeztető tényezőket, 

kifejti álláspontját az élőhelyvédelem szükségességéről, egyéni 

és társadalmi megvalósításának lehetőségeiről; 

− a valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal 

együttműködve megtervez és kivitelez biológiai vizsgálatokat, 

projekteket. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− érvel a Föld mint élő bolygó egyedisége mellett, tényekre 

alapozottan és kritikusan értékeli a természeti okokból és az 

emberi hatásokra bekövetkező változásokat; 

− ismeri a Kárpát-medence élővilágának sajátosságait, 

megőrzendő értékeit, ezeket összekapcsolja a hazai nemzeti 

parkok tevékenységével. 

Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

− A Föld Naprendszeren belüli elhelyezkedésének, kozmikus 

környezetének és a bolygó adottságainak a földi élet 

lehetőségével való összefüggése, az élet hosszú távú 

fennmaradásához és fejlődéséhez kapcsolódó jellemzők 

azonosítása 

− A szárazföldi élővilág egyes kiemelt jelentőségű elemeinek, 

konkrét életközösségeinek és védett fajainak bemutatása, 

értékelése (pl. Amazonas vidéke, afrikai esőerdők és szavannák, 

magashegységek, füves puszták stb.)  

− A Föld óceáni és tengeri életközösségeinek tanulmányozása, 

néhány kiemelt jelentőségű példa elemzése, védendő értékeik 

bemutatása (pl. korallszirtek) 

− A Föld élővilágát különleges nézőpontokból bemutató 

természetfilmek nézése, a szerzett élmények és ismeretek 

megbeszélése 

− A Kárpát-medence földtani és éghajlati adottságainak és az itt 

folyó gazdálkodás kölcsönhatásainak elemzése 

− A Kárpát-medence és az eurázsiai, afrikai élővilág közötti 

kapcsolat megértése (növények elterjedése, madárvándorlások) 

− A Kárpát-medence jellegzetes életközösségeinek megismerése, 

egy-egy endemikus, illetve reliktum faj bemutatása, 

jelentőségük értékelése 

− Néhány hazai nemzeti park jellegzetes természeti 

adottságainak, életközösségeinek vizsgálata, jellemző növény- 

és állatfajainak bemutatása 

− Természetfotók, filmek készítése hazai környezetben, azok 

szemlélése és megbeszélése egyénileg és csoportosan 

Tevékenységek 

− Egyes kontinensek élővilágát bemutató tematikus 

foglalkozások, kiállítások szervezése (pl. Afrika-nap, Dél-

Amerika-nap stb.) 

− A környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos poszterek 

készítése jeles napok alkalmával 

− A Kárpát-medencében található nemzeti parkok honlapjának 

felkeresése, a kiemelkedő értékek bemutatása 
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− A természeti tájat, védendő értékeket bemutató művészeti 

alkotások (rajzok, festmények, fotók, tájleírások) gyűjtése és 

megbeszélése 

− Tájakat, életközösségeket és élőlényeket bemutató művészeti 

alkotások készítése (rajzolás, festés, fotózás, leírások, versek 

írása) 

− Projektmunka készítése: lakóhelyem környezetvédelmi 

problémái, természetvédelmi értékei 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

globális átlaghőmérséklet, ózonpajzs, üvegházhatás, mágneses 

védőpajzs, ártéri erdő, löszgyep, homoki gyep, endemikus fajok, 

reliktum fajok, szikesek, sziklagyepek, nádasok, láprét, hegyi 

kaszálórét, nemzeti parkok 

 

Tematikai 

egység 
Ember és bioszféra – fenntarthatóság 

Órakeret 

11 óra 

Tanulási 

eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

− az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, 

korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és a rendszerszintű 

gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot 

is figyelembe vesz; 

− biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába 

rendez, ábrázol, ezek alapján előrejelzéseket, következtetéseket 

fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

− ismeri a bioinformatika fogalmát, érti a felhasználási 

lehetőségeit, és értékeli a biológiai kutatásokból származó nagy 

mennyiségű adat feldolgozásának jelentőségét; 

− felismeri a természetes élőhelyeket veszélyeztető tényezőket, 

kifejti álláspontját az élőhelyvédelem szükségességéről, egyéni 

és társadalmi megvalósításának lehetőségeiről; 

− tájékozódik a biotechnológia és a bioetika kérdéseiben, ezekről 

folyó vitákban tudományosan megalapozott érveket alkot; 

− valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal 

együttműködve megtervez és kivitelez biológiai vizsgálatokat, 

projekteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− konkrét példák alapján vizsgálja a bioszférában végbemenő 

folyamatokat, elemzi ezek idő- és térbeli viszonyait, azonosítja 

az emberi tevékenységgel való összefüggésüket; 

− történeti adatok és jelenkori esettanulmányok alapján értékeli a 

mezőgazdaság, erdő- és vadgazdaság, valamint a halászat 
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természetes életközösségekre gyakorolt hatását, példák alapján 

bemutatja az ökológiai szempontú, fenntartható gazdálkodás 

technológiai lehetőségeit; 

− példák alapján elemzi a levegő-, a víz- és a talajszennyeződés, az 

ipari és természeti katasztrófák okait és ezek következményeit, 

az emberi tevékenységnek az élőhelyek változásához vezető 

hatását, ennek alapján magyarázza egyes fajok 

veszélyeztetettségét; 

− érti és elfogadja, hogy a jövőbeli folyamatokat a jelen cselekvései 

alakítják, tudja, hogy a folyamatok tervezése, előrejelzése 

számítógépes modellek alapján lehetséges; 

− a kutatások adatai és előrejelzései alapján értelmezi a globális 

éghajlatváltozás élővilágra gyakorolt helyi és bioszféra szintű 

következményeit; 

− értékeli a környezet- és természetvédelem fontosságát, megérti 

a nemzetközi összefogások és a hazai törekvések jelentőségét, 

döntései során saját személyes érdekein túl a természeti 

értékeket és egészségmegőrzési szempontokat is mérlegeli. 

Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

− A fenntarthatóság fogalmának komplex értelmezése, a 

természeti, technológiai és gazdasági folyamatok közötti 

összefüggések feltárása 

− Az élő rendszerekre gyakorolt, emberi tevékenységgel 

összefüggő hatások adatok alapján való azonosítása, a 

lehetséges következmények felismerése 

− A fenntarthatósággal összefüggő egyéni, közösségi, nemzeti és 

globális szintű felelősségek és cselekvési lehetőségek elemzése, 

megfogalmazása 

− A növénytermesztés és állattenyésztés, az erdő- és 

vadgazdálkodás, a halászat és haltenyésztés történeti és 

jelenkori technológiáinak a fenntarthatóság szempontjából való 

kritikai elemzése, alternatívák keresése 

− A Föld globális szintű környezeti folyamatai, pl. az 

éghajlatváltozás vizsgálatára szolgáló módszerek („big data”, 

számítógépes modellezés) megismerése, az előrejelzések 

megbízhatóságának értékelése 

− A környezet- és természetvédelem törvényi szabályozásának, a 

nemzetközi egyezmények jelentőségének példákkal való 

bizonyítása 

− Az ökológiai fenntarthatósággal összefüggő civil 

kezdeményezések és szervezetek tevékenységének 

megismerése, lehetőség szerinti segítése 
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− Fenntarthatósággal kapcsolatos tematikus programokban való 

aktív részvétel 

Tevékenységek 

− Az üvegházhatás alapvető jelentőségének és a növekedés 

következményeinek megbeszélése 

− A Föld éghajlatában várható változások élőlényekkel, 

életközösségekkel való összefüggésével kapcsolatos 

információk keresése, összefoglalása, az éghajlatváltozást 

modellező szimulációk (játékprogramok) kipróbálása 

− Kiselőadás a Fenntartható Fejlődési Célokról 

− Klímavédelemmel kapcsolatos önálló projekt kidolgozása, az 

eredmények megosztása más iskolákkal, klímavédelmi 

egyezmény alkotása projekt/vita keretében 

− Az egészséges ívóvíz és a vizes élőhelyek biztosításával 

kapcsolatos projektmunka kidolgozása, az eredmények 

megosztása más iskolákkal 

− Az interneten is bemutatkozó vagy a lakóhely környezetében 

található biogazdálkodás felkeresése, összefoglaló készítése az 

ott alkalmazott gazdálkodási módszerekről 

− Ökológiai lábnyom számítása internetes applikáció segítségével, 

egyéni és közösségi cselekvésre vonatkozó következtetések 

levonása 

− Hulladékhasznosítási és szennyvíztisztítási eljárások 

megbeszélése, ötletek megvitatása 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

globális éghajlatváltozás, üvegházgázok, klímamodellek, 

fenntarthatóság, ökológiai gazdálkodás, biogazdálkodás, élőhely-

degradáció és -védelem, invazív faj, természetvédelmi törvény, „big 

data” 

 

 

 

 

9. évfolyam – ALAPÓRA 

 

A 9. évfolyamon a biológia tantárgy alapóraszáma: 108 óra (3X36 hét) 

 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 
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Témakör: 1. A biológia tudománya 

Javasolt óraszám: 3 óra 

Tanulási eredmények 

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

végére: 

a vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést fogalmaz meg, ennek 

bizonyítására vagy cáfolatára kísérletet tervez és kivitelez, azonosítja és beállítja a 

kísérleti változókat, megfigyeléseket és méréseket végez; 

NAT témakör Témakör neve Javasolt óraszám 

1. A biológia 

kutatási céljai és 

módszerei 

A biológia tudománya 3 

2. Az élet eredete és 

szerveződése 

 

Az élővilág egysége, a 

felépítés és működés 

alapelvei 

10 

2.Az élet eredete és 

szerveződése 

 

 

A sejt és a genom 

szerveződése és működése 

12 

2. Az élet eredete és 

szerveződése 

 

Sejtek, szövetek, szervek   

Élet és energia 

Az élet eredete és feltételei  

 

10 

9 

4 

 

4. Öröklődés és 

evolúció 

A biotechnológia 

módszerei és 

alkalmazása 

A változékonyság molekuláris 

alapjai, sejt és genom 

14 

4. Öröklődés és 

evolúció 

Egyedszintű öröklődés 16 

 Az élőlények jellemzői, 

viselkedés és környezet 

18 

4.Öröklődés és 

evolúció 

A biológiai evolúció 12 

Összesen: 108 
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az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan 

mérlegeli a lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is 

figyelembe vesz; 

egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmaz biológiai 

vizsgálati módszereket, ismeri a fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt 

használni; 

biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

ismeri a biológiai kutatások alapvető céljait, legfontosabb területeit, értékeli az élet 

megértésében, az élővilág megismerésében és megóvásában játszott szerepét; 

példákkal igazolja a biológiai ismereteknek a világképünk és a technológia fejlődésében 

betöltött szerepét, gazdasági és társadalmi jelentőségét; 

ismeri a tudományos és áltudományos közlések lényegi jellemzőit, ezek 

megkülönböztetésének képességét életvitelének alakításában is alkalmazza. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A biológiai kutatások alapvető céljainak, világképünket és mindennapi életünket alakító 

eredményeinek tudománytörténeti példákkal való bemutatása 

A tudományos vizsgálatok menetének ismerete, vizsgálatokban való tudatos alkalmazása 

és nyomon követése kísérletelemzésekben 

A biológiai vizsgálatok során alkalmazható, egyszerűbb laboratóriumi és terepmunkára 

alkalmas eszközök ismerete, vizsgálatok esetében a megfelelő kiválasztása és 

használata 

A tudományos gondolkodás műveleteiről szerzett alapszintű ismeret, a műveletek 

alkalmazásában való jártasság, adott probléma esetén a célravezető módszer 

kiválasztása és alkalmazása 

Az ismeretszerzésben és a problémamegoldásban a másokkal való együttműködés 

fontosságának felismerése, a közös munkában való aktív szerepvállalás 

Tényekre alapozott, koherens érvelés, véleményalkotás és mások meghallgatásának 

képessége 

Kísérleti megfigyelések, mérési és statisztikai adatok megfelelő rögzítése, rendezése és 

feldolgozása, az ebből levonható következtetések és további kutatási kérdések 

megfogalmazása 

A modern biológia kulcsterületeinek, ezek technológiai lehetőségeinek ismerete, a kutatás 

és alkalmazás etikai, társadalmi-gazdasági kérdéseiben véleményalkotási és 

vitaképesség 

A népszerűsítő és a tudományos igényű információs forrásokról való tájékozottság, az 

álhírek, áltudományos közlések felismerése, velük szemben tényekre alapozott 

kritikai érvelés.   

Fogalmak 

kutatási kérdés, hipotézis, kísérlet, kísérleti változó, valószínűség, rendszerbiológia, 

molekuláris biológia, biotechnológia, bioetika, bioinformatika, bionika 
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Javasolt tevékenységek 

− A tudományos gondolkodás műveleteinek tudatos alkalmazása konkrét példán 

és/vagy egy tudós munkásságának bemutatásán keresztül 

− A hétköznapi és a tudományos megfigyelés összehasonlítása, konkrét példa 

bemutatása 

− Strukturált, félig strukturált vagy nem strukturált (a csoport készségszintjétől 

függően) biológiai kísérlet kivitelezése, jegyzőkönyv készítése, a kísérleti eredmények 

értékelése és publikálása 

− Irányított kutatási terv elkészítése, hipotézis önálló felállítása, a függő és független 

változók megállapítása, projektmunka elkészítése 

− Biológiai kutatóintézet (valós vagy virtuális) meglátogatása, beszámoló készítése a 

kutatási területekről és módszerekről  

− Egy-egy tudós megszemélyesítésével kerekasztal-beszélgetés egy tudományos 

problémáról  

− Bionikai alkalmazások példáinak keresése, kiselőadás, házi dolgozat készítése (pl. 

strukturális bionika, szenzorbionika) 

− Természettudományos ismeretterjesztő folyóiratok cikkeinek feldolgozása, kivonat, 

reflexió írása 

Témakör: Az élővilág egysége, a felépítés és működés alapelvei 

Javasolt óraszám: 10 óra  

Tanulási eredmények 

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

végére: 

− az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza 

a statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan 

mérlegeli a lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is 

figyelembe vesz; 

− biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek 

alapján előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat 

értelmezi; 

− értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozás szerepét az élő 

rendszerek normál működési állapotának fenntartásában;  

− megérti, miért és hogyan mehetnek végbe viszonylag alacsony hőmérsékleten, nagy 

sebességgel kémiai reakciók a sejtekben, vizsgálja az enzimműködést befolyásoló 

tényezőket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− felismeri a szerveződési szintek atomoktól a bioszféráig való egymásba épülését, tudja 

a biológiai problémákat és magyarázatokat a megfelelő szinttel összefüggésben 

értelmezni; 
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− tényekkel bizonyítja az élőlények elemi összetételének hasonlóságát, a biogén elemek, 

a víz, az ATP és a makromolekulák élő szervezetekben betöltött alapvető szerepét, és 

ezt összefüggésbe hozza kémiai felépítésükkel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A szerveződési szintek hierarchikus és rendszerszemléletű elvének felismerése a 

tanulók által ismert, felidézett társadalmi, gazdasági, technológiai vagy természeti 

rendszerek példái alapján 

− Az energiáról meglévő tanulói tudás felszínre hozása, az energiafajták és átalakítási 

módok áttekintése példák alapján, a fény, a kémiai és a biológiai energia összefüggésbe 

hozása  

− Az információról meglévő tanulói tudás felszínre hozása, a sokféleséggel és a 

rendezettséggel való kapcsolat felismerése mindennapi példák és természeti 

jelenségek értelmezése alapján 

− A szervetlen és a szerves anyagok közötti kapcsolat tudománytörténeti, technológiai 

és biológiai szempontú értelmezése, az élet szénalapúsága 

− Az optimális enzimműködés kísérletes bemutatása, az enzimműködés és az 

anyagcserezavarok kapcsolatának példákkal való bemutatása 

− Biogén elemek kimutatása, következtetések levonása 

− A víznek az élet szempontjából kitüntetett szerepe melletti érvelés 

− A makromolekulák és monomerjeik felépítése és funkciója közötti kapcsolatok 

sokoldalú elemzése 

− A szabályozottság elvének elmélyítése mindennapi életből vett technológiai példák 

alapján, a szabályozott állandó állapot jelentőségének felismerése 

Fogalmak 

rendszer, szerveződési szint, egymásba épülés, biológiai energia és ATP, biogén elem, 

víz, makromolekulák, enzimek, sokféleség és információ, fehérjeszerkezet, vezérlés és 

szabályozás 

Javasolt tevékenységek 

− Biogén elemek kimutatása növényi és állati eredetű szervekből (levél, csont) 

− Szerves makromolekulák kimutatása (pl. biuret-próba, Fehling-reakció) 

− Enzimműködés vizsgálata (pl. hidrogén-peroxid-kataláz, keményítő-nyálamiláz) 

különböző környezeti feltételek (változó beállítások) között 

− A fehérjék szerkezetét befolyásoló tényezők vizsgálata (pl. tojásfehérje-oldattal) 

− Diffúzióval és ozmózissal kapcsolatos kísérletek elvégzése és/vagy értelmezése 

− Programvezérelt, automatizált technológiai rendszerek (pl. klíma, mosógép, ABS 

fékrendszer stb.) keresése és elemzése, összehasonlítása az élő rendszerek valamely 

részműködésével, a szabályozás és vezérlés közötti különbségek megbeszélése  
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Témakör: A sejt és a genom szerveződése és működése 

Javasolt óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények  

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

végére: 

− azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a természettudományos 

problémákat, biológiai és más természettudományi területről kiválasztja a jelenségek 

magyarázatához szükséges tényeket és ismereteket; 

− érti a biológia molekuláris szintű vizsgálati módszereinek elméleti alapjait és 

felhasználási lehetőségeit, ezek eredményeit konkrét kísérleti leírásokban értelmezi; 

− ismeri a bioinformatika fogalmát, érti a felhasználási lehetőségeit és értékeli a 

biológiai kutatásokból származó nagy mennyiségű adat feldolgozásának jelentőségét; 

− a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez 

és felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

− értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozás szerepét az élő 

rendszerek normál működési állapotának fenntartásában. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ábrák, animációk alapján értelmezi és biológiai tényekkel alátámasztja, hogy a vírusok 

az élő és élettelen határán állnak; 

a felépítés és működés összehasonlítása alapján bemutatja a sejtes szerveződés kétféle 

típusának közös jellemzőit és alapvető különbségeit, értékeli ezek jelentőségét; 

tényekkel igazolja a baktériumok anyagcseréjének sokfélesége, gyors szaporodása és 

alkalmazkodóképessége közötti összefüggést; 

felismeri az összetett sejttípus mikroszkóppal megfigyelhető sejtalkotóit, magyarázza a 

sejt anyagcsere-folyamatainak lényegét, igazolja, hogy azok a környezettel folytonos 

kölcsönhatásban mennek végbe; 

ismeri az örökítőanyag többszintű szerveződését, képek, animációk alapján értelmezi a 

sejtekben zajló biológiai információ tárolásának, átírásának és kifejeződésének 

folyamatait; 

tudja, hogy a sejtekben és a sejtek között bonyolult jelforgalmi hálózatok működnek, 

amelyek befolyásolják a génműködést, és felelősek lehetnek a normál és a kóros 

működésért is;  

összehasonlítja a sejtosztódás típusait, megfogalmazza ezek biológiai szerepét, megérti, 

hogy a soksejtű szervezetek a megtermékenyített petesejt és utódsejtjei 

meghatározott számú osztódásával és differenciálódásával alakulnak ki; 

ismeri az őssejt fogalmát, különféle típusait, jellemzőit, különbséget tesz őssejt és 

daganatsejt között; 

felismeri az összefüggést a rák kialakulása és a sejtciklus zavarai között, megérti, hogy mit 

tesz a sejt és a szervezet a daganatok kialakulásának megelőzéséért.  
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A vírusok felépítése, szaporodása és a megbetegedések közötti összefüggések felismerése 

egy konkrét betegség (pl. influenza) kapcsán, a betegségek megelőzési és gyógyítási 

lehetőségeinek számbavétele, tévképzetek eloszlatása 

A prokarióta és eukarióta sejttípusok összehasonlítása, a felépítés, működés és 

alkalmazkodás főbb összefüggéseinek bemutatása  

Az eukarióta sejttípusok kialakulását magyarázó elmélet bizonyítékainak ismertetése 

A főbb sejtalkotók mikroszkópos képének tanulmányozása, felépítésük egyszerű 

lerajzolása és működésük bemutatása, a működések összekapcsolása a 

szervezetszintű folyamatokkal 

A génműködés alapelveinek megértése: aktív és nem aktív régiók , gének bekapcsolása, 

kikapcsolása, módosítása  

Az őssejt és a differenciált sejt összehasonlítása génaktivitás alapján, a különbség 

felismerése őssejt és daganatsejt között 

A sejtciklus biológiai szerepének, szakaszainak és szabályozásának megértése, a 

daganatelnyomó és DNS-javító fehérjék létezése, a programozott sejthalál szerepe. 

A sejtosztódás egyes típusainak értelmezése, biológiai szerepének összekapcsolása az 

emberi sejtek, szervek működésével (őssejtek, differenciált sejt, sebgyógyulás, 

ivarsejtképzés) 

A sejten belüli és a sejtek közötti jelforgalmi hálózatok biológiai jelentőségének 

felismerése egy-egy egyszerűbb példa alapján 

Felismeri az összefüggést a rák kialakulása és a sejtciklus zavarai között, megérti, hogy 

mit tesz a sejt és a szervezet a daganatok kialakulásának megelőzéséért 

Fogalmak 

vírus, baktérium, prokarióta, eukarióta, gén, kromoszóma, fehérjeszintézis, sejtciklus, 

sejtosztódás, őssejt, differenciált sejt, mitózis, meiózis, jelforgalom, biológiai hálózat, 

daganatképződés, rák, GMO 

Javasolt tevékenységek 

− Prokarióta és eukarióta sejt összehasonlítása ábrák, mikrofotók és mikroszkópi 

metszetek alapján 

− Baktériumok izolálása táptalajra a környezetből és emberi bőrről, a tenyészet 

inkubálása, telepek morfológiai vizsgálata 

− Kromoszóma felépítésének modellezése 

− A mitózis és a meiózis osztódási folyamatának ábrákon, mikrofotókon és/vagy 

mikroszkópi metszeteken történő összehasonlítása, értelmezése 

− A sejtciklust és a biológiai információ másolását, átírását és kifejeződését bemutató 

animációk elemzése 

− A géntechnológiai eljárások néhány bioetikai kérdésének megvitatása  

− Forrásfelkutatás a számítógépes módszerek és a rákkutatás kapcsolatára 

− A daganatos betegségekről szóló hiteles webes tájékoztató oldalak információinak 

értelmezése 
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− Kiselőadás védőoltásokról, vírus és baktérium okozta betegségekről, a mikroszkóp 

felfedezésének és alkalmazásának történetéről, egy-egy meghatározó kutató 

munkásságáról  

− Fertőtlenítési és sterilizálási eljárások korszerű eljárásainak megismerése, 

Semmelweis Ignác munkásságának rövid megismerése (kiselőadás, kisfilm stb. 

formájában) 

 

Témakör: Sejtek és szövetek 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

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

végére: 

az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan 

mérlegeli a lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is 

figyelembe vesz; 

felismeri a szerveződési szintek atomoktól a bioszféráig való egymásba épülését, tudja a 

biológiai problémákat és magyarázatokat a megfelelő szinttel összefüggésben 

értelmezni; 

egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmaz biológiai 

vizsgálati módszereket, ismeri a fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt 

használni; 

tájékozódik a biotechnológia és a bioetika kérdéseiben, ezekről folyó vitákban 

tudományosan megalapozott érveket alkot. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

fénymikroszkópban, ábrán vagy fotón felismeri és jellemzi a főbb állati és növényi 

szövettípusokat, elemzi, hogy milyen funkciók hatékony elvégzésére specializálódtak. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A többsejtű életforma alapvető jellemzőinek azonosítása, az ebben rejlő (evolúciós) 

előnyök felismerése, megfogalmazása 

A (transzmissziós) fénymikroszkóp működési elvének ismerete, a nagyítás és a 

felbontóképesség értelmezése, a mikroszkóp alapbeállításának képessége, mikrofotó 

készítése mobiltelefonnal 

Növényi metszetek, preparátumok készítése, fénymikroszkópos vizsgálata, rajzok, fotók 

készítése és rendszerezése 

A növényi szövetek alaptípusainak megkülönböztetése, a sejttani jellemzők és a 

szövettípus biológiai funkciója közötti összefüggés érvekkel való bizonyítása  

A zárvatermő növények szerveinek ismerete, a gyökér, a szár a levél és a virág jellegzetes 

szöveti felépítésének azonosítása 

A különféle emberi (állati) szövetek sejttípusainak kialakulására vezető differenciálódási 

folyamat elvi értelmezése, egy konkrét példán (pl. vérsejtek képzése) való bemutatása 
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Állati vagy emberi szövetekről, szervekről készült metszetek fénymikroszkópos 

vizsgálata vagy fotókon való összehasonlítása és jellemzése 

Az emberi szövetek alaptípusainak (hám-, kötő- és támasztó-, izom-, ideg-) jellemzése a 

felépítés és működés kapcsolatba hozásával, néhány fontosabb altípus elkülönítése 

A gyógyászatban alkalmazott diagnosztikus szövettani vizsgálatok céljának, egy-egy 

módszerének ismerete, a daganatos betegségek felismerésében játszott szerepének 

értékelése 

Fogalmak 

osztódó és állandósult (növényi) szövetek, őssejt fogalma és típusai, daganatsejt, 

embrionális fejlődés, hám-, kötő- és támasztó-, izom-, idegszövet 

Javasolt tevékenységek 

− A (transzmissziós) fénymikroszkóp felépítésének és működésének megbeszélése, 

alkalmazásának gyakorlása 

− Növényi szövetek mikroszkópos vizsgálata önálló metszetkészítéssel, rajzolás és 

fotózás mobiltelefonnal  

− Növénytani szervpreparátumok főbb szövettípusainak tanulmányozása, jellemzése 

− Állati szövetek mikroszkópos vizsgálata, rajzolás és fotózás mobiltelefonnal  

− Állattani preparátumok főbb szövettípusainak tanulmányozása, jellemzése 

− Daganatos elváltozásokról, diagnosztikáról, kezelésről kiselőadás, csoportmunka 

Témakör: Élet és energia 

Javasolt óraszám: 9 óra 

Tanulási eredmények 

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

végére: 

biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

a vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést fogalmaz meg, ennek 

bizonyítására vagy cáfolatára kísérletet tervez és kivitelez, azonosítja és beállítja a 

kísérleti változókat, megfigyeléseket és méréseket végez; 

érti az ökológiai rendszerek működése (anyagkörforgás, energiaáramlás) és a biológiai 

sokféleség közötti kapcsolatot, konkrét életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási 

piramist, hálózatot elemez; 

egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmaz biológiai 

vizsgálati módszereket, ismeri a fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt 

használni. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

ismeri és példákkal bizonyítja az élőlények szén- és energiaforrásainak különféle 

lehetőségeit, az anyagcseretípusok közötti különbséget; 

vázlatrajzok, folyamatábrák és animációk alapján értelmezi a biológiai energiaátalakítás 

sejtszintű folyamatait, azonosítja a fotoszintézis és a sejtlégzés fő szakaszainak sejten 

belüli helyét és struktúráit, a fontosabb anyagokat és az energiaátalakítás jellemzőit; 
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a sejtszintű anyagcsere-folyamatok alapján magyarázza a növények és állatok közötti 

ökológiai szintű kapcsolatot, a termelő és fogyasztó szervezetek közötti 

anyagforgalmat; 

a valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal együttműködve megtervez és 

kivitelez biológiai vizsgálatokat, projekteket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A fotoszintézis biológiai szerepének érvekkel való igazolása, a folyamat alapegyenletének 

ismerete, fő szakaszainak elkülönítése 

Az erjesztés és a sejtlégzés megkülönböztetése, az erjesztés biológiai előfordulásának és 

technológiai alkalmazásának ismerete, példákkal való igazolása 

A sejtlégzés biológiai szerepének érvekkel való igazolása, a folyamat alapegyenletének 

ismerete, fő szakaszainak elkülönítése 

Folyamatábrák elemzése és készítése a fotoszintézis és a (sejt)légzés fő szakaszairól, a 

folyamatok vizualizálása és értelmezése 

Kísérletek tervezése, elvégzése a fotoszintézis és a (sejt)légzés vizsgálatára, kutatási 

kérdések megfogalmazása, változók beállítása, adatok rögzítése és elemzése, 

következtetések levonása 

Az életközösségek anyag- és energiaforgalmának megértése, a szénkörforgás diagramon 

való ábrázolása, a sejtszintű folyamatokkal való kapcsolatba hozása 

Fogalmak 

autotróf és heterotróf, kemotróf és fototróf, biológiai energia és ATP, fotoszintézis, 

erjedés, sejtlégzés, aerob és anaerob folyamat, szénkörforgás 

Javasolt tevékenységek 

− Levél keresztmetszetének vizsgálata modell vagy ábra, illetve önállóan készített 

metszet alapján 

− Gázcserenyílások eloszlásának, nyitódásának és záródásának mikroszkópos 

vizsgálata (ozmózis)  

− Színtestek azonosítása mikroszkópos vizsgálatokban, aktivitásuk vizsgálata a levél 

színén takarásos (árnyék) módszerrel 

− Levélkivonat készítése, növényi színanyagok papírkromatográfiás vizsgálata  

− A fotoszintézis mértékének a fény erősségétől, színétől való függését vizsgáló 

kísérletek tervezése és kivitelezése 

− A szén-dioxid-mennyiség fotoszintézis intenzitására gyakorolt hatásának kísérleti 

vizsgálata 

− A fotoszintézis során keletkező oxigén kimutatása 

− Csírázás, illetve emberi légzés során keletkező szén-dioxid kimutatása meszes vízzel 

− Keményítő kimutatása levélben 

− Élesztőgombák alkoholos erjesztésének környezeti tényezőit vizsgáló kísérletek 

elvégzése 

− Anyagcseretípusok vizsgálata hétköznapi példákon keresztül (baktériumok szerepe 

az élelmiszeriparban, mezőgazdaságban stb.) 
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Témakör: Az élet eredete és feltételei 

Javasolt óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények 

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

végére: 

azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a természettudományos 

problémákat, biológiai és más természettudományi területről kiválasztja a jelenségek 

magyarázatához szükséges tényeket és ismereteket; 

az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan 

mérlegeli a lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is 

figyelembe vesz; 

biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

ki tudja fejteni, hogy a sejt az élő szervezetek szerkezeti és működési egysége. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

a földi élet keletkezését biológiai kísérletek és elméletek alapján magyarázza, erről 

megfogalmazza személyes véleményét is; 

megkülönbözteti a valódi és az ősbaktérium fogalmát, tudja, hogy ezek az élővilág két 

külön rendszertani csoportjába tartoznak, érti és tényekkel igazolja az ősbaktériumok 

különleges élőhelyeken való életképességét; 

biológiai és csillagászati tények alapján mérlegeli a földön kívüli élet valószínűsíthető 

feltételeit és lehetőségeit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Az élő állapot és kialakulásának magyarázása életkritériumok, a baktériumok 

sejtszerkezete alapján 

Az ősbaktériumok különleges élőhelyeken való életképességének példákkal való 

igazolása 

A Naprendszeren belüli és azon kívüli élet kutatási céljának, feltételezéseinek és eddigi 

eredményeinek ismerete 

Fogalmak 

őslégkör, ősóceán, RNS-világ, prokarióta sejt, anaerob anyagcsere, cianobaktérium, UV-

sugárzás és ózonpajzs, kozmikus sugárzás és földmágnesség, ősbaktérium, földön kívüli 

életlehetőségek 

Javasolt tevékenységek 

− Az élet kialakulására vonatkozó néhány elmélet összevetése vita során, önálló 

(tudományos érvekkel alátámasztott) vélemény megfogalmazása 

− A Miller-kísérletet bemutató ábrák, videók keresése, a modellrendszerként való 

értelmezés és az eredmények kritikai elemzése kiselőadás vagy házi dolgozat 

formájában 

− A sejtek kialakulása az ősóceánban – videó megtekintése, közös értelmezés 
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− Az ősbaktériumok egy-egy jellegzetes csoportját és élőhelyeét bemutató kiselőadás 

készítése (pl. Yellowstone parki hőforrások baktériumai, Holt-tengeri sókedvelő 

baktériumok, mélytengeri kénalapú életformák) 

A földön kívüli élet kutatásáról szóló információk keresése, a célok, módszerek és eddigi 

 

Témakör: A változékonyság molekuláris alapjai 

Javasolt óraszám: 14 óra 

Tanulási eredmények  

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

végére: 

az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan 

mérlegeli a lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is 

figyelembe vesz; 

példákkal igazolja a biológiai ismereteknek a világképünk és a technológia fejlődésében 

betöltött szerepét, gazdasági és társadalmi jelentőségét; 

biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

érti a biológia molekuláris szintű vizsgálati módszereinek elméleti alapjait és 

felhasználási lehetőségeit, ezek eredményeit konkrét kísérleti leírásokban értelmezi; 

ismeri a bioinformatika fogalmát, érti a felhasználási lehetőségeit és értékeli a biológiai 

kutatásokból származó nagymennyiségű adat feldolgozásának jelentőségét; 

megérti a különféle biotechnológiai eljárások célját és módszertani alapjait, a róluk folyó 

vitában több szempontú, tudományos tényekre alapozott véleményt formál; 

megérti a bionika eredményeinek alkalmazási lehetőségeit, értékeli a bioinformatika, az 

információs technológiák alkalmazásának orvosi, biológiai jelentőségét; 

tájékozódik a biotechnológia és a bioetika kérdéseiben, ezekről folyó vitákban 

tudományosan megalapozott érveket alkot. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

ismeri az örökítőanyag bázissorrendjének vagy bázisainak megváltozásához vezető 

folyamatokat, konkrét esetekben azonosítja ezek következményeit; 

az örökítőanyag felépítéséről és működéséről alkotott tudását összefüggésbe hozza a 

géntechnológia, a génszerkesztés céljával és módszertani alapjaival, tényekre 

alapozottan, kritikai szemlélettel elemzi a genetikai módosítások vélt vagy valós 

előnyeit és kockázatait; 

felismeri a kapcsolatot az életmód és a gének kifejeződése között, érti, hogy a sejt és az 

egész szervezet jellemzőinek kialakításában és fenntartásában kiemelt szerepe van a 

környezet általi génaktivitás-változásoknak. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A DNS bázissorrendje, a fehérje aminosavsorrendje, térszerkezete és biológiai funkciója, 

valamint a tapasztalható jelleg közötti összefüggés példaszerű  bemutatása 
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A mutációk és a betegségek (anyagcserezavarok, daganatos betegségek) 

összefüggéseinek felismerése, konkrét példa elemzése 

A szerzett tulajdonságok örökölhetősége, epigenetikai hatások értelmezése: az 

életmóddal (táplálkozás, mozgás, dohányzás) és más környezeti hatásokkal (pl. 

stressz) módosítható genetikai információ (pl. miért nem mindegy, hogy valamely 

tulajdonság az apai vagy anyai gén által kódolt) 

A DNS-bázissorrend megállapítás jelentőségének felismerése, a DNS-chip, a genetikai 

ujjlenyomat módszerének bemutatása, a gyakorlati alkalmazások példáinak 

áttekintése és értékelése 

A géntechnológiák céljának és eljárásainak megismerése, a rekombináns DNS, a 

génszerkesztés, a klónozás biológiai alapjainak és gyakorlati felhasználásának (pl. 

igazságügyi orvostani és diagnosztikai vizsgálatok) bemutatása 

A géntechnológia orvostudományban, gyógyszeriparban, növénytermesztésben, 

állattenyésztésben, élelmiszeriparban való alkalmazásának példákkal történő 

bemutatása (humán genom projekt, génterápia, genetikailag megváltoztatott 

élőlények) 

A bioinformatika céljának, alkalmazási lehetőségeinek és jövőbeli jelentőségének 

megértése (pl. evolúciós leszármazási kapcsolatok keresése adatbázisok alapján, 

kapcsoltság elemzése egyes betegségek és gének összefüggésének vizsgálatához, 

jelátviteli hálózatok modellezése) 

A bioetika kialakulására vezető okok és a főbb alkalmazási területek áttekintése, bioetika 

alapelvein alapuló érvelés (pl. a genetikai kutatások előnyei és kockázatai, az 

állatkísérletek kérdései, transzplantáció és biorobotika, a jövőbeli hatások 

előrejelzése) 

Fogalmak 

mutáció, mutagén, epigenetikai hatás, géntechnológia, klónozás, génszerkesztés, 

génmódosítás, géndiagnosztika, bioinformatika, bioetika 

Javasolt tevékenységek 

− Tanulóknak szóló, epigenetikával foglalkozó online oldalak  animációinak, video- és 

ábraanyagainak áttekintése, a látottak értelmezése 

− A növényi géntechnológia néhány ismert alkalmazási példájának (pl. Bt-toxin bevitel, 

aranyrizs, érésgátlás, stressztűrő fajták stb.) bemutatása, az előnyök és kockázatok 

kritikai elemzése 

− A génmódosított haszonnövényekkel és -állatokkal kapcsolatos  érvelés 

− DNS kimutatása egyszerű vizsgálattal (pl. banánból) 

Témakör: Egyedszintű öröklődés 

Javasolt óraszám: 16 óra 

Tanulási eredmények  

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

végére: 
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az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan 

mérlegeli a lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is 

figyelembe vesz; 

biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozások szerepét az élő 

rendszerek normál működési állapotának fenntartásában; 

megérti a bionika eredményeinek alkalmazási lehetőségeit, értékeli a bioinformatika, az 

információs technológiák alkalmazásának orvosi, biológiai jelentőségét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

érti az örökítőanyagban tárolt információ és a kifejeződő tulajdonságok közötti 

összefüggést, megkülönbözteti a genotípust és a fenotípust, a fenom-genom 

összefüggéseket konkrét esetek magyarázatában alkalmazza; 

megérti a genetikai információ nemzedékek közötti átadásának törvényszerűségeit, 

ezeket konkrét esetek elemzésében alkalmazza. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Mendel kutatási módszerének (kísérletek, hipotézisek felállítása, statisztikai 

megközelítés) elemzése, az eredmények és a levont következtetések kapcsolatba 

hozása 

A gének, a DNS és a kromoszómák (testi és ivari) kapcsolatának megértése, a gének és a 

tulajdonságok kapcsolatának sokoldalú elemzése 

A mendeli öröklődés kiterjesztése: példák és magyarázatok a Mendel-szabályoktól való 

eltérésekre  

A környezet fenotípusra gyakorolt hatásának megértése, példákkal való igazolása 

A genom és a fenom kapcsolatának megértése (hogyan, hányféleképpen jöhet létre a 

fenotípus) 

A fenotípus-elemzésben rejlő lehetőségek feltérképezése (miért és hogyan idéz elő 

elváltozásokat a genetikai és a környezeti tényezők egymásra hatása)  

Az egyénre szabott gyógyítási lehetőségek céljának, jelenlegi alkalmazásainak és jövőbeli 

lehetőségeinek megismerése, értékelése 

Fogalmak 

gén, allél, genotípus, fenotípus, Mendel-szabályok, domináns, recesszív, öröklésmenet, 

családfa, genom, fenom, bioinformatika, személyre szabott gyógyítás 

Javasolt tevékenységek 

− Mendel kísérleteinek módszertani és tudományos technikai szempontokból való 

áttekintése, bemutató összeállítása 

− Kapcsolt öröklődésekkel, génkölcsönhatások kal kapcsolatos példa megbeszélése 

− Genetikai tanácsadási szituációk, esetleírások, családfák értelmezése humán genetikai 

betegségek/jellegek esetében 

− Tanulóknak szóló, genetikával foglalkozó online oldalak animációinak, ábraanyagának 

áttekintése, a leírtak, látottak értelmezése 
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− Humán genetikai vizsgálatokat (tesztelést) leíró és magyarázó weboldalak 

felkeresése, az olvasottak értelmezése 

− Bioinformatikával foglalkozó weboldalak felkeresése, majd annak bemutatása, 

hogyan segítheti a bioinformatika a kísérletes kutatásokat 

− Véletlenszerű genetikai változást (sodródást) bemutató szimulációk játékok 

tanulmányozása (tervezése), következtetések levonása  

 

A viselkedés biológiai alapjai, a lelki egyensúly és a testi állapot összefüggése 

Javasolt óraszám: 18 óra 

Tanulási eredmények  

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

végére: 

az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan 

mérlegeli a lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is 

figyelembe vesz; 

a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és 

felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

ismeri a tudományos és áltudományos közlések lényegi jellemzőit, ezek 

megkülönböztetésének képességét életvitelének alakításában is alkalmazza; 

értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozások szerepét az élő 

rendszerek normál működési állapotának fenntartásában;  

ismer és alkalmaz az egészségi állapot jelzésében, a betegségek felismerésében vagy 

egészségügyi vészhelyzetek kezelésében segítséget nyújtó mobiltelefonos 

applikációkat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

a biológiai működések alapján magyarázza a stressz fogalmát, felismeri a tartós stressz 

egészségre gyakorolt káros hatásait, igyekszik azt elkerülni, csökkenteni; 

ismeri a gondolkodási folyamatokat és az érzelmi és motivációs működéseket 

meghatározó tényezőket, értékeli az érzelmi és az értelmi fejlődés kapcsolatát; 

ismeri a mentális egészség jellemzőit, megérti annak feltételeit, ezek alapján megtervezi 

az egészségmegőrző magatartásához szükséges életviteli elemeket; 

megérti az idegsejtek közötti jelátviteli folyamatokat, és kapcsolatba hozza azokat a 

tanulás és emlékezés folyamataival, a drogok hatásmechanizmusával; 

az agy felépítése és funkciója alapján magyarázza az információk feldolgozásával, a 

tanulással összefüggő folyamatokat, értékeli a tanulási képesség jelentőségét az egyén 

és a közösség szempontjából; 

biológiai folyamatok alapján magyarázza a függőség kialakulását, felismeri a 

függőségekre vezető tényezőket, ezek kockázatait és következményeit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Az emberi viselkedés biológiai gyökereinek és emberi sajátosságainak elemzése az állatok 

viselkedésével történő összehasonlítás és az evolúciós megközelítés alapján 
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A stresszhatás mértékétől és időtartamától függő élettani, viselkedésbeli változások 

(vészreakció, szimpatikus túlsúly) felismerése és megkülönböztetése, a legális 

stresszoldás melletti érvelés 

A gondolkodás folyamatát meghatározó tényezők bemutatása egy konkrét esetre 

(probléma megoldására) alkalmazva 

A mentális egészséget is figyelembe vevő (saját, családtag, barát) egészségmegőrző 

program megtervezése, bemutatása, mobiltelefonos applikációk felhasználása 

A drogok és más függőségek okozta hatások jeleinek és mechanizmusainak értelmezése 

Az idegsejt ingerelhetőségének magyarázása, fő funkcióinak értelmezése 

(információfelvétel, -feldolgozás, -továbbítás, -átadás), kapcsolata a tanulási és 

emlékezési folyamatokkal 

Az idegsejtek hálózatokba szerveződésének megértése, a magasabb rendű 

működésekben játszott szerepük értékelése 

Esettanulmányok, mobiltelefonos applikációk, képek alapján annak megértése, hogy a 

halántéklebenynek a memória kialakításában, a homloklebenynek (neokortex) a 

kognitív funkciókban van kiemelkedő szerepe 

A tanulás biológiai funkcióinak bemutatása, az eltérő tanulási képesség lehetséges 

okainak és formáinak feltérképezése, a következmények megvitatása 

A függőségek összekapcsolása biológiai tényezőkkel (genetikai hajlamok, egyes 

agyterületek szinapszisainak megváltozása), a függőségekből eredő kockázatok, 

következmények felismerése esettanulmányok alapján 

Fogalmak 

öröklött és tanult viselkedési elemek, agresszió, altruizmus, stressz, gondolkodás, 

agykéreg, szinapszis, idegsejthálózat, mentálhigiéné, motiváció, tanulás, emlékezés, 

érzelmek, drog, függőség 

Javasolt tevékenységek 

− Konrad Lorenz és Pavlov állatkísérleteinek bemutatása beszámolók vagy filmek 

alapján 

− Az ember öröklött és tanult viselkedési elemeit bemutató példák gyűjtése, 

megbeszélése 

− A természetben vagy állatkertben megfigyelhető faj viselkedésében látható 

mintázatok (idő, tér és cselekvés) számítógépes elemzése, dokumentálása 

− Drogok hatásmechanizmusát bemutató animációk elemzése  

− Idegsejtek, idegi hálózatok működését és a drogok hatását bemutató tudományos 

ismerettejesztő előadások, filmek megtekintése, közös megbeszélés 

− Esettanulmányok elemzése az eltérő tanulási képességek lehetséges okairól 
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Témakör: A biológiai evolúció 

Javasolt óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények  

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

végére: 

az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan 

mérlegeli a lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is 

figyelembe vesz; 

biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és 

felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

ismeri a tudományos és áltudományos közlések lényegi jellemzőit, ezek 

megkülönböztetésének képességét életvitelének alakításában is alkalmazza; 

megérti a bionika eredményeinek alkalmazási lehetőségeit, értékeli a bioinformatika, az 

információs technológiák alkalmazásának orvosi, biológiai jelentőségét; 

példákkal igazolja a biológiai ismereteknek a világképünk és a technológia fejlődésében 

betöltött szerepét, gazdasági és társadalmi jelentőségét; 

érti és elfogadja, hogy a mai emberek egy fajhoz tartoznak, és a kialakult nagyrasszok 

értékükben nem különböznek, biológiai és kulturális örökségük az emberiség közös 

kincse; 

példákkal mutatja be az élővilág főbb csoportjainak evolúciós újításait, magyarázza, hogy 

ezek hogyan segítették elő az adott élőlénycsoport elterjedését. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

megérti a természetes változatosság szerveződését, az evolúciós változások eredetét és 

elterjedését magyarázó elemi folyamatokat, felismer és magyaráz mikro- és 

makroszintű evolúciós jelenségeket; 

példákkal igazolja, hogy a szelekció a különböző szerveződési szinteken értelmezhető 

tulajdonságokon keresztül egyidejűleg hat; 

morfológiai, molekuláris biológiai adatok alapján egyszerű származástani kapcsolatokat 

elemez, törzsfát készít; 

ismeri az evolúció befolyásolásának lehetséges módjait (például mesterséges szelekció, 

fajtanemesítés, géntechnológia), értékeli ezek előnyeit és esetleges hátrányait. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A természetes változatosság példáinak bemutatása a DNS-szinttől az egyedszintű 

különbségekig 

A genotípus és a fenotípus kapcsolata bonyolultságának (ritkán egyszerű 1:1 leképezésű) 

megértése 

A fajok viszonylagos genetikai állandóságának magyarázása animációk segítségével 

Példák bemutatása a fajok genetikai változatosságának eredetére 

Darwin evolúciós elméletét alátámasztó fontosabb érvek ismerete (pl. elterjedési 

területek, csökevényes szervek, homológiák) 
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Az evolúciós változások egyszerű modelljében a változatosság eredetének (mutáció, 

rekombináció) és terjedésének (szelekció, sodródás, génáramlás) felismerése példák 

alapján, a folyamatok adaptív, nem adaptív jellegének ismertetése 

Példák bemutatása makroevolúciós (faji szint feletti) változásokra: evolúciós újdonságok, 

kihalások, adaptív radiáció 

Annak megértése, hogy az evolúció általános rendezőelv a természettudományokban 

Internetes források alapján annak bemutatása, hogy a szelekció egysége nemcsak gén 

lehet, hanem gének közössége (egyed), egyedek közössége (populáció), populációk 

csoportja (metapopuláció), életközösségek (ökoszisztéma) is 

Az evolúció lehetséges mechanizmusainak (pl. mutáció – szelekció és együttműködés – 

szelekció) bemutatása, a vitatott kérdések elemzése esettanulmányok alapján (pl. 

kihalási hullámok, emergencia, hiányzó láncszemek problémája) 

Egyszerű biológiai adatbázisok, bioinformatikai programok használata származástani 

kapcsolatok elemzéséhez, törzsfa készítéséhez 

Példák bemutatása internetes források segítségével: hogyan befolyásolta az ember eddig 

is az evolúciót (mesterséges szelekció, fajtanemesítés, géntechnológia), ezek 

előnyeinek és esetleges hátrányainak értékelése 

Fogalmak 

evolúció, mikroevolúció, makroevolúció, mutáció, szelekció, természetes és mesterséges 

szelekció, génáramlás, sodródás, adaptív evolúció, törzsfa 

Javasolt tevékenységek 

− Prezentáció készítése egy önállóan választott populáció természetes szelekciójáról 

− A természetes szelekció modellezése, szimulációkon történő tanulmányozása 

− Különböző fajok (pl. nyírfaaraszoló) fenotípusos variabilitásának összehasonlítása, 

adatok gyűjtése, grafikonon történő megjelenítése és elemzése 

− Önállóan gyűjtött példák bemutatása a mesterséges szelekció folyamatáról (pl. egy faj 

háziasítása, kutyafajták kialakítása stb.), összehasonlítása a természetes szelekció 

folyamatával 

− A fajképződés különféle folyamatait (pl. földrajzi izoláció, adaptív radiáció) konkrét 

példák alapján elemző feladatok gyakorlása 

− Poszter készítése a galápagosi pintyek csőrtípusairól, a sokféleség okainak feltárása, 

magyarázatok megadása 

− Különböző törzsfák értelmezése vagy készítése biológiai adatbázisok és 

szerkesztőprogramok segítségével 
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Földrajz 
9–10. évfolyam 

 

A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet 

természeti és társadalmi-gazdasági, valamint környezeti jellemzőivel, folyamataival, a 

környezetben való tájékozódást, eligazodást segítő alapvető eszközökkel és 

módszerekkel. Vizsgálódásának középpontjában a földrajztudomány, valamint a 

társföldtudományok (geológia, meteorológia, geofizika, planetológia) által feltárt 

természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok, jelenségek, azok 

kölcsönhatásai, illetve napjaink gazdasági, környezeti eseményei állnak, lokális, regionális 

és globális szinten egyaránt, különös tekintettel a fenntarthatóságra. 

 

Célok és feladatok 

A Földrajz tantárgy alapvető feladata, hogy megismertesse a tanulókat szűkebb és 

tágabb környezetünk természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel, folyamataival. 

Felismertesse a folyamatok között megfigyelhető alapvető összefüggéseket, 

kölcsönhatásokat. A földrajz tanulása során alakul ki a tanulókban a mindennapi élet 

szempontjából döntő fontosságú térbeli és időbeli tájékozódási képesség a Földön 

lejátszódó természeti és társadalmi folyamatokban egyaránt.  

A Földrajz tantárgy a napjainkban lejátszódó társadalmi-gazdasági és környezeti 

folyamatok vizsgálatát állítja a középpontba. A komplex, természeti és társadalmi-

gazdasági jelenségeket, folyamatokat egyaránt bemutató tananyag feldolgozásának célja 

a tanulók szemléletének formálása, a földrajzi gondolkodás képességének megalapozása 

és fejlesztése.  

A középiskolai földrajzoktatás megismerteti a tanulókkal a Föld egyes 

gömbhéjaiban lejátszódó jellemző természeti folyamatokat, jelenségeket. Bemutatja 

Földünk társadalmi-gazdasági és környezeti sajátosságait, kiemelve az általános és a 

regionális, illetve lokális jellemzőket. Középpontba állítva azokat a jelenséget és 

folyamatokat, amelyek ismerete hozzájárul a mindennapi életben való boldoguláshoz. A 

pusztán tényközlő tananyagátadás helyett a hangsúlyt a természeti, társadalmi-gazdasági 

és a környezeti folyamatok vizsgálatára, az összefüggések és az általános 

törvényszerűségek megláttatására kell helyezni.  

A földrajztanítás kiemelten fontos feladata, hogy fejlessze a tanulók környezeti 

érzékenységét. Megértesse velük a helyi, a regionális és a globális környezeti problémák 

felismerésének, mérséklésének és megakadályozásának fontosságát és lehetőségeit. A 

tantárgy tartalmának elsajátítása során tudatosulnia kell a tanulókban, hogy az emberiség 

jövőjét meghatározó társadalmi-környezeti kihívások döntően földrajzi problémákból 

indulnak ki, és hogy ezek megelőzésében, illetve mérséklésében meghatározó szerepe van 

az egyén környezettudatos magatartásának.  

A középiskolai földrajzoktatás feladata, hogy megismertesse a tanulókat bolygónk 

kozmikus környezetével, a Naprendszerben érvényesülő törvényszerűségekkel és azok 

földi életre gyakorolt hatásaival. Bemutatja a Föld egyes gömbhéjaiban lejátszódó 

fontosabb folyamatokat és azok összefüggéseit, hatásukat a mindennapi életre. A 
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természeti jellemzők mellett megismerteti a tanulókat a társadalmi-gazdasági élet 

általános és regionális sajátosságaival, a világgazdaság legfontosabb folyamataival, 

kiemelve a világgazdaság szempontjából meghatározó jelentőségű régiók, országok 

szerepét. Földünk egyes térségeinek, népeinek, országainak megismerése 

nagymértékben hozzájárul a különböző kultúrák iránti érdeklődés kialakításához, az 

eltérő társadalmi-gazdasági fejlődés okainak, sajátosságainak megértéséhez és 

elfogadásához, a más kultúrák iránti tisztelet kialakulásához. Elősegíti, hogy reális kép 

alakuljon ki a tanulókban nemzeti értékeinkről, a magyarság világban és Európában 

elfoglalt helyéről, az Európai Unió világgazdasági szerepéről.  

Hozzájárul ahhoz, hogy az iskolából kilépő diákok eligazodjanak a globalizálódó 

világ társadalmi-gazdasági és környezeti folyamataiban, képesek legyenek felelős 

döntéshozatalra az állampolgári szerepek gyakorlása során A Földünk-környezetünk 

műveltségi terület tartalmainak feldolgozása során fejlődik a tanulók földrajzi-környezeti 

gondolkodása, helyi, regionális és globális szemlélete. Megértik, hogy a természet 

egységes egész, a Föld egységes, de állandóan változó rendszer, amelyben az ember 

természeti és társadalmi lényként él, és ez megköveteli az erőforrásokkal való ésszerű 

gazdálkodást.  

A gimnáziumi földrajzoktatás az életkori sajátosságoknak megfelelően magasabb 

szinten továbbfejleszti és elmélyíti a tanulók alapozó szakaszban megszerzett tudását és 

képességeit. A földrajz tanításának és tanulásának olyan fejlesztési, illetve a tanulás 

tanulását segítő eszközöket kell alkalmaznia, amelyek figyelembe veszik a tanulók eltérő 

ismeret- és képességszintjét. A differenciált oktatás eszközeinek alkalmazásával lehetővé 

teszik az egyéni képességekhez és adottságokhoz igazodó oktató-fejlesztő munkát.  

A gimnáziumi földrajzoktatás felkészíti a tanulókat a tantárgyi érettségi vizsga sikeres 

teljesítésére is. Ennek megfelelően a középiskolában az oktatási-fejlesztési feladatokat az 

érettségi követelményekkel összhangban, az abban megfogalmazott tartalmi és 

képességszinteknek figyelembe vételével kell megtervezni.  

A földrajz komplex ismeretanyaga révén orientálja a tanulók pályaválasztását. 

Elősegíti, hogy tanulmányaik befejezése után eligazodjanak a munka világában. A 

középiskolai földrajzoktatás a tanulók igényeinek megfelelően felkészít a szakirányú 

felsőfokú tanulmányokra is.  

A földrajzi tartalmak feldolgozása során fejlődik a tanulók földrajzi-környezeti 

gondolkodása, helyi, regionális és globális szemlélete. Megértik, hogy a természet 

egységes egész, a Föld egységes, de állandóan változó rendszer, amelyben az ember 

természeti és társadalmi lényként él, és ez megköveteli az erőforrásokkal való ésszerű 

gazdálkodást. A műveltségi terület minden jelenséget és folyamatot tér és időbeli 

változásában, folytonos átalakulásában mutat be, megláttatva azok okait és lehetséges 

következményeit is. Így fokozatosan kialakulhat a tanulók felelős magatartása a szűkebb 

és a tágabb természeti, illetve társadalmi környezet iránt. A globalizálódó gazdasági, 

társadalmi és környezeti folyamatok értékelésével lehetővé válik, hogy a tanulók 

megismerjék az emberiség egész bolygónkra kiterjedő természetátalakító tevékenységét, 

az ebből fakadó, szintén világméretű természeti és társadalmi problémákat úgy, hogy 
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egyben használható támpontokat kapjanak e problémák megoldásainak következő 

évtizedekben várható irányaihoz is. 

A tartalmi elemek feldolgozása a szűkebb és tágabb környezetünkről megszerzett 

ismeretek bővítése mellett nagymértékben hozzájárul a tanulók képességeinek 

fejlődéséhez. A különféle szóbeli és írásbeli ismeretközvetítő, illetve értékelési módszerek 

alkalmazásával segíti az anyanyelvi kommunikáció fejlődését. Az Európai Unió, valamint 

a távoli országok természeti és társadalmi-gazdasági sajátosságainak bemutatásával 

hozzájárul az eltérő kultúrák megismerése iránti igény, a nyitott és befogadó magatartás, 

illetve szemléletmód kialakulásához. Mindezt úgy valósítja meg, hogy közben elősegíti a 

természeti és a kulturális értékek iránti tisztelet, illetve a következő nemzedékek számára 

történő megőrzésük iránti igény kialakulását. Ezzel hozzájárul a felelős és tudatos 

környezeti magatartás, a jövő generáció érdekeit is szem előtt tartó gondolkodás 

fejlődéséhez. A más anyanyelvű országok és kultúrák megismerése elősegítheti a 

tanulókban az adott célnyelven történő kommunikáció igényének kialakulását, ez pedig 

megkönnyítheti az idegen nyelvi kommunikáció fejlődését.  

A természeti, a társadalmi-gazdasági és a környezeti folyamatokban megfigyelhető 

kölcsönhatások feltárásával a földrajzoktatás hozzájárul a természettudományi szemlélet 

és gondolkodásmód kialakulásához. Szüntelenül változó és globalizálódó világunk 

természeti, környezeti és társadalmi-gazdasági folyamatainak megismeréséhez és 

megértéséhez elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás és információszerzés, valamint a 

nyitott gondolkodás. Ezért a tartalmi elemek elsajátítása elképzelhetetlen a tanulók egyre 

önállóbbá váló információszerző tevékenysége nélkül. Így a tanítási-tanulási folyamatban 

nagy hangsúlyt kap az információszerzés és -feldolgozás képességének fejlesztése, 

különös tekintettel a digitális világ nyújtotta lehetőségek felhasználására. A tanítási– 

tanulási folyamat kiemelt célja a folyamatos önképzés iránti igény, valamint az élethosszig 

tartó tanulás képességének kialakítása. Hazánk és a világ társadalom-földrajzi 

jellemzőinek bemutatásával a műveltségi terület elősegíti a szociális és állampolgári 

kompetencia fejlődését. Napjaink társadalmi-gazdasági folyamatainak megismertetése 

nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók a gazdasági élet eseményeiben 

eligazodó aktív, kreatív, rugalmas és vállalkozóképes állampolgárrá válhassanak.  

A tantárgy komplex ismeretanyaga révén segíti a tanulók pályaválasztását, 

eligazodását a munka világában. Hozzájárul ahhoz, hogy az iskolából kilépő diákok 

képesek legyenek felelős döntéshozatalra választott szakmájukhoz kapcsolódóan, illetve 

az állampolgári szerep gyakorlása során.  

Az egyes tartalmi egységek végén található fogalmak, illetve topográfiai 

követelmények az általános iskolában elsajátított tananyagra épülnek, és feltételezik azok 

ismeretét, az ott megnevezettek közül csak a középiskolai tananyag feldolgozása 

szempontjából meghatározó jelentőségű fogalmakat ismételtük meg. Ezek újbóli 

felsorolása a fogalmak – a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő – tartalmi-

szemléleti elmélyítésére utal.  

A tanulók értékelése  

A tanulói teljesítmények értékelése három, egymáshoz szorosan kapcsolódó 

részelemből tevődik össze: a földrajzi-környezeti az ismeretek, az ismeretek 
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alkalmazásának képessége, a földrajzi kompetenciákban (térbeli- és időbeli tájékozódás, 

térképhasználat, földrajzi összefüggések felismerésére képes gondolkodás) való 

jártasság.  

A tanulói teljesítmény értékelése szempontjából az alapvető ismeretelemek 

elsajátítása mellett döntő fontosságú, hogy a tanulók milyen mértékben sajátították el a 

legfontosabb földrajzi kompetenciákat, kiemelten a földrajzi térben való tájékozódás 

képességét, a földrajzi tartalmú információszerzés és az információk feldolgozásának, 

értelmezésének képességét.  

A tanulói teljesítmény értékelésére sokféle lehetőség és mód kínálkozik:  

− Az alapfogalmak és összefüggések megértésének ellenőrzése rövid írásos, illetve szóbeli 

felelet, frontális foglalkozás formájában.  

− A nagyobb témaegységek feldolgozását követően az elsajátított ismeretek és képességek 

szintjének ellenőrzése írásbeli feladatlap segítségével.  

− Egyéb tanulói tevékenységek értékelése: tanórai tevékenység; szerepvállalás a 

csoportmunka során; terepi munka, megfigyelések elvégzése és a tapasztalatok 

értelmezése, illetve jegyzőkönyv készítése; gyűjtőmunka és az összegyűjtött információk 

különböző formában történő feldolgozása (írásbeli vagy szóbeli beszámoló, tabló, rajz 

stb.).  

− Egy-egy kiválasztott témához kapcsolódó rövid szóbeli vagy írásbeli beszámoló, leírás, 

rajz készítése.  − Tanári irányítással, csoportmunkában vagy egyénileg végzett egyszerű 

projektmunka. 

9. évfolyam 

Témakör neve Óraszám 

Tájékozódás a kozmikus térben és az időben 8 

A földi tér ábrázolása 5 

A kőzetburok 14 

A légkör 13 

A vízburok 11 

A geoszférák kölcsönhatásai és összefüggései 21 

Összes óraszám 72 

 

Témakör: Tájékozódás a kozmikus térben és az időben 

Óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények 

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

végére: 

– tudatosan használja a földrajzi és a kozmikus térben való tájékozódást segítő 

hagyományos és digitális eszközöket, ismeri a légi- és űrfelvételek sajátosságait, 

alkalmazási területeit; 

– térszemlélettel rendelkezik a csillagászati és a földrajzi térben. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– érti a Világegyetem tér- és időbeli léptékeit, elhelyezi a Földet a Világegyetemben és 

a Naprendszerben; 

– ismeri a Föld, a Hold és a bolygók jellemzőit, mozgásait, valamint ezek 

következményeit, összefüggéseit; 

– értelmezi a Nap és a Naprendszer jelenségeit, folyamatait, azok földi hatásait; 

– egyszerű csillagászati és időszámítással kapcsolatos feladatokat, számításokat végez; 

– problémaközpontú feladatokat old meg, környezeti változásokat hasonlít össze 

térképek és légi- vagy űrfelvételek párhuzamos használatával. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

– A különböző léptékű és típusú térképek és műholdfelvételek összehasonlításával, 

valamint a segítségükkel történő környezeti változások megfigyelésével és 

elemzésével az analizáló és szintetizáló, valamint a problémaközpontú gondolkodás 

fejlesztése 

– A témakörhöz kapcsolódó online, szabad felhasználású szoftverek órai, frontális vagy 

csoportmunka keretek között és önálló munkában történő alkalmazásával a digitális 

kompetencia és a szociális készségek fejlesztése 

– A földrajzi térben való tájékozódás fejlesztése a különböző léptékű és típusú térképek 

és műholdfelvételek alkalmazásával 

– A műholdfelvételek, a GPS online alkalmazása kapcsán a digitális kompetencia 

fejlesztése 

– A csillagászati és időszámítási feladatok elvégzésével a matematikai és logikai 

gondolkodás fejlesztése 

– A Világegyetem és a Naprendszer jellemzőinek ismeretével és összehasonlításával a 

rendszerben és összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése 

– A naptevékenység és a Föld mozgásainak részletes ismerete révén az analizáló és 

szintetizáló gondolkodás fejlesztése 

– A csillagászattal kapcsolatos újdonságok (cikkek, hírek) önálló feldolgozása kapcsán 

az értékelő gondolkodás és a felelős véleményalkotás fejlesztése 

– A Föld helye a Naprendszerben, a Föld mozgásai és ennek földrajzi következményei 

– A Naprendszer bolygótípusainak általános jellemzése, összehasonlítása a Föld egyedi 

jellemvonásainak kiemelésével 

– A naptevékenység földi hatásai, a napenergia hasznosítási lehetőségei 

– Mesterséges égitestek (műholdak) szerepe a mindennapi életben 

– Időbeli léptékek a földrajzban: földtörténeti idő, az évi és napi időszámítás 

Fogalmak 

Naprendszer, Világegyetem, Tejútrendszer, csillag, Föld-típusú bolygó (kőzetbolygó), 

Jupiter-típusú bolygó (gázbolygó), holdfázisok, nap- és holdfogyatkozás, naptevékenység, 

napenergia, helymeghatározás, helyi idő, zónaidő, időzóna 

tevékenységek 

– A különböző típusú térképek és műholdfelvételek összehasonlítása irányított 

szempontok alapján grafikus rendszerező segítségével pármunkában 
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– Az égbolt felfedezése, a Naprendszer bolygóinak, holdjainak, illetve csillagképeinek 

tanulmányozása okostelefonos alkalmazások vagy online, szabad felhasználású 

szoftverek segítségével  

– Föld körüli utazás 3D-ben műholdfelvételek segítségével, illetve 3D modellek, 

vizualizációk tanulmányozása 

– Animációk keresése az interneten a Föld és a Hold mozgásairól 

– A Nap, a Hold és a Föld mozgásainak, valamint Kepler törvényeinek testmodellezése 

– A hétköznapi életben hasznosítható (pl. külföldi utazás tervezésekor felmerülő) 

időszámítási feladatok megoldása 

– Prezentáció készítése a műholdfelvételek gyakorlati hasznosításának bemutatására 

Témakör: A földi tér ábrázolása 

Óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények 

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

végére: 

– tudatosan használja a földrajzi térben való tájékozódást segítő hagyományos és 

digitális eszközöket, ismeri a különféle hagyományos és digitális térképek 

sajátosságait, alkalmazási területeit; 

– térszemlélettel rendelkezzen a földrajzi térben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– ismeri a fontosabb térképtípusokat és térképszoftvereket; 

– egyszerű a tájékozódással kapcsolatos feladatokat, számításokat végez; 

– problémaközpontú feladatokat old meg, környezeti változásokat hasonlít össze 

térképek és légi- vagy űrfelvételek párhuzamos használatával. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

– A témakörhöz kapcsolódó online, szabad felhasználású szoftverek órai, frontális vagy 

csoportmunka keretek között és önálló munkában történő alkalmazásával a digitális 

kompetencia és a szociális készségek fejlesztése 

– A különböző léptékű és típusú térképek és műholdfelvételek alkalmazásával a 

földrajzi térben való tájékozódás fejlesztése 

– A térképszoftverek, a GPS alkalmazása kapcsán a digitális kompetencia fejlesztése 

Fogalmak 

Vetület, vetülettípus, jelrendszer, topográfiai és tematikus térkép, kis-, közepes- és nagy 

méretarányú térkép, abszolút és relatív magasság, szintvonal, helymeghatározás, 

távérzékelés.  

tevékenységek 

– A különböző vetülettípusok összehasonlítása irányított szempontok alapján  

– A különböző térképtípusok összehasonlítása felhasználhatóságuk alapján 

– Példák gyűjtése a digitális térképi alkalmazások, illetve térinformatikai rendszerek 

mindennapi életben való sokoldalú felhasználhatóságára  
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– A hétköznapi életben hasznosítható (pl. utazás tervezésekor felmerülő) számítási 

feladatok megoldása 

Témakör: A kőzetburok 

Óraszám: 14 óra 

Tanulási eredmények 

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

végére: 

– ismeri a Föld felépítésének törvényszerűségeit; 

– párhuzamot tud vonni a jelenlegi és múltbeli földrajzi folyamatok között; 

– ismeri a kőzetburok folyamataihoz kapcsolódó földtani veszélyek okait, 

következményeit, tér- és időbeli jellemzőit, illetve elemzi az alkalmazkodási, 

kármegelőzési lehetőségeket; 

– érti a különböző kőzettani felépítésű területek eltérő környezeti érzékenysége, 

terhelhetősége közti összefüggéseket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– összefüggéseiben mutatja be a lemeztektonika és az azt kísérő jelenségek 

(földrengések, vulkanizmus, hegységképződés) kapcsolatát, térbeliségét, illetve 

magyarázza a kőzetlemezmozgások lokális és az adott helyen túlmutató globális 

hatásait; 

– felismeri az alapvető ásványokat és kőzeteket, tud példákat említeni azok gazdasági 

és mindennapi életben való hasznosítására. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

– A földtani folyamatok, kockázatok és veszélyek ismeretével a problémamegoldó, 

analizáló és szintetizáló gondolkodás fejlesztése 

– A földtani folyamatok mindennapi vonatkozásainak és alkalmazási módjainak 

ismeretével a földrajzi térszemlélet, a rendszerben való gondolkodás és a 

környezettudatos, fenntarthatóságra törekvő magatartás fejlesztése 

– A lemeztektonika folyamatát bemutató ábrák, modellek és animációk elemzésével az 

ábraelemző képesség, a logikus gondolkodás fejlesztése 

– A földrengések folyamatát (okai, következményei, kármegelőzési lehetőségek) 

bemutató forrásszövegek feldolgozásával a szövegértési és -elemző képesség, 

valamint a mérlegelő gondolkodás és véleményalkotás fejlesztése 

– A Föld felépítésének törvényszerűségei 

– Lemeztektonika és az azt kísérő folyamatok (földrengések, vulkanizmus, 

hegységképződés), összefüggéseik 

– A földtani folyamatok mindennapi vonatkozásai és alkalmazkodási stratégiák 

(geotermikus energia hasznosítása, földtani kockázatok és veszélyek) 

– Alapvető ásványok és kőzetek felismerése, egyszerű vizsgálata és gazdasági 

hasznosításaik, a bányászott nyersanyagok 21. századi hasznosítási trendjei 
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Fogalmak 

geoszféra, geotermikus energia, kőzetlemez, lemeztektonika, hegységképződés, 

földrengés, vulkanizmus, magma, láva, vulkáni utóműködés, földkéreg, földköpeny, 

földmag, kőzetburok, mélytengeri árok, óceánközépi hátság, gyűrődés, vetődés, 

hegységrendszer, cunami, ásvány, magmás, üledékes, átalakult kőzet, ásványi nyersanyag, 

érc, homok, lösz, mészkő, bazalt, gránit, homokkő, kvarc, kalcit, kősó, lignit, kőszén, kőolaj, 

földgáz, bauxit 

Topográfiai ismeretek 

Afrikai-lemez, Antarktiszi-lemez, Ausztrál–Indiai-lemez, Csendes-óceáni-lemez, Dél-

amerikai-lemez, Észak-amerikai-lemez, Eurázsiai-lemez, Fülöp-lemez (Filippínó-lemez), 

Nasca-lemez (Nazca-lemez); Japán-árok, Mariana-árok; Eurázsiai-hegységrendszer, 

Kaledóniai-hegységrendszer, Pacifikus-hegységrendszer, Variszkuszi-hegységrendszer, 

Etna, Mount St. Helens, Popocatépetl, Vezúv 

tevékenységek 

– Empátiagyakorlat: Mit érezhetnek és mit tehetnek az emberek földrengéskor, 

vulkánkitöréskor, cunami esetén? 

– A kontinentális és az óceáni kéreg összehasonlító táblázatának készítése 

– Gondolattérkép készítése a lemezmozgások következményeiről 

– Szövegalámondás készítése virtuális sétához, pl. a Yellowstone parkban, Izlandon 

vagy az Afrikai törésvonal és árokrendszer mentén 

– Projektfeladat: ásvány- és kőzetgyűjtemény (virtuális is lehet) készítése, feliratozás 

készítése az egyes kőzetekhez 

– A vulkáni utóműködés hazai előfordulásainak összegyűjtése az internet segítségével, 

majd csoportosítása a tanult szempontok alapján 

– Hírfigyelés: hazai és nemzetközi hírek keresése és elemzése aktuális földtani 

folyamatok, kockázatok és veszélyek témakörében 

– Magyarázó és folyamatábrák, modellek, egyszerű animációk készítése, illetve 

elemzése a lemeztektonikával kapcsolatban 

– Vigyázat, tévképzet! A témához kapcsolódó tudományos-fantasztikus filmrészletek 

megtekintése és a tudományos szempontból hibás ábrázolások megkeresése 

Témakör: A légkör 

Óraszám: 13 óra 

Tanulási eredmények 

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

végére: 

– ismeri a légkör szerkezetét, fizikai és kémiai jellemzőit, magyarázza az ezekben 

bekövetkező változások mindennapi életre gyakorolt hatását; 

– megnevezi a légkör legfőbb szennyező forrásait és a szennyeződés következményeit, 

érti a lokálisan ható légszennyező folyamatok globális következményeit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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– összefüggéseiben mutatja be a légköri folyamatokat és jelenségeket, illetve 

összekapcsolja ezeket az időjárás alakulásával; 

– időjárási térképeket és előrejelzéseket értelmez, egyszerű prognózisokat készít;  

– felismeri a szélsőséges időjárási helyzeteket, és tud a helyzetnek megfelelően 

cselekedni; 

– a légkör globális változásaival foglalkozó forrásokat elemez, érveken alapuló 

véleményt fogalmaz meg a témával összefüggésben; 

– magyarázza az éghajlatváltozás okait, valamint helyi, regionális, globális 

következményeit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

– Az időjárás és az éghajlat közti különbségek és jellemzőik ismeretével a logikai és a 

rendszerben való gondolkodás fejlesztése  

– Az időjárás témaköréhez kapcsolódó műholdfelvételek online alkalmazása kapcsán a 

digitális kompetencia fejlesztése 

– A légkör témakörével kapcsolatos egyszerű kísérletek elvégzésének, adott 

szempontok szerinti megfigyelésének és értelmezésének fejlesztése  

– Az éghajlatváltozás globális és lokális okainak, következményeinek, mérséklési és 

alkalmazási stratégiáinak ismeretével a rendszerben való gondolkodás, az egyéni és 

közösségi felelősségvállalás, a környezettudatos és fenntartható szemléletű 

magatartás, valamint a felelős döntéshozatal fejlesztése 

– Az éghajlatváltozással (okai, következményei, mérséklési stratégiák) kapcsolatos, 

hagyományos és online forrásszövegek elemzése és szóbeli értékelése kapcsán a 

szövegértési, kommunikációs és digitális kompetencia fejlesztése 

– A légkör szerkezete, fizikai és kémiai jellemzői 

– A levegő felmelegedése és az azt befolyásoló tényezők  

– Légköri folyamatok és jelenségek (felhő- és csapadékképződés, légköri 

képződmények: ciklon, anticiklon, trópusi ciklonok, időjárási frontok) 

– A légköri folyamatok mint megújuló energiaforrások 

– Időjárási szélsőségek felismerése (pl.: tornádó, jégeső, aszály) 

– Időjárási jelenségek értelmezése (pl.: időjárás-jelentések) 

– Földi légkörzés, monszunszelek 

– A légkör globális változásai és problémái (ózonréteg elvékonyodása, savas esők, 

éghajlatváltozás, szmog): okok és következmények 

– Az éghajlatváltozás következményei Magyarországon, mérséklési és alkalmazkodási 

stratégiák 

Fogalmak 

troposzféra, sztratoszféra, üvegházhatás, üvegházgázok, izoterma, izobár, szél, ózonréteg, 

melegfront, hidegfront, ciklon, anticiklon, felhő- és csapadékképződés, csapadékfajták, 

időjárás-előrejelzés, globális felmelegedés, passzátszél, nyugati(as) szél, sarki szél, tájfun, 

monszunszél, savas eső, tornádó, hurrikán, aszály, napenergia, szélenergia 

 

 



594 

 

tevékenységek 

– Szimulációs gyakorlat: időjárás-jelentés és prognózis készítése műholdfelvételek, 

online adatok felhasználásával  

– Légköri jelenségek tanórai vizsgálata okostelefonos alkalmazás használatával, valós 

adatokból dolgozó vizualizáció tanulmányozásával 

– Egyszerű légköri kísérletek elvégzése, a tapasztalatok rögzítése 

– Projektfeladat: időjárás-megfigyelés – saját meteorológiai mérések rögzítése, az 

adatok ábrázolása és értelmezése, az adatokon alapuló számolási feladatok elvégzése 

– Az éghajlatváltozással, időjárási veszélyhelyzetekkel kapcsolatos hagyományos és 

online forrásszövegek elemzése, szóbeli értékelése, reflektálás, saját vélemény 

megfogalmazása 

– Ötletbörze – „klímamentő” ötletek gyűjtése és rendszerezése fürtábrán 

– Ötletbörze: környezettudatos energiahasználat, a légkör megújuló energiaforrásainak 

hasznosítása a mindennapi életben 

– Helyzetgyakorlat: helyes viselkedés szélsőséges időjárási helyzetekben 

– Projektfeladat: helyi környezetvédelmi akciók tervezése 

– A klímaváltozás lokális okainak felkutatása a lakóhelyen 

– Hírfigyelés és beszámoló készítése a légkör globális és lokális változásaival és aktuális 

problémáival kapcsolatban 

– Tanórai vita: Már érezzük? – Az éghajlatváltozás következményei Magyarországon 

címmel 

Témakör: A vízburok 

Óraszám: 11 óra 

Tanulási eredmények 

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

végére: 

– ismeri a felszíni és felszín alatti vizek főbb típusait, azok jellemzőit, a mennyiségi és 

minőségi viszonyaikat befolyásoló tényezőket, a víztípusok közötti összefüggéseket; 

– igazolja a felszíni és felszín alatti vizek egyre fontosabbá váló erőforrásszerepét és 

gazdasági vonatkozásait, bizonyítja a víz társadalmi folyamatokat befolyásoló 

természetét, védelmének szükségességét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– ismeri a vízburokkal kapcsolatos környezeti veszélyek okait, és reálisan számol a 

várható következményekkel; 

– tudatában van a személyes szerepvállalások értékének a globális vízgazdálkodás és 

éghajlatváltozás rendszerében. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

– A vízburok témakörével kapcsolatos ismeretek mindennapi életben történő 

alkalmazásának erősítése, ezáltal az analizáló és szintetizáló gondolkodás, a 
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környezettudatos és fenntartható szemléletű magatartás, valamint az egyéni és 

közösségi felelősség fejlesztése  

– A vízburok témakörével kapcsolatos egyszerű kísérletek elvégzésével, adott 

szempontok szerinti megfigyelésével és értelmezésével a levegőburok és a vízburok 

összefüggéseinek igazolása, ezáltal a rendszerben történő gondolkodás fejlesztése 

– A vízburok témakörével kapcsolatos hagyományos és online hírek, cikkek elemzése 

kapcsán a mérlegelő gondolkodás és a felelős véleményalkotás fejlesztése  

– A Föld vízkészlete, a felszíni és felszín alatti vizek főbb típusai és azok jellemzői  

– A víz mint erőforrás: a gazdasági és társadalmi folyamatokat befolyásoló szerepe 

(ivóvízkészlet, vízenergia, ipartelepítő tényező, mezőgazdaság, migráció) 

– A vízburokkal kapcsolatos környezeti veszélyek (belvíz, árvíz), a vízkészlet 

mennyiségi és minőségi védelme 

Fogalmak 

tenger, óceán, felszín alatti víz, talajvíz, vízfogó és víztartó réteg, artézi víz, hévíz, 

ásványvíz, belvíz, tó, fertő, mocsár, láp, hullámzás, tengerjárás, tengeráramlás, 

deltatorkolat, tölcsértorkolat, vízgyűjtő, vízválasztó, vízhozam, vízállás, vízjárás, árvíz, 

holtág, öntözővíz, ivóvíz, ipari víz, szennyvíz, vízgazdálkodás, vízenergia 

Topográfiai ismeretek 

Atlanti-óceán, Csendes-óceán, Indiai-óceán, Jeges-tenger 

Adriai-tenger, Balti-tenger, Északi-tenger, Fekete-tenger, Földközi-tenger, Japán-tenger, 

Karib (Antilla)-tenger, Kaszpi-tenger, La Manche, Mexikói-öböl, Perzsa (Arab)-öböl, 

Vörös-tenger 

Aral-tó, Bajkál-tó, Balaton, Boden-tó, Csád-tó, Fertő, Garda-tó, Genfi-tó, Gyilkos-tó, Hévízi-

tó, Holt-tenger, Ladoga-tó, Nagy-tavak, Szelidi-tó, Szent Anna-tó, Tanganyika-tó, Tisza-tó, 

Velencei-tó, Viktória-tó 

Boszporusz, Duna–Majna–Rajna vízi út, Niagara-vízesés, Panama-csatorna, Szuezi-

csatorna 

Amazonas, Colorado, Duna, Elba, Jangce, Kongó, Mississippi, Ob, Pó, Rajna, Sárga-folyó, 

Temze, Volga   

Észak-atlanti áramlás, Golf-áramlás, Labrador-áramlás, Humboldt-áramlás 

tevékenységek 

– Projektfeladat: vízfogyasztási szokások felmérése, egyéni és közösségi vízlábnyom 

kiszámítása – víztakarékossági javaslatok megfogalmazása 

– A vízburok témakörével kapcsolatos hagyományos és online média híreinek 

értelmezése, reflektálás, saját vélemény megfogalmazása 

– A felszíni és felszín alatti vizek főbb típusainak és azok jellemzőinek összefoglalása 

gondolattérkép elkészítésével 

– Projektfeladat: A víz világnapja alkalmából iskolai rendezvény programjának 

összeállítása, a program lebonyolítása 

– Ötletbörze – Légy tudatos vízhasználó! Vízkímélő praktikák gyűjtése  
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– A vízburok témakörével kapcsolatos egyszerű kísérletek elvégzése, az eredmények 

értelmezése 

– Vízminta (ivóvíz, öntözővíz, csapadékvíz) gyűjtése és egyszerű vizsgálata, adatgyűjtés 

a vonatkozó egészségügyi és környezetvédelmi határértékekről 

– Látogatás a helyi vízműbe és/vagy szennyvíztisztítóba 

– Műholdfelvételek segítségével a felszíni vizek és vízkészletek időbeli változásának 

összehasonlító vizsgálata (például: Aral-tó, gleccserek), a változás okainak feltárása 

Témakör: A geoszférák kölcsönhatásai és összefüggései 

Óraszám: 21 óra 

Tanulási eredmények 

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

végére: 

– összefüggéseiben, kölcsönhatásaiban mutatja be a földrajzi övezetesség 

rendszerének egyes elemeit, a természeti jellemzők társadalmi-gazdasági 

vonatkozásait; 

– összefüggéseiben mutatja be a talajképződés folyamatát, tájékozott a talajok 

gazdasági jelentőségével kapcsolatos kérdésekben, ismeri Magyarország fontosabb 

talajtípusait; 

– bemutatja a felszínformálás többtényezős összefüggéseit, ismeri és felismeri a 

különböző felszínformáló folyamatokhoz (szél, víz, jég) és kőzettípusokhoz 

kapcsolódóan kialakuló, felszíni és felszín alatti formakincset. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– érti az ember környezetátalakító szerepét, ember és környezete kapcsolatrendszerét, 

illetve példák alapján igazolja az egyes geoszférák folyamatainak, jelenségeinek 

gazdasági következményeit, összefüggéseit;  

– felismeri a történelmi és a földtörténeti idő eltérő nagyságrendjét, ismeri a geoszférák 

fejlődésének időbeli szakaszait, meghatározó jelentőségű eseményeit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

– A geoszférák egymással kölcsönösen összefüggő folyamatainak komplex elemzésével 

a rendszerben történő gondolkodás, az analizáló, szintetizáló és logikai gondolkodás 

fejlesztése 

– A geoszférák közötti kölcsönhatások kiemelésével a geoszférák fejlődésének időbeli 

szakaszaihoz kötődő, meghatározó jelentőségű földtörténeti események bemutatása 

– A természeti és társadalmi tényezők kölcsönhatásának ismerete által a 

környezettudatos és fenntartható szemléletű magatartás fejlesztése 

– Az egyes geoszférák folyamataihoz, jelenségeihez kapcsolódó veszélyek, 

veszélyhelyzetek reális értékelésének kialakítása 

– Egyszerű talajtani kísérletek elvégzésével, értelmezésével és a geoszférák 

rendszerébe történő illesztésével a logikus és rendszerben történő gondolkodás 

fejlesztése 
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– A talajképződés az éghajlati, hidrológiai, földtani és domborzati tényezők 

kölcsönhatásának tükrében 

– A talajok gazdasági jelentősége, talajpusztulás és talajvédelem 

– A külső erők felszínformálása (víz, szél, jég) 

– Az ember felszínformáló tevékenysége 

– Egyes kőzettípusokhoz kapcsolódó felszínformáló folyamatok 

– Karsztosodás, a karsztterületek környezeti és turisztikai jelentősége 

– A földrajzi övezetesség: a tipikus éghajlati övek elhelyezkedése, jellemző 

tulajdonságai, függőleges övezetességű területek 

– A természeti és társadalmi környezet jellemző kölcsönhatásai az egyes földrajzi 

övezetekben 

Fogalmak 

földtörténeti idő, kormeghatározás, jégkorszak, külső erők, belső erők, aprózódás, mállás, 

zonális talaj, azonális talaj, humusz, talajszennyezés, talajerózió, magas part, lapos part, 

turzás, lagúna, meder, hordalékszállítás, sodorvonal, szurdok, sziget, zátony, 

árvízvédelem, villámáradás, karsztjelenség, karsztformák, gleccser, jégtakaró, moréna, 

fjord, erdőhatár, hóhatár, szoláris és valódi éghajlati övezetesség, függőleges övezetesség  

tevékenységek 

– Földtörténeti eseménysorok elemzése pl. logikai láncok alkotásával, „gázlókövek” 

módszer alkalmazásával 

– Logikai kapcsolatok keresése, halmazképzés a geoszférákat jellemző szókészlet 

felhasználásával 

– Látványos idővonal vagy földtörténeti óra készítése a geoszférák fejlődéséről grafikus 

elemekkel vagy online interaktív tervezővel 

– A Föld több különböző pontjának éghajlatáról készült diagramok tanulmányozása, 

azok összehasonlítása a lakóhely éghajlati adataival, értékeivel 

– Az egyes geoszférák folyamataihoz, jelenségeihez kapcsolódó veszélyek, 

veszélyhelyzetek összegyűjtése, a hozzájuk kapcsolódó teendők csoportosítása 

– Egyszerű talajtani kísérletek elvégzése, a talajok gazdasági jelentőségének, a 

talajvédelem fontosságának igazolása 

– Tanulói kísérletek megtervezése és kivitelezése a külső erők felszínformáló 

munkájának megfigyelésére 

– Digitális fotóalbum készítése narrációval a karsztjelenségekről, a karsztterületek 

környezeti és turisztikai jelentőségéről 

– A Föld különböző hegységeiben lévő magassági növényövek összehasonlítása, a 

hegységek éghajlatválasztó szerepének elemzése metszetábrák alapján  

– Online információk alapján az éghajlati területekre jellemző életképek megalkotása 

csoportmunkában 

– Éghajlati diagramok és éghajlatra jellemző képek párosítása 

– A földrajzi övezetesség, illetve az övek összehasonlító jellemzéséhez elemzési 

algoritmus kialakítása 

– Képzeletbeli levélírás pl. az amazonasi esőerdők védelmében az illetékeseknek 
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– Az elsivatagosodás problémaalapú megbeszélése 

 

10. évfolyam 

Témakör  óraszám 

Átalakuló települések, eltérő demográfiai problémák a 21. 

században 

10 

A nemzetgazdaságtól a globális világgazdaságig 21 

Magyarország és Kárpát-medence a 21. században 13 

A pénz és a tőke mozgásai a világgazdaságban 11 

Helyi problémák, globális kihívások, a fenntartható jövő dilemmái 17 

Összes óraszám 72 

 

Témakör: Átalakuló települések, eltérő demográfiai problémák a 21. században 

óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

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

végére: 

– bemutatja a népességszám-változás időbeli és területi különbségeit, ismerteti okait 

és következményeit, összefüggését a fiatalodó és az öregedő társadalmak jellemző 

folyamataival és problémáival; 

– különböző szempontok alapján csoportosítja és jellemzi az egyes településtípusokat, 

bemutatja szerepkörük és szerkezetük változásait;  

– érti és követi a lakóhelye környékén zajló település- és területfejlődési, valamint 

demográfiai folyamatokat.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– különböző népességi, társadalmi és kulturális jellemzők alapján bemutat egy 

kontinenst, országot, országcsoportot.  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Aktuális demográfiai adatok elemzésével és összehasonlításával a matematikai és logikai, 

valamint az összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése 

Aktuális hírekre, információkra történő reflektálással a felelős véleményalkotás és a 

vitakultúra fejlesztése 

A demográfiai szakaszok (átmenetek) jellemzői, a népességszám és a korösszetétel 

társadalmi-gazdasági következményeinek elemzésével a problémamegoldó 

gondolkodás fejlesztése 

A 21. század jellemző népességföldrajzi folyamatainak – pl. elvándorlás, városba áramlás, 

migráció – térbeli vonatkozásai, ezek okainak és összefüggéseinek feltárása 

A világ nyelvi, vallási és kulturális sokszínűsége – a kulturális identitás és a kulturális 

globalizáció földrajzi összefüggései 
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A településtípusok szerepének, jellemzőinek átalakulása – tanya (farm), falu, város 

kapcsolatrendszerének bemutatása 

A 21. századi nagyvárosi élet ellentmondásai 

A Föld népességszámának növekedéséből, a területi különbségekből adódó globális 

problémák bemutatása, a kedvezőtlen következmények mérséklési lehetőségeinek 

feltárása  

A nagyvárosok növekedésének környezeti következményei, a környezetkárosítás 

mérséklésének lehetőségei, a problémák feltárásával a felelős környezeti szemlélet 

erősítése 

Nyitottság az egyes térségek demográfiai eredetű problémáinak megismerése iránt, 

felelős és tényeken alapuló véleményalkotás 

Fogalmak  

a népesedési átmenet szakaszai, természetes szaporodás, népességrobbanás, népsűrűség, 

korfa, korszerkezet, világvallás, világnyelv, tanya, farm, falu, város, agglomeráció, 

világváros (globális város), urbanizáció (városodás, városiasodás), technopolisz, 

városszerkezet 

Topográfiai ismeretek  

BosWash megalopolisz, Jeruzsálem, Mekka, Vatikán 

tevékenységek 

Adatgyűjtés és az adatok ábrázolása a saját település és megye, valamint az ország 

demográfiai adatainak alakulásáról, a tendenciák megfogalmazása  

Korfaelemzés – a lakóhely, megye, ország korfájának elemzése pl. a KSH interaktív korfái 

segítségével 

Az egyes országok, régiók eltérő demográfiai trendjeinek megismerése internetes 

alkalmazások segítségével 

Önálló kutatómunka: A 21. század jellemző népességföldrajzi folyamatainak – 

elvándorlás, városba áramlás, migráció – térbeli vonatkozásai, okai és összefüggései. 

A kutatás eredményének bemutatása 

Projektfeladat: bemutató – pl. prezentáció, kiállítás – készítése az emberiség nyelvi, vallási 

és kulturális sokszínűségének bemutatására 

Szeretsz a saját településeden élni? – a lakóhely értékelése különböző nézőpontokból, a 

vélemények rendszerezése csoportmunkában 

A lakóhely településszerkezetének bemutatása fényképfelvételek alapján, javaslatok 

megfogalmazása a település fejlesztésére  

A nagyvárosi élet előnyeinek és hátrányainak rendszerező, összegző bemutatása 

városlakókkal készített képzeletbeli vagy valós interjúk alapján 

Különböző településfejlődési utak elemzése logikai láncok alkotásával 

Témakör: A nemzetgazdaságtól a globális világgazdaságig 

óraszám: 21 óra 

Tanulási eredmények 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére: 

– ismerteti a gazdaság szerveződését befolyásoló telepítő tényezők szerepének 

átalakulását, bemutatja az egyes gazdasági ágazatok jellemzőit, értelmezi a gazdasági 

szerkezetváltás folyamatát; 

– megnevezi és értékeli a gazdasági integrációk és a regionális együttműködések 

kialakulásában szerepet játszó tényezőket; 

– ismerteti a világpolitika és a világgazdaság működését befolyásoló nemzetközi 

szervezetek, együttműködések legfontosabb jellemzőit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– értelmezi és értékeli a társadalmi-gazdasági fejlettség összehasonlítására alkalmas 

mutatók adatait, a társadalmi-gazdasági fejlettség területi különbségeit a Föld 

különböző térségeiben;  

– értékeli az eltérő adottságok, erőforrások szerepét a társadalmi-gazdasági 

fejlődésben; 

– modellezi a piacgazdaság működését; 

– megnevezi a világgazdaság működése szempontjából tipikus térségeket, országokat;  

– összehasonlítja az európai, ázsiai és amerikai erőterek gazdaságilag meghatározó 

jelentőségű országainak, országcsoportjainak szerepét, illetve azok változását a 

globális világban; 

– összefüggéseiben mutatja be a perifériatérség társadalmi-gazdasági fejlődésének 

jellemző vonásait, a felzárkózás lehetőségeit;  

– ismerteti az Európai Unió működésének földrajzi alapjait, példák segítségével 

bemutatja az Európai Unión belüli társadalmi-gazdasági fejlettségbeli különbségeket, 

és megnevezi a felzárkózást segítő eszközöket;  

– értelmezi a globalizáció fogalmát, a globális világ kialakulásának és működésének 

feltételeit, jellemző vonásait; 

– példák alapján bemutatja a globalizáció társadalmi-gazdasági és környezeti 

következményeit, mindennapi életünkre gyakorolt hatását. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

– A társadalmi-gazdasági fejlettség összehasonlításával, a fejlettség területi 

különbségeinek elemzésével földrajzi problémák iránti érzékenység kialakítása, az 

azokra történő reflektálás képességének fejlesztése 

– A Föld különböző térségeiben kialakult eltérő társadalmi-gazdasági fejlettség okainak 

elemzése alapján az értékelő gondolkodás fejlesztése 

– A gazdaság szerveződését befolyásoló telepítő tényezők változó szerepének, a 

gazdaság gyors térbeli átalakulásának bemutatásával a komplex gondolkodás 

képességének fejlesztése 

– A gazdasági szektorok világgazdaságban betöltött szerepének bemutatásával a 

komplexitásban történő gondolkodás képességének fejlesztése 
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– A piacgazdaság kialakulásának és működésének bemutatásával a mindennapi életben 

hasznosítható gazdasági, pénzügyi és vállalkozói ismeretek és képességek kialakítása 

és fejlesztése 

– A gazdasági integrációk és a regionális együttműködések kialakulásában szerepet 

játszó tényezők elemzésével az összefüggésekben gondolkodás képességének 

fejlesztése 

– A nemzetközi szintű munkamegosztást kialakító okok és következmények 

értelmezésével a komplexitásban történő gondolkodás képességének fejlesztése 

– A globális világ kialakulásának és működésének feltételei, jellemző vonásai 

– A globalizáció társadalmi-gazdasági és környezeti következményeinek, mindennapi 

életünkre gyakorolt hatásainak rendszerezésével a véleményformálás és az értékelő 

gondolkodás képességének kialakítása és fejlesztése 

– A világpolitika és a világgazdaság működését befolyásoló nemzetközi szervezetek, 

együttműködések legfontosabb jellemzői 

– A centrum- és perifériatérségek kapcsolatrendszerének bemutatásával a 

komplexitásban történő gondolkodás képességének fejlesztése 

– Az amerikai, az európai és az ázsiai erőtér gazdaságilag meghatározó jelentőségű 

országainak, országcsoportjainak szerepe a globális világban 

– A világgazdaság újonnan iparosodó térségeinek bemutatása, a fejlődés tényezőinek 

elemzése 

– Egyedi fejlődési utak a sajátos szerepkörrel rendelkező országok példáján 

– A perifériatérség társadalmi-gazdasági fejlődésének jellemző vonásai, a felzárkózás 

nehézségei 

– Más társadalmak kultúrájának megismerése iránti érdeklődés felkeltése, a különböző 

kultúrák iránti tolerancia fejlesztése 

Fogalmak  

GDP, GNI, gazdasági szektorok, telepítő tényező, piac, piacgazdaság, munkamegosztás, 

transznacionális vállalat, beruházás, innováció, működőtőke, centrum, félperiféria, 

periféria, újonnan iparosodott országok, BRICS országok, ipari park, robotizáció 

Topográfiai ismeretek  

Európa 

Országok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság (Nagy-

Britannia), Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, 

Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, 

Olaszország, Oroszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Svájc, 

Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna 

Városok: Bécs, Berlin, Bern, Birmingham, Brüsszel, Bukarest, Dublin, Frankfurt, Genf, 

Hága, Helsinki, Kijev, Koppenhága, Lisszabon, Ljubljana, London, Luxembourg, Madrid, 

Manchester, Marseille, Milánó, Moszkva, München, Oslo, Párizs, Prága, Riga, Róma, 

Rotterdam, Stockholm, Strasbourg, Stuttgart, Szentpétervár, Szófia, Tallinn, Torino, 

Trieszt, Varsó, Velence, Vilnius, Volgográd, Zágráb, Zürich 
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Közép-angliai iparvidék, olasz ipari háromszög, Randstad, Ruhr-vidék 

Afrika 

Országok: Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Kenya, Marokkó, Nigéria, Algéria, Tunézia 

Városok: Alexandria, Fokváros, Johannesburg, Kairó 

Amerika 

Országok: Argentína, Amerikai Egyesült Államok, Brazília, Kanada, Mexikó, Venezuela, 

Panama, Chile, Kolumbia 

Városok: Brazíliaváros, Buenos Aires, Chicago, Houston, Los Angeles, Mexikóváros, 

Montréal, New Orleans, New York, Ottawa, Rio de Janeiro, San Francisco, Washington DC, 

Atlanta, Dallas, Seattle, Santiago, Bogotá  

Ausztrália és Óceánia 

Országok: Ausztrália, Új-Zéland 

Városok: Canberra, Melbourne, Sydney, Wellington 

Ázsia 

Országok: Egyesült Arab Emírségek, Dél-Korea (Koreai Köztársaság), Fülöp-szigetek, 

India, Indonézia, Irak, Irán, Izrael, Japán, Kazahsztán, Kína, Kuvait, Malajzia, Szaúd-Arábia, 

Thaiföld, Törökország 

Városok: Ankara, Bagdad, Bangkok, Kalkutta, Hongkong, Isztambul, Jakarta, Jeruzsálem, 

Manila, Mekka, Osaka, Peking, Rijád, Sanghaj, Szingapúr, Szöul, Teherán, Tel Aviv-Jaffa, 

Tokió, Újdelhi 

tevékenységek 

– A társadalmi-gazdasági fejlettség összehasonlítása, elemzése adatsorok, tematikus 

térképek segítségével 

– A tanulók által kiválasztott termék előállításához megfelelő telephely keresése, a 

szükséges telepítő tényezők listázása kooperatív munkában 

– A piac működési elveit bemutató helyzetgyakorlat a termelő, a fogyasztó és a közvetítő 

szemszögéből 

– Egy ismert transznacionális vállalat működési modelljének elkészítése 

– Esettanulmány elkészítése a térségben megvalósult zöld- vagy barnamezős 

beruházásokról 

– Az integrálódás fokozatainak ábrázolása piramisábrán 

– A gazdasági integrációk és a regionális együttműködések kialakulásában szerepet 

játszó tényezők ábrázolása fürtábrán 

– Logikai lánc alkotása a nemzetközi szintű munkamegosztást kialakító okokról és 

következményekről 

– Az amerikai, az európai és az ázsiai erőtér gazdaságilag meghatározó jelentőségű 

országainak, országcsoportjainak szerepét alátámasztó adatsorok összehasonlító 

elemzése 
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– A centrum- és perifériatérségek, a világgazdaság újonnan iparosodó térségeinek 

komplex bemutatása infografika segítségével, kooperatív tanulási módszer 

alkalmazásával 

– Szemléletes ábra, térképvázlat készítése a centrum- és perifériaországok 

kapcsolatrendszerének bemutatására 

– Különböző típusú bemutatók készítésével más társadalmak kultúrájának 

megismertetése, pl. zenei válogatás készítése, étlap összeállítása, ünnepek és szokások 

bemutatása 

– A globalizáció pozitív és negatív hatásainak megvitatása és összegzése 

– A társadalmi-gazdasági változás nagyvárosok térbeli szerkezetére gyakorolt 

hatásának bemutatása régi és új térképek, valamint képek összehasonlításával 

Témakör: Magyarország és Kárpát-medence a 21. században 

óraszám: 13 óra 

Tanulási eredmények 

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

végére: 

– példák alapján jellemzi és értékeli Magyarország társadalmi-gazdasági szerepét 

annak szűkebb és tágabb nemzetközi környezetében, az Európai Unióban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– bemutatja a területi fejlettségi különbségek okait és következményeit 

Magyarországon, megfogalmazza a felzárkózás lehetőségeit; 

– értékeli hazánk környezeti állapotát, megnevezi jelentősebb környezeti problémáit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

– Adatok elemzésével és összehasonlításával értékeli Magyarország társadalmi-

gazdasági szerepét annak szűkebb és tágabb nemzetközi környezetében, a Kárpát-

medencében és az Európai Unióban 

– Magyarország természeti-társadalmi értékeinek bemutatásával és rendszerezésével a 

nemzeti identitás erősítése 

– Aktuális társadalmi és gazdasági folyamatok bemutatásával és rendszerezésével a 

véleményformálás és az értékelő gondolkodás fejlesztése 

– A régiók jellemzőinek összehasonlításával a tanulók aktív közreműködésén, 

munkáltatásán alapuló tudásépítés fejlesztése (Budapest és az agglomeráció, Észak- 

és Dél-Alföld régió, Középhegységi régiók, Nyugat- és Dél-Dunántúl régió) 

Fogalmak  

régió, idegenforgalmi régió, ipari park, logisztikai központ, agglomerálódó térség, területi 

fejlettségi különbség, eurorégió 

Topográfiai ismeretek  

Régiók, megyék 
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Főbb települések: Ajka, Baja, Balassagyarmat, Balatonfüred, Békéscsaba, Budapest, Bük, 

Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Gyöngyös, Győr, Gyula, Hajdúszoboszló, 

Harkány, Hegyeshalom, Hévíz, Hódmezővásárhely, Hollókő, Jászberény, Kalocsa, 

Kaposvár, Kazincbarcika, Kecskemét, Keszthely, Komárom, Kőszeg, Makó, Miskolc, 

Mohács, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Orosháza, Ózd, Paks, Pannonhalma, Pécs, Salgótarján, 

Sárospatak, Siófok, Sopron, Százhalombatta, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd, 

Szentendre, Szentgotthárd, Szolnok, Szombathely, Tata, Tatabánya, Tihany, Tiszaújváros, 

Vác, Várpalota, Veszprém, Visegrád, Visonta, Záhony, Zalaegerszeg, Zalakaros 

tevékenységek 

– Projektfeladat: külföldieknek szóló országbemutató, országimázs-összeállítás 

forgatókönyvének megtervezése és elkészítése 

– A lakóhely munkaerőtérképének elkészítése, következtetések levonása, a jól 

alkalmazható munkaerővel szembeni elvárások összegyűjtése 

– Esettanulmányok segítségével a rendszerváltozás (1989) gazdasági 

következményeinek megvitatása 

– Interjú szülőkkel, nagyszülőkkel megadott szempontok alapján Milyen volt az élet az 

1980-as években? címmel – az interjúk alapján társadalmi-gazdasági korrajz 

elkészítése 

– Bírósági tárgyalás – helyzetgyakorlat különböző környezeti veszélyhelyzetekhez, 

katasztrófákhoz kapcsolódó témákban, pl.: vörösiszap-katasztrófa, vízhabzás a Rábán, 

ciánszennyezés a Tiszán 

– Környezettudatos energiastratégia kidolgozása szakértői csoportok kialakításával 

– Projektfeladat: öröm- és bánattérkép készítése a megye, a régió rendezett, fejlődő és 

pusztuló, leszakadó területeiről 

– Nyomtatott és online cikkek, információk alapján az aktuális társadalmi és gazdasági 

folyamatok bemutatása, értékelése, saját vélemény megfogalmazása 

– Országos, regionális és helyi fejlesztési tervek fontosabb céljainak bemutatása önálló 

információgyűjtés alapján 

– A régiók jellemzőinek összehasonlítása, a területi fejlettségi különbségek okainak és 

következményeinek, illetve a felzárkózás lehetőségeinek bemutatása kooperatív 

módszerek alkalmazásával 

– Az európai uniós tagság hatása a Kárpát-medencei országok magyarságára – 

adatgyűjtés és azok közös értelmezése, illetve szemléletes bemutatása  

– A lakóhelyen és környékén néhány uniós támogatással készülő beruházás bemutatása 

többféle forrás felhasználásával 

Témakör: A pénz és a tőke mozgásai a világgazdaságban 

óraszám: 11 óra 

Tanulási eredmények 

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

végére: 
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– magyarázza a monetáris világ működésének alapvető fogalmait, folyamatait és azok 

összefüggéseit, ismer nemzetközi pénzügyi szervezeteket; 

– bemutatja a működőtőke- és a pénztőkeáramlás sajátos vonásait, magyarázza 

eltérésük okait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– pénzügyi döntéshelyzeteket, aktuális pénzügyi folyamatokat értelmez és 

megfogalmazza a lehetséges következményeket;  

– pénzügyi lehetőségeit mérlegelve egyszerű költségvetést készít, értékeli a 

hitelfelvétel előnyeit és kockázatait; 

– alkalmazza megszerzett ismereteit pénzügyi döntéseiben, belátja a körültekintő, 

felelős pénzügyi tervezés és döntéshozatal fontosságát. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

– Aktuális gazdasági, pénzügyi adatsorok elemzésével, értelmezésével és 

összehasonlításával a matematikai és logikai, valamint az összefüggésekben történő 

gondolkodás fejlesztése 

– Aktuális pénzügyi hírekre, információkra történő reflektálással a felelős 

véleményalkotás és a vitakultúra fejlesztése 

– A mindennapi élethelyzetekből adódó pénzügyi döntéshelyzetek megismertetésével 

és értelmezésével a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 

– Az aktuális pénzügyi helyzetben elérhető befektetési lehetőségek összevetése az 

előnyök és a lehetséges veszélyek (befektetési háromszög) bemutatásával a felelős 

pénzügyi gondolkodás fejlesztése érdekében 

– A személyes pénzügyi döntésekkel kapcsolatos témák feldolgozása során a 

megalapozott véleményalkotás az aktív pénzügyi gondolkodás, illetve a vitakészség 

fejlesztése érdekében 

– A pénz és a pénzügyi szolgáltatások szerepének bemutatása szituációs játékok, 

helyzetgyakorlatok, esetelemzések segítségével, a tényeken alapuló 

véleményformálás képességének fejlesztése 

– A működőtőke és a pénztőke mozgásának, világgazdasági szerepének 

összehasonlítása 

– Konkrét, az életkori sajátosságnak megfelelő tevékenységekhez költségvetés 

készítése, a kiadások mérlegelése 

– A hitelfelvétel és a fejlesztés, illetve az eladósodási kockázat összefüggéseinek 

bemutatása, a mindennapok példái alapján, az egyén és a nemzetgazdaságok szintjén 

– A globalizáció és a globális pénzügyi krízisek kialakulásának összefüggései 

Fogalmak  

működőtőke, pénztőke, befektetés, vállalkozás, részvény, kötvény, fix és változó 

kamatozású hitel, kamat, hozam, kockázat, lekötöttség (likviditás), adósságcsapda, 

infláció, költségvetés, BUX-index, Dow Jones-index, THM, EBKM, IMF, Világbank, állami és 

EU-támogatás, támogatott hitel, önerő 
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tevékenységek 

– Aktuális banki adatok, tájékoztatók segítségével pénzügyi döntéshelyzetek 

szimulálása (pl. folyószámlanyitás, személyi kölcsön vagy lakáshitel felvétele, 

lakáscélú megtakarítás vállalása) 

– Beszélgetés vagy helyzetgyakorlat a biztonságos pénz- és bankkártyahasználatról, 

tájékozódás elektronikus kiadványok segítségével 

– Hírfigyelés –reflektálás, vélemény megfogalmazása és ütköztetése aktuális pénzügyi 

hírekkel kapcsolatban 

– A gazdasági tér folyamatait alakító szereplők bemutatása mozaikmódszerrel 

– Hogyan jut el egy globális termék (pl. személyautó) a fogyasztóhoz? A folyamat 

bemutatása szimulációs gyakorlat keretében 

– Helyzetgyakorlat: egy nagyobb pénzösszeg – pl. lottónyeremény vagy családi örökség 

– befektetési lehetőségeinek mérlegelése 

– Online betekintés a tőzsde világába, szimulációs gyakorlat a tőzsde működésének 

bemutatására 

– Pénzügyi oktatófilmek segítségével a hétköznapokban hasznosítható tudás szerzése, 

a látottak megbeszélése 

– Egy diákvállalkozás indításának lehetőségei, mérlegelő elemzés készítése 

– Egy képzeletbeli vállalkozás üzleti tervének elkészítése és bemutatása 

csoportmunkában 

– A működőtőke-befektetés térbeli jellemzőinek bemutatása, a hazánkba érkező tőke 

területi, gazdasági és szektoronkénti megoszlásának jellemzése, következtetések 

levonása 

Témakör: Helyi problémák, globális kihívások, a fenntartható jövő dilemmái 

Javasolt óraszám: 17óra 

Tanulási eredmények 

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

végére: 

– a lakóhely adottságaiból kiindulva értelmezi a fenntartható fejlődés társadalmi, 

természeti, gazdasági, környezetvédelmi kihívásait;felismeri és azonosítja a földrajzi 

tartalmú természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti problémákat, megnevezi 

kialakulásuk okait, és javaslatokat fogalmaz meg megoldásukra; 

– rendszerezi a geoszférákat ért környezetkárosító hatásokat, bemutatja a folyamatok 

kölcsönhatásait; 

– a globális problémákhoz vezető, Földünkön egy időben jelen lévő, különböző 

természeti és társadalmi-gazdasági eredetű folyamatokat elemez, feltárja azok 

összefüggéseit, bemutatja mérséklésük lehetséges módjait és azok nehézségeit; 

– megnevez a környezet védelmében, illetve humanitárius céllal tevékenykedő hazai és 

nemzetközi szervezeteket, példákat említ azok tevékenységére, belátja és igazolja a 

nemzetközi összefogás szükségességét; 
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– értelmezi a fenntartható gazdaság, a fenntartható gazdálkodás fogalmát, érveket 

fogalmaz meg a fenntarthatóságot szem előtt tartó gazdaság, illetve gazdálkodás 

fontossága mellett. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– példákkal igazolja a természetkárosítás és a természeti, illetve környezeti 

katasztrófák társadalmi következményeit, a környezetkárosodás életkörülményekre, 

életminőségre gyakorolt hatását, a lokális szennyeződés globális következményeit; 

– megfogalmazza az energiahatékony, nyersanyag-takarékos, illetve „zöld” 

gazdálkodás lényegét, valamint példákat nevez meg a környezeti szempontok 

érvényesíthetőségére a termelésben és a fogyasztásban; 

– megkülönbözteti a fogyasztói társadalom és a tudatos fogyasztói közösség jellemzőit; 

– bemutatja az egyén társadalmi szerepvállalásának lehetőségeit, a tevékeny 

közreműködés példáit a környezet védelme érdekében, illetve érvényesíti saját 

döntéseiben a környezeti szempontokat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

– A földrajzi eredetű helyi, regionális és globális természeti, társadalmi-gazdasági és 

környezeti veszélyhelyzetek kialakulásának magyarázata és megértése alapján az 

összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése 

– A geoszférákat ért környezetkárosító hatások rendszerezése és a folyamatok 

kölcsönhatásainak bemutatása alapján a környezettudatos és fenntartható szemléletű 

magatartás fejlesztése 

– A természetkárosítás és a természeti, illetve környezeti katasztrófák társadalmi 

következményeinek bemutatásával a veszélyek és kockázatok reális értékelési 

képességének kialakítása és fejlesztése 

– A környezetkárosodás életkörülményekre, életminőségre gyakorolt hatásának és a 

lokális szennyeződés globális következményeinek komplex értelmezése, a hatásaikra 

való felkészülés és védekezés képességének kialakítása és fejlesztése 

– A globális problémákhoz vezető, Földünkön egy időben jelen lévő, különböző 

természeti és társadalmi-gazdasági eredetű folyamatok értelmezése, összefüggései, 

mérséklésük lehetséges módjai és azok nehézségei 

– Az energiahatékony, az energia- és nyersanyag-takarékos, illetve „zöld” gazdálkodás 

és életvitel szemléletének megismerésével a környezettudatos állampolgári 

magatartás megalapozása 

– A fogyasztói társadalom és a tudatos fogyasztói közösség jellemzőinek bemutatásával 

a tudatos fogyasztóvá válás fejlesztése 

– A hagyományos és elektronikus vásárlás fogyasztóvédelmi szempontú összevetése  

– A környezet védelmében, illetve humanitárius céllal tevékenykedő hazai és 

nemzetközi szervezetek, a nemzetközi összefogás szükségessége 

– A fenntartható gazdaság, a fenntartható gazdálkodás jellemzőinek bemutatásával a 

fenntartható szemléletű magatartás fejlesztése 

– Az egyén társadalmi szerepvállalásának lehetőségei, a tevékeny közreműködés példái 

a környezet védelme érdekében 
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Fogalmak  

globális probléma, környezeti katasztrófa, természeti katasztrófa, fenntarthatóság, 

ökológiai lábnyom, túlfogyasztás, tudatos fogyasztói magatartás, fogyasztóvédelem, 

energiatudatosság, vízlábnyom, ENSZ, UNESCO, WHO, elsivatagosodás, ózonritkulás, 

savas csapadék, globális klímaváltozás, népességrobbanás 

tevékenységek 

– Képek, leírások alapján környezeti problémák felismerése, kialakulásuk magyarázata, 

mérséklésük lehetőségeinek megfogalmazása 

– Rajz, leírás készítése Milyen lesz a lakóhelyed 20 év múlva? címmel. Az elkészült 

alkotás értelmező bemutatása (Miért rajzoltam/írtam ezt? – ok-okozati viszonyok, 

tendenciák feltárása)  

– Mit tehet egy középiskolás a fenntarthatóság érdekében? – ötletbörze, a javaslatok 

rendszerezése, megvitatása 

– Figyelemfelhívó plakátok készítése az élelmiszer-pazarlásról és élelmiszerhiányról, a 

tudatos fogyasztói magatartás fontosságáról 

– A geoszférákat ért környezetkárosító hatások rendszerezése gondolattérképen 

– Közvélemény-kutatás a tudatos fogyasztói (élelmiszer-, nyersanyag-, 

energiafogyasztás) magatartás fontosságáról, lehetőségeiről, az eredmények 

kiértékelése, a tanulói vélemények ütköztetése 

– Drámajáték, helyzetgyakorlat: vádirat és védőbeszéd készítése egy választott 

környezeti téma tárgyalására 

– A fogalmak (pl. ökológiai lábnyom, tudatos fogyasztói magatartás, fogyasztóvédelem, 

energiatudatosság, vízlábnyom) értelmezéséhez szöveges és vizuális magyarázatok 

készítése 

– Az egészségmegőrzéshez szükséges szemléletmód fejlesztése kortárs előadókkal 

– Ötletgyár a környezeti veszélyek elkerülésére, meglévő problémák hatásának 

mérséklésére (pl. óceáni szemétfolt, olajszivárgás, bányatűz, erdőirtás, rovarinvázió) 

– Ötletbörze: példák az energia- és nyersanyag-takarékos gazdálkodására, életvitelre 

– Saját és családi tapasztalatok alapján érvelés a hagyományos és az elektronikus 

vásárlás mellett, fogyasztóvédelmi szempontok figyelembevételével  

– A környezetvédelemmel foglalkozó hazai és nemzetközi szervezetek 

névjegykártyájának elkészítése, fő tevékenységük összegyűjtése 

– Virtuális séta ökogazdaságban és ökoházban, a látottak közös megbeszélése, 

véleményütköztetés 

– Az ökológiai lábnyom kiszámítása pármunkában, internetes kalkulátorokkal 

– Az édesvíz szerepének, gazdasági jelentőségének bemutatása kooperatív 

módszerekkel (a víz szerepe az ember életében, a víz felhasználásának időbeli és 

térbeli változása, vízhiány mint konfliktusforrás) 

– Vita a fenntartható gazdaságról 
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Ének-zene 
9-10. évfolyam 

 

A patinás Verseghy Ferenc Gimnázium képzési-oktatási profiljában a művészeti 

oktatás nem foglal el központi szerepet. Ennek ellenére az iskola tanárai, diákjai szívükön 

viselik a művészeti tevékenységet és rendszerint kiemelkedőt alkotnak ezen a területen. 

Az ének-zene tantárgy esetében különösen igaz a megállapítás, az évtizedek óta működő 

iskolai kórus sikerei, az iskolai hangversenyek bizonyítékként szolgálnak erre.  

Az ének-zene helyi tantervéhez, kisebb módosításokkal, a központi kerettantervet 

adoptáltuk. A kilencedik és tizedik évfolyamokon a zenei nevelés célja a nemzeti és az 

európai azonosságtudat erősítése, a hagyományos és a mai kulturális értékek 

megismertetése, a tudás gazdagítása a zeneművészet eszközeivel. Cél továbbá, hogy a 

műalkotások által közvetített magatartásminták segítsék a nemzethez, közösséghez való 

viszony elmélyítését és járuljanak hozzá a tanulók személyiségfejlődéséhez, 

szocializációjához, mely egyúttal egy közösség fennmaradásának biztosítéka is. 

Az egyes témaköröknél megjelölt minimum óraszámok, csak arányaiban segítik a 

tájékozódást. A témakörökön belül megjelenő fejlesztési feladatok átfedik egymást, egy-

egy fejlesztési feladat több különböző témakörben is megjelenik. Ezáltal a tanórákon belül 

is érvényesül a komplexitás. 

A Kerettanterv témakörei:  

1. Zeneművek /Énekes anyag  

2. Zeneművek/Zenehallgatási anyag  

3. Komplex készségfejlesztés. 

 

A zenei anyanyelv ápolásának továbbra is fontos szerepet kell betöltenie, hiszen egy 

nép múltjának legnemesebb értékei őrződnek meg benne: érzelmi tartás, kedélyvilág, 

vérmérséklet, temperamentum. Mindez a „népdalaink világa” fejezetben átélhető a 

tanulók számára. A dalanyag igazodik életkori sajátosságaikhoz, átélhető 

élethelyzetekhez, a „mindenre van hangja” kodályi megállapításhoz.  

Az előadói készség gazdagítása - a kifejezőkészség, tiszta intonáció, a stílusnak 

megfelelő előadásmód, a közösségi zenélés kiemelten fontos eleme, melynek színvonala a 

tanár igényességén múlik. Legmagasabb szintje a kóruséneklésben testesül meg. Az 

iskolánkban egy kamarakórus működik heti 2 órában. Az énekkar vegyeskar, tagjai között 

a 9-12. osztályos tanulókon kívül tanárok is vannak. Az énekkar az iskolai, városi 

ünnepségeken való szereplés mellett versenyeken is rendszeresen indul (pl. Megyei 

Társaséneklési Verseny, Éneklő Ifjúság). 

A zenehallgatási anyag válogatásánál az életszerűség a fő szempont: a zeneművek e 

két évfolyamon a tanulók tanulmányaihoz és mindennapjaihoz kapcsolódnak. A 10. 

évfolyamon a korábban hallgatott zeneművek történelmi szemléletmóddal összegződnek, 

és a tanulók megismerkednek a hallgatott zenék kulturális környezetével is. Folyamatos 

feladat a zeneművek műfajának megnevezése, értelmezése. 
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A tanár megismertethet diákjaival „kedvenc” dalokat, figyelmet fordít a 20. századi 

népies műdalokra, illetve a zenei rétegműfajok napjainkban folyamatosan változó 

jelenségeire is. Ezek sajátos értékrendet képviselnek, társadalmi szerepek szerint 

formálódnak. A kialakult évezredes értékrendhez képest gyakran változó normák miatt a 

tanár csak naprakész ismerettel tudja az ízlésformálás eszközeként alkalmazni. Ezt a 

rendelkezésére álló szabad órasávban teheti meg.  

Az énekelt zeneművek igényes megszólaltatásához, a zenehallgatási anyag elmélyült 

befogadásához és a zeneművekkel kapcsolatos gondolatok megfogalmazásához, valamint 

a kreatív zenei megnyilvánulásokhoz továbbra is fontos a készségfejlesztés. A korábbi 

évfolyamokon Ritmikai fejlesztés, Hallásfejlesztés és Zenei írás-olvasás elnevezésű 

témakörök a középiskolában Komplex készségfejlesztés elnevezéssel folytatódnak. 

Az ének-zene tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben 

megfogalmazott kulcskompetenciákat: 

A tanulás kompetenciái: A tanár és a tanuló együttműködésének kiemelt szerepe van az 

aktív tanulás kompetenciáinak kialakításában és fenntartásában, megerősítésében és 

továbbfejlesztésében. Ebben az ének-zenére különösen fontos szerep hárul. Az ének-zene 

tanulását nem a hagyományosnak tekintett tanulási módok, hanem a ráérzés, a gyakorlás 

(ismétlés) és az önreflexivitás támogatja. Ebből adódik, hogy a tanulásból adódó 

sikeresség élményként jelenik meg. Ennek az élménynek a megtapasztalása más tárgyak 

tanulásához is pozitívan járul hozzá. 

A kommunikációs kompetenciák: Az írott és a beszélt nyelvhez hasonlóan létezik zenei 

anyanyelv is, mely saját szintaktikával rendelkező, hierarchikus rendszer. Ezek 

feldolgozása azonos agyi struktúrák által történik, ezért a zene kiválóan alkalmas az 

anyanyelvi és az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztésére, illetve a beszédnehézségek 

enyhítésére, melyekre hatékony eszköz a ritmus és a hallásfejlesztés. Lényeges a szöveges 

éneklés mint verbális kommunikáció, valamint a saját, alkotó gondolatokat kifejező 

improvizáció. A kommunikációs készségek mélyüléséhez kapcsolódik a zeneművek 

elemzése, amely által a tanuló saját szavaival képes leírni a zenei folyamatokat, megérti a 

tágabb összefüggéseket, a zene funkcióját és kapcsolatát azzal a világgal, amelyben 

létrejött, illetve azzal a világgal, melyben aktuálisan hatást gyakorol. A tanuló így 

megismeri a zene mindennapi funkcióját és megtanulja értelmezni a zene médiában 

történő használatát is. 

A digitális kompetenciák: A tanuló a digitális világban él és annak eszközeit használja 

mindennapjaihoz, ezért az oktatás hatékonyságát növeli, ha a pedagógus épít a tanuló 

ilyen irányú jártasságára. A tanuló kezében lévő mindennapos digitális eszközök 

alkalmasak arra is, hogy használójuk számára a zenei kommunikáció eszközei legyenek. 

A zenei szoftverek, alkalmazások játékosan fejlesztik az infokommunikációs 

kompetenciákat.  

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló megtapasztalja az 

együttműködés hatékonyságát a csoportos zenei tevékenységeken keresztül (pl. kórus), 

és lehetősége van véleményének, gondolatainak kinyilvánítására. Mások produkciójának 

tisztelettel való figyelése a különböző nézőpontok iránti toleranciáját formálja. 

Fejlesztésére különösen alkalmas terep, az iskolai ünnepségek, melyeknek műsorát 
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rendszerint 1-1 osztály készíti és adja elő, sohasem nélkülözve a énekes-zenei elemeket. 

A kórusban történő éneklés az egyik legjobb közösségteremtő tevékenység. A 

lemorzsolódás minimális, a kórustagok között szoros kötelék alakul ki, a közös felelősség 

a zenei alkotás megteremtésében erőssé teszi a kohéziót 

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

Az önkifejezés, a kreativitás és a szépérzék fejlesztése keretében a tanuló a zenét sajátos 

nyelvként ismeri fel, mellyel képessé válik gondolatai, érzései tolmácsolására, használva 

az improvizáció adta lehetőségeket is. Ezen kívül különböző kultúrák zenéjével való 

ismerkedés és azok társadalmi funkciójának megértése hozzájárul a komplex látásmód 

kifejlődéséhez. Fontosnak tartjuk a más kultúrából érkező tanítványaink zenei világának 

megértetését, értékeinek kiemelését. 

A témakörök és a fejlesztési feladatok átfedik egymást, egy-egy fejlesztési feladat 

több különböző témakörben is megjelenik, ezáltal a tanórákon belül is érvényesül a 

komplexitás. 

 

A 9 -10. évfolyamon az ének-zene tantárgy alapóraszáma: 72 óra. 

 

TÉMAKÖR: Zeneművek/ Énekes anyag  

ÓRASZÁM: 22 óra 

Népdalaink világa 

Szerelem 

Azt gondoltam, eső esik; Akkor szép az erdő; Bujdosik az árva madár; De sok eső, de sok 

sár; Hej, rozmaring, rozmaring; Körösfői kertek alatt; Nem úgy van most, mint volt 

régen; Nézd meg, lányom; Szerelem, szerelem; Szeress egyet, s legyen szép; Szivárvány 

havasán; Én is voltam, mikor voltam; Hej, révész, révész 

 

Életképek 

Annyi nekem az irigyem; Eddig vendég; Éljen a barátság; Én az éjjel nem aludtam; Hej, 

igazítsad; Irigyeim sokan vannak; Vígan, vígan 

 

Ünnepek 

Sok számos esztendőket; Paradicsom mezejibe; Víg volt nekem az esztendő; Szent János 

áldása; Üdvözlégy, Szent László király; Sok Zsuzsanna napokat 

 

Ismerkedés a tájegység (Jászkunság) népdalaival  

Jászkunsági gyerek vagyok; Diófából van a …  

 

Műzenei szemelvények, és más népek dalai 

Szeikilosz sírverse; Splendor Paternae gloriae (Atyának fénye, fénysugár); John of Fornsete: 

Nyár-kánon (Vaskó Andor ford.); Ófrancia kánon: Jertek, jertek, nosza, járjunk táncot!; 

Farkas Ferenc: Hajnalnóta; W. Byrd: Tavasz – kánon; Ismeretlen szerző: Kék ibolyácska; 

Budát, ó Hunnia, az török rabolja; Balassi Bálint: Bocsásd meg úristen – protestáns népének; 

J. Haydn: Erdő mélyén – kánon; W. A. Mozart: Jöjj, drága május; Franz Schubert: A hársfa; 
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Kodály Zoltán: Mikoron Dávid (Psalmus Hungaricus); Old Black Joe- spirituálé; Oh happy 

day; Ég a város – angol kánon 

ISMERETEK 

• A zsoltár típusú dallamok jellemzői 

• Ugrós és csárdás tánctípusok 

• Dallam és szöveg kapcsolata a népdalstílusokban 

• Zenei nyelvjárások, dialektusok jelentése a népzenében 

• A tanult dalok kulturális közegének megismerése 

• Különböző korszakok – különböző előadói stílusok a műzenében 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

• Hallás utáni daltanulással elsajátított magyar népdalok és felismerő 

kottaolvasással elsajátított műzenei szemelvények éneklése 

• Előadói készségük kifejező, átélt, tiszta intonációjú énekléssé fejlesztése? 

• A hangszerkísérethez és az éneklő közösséghez való alkalmazkodási képesség 

fejlesztése  

• A dalokban megjelenített élethelyzetek, érzelmi állapotok megértése.  

FOGALMAK 

Zsoltár típusú népdal, szillabikus, melizmatikus, autentikus, tradíció, átdolgozás, 

dialektus, Magyar Népzene Tára 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

• A zenei nevelés elsődleges tevékenységi formája az éneklés 

• A kreativitás támogatása az éneklésnél, táncolásnál 

• Éneklés az iskolai kórusban  

• Részvétel az ünnepekhez kapcsolódó előadásokban, projektekben. Iskolánkban 

hagyományos az ének-zenében tehetséges diákok felkarolása, támogatása, 

szerepeltetése az iskolai ünnepségeken, rendezvényeken, a leginkább elhivatottak 

versenyeztetése.  

• Részvétel a Zenei Világnap alkalmából rendezett iskolai programokban 

(„kiskoncertek” az óraközi szünetekben). 

• A Fejlesztési feladatok és Készségek elnevezésű részben javasoltak alkalmazása 

 

TÉMAKÖR: Javasolt zeneművek/zenehallgatási anyag  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 38 óra 

Szerelem, barátság 

Azt gondoltam, eső esik; Repülj madár – Sebestyén Márta, Muzsikás Együttes; Orlando di 

Lasso: Zsoldos szerenád; W. A. Mozart: Don Giovanni - részletek- I. felvonás 8. és 9. 

jelenet; Beethoven: F-dúr románc; Liszt Ferenc: Szerelmi álmok; G. Bizet: Carmen – 

Habanera; G. Puccini: Tosca – Cavaradossi, levélária; R. Wagner: Nürnbergi 

Mesterdalnokok I. jelenet; G. Verdi: Don Carlos – Szabadság kettős; Bartók Béla: A 

kékszakállú herceg vára – részletek;  Ne menj el 
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Zeneművek és a történelem 

J. S. Bach: Máté passió – részlet 54 számtól -59 -ig 

F. Chopin: Forradalmi etűd 

R. Schumann –H. Heine: Két gránátos 

Kodály Zoltán: Háry János – Felszántom a császár udvarát;  Ének Szent István királyhoz 

A. Dvořák: Új világ szimfónia – részletek 

D. Sosztakovics: VII. szimfónia – részletek 

A. Honegger: Jeanne d’Arc a máglyán - részletek 

 

Zeneművek és az irodalom 

F. Schubert – J. W. Goethe: Margit a rokkánál 

S. Prokofjev: Rómeó és Júlia – lovagok tánca 

Carl Orff: Carmina Burana – In taberna 

Kocsár Miklós – Nagy László: Csodafiú - szarvas 

Kodály Zoltán- Weöres Sándor: Öregek  

 

Életképek 

Ugrós és csárdás dallamok – válogatás revival népzenei felvételekből 

J. S. Bach: D-dúr szvit – Gavotte, Menüett 

Joseph Haydn: Évszakok – Szüreti kórus 

L. van Beethoven: IX. szimfónia – IV.tétel  

M. Ravel: Bolero 

Johann Strauss: Éljen a magyar - polka 

Kodály Zoltán: Galántai táncok -részletek 

Cl. Debussy: A tenger – részlet, az 1. vázlat 

I. Stravinsky: Tűzmadár – részlet, a mű kezdete 

G. Gershwin: Egy amerikai Párizsban -részlet 

Bartók: Béla: Cantata Profana - részletek 

Kodály Zoltán - Arany János: Csalfa sugár, 

Farkas Ferenc: Furfangos diákok - részlet 

Karai József: Estéli nótázás  

 

Régi muzsika kertje 

Szeikilosz sírverse  

Missa de Angelis – Kyrie 

Dufay: L’homme arme mise - Kyrie 

G. P. Palestrina: Sicut cervus 

Mozart: Esz-dúr zongoraverseny K. 271 "Jeunehomme" II. tétel - részlet 

 

Szemelvények a magyar zenetörténetből 

Esterházy Pál: Harmonia caelestis – részletek 

Liszt Ferenc: Esz-dúr zongoraverseny – I. tétel  

Erkel Ferenc: Bánk bán –Keserű bordal, Hazám, hazám 
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Bartók Béla: Concerto – II. tétel, Párok játéka 

Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus- részletek 

Szokolay Sándor: Ima, rontás ellen  

Kurtág György: Játékok – részletek 

Ligeti György: Hungarian rock 

 

ISMERETEK  

• A hallgatott zeneművek zenetörténeti és főbb műfaji jellemzőinek azonosítása 

• A zeneszerzők helye a különböző zenetörténeti korokban 

• Az adott zenemű történelmi, irodalmi és kultúrtörténeti vonatkozásainak 

megismerése 

• A zeneművekben megfogalmazott gondolatok társítása hangszerelési, 

szerkesztési megoldásokkal, kompozíciós technikákkal, formai megoldásokkal 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

• A tanulók kreatív képzeletének fejlesztése változatos motivációs technikákkal, a 

zeneművek nyújtotta lehetőségeket kihasználva 

• A zeneművek gondolati tartalmát kifejező eszközök felismerésére, átélésére és 

értelmezésére alkalmas képességek kialakítása 

• Egy-egy zeneszerzőre jellemző alkotói sajátosságok felismerése 

• Hosszabb, összetettebb koncentrációt igénylő zenei anyag befogadásának képessége 

•  Összefüggés felfedezése a zenei stíluskorszakok és a történelmi események, irodalmi 

alkotások között 

• A zeneművekről történő önálló véleményalkotás képességének kialakítása 

FOGALMAK  

Vokális műfajok, gregorián, recitativo, korál, kyrie, passió, dalciklus, duett, motetta, etűd, 

hangfürt. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

• Részvétel hangversenyeken: rendszeresen a Filharmónia Magyarország által 

szervezett hangversenyeken (3 alkalom/tanév), időnként budapesti 

operaelőadásokat is igyekszünk látogatni  

• Élménybeszámoló készítése a hallott hangversenyek kapcsán 

• Adatgyűjtések a zenetörténet feldolgozásához 

• Zeneművek zenetörténeti rendszerezése 

• Koncertfilm megtekintése 

• Kiállítás megszervezése híres magyar zeneszerzőkről, zenekarokról, 

előadóművészekről, zeneművekről, koncerthelyszínekről 

• A lakóhely zenei emlékeinek összegyűjtése, megtekintése 

• Kiselőadás készítése különböző hangszerekről, zenei műfajokról, zeneszerzőkről, 

zeneművészekről 

• Kiselőadás készítése a népzenei gyűjtések történetéről 
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• Kiselőadás a hangszerekről (megszólaltatási módjuk, felépítésük, képek, videók, 

animációk, applikációk felhasználásával 

• Az elektronikus média által nyújtott lehetőségek tanári irányítású használata 

• Az iskolánkban meghonosított óra eleji, óravégi komolyzenei csengőhangok 

alkotó frissítése a tanulók bevonásával, mindez felhasználása a diákok zenei 

műveltségének, ízlésének fejlesztése érdekében 

 

TÉMAKÖR: Komplex készségfejlesztés  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12óra 

ISMERETEK  

• A korábban tanult ritmikai, dallami ismeretek frissítése, elmélyítése, alkalmazása 

• A törzshangok és a módosított hangok szerepének ismerete 

• A zenetörténet jellegzetes műfajainak ismerete 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

• Részvétel közös kreatív zenélési formákban, a zeneművek befogadásának 

előkészítéséhez. Erre kitűnően alkalmas a hagyományos év végi templomi 

hangverseny. Pünkösd környékén a szolnoki református templom ad otthon a 

gimnázium évzáró hangversenyének, ahol az iskola tanárai és diákjai együtt 

„alkotnak”, énekelnek, szólaltatnak meg zenei produkciókat a tanév 

repertoárjából. A rendezvény a város közösségének is szól. 

• A többszólamú éneklés fokozatos bevezetésével a többirányú figyelem, a hallás, az 

intonációs készség fejlődése 

• Gyakorlat szerzése a felismerő kottaolvasásban 

• A zenei formaérzék fejlesztése 

FOGALMAK  

Minden korábban szereplő fogalom.  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

• Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult ritmikai és dallami elemek 

felhasználásával 

• Ritmikai játékok 

• Zenei kérdés, válasz rögtönzése 

• Kottaíráshoz alkalmas szoftverek (pl. Musescore, Sibelius, Finale) használatának 

megismerése 

• A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak 

alkalmazása a hangközök és egyszerű harmóniák megfigyelésének és 

meghallásának gyakorlására. 
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MŰVÉSZETEK 
 

9. osztály 1 óra évi 

37 óra  

TÉMAKÖR  TARTALOM  

Elméleti témakörök  

10 óra  

Művészettörténet  

Mezopotámia  

Egyiptom Izraeli 

és iszlám 

művészet ókori 

Görögország -

Római művészet 

Korakeresztény-

népvándorlás, 

bizánci művészet 

Romanika Gótika  

Építészet: jellegzetes formák, ismertetőjegyek, 

újonnan megjelenő  

szerkezetek, alaprajzok, építőanyagok, 

legismertebb épületek Szobrászat: témafunkció, 

anyagok, formai sajátosságok Festészet: témák, 

technikák, téremberábrázolás Értelmező 

elemzések: térábrázolási, emberábrázolási 

konvenciók, kifejezésábrázolás Múzeumok 

honlapjainak megismerése, használata 

kereséshez  

Vizuális 

kommunikáció 

2 óra 

betű, íráskép 

történet 

Jelek, 

piktogramok 

kapcsolódik a művészettörténeti témakörökhöz 

jellemző betűformák, (képírástól a kódexekig) 

íráskép és eszköz kapcsolata Vizuális jelek 

kialakulása, értelmezése, használata a 

kommunikációban (képírás, piktogramok, 

ikonok és a formai absztrakció kérdése). 

Művészetek  

Tárgykultúra –  

környezetkultúra  

4 óra  

iparművészet:  

bútorok, 

öltözetek  

képzőművészeti 

műfajok: grafika 

műelemzés  

kapcsolódik a művészettörténeti témakörökhöz  

jellegzetes tárgyak koronként, kapcsolata a stílus 

formai jegyeivel  

forma és funkció, díszítmény kapcsolata  

az öltözködés funkciója, formai változásai -

grafikai műfajok: illusztráció, tanulmányrajz, 

egyedi és sokszorosító grafika kompozíció, 

térábrázolás, téma, színhasználat, formai 

ábrázoláskifejezés  

Gyakorlati feladatok  

Képzőművészeti 

technikák 3 óra  

Képzőművészeti 

technikák: 

grafika  

egyedi nyomat (monotípia, vegyes nyomat) 

pecsét ceruza, tusrajz  
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Vizuális  

kommunikáció  

5 óra  

Jelek, 

piktogramok  

A betű formai 

alakulása, 

stílusok -

betűtervezések -

rajz típusok -

színtan  

piktogram tervezés  

betűtípus tanulmány, választhatóan iniciálé, 

monogram, piktogram tervezés Tervezési 

feladatok betűk felhasználásával. több 

nézőpontos tárgytanulmányok. tárgytanulmány: 

működési rajz, belső szerkezet, technológia rajzi 

értelmezése, magyarázó rajz tusrajz, tempera -

alapfogalmak, színkontrasztok, optikai 

színkeverés (bizánci mozaik)  

(színgyűjtés, színtanulmányok adott feladathoz)  

Környezetkultúra 

5 óra  

térábrázolási 

konvenciók a 

térlátás  

Három képsíkos vetületi, axonometrikus és 

perspektivikus ábrázolási rendszer 

sajátosságainak megismerése. rekonstrukciós 

feladatok (síkból térbe) optikai csalódások 

(szerkesztések, rajzok)  

5 óra  zenetörténet  ókor középkor  

2 óra  Összefoglalás   

 

 

II. Tankönyvek, ajánlott irodalom  

Tankönyv:  

Szabó Attila: Művészettörténet vázlatokban, Művészettörténet képekben (tankönyv) 

PázmányPermay: Látás és ábrázolás, gimnázium IIII. (tankönyv)  

 

Ajánlott irodalom:  

Lakshmi Bhaskarad: A forma művészete Szabó László: Kortársunk a grafika Stílusok és 

formák Korokstílusok munkafüzet sorozat  

 

Tanári használatra:  

(A Magyar Iparművészeti Egyetem Tölgyfa programjának kereteiben megjelent 

módszertani segédletek)  

Kárpáti Andrea: Bevezetés a vizuális kommunikáció tanításához (tanári segédlet)  

Bodóczky István: Vizuális nevelés (tanári segédlet) Johannes Itten: A színek művészete 

Lakshmi Bhaskarad: A forma művészete Szemtanú Művészet sorozat: Perspektíva 

Szemtanú Művészet sorozat: Az írás  

www.sulinet.hu/etananyag  

www.artnet.hu  

www.muzeum.hu  

 

III. Szükséges eszközök  

műszaki rajzlapok, (A4, A3), vagy vázlattömb, B-s ceruza,  

vonalzó, körző  

jegyzetfüzet (A4-es)  
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fekete filctoll, vagy fekete tus  

színes eszközök (akvarellfesték, vagy tempera)  

IV. Követelmények az évfolyam végére, továbbhaladás feltétele  

Az elméleti ismeretekről (stílus irányzatok jellemzői, fogalmak, stb.) dolgozat formájában 

adnak számot a tanulók félévenként, amelyben tesztkérdések, fogalom meghatározások, 

összehasonlítások, képfelismerés, stílus meghatározások szerepelnek. A gyakorlati 

feladatokat dokumentáló anyag bemutatása.  

 

Az évfolyam végére a tanulók képesek lesznek:  

• látvány utáni tanulmányok, értelmező, elemző rajzok készítésére különböző 

térábrázolási konvenciók alkalmazásával  

• fontosabb művészeti alapfogalmak szakszerű használatára,  

• a tanév során megismert stílusirányzatok felismerésére, megkülönböztetésére, 

elemzésére  

• az év során megismert képzőművészeti technikák alkalmazására  

• egy adott téma vizuális elemzésére, tanulmányozására, a megfigyelések rajzi 

rögzítésére 
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Digitális kultúra 
 

A digitális átalakulás komoly kihívást jelent oktatási rendszerünk számára. Ahhoz 

ugyanis, hogy tanulóink sikeresen érvényesüljenek a társadalmi életben és megfeleljenek 

a gazdaság munkaerőpiaci elvárásainak, el kell sajátítaniuk a felmerülő problémák 

digitális eszközökkel, eljárásokkal történő megoldását is. Mivel az informatikai eszközök 

fejlődése folyamatosan olyan új lehetőségeket tár fel, amelyekkel korábban nem 

találkoztunk, a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztése nem csupán az informatikai 

tudás átadását jelenti, hanem a tanulók digitális kultúrájának sokoldalú fejlesztését is 

igényli. Ez természetesen valamennyi tanulási területen megjelenik, azonban a szükséges 

szakmai és módszertani hátteret és koherenciát a digitális kultúra tantárgy biztosítja. 

A tanulók digitális kultúráját a középiskolában is elsősorban gyakorlati problémák 

tudatos és célszerű megoldásával fejlesztjük, amelyben nagy szerepet kell kapnia a 

tanulók kreativitásának és együttműködésének is. A problémák összetettségében építünk 

a korosztályra jellemző, magasabb absztrakciós szintre, és célként már megjelenik az 

elméleti tudás rendszerezése és mélyítése is. A középiskolás korosztálynál is fontos, hogy 

a hagyományos PC-központú megközelítés helyett egy sokkal szélesebb spektrumot 

bemutató és használó rendszert írjunk le. Az ismeretszerzés, kompetenciafejlesztés, 

tudásépítés és -alkalmazás szempontjából a mindennapokban megjelenő, a diákok 

életében jelen lévő hálózati, mobil- és webes eszközök is kiemelt szerepet kapnak. 

A digitális kultúra tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített 

kulcskompetenciákat az alábbi módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A digitális kultúra tanulása során a tanuló képessé válik a 

digitális környezetben, felhőalapú információmegosztó rendszerekben megszerezhető 

tudáselemek keresésére, szűrésére, rendszerezésére, továbbá tudásépítő folyamataikban 

való alkotó felhasználására. 

A kommunikációs kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy fejleszti az 

eszközhasználatot, így különösen a kommunikációs eszközök használatát. 

A digitális kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy elsősorban a digitális 

kompetenciákat fejleszti. Ezeket a tanuló képes lesz egyéb tudásterületeken, a 

mindennapi életben is alkalmazni. A tantárgy segíti a kreatív alkotótevékenységhez 

szükséges képességek kialakítását és fejlesztését is. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A digitális kultúra keretében 

végzett tevékenység fejleszti a tanulónak a problémák megoldása során szükséges 

analizáló, szintetizáló és algoritmizáló gondolkodását. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy 

keretében végzett tevékenység fejleszti a tanuló online térben történő közös 
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feladatmegoldáshoz, kapcsolatteremtéshez, alkotótevékenységhez szükséges 

képességeit, továbbá fejleszti a felelősségtudatot a különböző felületeken való 

információmegosztás során. Az online térben elősegíti a szerepelvárásoknak megfelelő 

kommunikációs stílus kialakítását.  

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság 

kompetenciái: A digitális kultúra tantárgy keretében végzett tevékenység kialakítja 

azokat a biztos és koherens kompetenciákat, melyek birtokában lehetőség nyílik az 

önkifejezési tevékenységek szélesebb körben történő bemutatására. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A digitális kultúra 

tantárgy keretében végzett tevékenység fejleszti a tanuló azon képességét, hogy 

alkalmazkodni tudjon a változó környezethez, képes legyen tudását folyamatosan 

felülvizsgálni és frissíteni, ahogyan azt a munkaerőpiac megkívánja. Fejleszti továbbá a 

munka világában alapkövetelményként megjelenő élethosszon át tartó tanulás és 

flexibilitás képességét. 

A digitális kultúra tantárgy fejlesztési feladatait a Nat a középiskolában is négy 

témakör köré szervezi, amelyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. 

Az informatikai eszközök használata önálló tartalmi elemként csak a közép- és emelt 

szintű érettségi vizsgát közvetlenül előkészítő kurzusokban jelenik meg, elsősorban a 11-

12. évfolyamon. Ezt a fejlesztési területet integráltan dolgozzuk fel akkor, amikor az adott 

eszköz használata azt szükségessé teszi. A tanuló ugyanakkor több olyan témakörrel is 

találkozik, ahol az elméleti háttér fontos alapokat biztosít a feladatok gyakorlati 

megoldásához (pl. grafika, adatbázis-kezelés). A tananyag feldolgozása során 

támaszkodnunk kell a tanulók különböző informális tanulási utakon megszerzett 

tudására, melyet kiegészítünk, rendszerezünk. A javasolt óraszám nem egyszeri, lezárható 

témafeldolgozást jelent, hanem egy becsült, összegzett elképzelést. 

A digitális írástudást a középiskolás tanulóktól a többi tantárgy tananyagának 

feldolgozása során, az iskolai élet egyéb területein, a hétköznapi életben és később, a 

felsőoktatásban is elvárják. A digitális írástudás alapjait a tanulók az általános iskolában 

megszerezték. A középiskolában ezt a tudást a tanulók életkori sajátosságainak 

megfelelően összetettebb problémákon – együttműködésben a többi tantárgy oktatóival 

– ismételjük, alkalmazzuk, illetve néhány ponton kiegészítjük (pl. körlevélkészítés, 

vektorgrafika, weblapkészítés). Nem egy szoftver részletes funkcionalitásának ismeretére 

kell törekednünk, hanem a tanulóknak minél több célprogrammal minél több 

szituációban érdemes találkozniuk. Ki kell alakítani a megfelelő szemléletet ahhoz, hogy 

a tanuló a későbbiekben olyan szoftvereket is bátran, önállóan megismerjen, alkalmazzon, 

amelyek nem voltak részei a formális iskolai tanulásának. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel a hétköznapi 

élethelyzetek, a tanulási feladatok, a munkavégzés, a felsőoktatás fontos részét képezi. A 
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feladatok eredményes megoldásához azok megértése, részekre bontása és tervezett, 

precíz végrehajtása szükséges. A problémamegoldás egyre gyakrabban digitális 

eszközökkel történik, ezért a digitális kultúra tantárgy tanulási eredményei között 

kiemelt szerepet kap. 

Az algoritmizálás, programozás ismerete elősegíti az olyan elvárt készségek 

fejlesztését, amelyek a digitális eszközökkel történő problémamegoldásban, a kreativitás 

kibontakozásában és a logikus gondolkodásban nélkülözhetetlenek. A középfokú 

oktatásban, az életkori sajátosságoknak megfelelően, fontos szerepet kap az algoritmusok 

megfogalmazása, létrehozása, és adott problémák megoldása során azok alkalmazása. Míg 

a tanulók az általános iskolában a blokkprogramozás eszközeivel ismerkedtek meg, 

középiskolai tanulmányaikban a grafikus felületet is kezelő fejlesztői környezetben egy 

könnyen tanulható programozási nyelvvel találkoznak. 

Az információs technológiákat nem csak a digitális szolgáltatások igénybevételéhez 

használjuk, azok ma már az állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítéséhez is 

szükségesek. A webes és mobilkommunikációs eszközök széles választéka, felhasználási 

területük gazdagsága lehetővé teszi a tanórák rugalmas alakítását, és szükségessé teszi a 

tanulók bevonását a tanulási folyamat tervezésébe, egyéni adottságaikhoz, 

szükségleteikhez igazítva – beleértve ebbe a tanulók saját mobileszközeinek alkalmazását 

is. A témakör feldolgozása során nem a technikai újdonságokra kell helyezni a hangsúlyt, 

hanem az „okos eszközök” „okos használatára”, vagyis a tudatos felhasználói és vásárlói 

magatartás alakítására, a biztonsági okokból bevezetett korlátozások megismerésére és 

elfogadására. 

 

9. ÉVFOLYAM 

A 8. évfolyam végére a tanulók a digitális írástudás alapjainak elsajátítását lezárták. 

A 9–10. évfolyamon feladatunk a tanulók tudásának egy szintre hozása, felkészítése a 

középiskolában elvárt, a korábbinál bonyolultabb feladatok megoldására. Ugyancsak 

feladatunk az új környezetben a tanulók közötti együttműködés fejlesztése. A differenciált 

fejlesztés lehetőséget teremt arra, hogy a tanulók egy-egy részterületen, egyéni 

érdeklődésüknek megfelelően elmélyültebb munkát végezzenek. 

A programozás és algoritmizálás témaköreiben a tanulók új kihívással találkoznak. 

Míg korábban a blokkprogramozás segítségével gyakran közvetlenül vezéreltek 

eszközöket, most magasabb szintű absztrakciót igénylő feladatokat oldanak meg 

hagyományosnak nevezhető, azaz a programkód közvetlen beírását elváró fejlesztői 

környezetben. Célszerű a fejlesztői környezetet és a programozási nyelvet úgy 

megválasztani, hogy az lehetőséget adjon az elterjedt grafikus felületek alkalmazására, 

továbbá könnyen kezelhető és hiteles, azaz akár ipari környezetben is elterjedt legyen. 

 

A 9. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy alapóraszáma: 36 óra. 
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A témakörök áttekintő táblázata: 

 

Témakör neve 
Javasolt 

óraszám 

Információs társadalom, e-Világ 3 

Mobiltechnológiai ismeretek 3 

Szövegszerkesztés 10 

Számítógépes grafika 10 

Multimédiás dokumentumok készítése 4 

Online kommunikáció 3 

A digitális eszközök használata 3 

Összes óraszám: 36 

TÉMAKÖR: Információs társadalom, e-Világ 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

végére: 

− tisztában van az e-Világ – e-szolgáltatások, e-ügyintézés, e-kereskedelem, e-

állampolgárság, IT-gazdaság, környezet, kultúra, információvédelem – biztonsági és 

jogi kérdéseivel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

− tisztában van a digitális személyazonosság és az információhitelesség fogalmával. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az információ megjelenési formái, jellemzői 

− Az információhitelesség ellenőrzésének egyszerű módjai 

− A személyes adatok védelmének fontosabb szabályai 

− Személyhez köthető információk és azok védelme 

FOGALMAK 

adat, információ, csatorna, személyes adat, e-ügyintézés, e-személyi igazolvány, e-

kereskedelem, e-szolgáltatások, elektronikus aláírás, álhír, lánclevél 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Az állampolgári jogok és kötelességek online gyakorlása, például bejelentkezés 

egészségügyi vizsgálatra vagy közérdekű adatok keresése 
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− Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, 

valamint az ezeket megelőző vagy ezekre reagáló biztonságot szavatoló beállítások 

megismerése, használata 

− Személyes adatok kérésének, rögzítésének megfigyelése a közösségi portálokon, a 

keresőmotorok használatában 

− Az adatok és az online identitás védelmét biztosító lehetőségek alkalmazása, például 

a közösségi oldalakon elérhető személyes adatok keresése, korlátozása és törlése 

− Érdeklődési körnek, tanulmányoknak megfelelő információk keresése valamelyik 

keresőmotorban, és a találatok hatékony szűrése 

− Iskolai környezetnek megfelelő e-szolgáltatások használata 

TÉMAKÖR: Mobiltechnológiai ismeretek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

végére: 

− ismeri és használja a mobiltechnológiát, kezeli a mobileszközök operációs rendszereit 

és használ mobilalkalmazásokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− az applikációkat önállóan telepíti; 

− céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs 

rendszereit; 

− az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett alkalmazások 

használata során együttműködik társaival. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A mobiltechnológia körébe tartozó eszközök ismerete 

− Mobileszközök kezelése, alkalmazások futtatása, telepítése, eltávolítása 

− Mobileszközökre tervezett oktató- és oktatást segítő programok használata 

− Mobiltechnológiai eszközök segítségével megvalósított együttműködés 

FOGALMAK 

mobiltechnológia, mobileszköz, alkalmazás, applikáció, alkalmazás telepítése, 

alkalmazás eltávolítása, kezelőfelület, oktatóprogramok, oktatást segítő programok, 

hálózati kapcsolat 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Tanulást segítő mobilalkalmazás választása, telepítése, eltávolítása 

− Tantárgyi mobilalkalmazás indítása, használata, beállítása, paraméterek módosítása 
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− Projektfeladatok megoldása során a csapaton belüli kommunikáció megvalósítása 

mobileszközökkel 

TÉMAKÖR: Szövegszerkesztés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

végére: 

− ismeri egy adott feladat megoldásához szükséges digitális eszközök és szoftverek 

kiválasztásának szempontjait; 

− adatokat táblázatba rendez; 

− az adatbázisban interaktív módon keres, rendez és szűr;  

− etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás 

szabályaival. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− speciális dokumentumokat hoz létre, alakít át és formáz meg; 

− tapasztalatokkal rendelkezik a formanyomtatványok, a sablonok, az előre definiált 

stílusok használatáról. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Tipográfiai ismeretek 

− Önéletrajz, kérvény, hivatalos levél, formanyomtatvány készítése 

− Adatok kezelése, szűrése, rendezése körlevél készítése céljából. Körlevél készítése 

− Hosszú dokumentumok készítése, formázása. Élőfej és élőláb kialakítása, lábjegyzet, 

tartalomjegyzék létrehozása 

− Más tantárgyhoz kapcsolódó feladatok 

FOGALMAK 

karakterformázás, bekezdésformázás, élőfej és élőláb, oldal elrendezése, stílus, sablon, 

körlevél, lábjegyzet, tartalomjegyzék, szakasztörés, hasáb 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Formanyomtatványok, sablonok alkalmazása, például iratminta, kérdőív készítése  

− Önéletrajz, kérvény, hivatalos levél, formanyomtatvány készítése 

− Körlevél – például értesítők, meghívók – készítése  

− Adott nyersszöveg felhasználásával hosszú dokumentum formázása (például 

tartalomjegyzék, lábjegyzet beillesztése, hasábok, szakaszonként eltérő laptájolás, 

élőfej, élőláb kialakítása), az információforrások szabályos megnevezése, hivatkozása 

− Más tantárgyakhoz kapcsolódó tanulmány vagy beszámoló készítése projektmunka 

keretében 
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TÉMAKÖR: Számítógépes grafika 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

végére: 

− létrehozza az adott probléma megoldásához szükséges rasztergrafikus ábrákat; 

− létrehoz vektorgrafikus ábrákat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− tisztában van a raszter-, a vektorgrafikus ábrák tárolási és szerkesztési módszereivel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Digitális képek jellemzőinek és tárolásának megismerése 

− A rasztergrafikus kép jellemzői: felbontás, színmélység 

− Rasztergrafikus rajzolóprogram használata 

− Színrendszerek, alakzatok színezése, átlátszóság, takarás, vágás 

− Dokumentumszerkesztő program alakzataival ábra készítése minta vagy leírás 

alapján 

− Rasztergrafikus és vektorgrafikus ábra tárolási módszerének ismerete 

− Alakzatok egymáshoz képest történő elrendezése: igazítás, elosztás, rétegek, 

transzformációk 

− Vektorgrafikus szerkesztőprogram használata 

− Alakzatok rajzolása: rajzolóeszközök, pont, szakasz, ellipszis, kör, téglalap 

− Vektorgrafikus ábra elkészítése minta vagy leírás alapján 

− Vektorgrafikus ábrakészítés algoritmikus tervezése 

− Alakzat tulajdonságainak módosítása: méret, szegély, kitöltés, feliratozás, átlátszóság, 

transzformációk: elforgatás, tükrözés 

− Alakzatok egymáshoz viszonyított elrendezése: igazítás, elosztás, rétegek, eltolás, 

forgatás, csoportosítás, kettőzés, klónozás 

− Görbék, csomópontok felhasználása rajzok készítésében. Csomópontműveletek 

− Raszter- és vektorgrafikus ábrák konverziója 

− Elemi műveletek 3D-s modellel 

FOGALMAK 

rajzolóeszközök, színrendszerek, képfájlformátumok, felbontás, színmélység, pont, 

szakasz, ellipszis, kör, téglalap, átlátszóság, takarás, vágás, elforgatás, eltolás, tükrözés, 

feliratozás, igazítás, elosztás, rétegek, transzformációk, rasztergrafika, vektorgrafika, 

vonal, kör, ellipszis, sokszög, törött vonal, spirál, csillag, szín, színátmenet, vastagság, 

vonalvégződés, szaggatottság, csoportosítás, kettőzés, klónozás, csomópont, 

csomópontműveletek, 3D-s alakzat 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában kép, hang és video önálló rögzítése 

és tárolása digitális eszközökkel 

− A tárolt multimédiás elemek társakkal történő megosztása és feldolgozása 

− Digitális képek képkorrekciója, amely a további alkalmazáshoz vagy feldolgozáshoz 

szükséges 

− Bittérképes rajzolóprogrammal ábrák készítése más tantárgyak tananyagához 

kapcsolódó témában 

− Más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában ábrakészítés bemutatókészítő 

vagy szövegszerkesztő program vektorgrafikus rajzeszközeivel 

− Logók, piktogramok készítése geometrikus alakzatokból vektorgrafikus 

szerkesztőprogram használatával 

− Az elkészített vektorgrafikus ábrák átalakítása görbék, csomópontok módosításával, 

transzformációk végrehajtásával 

− Vektorgrafikus ábrakészítés algoritmikus tervezése 

− Raszter- és vektorgrafikus ábrák konverziója egy adott felhasználás igényeinek 

megfelelően 

− Egyszerű 3D-s alakzat létrehozása, meglévő 3D-s alakzat elemi módosítása 

TÉMAKÖR: Multimédiás dokumentumok készítése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

végére: 

− digitálisan rögzít képet, hangot és videót, azokat manipulálja; 

− ismeri egy adott feladat megoldásához szükséges digitális eszközök és szoftverek 

kiválasztásának szempontjait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− alkalmazza az információkeresés során gyűjtött multimédiás alapelemeket új 

dokumentumok készítéséhez; 

− gyakorlatot szerez a fotó-, hang-, video-, multimédia-szerkesztő, a bemutatókészítő 

eszközök használatában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Multimédia állományok manipulálása 

− Az információkeresés során gyűjtött multimédiás alapelemek felhasználásával új 

dokumentumok létrehozása 

− Más tantárgyak projektfeladatainak bemutatása multimédiás dokumentumok 

alkalmazásával 



627 

 

FOGALMAK 

fénykép, video, hangállomány készítése; fotó-, hang-, video-, multimédia-szerkesztő; 

digitális képfeldolgozás, -megosztás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Multimédia állományok (kép, hang, video) digitális rögzítése – például szkennerrel, 

digitális fényképezőgéppel, okostelefonnal – és manipulálása 

− Adott probléma megoldásához az információkeresés során gyűjtött multimédiás 

alapelemek felhasználásával új dokumentumok létrehozása, például kép, videorészlet 

beszúrása a bemutatóba 

− Más tantárgyak projektfeladatainak megoldásához szükséges digitális eszközök és 

szoftverek kiválasztása. A projektfeladat bemutatása multimédiás dokumentumok 

alkalmazásával 

TÉMAKÖR: Online kommunikáció 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

végére: 

− használja a két- vagy többrésztvevős kommunikációs lehetőségeket és 

alkalmazásokat; 

− a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

−  az online kommunikáció során alkalmazza a kialakult viselkedési kultúrát és 

szokásokat, a szerepelvárásokat; 

− ismeri és alkalmazza az információkeresési stratégiákat és technikákat, a találati listát 

a problémának megfelelően szűri, ellenőrzi annak hitelességét; 

− ismeri és alkalmazza a fogyatékkal élők közötti kommunikáció eszközeit és formáit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az online kommunikáció jellemzői 

− Az identitás kérdésének összetettebb problémái az online kommunikáció során 

− Az online közösségek szerepe, működése 

FOGALMAK 

chat, online közösség, kisegítő lehetőségek (az operációs rendszerben), digitális 

identitás, önérvényesítés, tolerancia 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Elektronikus kommunikáció szabályainak betartásával két- vagy többrésztvevős 

kommunikációs lehetőségek és alkalmazások használata 
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− Online közösségekben folytatott kommunikáció során a kialakult viselkedési kultúra 

és szokások, szerepelvárások használata 

− A hálózati, közösségi portálok identitáskérdésének összetettebb kezelése, elemzése 

− Az adatok védelmét biztosító lehetőségek alkalmazása 

− Fogyatékkal élők közötti kommunikációhoz kisegítő lehetőségek beállítása 

− Tematikus és kulcsszavas információkeresési stratégiák és technikák alkalmazása 

például technikai, szaktudományos és szépirodalmi területen 

− A találati lista szűkítése, bővítése és szűrése, valamint hitelességének ellenőrzése 

TÉMAKÖR: A digitális eszközök használata 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

végére: 

− ismeri és tudja használni a célszerűen választott informatikai eszközöket és a 

működtető szoftvereit, ismeri a felhasználási lehetőségeket; 

− követi a technológiai változásokat a digitális információforrások használatával; 

− céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs 

rendszereit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri a digitális eszközök és a számítógépek fő egységeit, ezek fejlődésének főbb 

állomásait, tendenciáit; 

− tudatosan alakítja informatikai környezetét. Ismeri az ergonomikus informatikai 

környezet jellemzőit, figyelembe veszi a digitális eszközök egészségkárosító hatásait, 

óvja maga és környezete egészségét; 

− használja az operációs rendszer segédprogramjait, és elvégzi a munkakörnyezet 

beállításait; 

− igénybe veszi az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait; 

− használja az állományok tömörítését és a tömörített állományok kibontását; 

− tisztában van a digitális kártevők elleni védekezés lehetőségeivel; 

− önállóan használja az informatikai eszközöket, elkerüli a tipikus felhasználói hibákat, 

elhárítja az egyszerűbb felhasználói hibákat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai; a károsító hatások 

csökkentése 

− Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése 

− A digitális eszközök főbb egységei 

− Az informatikai eszközök, mobileszközök operációs rendszerei 
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− Operációs rendszer segédprogramjai 

− Állomány- és mappatömörítés 

− Digitális kártevők elleni védekezés 

− Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, 

tudatosítása; etikus információkezelés 

− Felhőszolgáltatások igénybevétele, használata a csoportmunkában 

− Állományok kezelése és megosztása a felhőben 

FOGALMAK 

ergonómia, periféria, kommunikációs eszközök; lokális, illetve hálózati fájl- és 

mappaműveletek; tömörítés, digitális kártevők és védekezés ellenük, mobileszközök 

operációs rendszere, felhőszolgáltatások, szinkronizálás, etikus információkezelés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Projektfeladathoz szükséges digitális eszközök kiválasztása, ergonomikus 

munkakörnyezet kialakítása mind szoftveres, mind hardveres szempontból 

− A digitális eszközök biztonságos használatához szükséges lépések megtétele, az 

eszköz szoftveres karbantartása, vírusvédelme 

− Az együttműködéshez szükséges állományok megosztása számítógépes hálózat 

segítségével 
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TESTNEVELÉS 

9. ÉVFOLYAM 

 

 

A pubertáskor viharos évei és annak fokozatos lecsengése tehető erre az időszakra. 

A 9. évfolyamba lépve a fiúk egy jelentős növekedési szakaszban vannak, melynek során 

koordinációs képességeik átmeneti visszaesése folyamatosan megszűnik. A tanulók 

között biológiai fejlettségük tekintetében jelentős eltérések tapasztalhatók, ami fokozott 

odafigyelést, gondos tervezést és differenciált terhelésadagolást igényel a pedagógus 

részéről. A lányok 7–8. évfolyamban elkezdődött testösszetétel-változási szakasza tovább 

folytatódik. Az egészségorientált képességösszetevők közül az aerob állóképesség 

fejlődése az előző évekhez hasonlóan sok tanulónál megtorpanást mutat, melynek 

befolyásoló tényezője a testalkati átrendeződés és a motivációs bázis jelentős átalakulása. 

Itt hangsúlyossá válik a kognitív folyamatok szabályozó szerepe a rendszeres mozgás 

kialakításában. A nyílt jellegű mozgásformák iránti – a szituációkhoz kötött és a 

személyiségvonást érintő – érdeklődés csökken, viszont a hatékony pedagógiai 

folyamatok eredményeként a különböző mozgásformák összetett hatásainak elérésére 

irányuló autonóm külső motiváció növekszik, mely idővel belső hajtóerővé válhat. A 

belépő tevékenységként ezen iskolafokon megjelenő ritmikus gimnasztika és az aerobik 

jól illeszkedik a leányok megváltozott érdeklődéséhez. Az eredményesség, a mozgáshoz 

fűződő pozitív attitűd kialakítása tekintetében a teljes középfokú nevelési-oktatási 

időszakban kulcsfontosságú tényezővé válnak a kortársak visszajelzései. 

A sportjátékok oktatása terén nagy kihívást jelent a tanulók eltérő általános iskolai 

előképzettségének összehangolása; oktatásmódszertani szempontból fokozott 

jelentőséget kap a társtanítás, társtutorálás. Az előző években kialakított sokoldalú, széles 

körű mozgásműveltség az eltérő sportágspecifikus tudástartalmak problematikáját 

hatékonyan képes feloldani. A cél elsősorban a fair play szabályai melletti folyamatos 

játék kialakítása, melynek során fokozatosan formálódik a tanulók önszabályozó 

képessége. A tanulók egyre inkább felismerik a sportjátékok rekreációs célú, a szabadidő 

hasznos eltöltését szolgáló lehetőségeit.  

Serdülőkorra tehető a mozgásszervi betegségek számának ugrásszerű növekedése. 

Ebből kiindulva kiemelt szerepet kell szánni a saját testtömeget felhasználó vagy kisebb 

súlyú eszközökkel támogatott relatíverő-növelésnek, de különösen a törzsizom erő-

állóképessége javításának, valamint az aerob állóképesség fejlesztésének.  

A testnevelés tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére: 

MOZGÁSKULTÚRA-FEJLESZTÉS 

− a tanult mozgásformákat alkotó módon, a testedzés és a sportolás minden 

területén használja; 
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− a testedzéshez, a sportoláshoz kívánatosnak tartott jellemzőknek megfelelően 

(fegyelmezetten, határozottan, lelkiismeretesen, innovatívan és kezdeményezően) 

törekszik végrehajtani az elsajátított mozgásformákat; 

− sporttevékenységében spontán, automatikus forma- és szabálykövető attitűdöt 

követ; 

− nyitott az alapvető és sportágspecifikus mozgásformák újszerű és alternatív 

környezetben történő felhasználására, végrehajtására. 

MOTOROSKÉPESSÉG-FEJLESZTÉS 

− olyan szintű motoros képességekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a tanult 

mozgásformák alkotó módon történő végrehajtását; 

− relatív erejének birtokában a tanult mozgásformákat változó környezeti feltételek 

mellett, hatékonyan és készségszinten kivitelezi; 

− a különböző sportágspecifikus mozgásformákat változó környezeti feltételek 

mellett, hatékonyan és készségszinten hajtja végre; 

− a (meg)tanult erő-, gyorsaság-, állóképesség- és ügyességfejlesztő eljárásokat 

önállóan, tanári ellenőrzés nélkül alkalmazza; 

− tanári ellenőrzés mellett digitálisan méri és értékeli a kondicionális és 

koordinációs képességeinek változásait, ezekből kiindulva felismeri saját motoros 

képességbeli hiányosságait, és ezeket a tulajdonságokat tudatosan és 

rendszeresen fejleszti. 

VERSENGÉSEK, VERSENYEK 

− a versengések és a versenyek közben toleráns a csapattársaival és az ellenfeleivel 

szemben, ezt tőlük is elvárja; 

− a versengések és a versenyek közben közösségformáló, csapatkohéziót kialakító 

játékosként viselkedik. 

PREVENCIÓ, ÉLETVITEL 

− megoldást keres a különböző veszély- és baleseti források elkerülésére, erre 

társait is motiválja; 

− az egyéni képességeihez mérten, mindennapi szokásrendszerébe építve fejleszti 

keringési, légzési és mozgatórendszerét; 

− családi háttere és a közvetlen környezete adta lehetőségeihez mérten, belső 

igénytől vezérelve, alkotó módon, rendszeresen végez testmozgást. 

EGÉSZSÉGES TESTI FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

− mindennapi életének részeként kezeli a testmozgás, a sportolás közbeni higiéniai 

és tisztálkodási szabályok betartását; 

− az életkorának és alkati paramétereinek megfelelő pozitív, egészégtudatos, 

testmozgással összefüggő táplálkozási szokásokat alakít ki. 

A 9. évfolyamon a testnevelés tantárgy alapóraszáma: 170 óra 
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A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, 

relaxáció 
18 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 23 

Torna jellegű feladatmegoldások 
23 

Ritmikus gimnasztika és aerobik (választható) 

Sportjátékok 32 

Testnevelési és népi játékok 17 

Önvédelmi és küzdősportok 21 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 19 

Gyógytestnevelés* 17 

Összes óraszám: 170 

 

*A gyógytestnevelő tanárok a helyi tanterv (tanmenet) készítésekor a Gyógytestnevelés 

témakör óraszámát az adott intézményben gyógytestnevelés-órára szánt éves óraszám 

30-50%-ában állapíthatják meg a többi témakör óraszámának terhére. A 

Gyógytestnevelés témakör óraszámát, illetve az egyes témakörök 

óraszámcsökkentésének mértékét a gyógytestnevelésen részt vevő tanulók 

betegségének, elváltozásának figyelembevételével határozza meg a gyógytestnevelő 

tanár. 

Témakör: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 

 óraszám: 18 óra 

Tanulási eredmények 

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

végére: 

− belső igénytől vezérelve rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismer és alkalmaz alapvető relaxációs technikákat; 

− megoldást keres a testtartási rendellenesség kialakulásának megakadályozására, erre 

társait is motiválja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemekből 

gyakorlatok tervezése segítséggel, azok önálló végrehajtása 

− 4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszer-gyakorlatok tervezése segítséggel 

− Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt alakzat) alkalmazó gyakorlása 

− Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban 
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− Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas, 

kéziszer- és egyszerű szergyakorlatokkal (zsámoly, pad, bordásfal) 

− A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok önálló 

összeállítása, azok önálló gyakorlása 

− A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését, nyújtását szolgáló hosszabb távú 

edzésprogramok, tervek tanári segítséggel történő összeállítása, célzott alkalmazása 

− A gyakorlatvezetési módok megértése, elsajátítása, egyszerűbb gyakorlatok esetén 

azok alkalmazása 

− Légzőgyakorlatok végrehajtása 

− A különböző sportsérülések megelőzésével, rehabilitációjával összefüggő elemi szintű 

eljárások tudatos alkalmazása tanári segítséggel 

− Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös, majd önálló 

összeállítása és végrehajtása 

− Terhelések után a különböző testrészek izomzatának nyújtását szolgáló gyakorlatok 

önálló összeállítása, végrehajtása tanári kontrollal 

− A sportágspecifikus bemelegítések önálló összeállítása, levezetése társaknak tanári 

kontrollal 

− A mindennapi stressz fogalmi keretrendszerének ismeretében a pozitív megküzdési 

stratégiák önálló alkalmazása 

− Relaxációs technikák tudatos alkalmazása 

− Zenés bemelegítés összeállítása tanári segítséggel 

Fogalmak 

légzőgyakorlatok, relaxáció, utasítás, szóban közlés, dinamikus és statikus gimnasztika, 

szergyakorlatok, sor- és oszlopalakzat, kéziszergyakorlatok 

A gyógytestnevelés-órák keretében a gimnasztikai gyakorlatok során a tanulók 

ismerik, elsajátítják azokat a gyakorlatelemeket, 2-4-8 ütemű gyakorlatokat, amelyek az 

elváltozásuk, betegségük pozitív irányú megváltozását elősegítő izmokat erősíti, illetve 

nyújtja, továbbá hozzájárul a biológiailag helyes testtartás kialakításához. Megismeri és 

alkalmazza azokat a relaxációs gyakorlatokat, amelyek pozitívan hatnak elváltozásukra, 

betegségükre. Cél, hogy a tanuló tervezze meg az elváltozása, betegsége pozitív irányú 

megváltozását elősegítő egyszerűbb gyakorlatokat tanári segítséggel, és azokat önállóan 

végre tudja hajtani. 

Témakör: Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

 óraszám: 23 óra 

Tanulási eredmények 

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

végére: 

− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza; 
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− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű 

hárítására; 

− rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez mérten − 

társait is motiválja; 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a korábbi évfolyamokon elért eredményeihez képest folyamatosan javítja 

futóteljesítményét, amelyet önmaga is tudatosan nyomon követ; 

− képes a kiválasztott ugró- és dobótechnikákat az ilyen jellegű játékok, versengések és 

versenyek közben, az eredményesség érdekében, egyéni sajátosságaihoz formálva 

hatékonyan alkalmazni. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A futó-, dobó- és ugróiskolai gyakorlatok mozgáskészség-, mozgásképesség- és 

egészségfejlesztésben betöltött szerepének tudatosítása 

− Az egészségmegőrzést, a testtömegkontrollt támogató intenzitászónában végzett 

tartós futások tanári segítséggel történő rendszeres végrehajtása 

− Egyénileg választott három versenyszám eredményre történő végrehajtása és azok 

összevetése korábbi saját eredményekkel 

− Az atlétika jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

− Az atlétika sportágtörténetének, világcsúcsainak, kiemelkedő külföldi és magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

− Futások: 

● Futóiskolai gyakorlatok (térdemelés, saroklendítés, taposó futás, ollózó futás, 

keresztezőfutás) és futófeladatok (repülő- és fokozófutások kar- és lábmunkájának 

fejlesztése, dinamikai jellemzőinek növelése, különböző irányokba és 

kombinációkban, variációkban, egyenes vonalon, íveken és irányváltással 

● Rajtgyakorlatok, rajtversenyek különböző testhelyzetekből 20–30 m távolságra, 

térdelőrajt rajttámlából versenyszerűen, időre 20–40 m kifutással. Vágtafutások 

60–100 m-en ismétléssel, mozgásképesség-fejlesztéssel 

● Váltóversenyek rövidített (pl.: 4×50 m, 4×200 m) távokon alsó vagy felső 

botátadással. Váltósorrend és váltótávolság segítséggel történő kialakítása 

● Folyamatos futások 10-12 percen keresztül egyenletes ritmusban és 

tempóváltással 

● Egyenletes futások tempótartással megadott időre, futások 100–400 m-es 

távolságon egyenletes és változó iramban 

− Ugrások: 

● Ugróiskola-gyakorlatok kis és közepes lendületből, az elrugaszkodás és lendítések 

dinamikus mutatóinak és térbeli irányának javítása (indiánszökdelés, 
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indiánszökdelés azonos lábról 2-4 lépésre, indiánszökdelés sasszéval előre és 

felugrásra törekedve, egy- és háromlépéses sorozatelugrások, váltott lábú 

elugrások, szökdelések, ugrások sorozatban akadályokon és akadályok felett egy 

és páros lábon) 

● Hasmánt, átlépő és flop felugrások gumiszalagra emelt elugró helyről 

(svédszekrény tető, dobbantó). Hasmánt, átlépő és flop magasugrás 5–9 lépés 

nekifutásból gumiszalagra, lécre 

● Távolugrás lépő technika dinamikai és technikai javítása 10–14 lépés nekifutással. 

Versenyszerű ugrások eredményre. Ismerkedés a homorító és ollózó technika 

alapjaival emelt elugró helyről, közepes távolságról (4–8 lépés) nekifutással  

● Ismerkedés a hármasugrás technikájával, elugrások a gödörtől 4-8-mre kijelölt 

sávból. 

− Dobások (tárgyi feltételektől függően a hajítás mellé egy lökő vagy vető technika 

választása kötelező): 

● Lökő, vető és hajító mozgások különböző testhelyzetekből, helyből és lendületből 

medicinlabdával, könnyített és nehezített dobószerekkel, egy és két kézzel 

● Kislabda- vagy gerelyhajítás helyből, 1 és 2 keresztlépéssel járásból és lendületből 

célra és távolságra. Ismerkedés a lekészítés mozdulatával 

● Súlylökés 3 kg-os (lányok) és 5 kg-os (fiúk) szerrel, oldalt beszökkenéssel vagy 

háttal becsúszással. Ismerkedés a forgással történő lökés technikájával 

● Egy- és kétkezes vetések szemből, oldal- és háttal felállással. Ismerkedés a 

diszkoszvetés és kalapácsvetés forgómozgásával könnyített vagy kiegészítő szerek 

alkalmazásával (pl.: gumilabda, frizbi, hulahoppkarika, ugrókötél) 

Fogalmak 

álló- és térdelőrajt, edzésmódszer, hajítás, vetés, lökés, lendületszerzés, nekifutási 

távolság, induló jel, lépéshossz, lépésfrekvencia, sebesség, gyorsulás, tempó, kézi 

időmérés, elektromos időmérés, előkészítő gyakorlat, rávezető gyakorlat, állóképesség, 

gyorsaság, erő, aerob, anaerob, hajlékonyság, biomechanika, futóiskola, futófeladatok, 

keresztlépés, kimért pálya, dobószektor 

A gyógytestnevelés-órán atlétikai jellegű feladatokkal tovább fejleszthető a tanulók 

állóképessége. A differenciált, egyénre adaptáltan megvalósuló futó-, szökdelő- és 

ugrófeladatok elősegítik a keringési rendszer és a mozgásműveltség fejlesztését. A 

dobógyakorlatok differenciált alkalmazásával jól fejleszthető a tanulók törzsizomzata. 

Cél, hogy a tanulók ismerjék meg az atlétikai jellegű feladatok közül a betegségük, 

elváltozásuk számára kontraindikált gyakorlatokat. 

Témakör: Torna jellegű feladatmegoldásokóraszám: 23 óra 

Tanulási eredmények 

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

végére: 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű 

hárítására; 
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− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

− a torna, ritmikus gimnasztika, aerobik és tánc jellegű mozgásformákon keresztül 

fejleszti esztétikai-művészeti tudatosságát és kifejezőképességét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− önállóan képes az általa kiválasztott elemkapcsolatokból tornagyakorlatot 

összeállítani, majd bemutatni. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A torna jellegű feladatmegoldások statikus és dinamikus erőfejlesztő gyakorlatai főbb 

izomcsoportokat érintő hatásainak beazonosítása 

− A korábbi követelményeken túlmutató mozgásanyag tanulása és gyakorlása. Az 

elemek nehézségi fokának emelése differenciáltan 

− A téri tájékozódó képesség és az egyensúlyérzék, valamint a torna jellegű 

feladatmegoldások szempontjából fontos motorikus képességek (erő, ízületi 

mozgékonyság, izomérzékelés) további fejlesztése 

− A segítségadás biztonságos és szakszerű módjainak megismerése és elsajátítása a 

különböző tornaszereken, tanári felügyelettel történő alkalmazás 

− A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának megteremtése 

− A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, 

támlázások, támaszcserék, lendületek, ellendülések, fellendülések, fel-, le- és 

átugrások végrehajtása 

− A testalkatnak, az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően 

differenciált gyakorlás 

− Mászókulcsolással mászás 4–5 m magasságig (lányok), vándormászás felfelé és lefelé; 

függeszkedési kísérletek 3–5 m magasságig (fiúk) felfelé-lefelé, mászóversenyek 

− A torna jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

− (Választható anyagként) Az alapugrások elsajátítása minitrampolinon vagy 

gumiasztalon 

További tornaszer(ek) választása a helyi lehetőségeknek megfelelően, a diákok 

képességeihez igazodó differenciálással. 

− Talajon: 

● Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből különböző 

testhelyzetekbe; gurulóátfordulások sorozatban is 

● Fejállás különböző kiinduló helyzetekből, különböző lábtartásokkal 

● Emelés fejállásba – kísérletek 

● Fellendülés kézállásba, a kézállás megtartása 1-2 mp-ig 

● Kézenátfordulás oldalra, mindkét irányba, megközelítőleg nyújtott testtel, kézen- 

és fejenátfordulás segítséggel, tarkóbillenés segítséggel 

● Repülő gurulóátfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúk) 

● Híd, mérlegállás különböző kiinduló helyzetekből, a spárga kísérletek 

végrehajtásának tökéletesítése 
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● Vetődések, átguggolások 

● A tornagyakorlatok nemre jellemző összekötő elemeinek alkalmazása 

● Összefüggő talajgyakorlat összekötő elemekkel 

− Ugrószekrényen: 

● A korábban elsajátított ugrások továbbfejlesztése, az első és második ív növelése 

● Gurulóátfordulás előre ugródeszkáról történő elrugaszkodással 

● Hosszába állított ugrószekrényen felguggolás, leterpesztés 

● Lányoknak keresztbe, fiúknak hosszába állított ugrószerényen terpeszátugrás 

Lányoknak: 

− Gerendán: 

● Érintőjárás; hármas lépés fordulatokkal, szökdelésekkel; mérlegállás; járás 

guggolásban; támaszhelyzeten át fel- és leugrás 

● Ülések, térdelések, térdelő- és fekvőtámaszok, támadóállások, lebegőállások 

● Járások előre, hátra, oldalra utánlépésekkel, különböző kartartásokkal és 

karlendítésekkel 

● Fordulatok állásban, guggolásban 

● Tarkóállási kísérletek segítséggel 

● Leugrások feladatokkal 

● Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok 

Fiúknak: 

− Korláton:  

● Terpeszülés, támaszok (nyújtott támasz, hajlított támasz, lebegőtámasz, felkar-

lebegőtámasz), felkarfüggés 

● Alaplendület támaszban és felkarfüggésben 

● Támlázás, terpeszpedzés, szökkenés 

● Felkarállás 

● Gurulás előre terpeszülésből terpeszülésbe 

● Lendület előre terpeszülésbe 

● Vetődési leugrás, kanyarlati leugrás 

 

Fogalmak 

kézenátfordulás, fejenátfordulás, emelés fejállásba, tarkóbillenés, átguggolás, 

támaszugrások első és második íve, utánlépés, térdelőállások, lebegőállások, 

kelepfellendülés, vállátfordulás, hajlított támasz, lebegőtámasz, felkar-lebegőtámasz, 

felkarfüggés, terpeszpedzés, felkarállás, vetődési leugrás, kanyarlati leugrás. 

A gyógytestnevelés-órán a torna jellegű gyakorlatok, a kontraindikált gyakorlatok 

kivételével, elősegítik a törzsizomzat fejlesztését, a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását.  
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Témakör: Ritmikus gimnasztika és aerobik (választható) 

 

Tanulási eredmények 

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

végére: 

− a torna, ritmikus gimnasztika, aerobik és tánc jellegű mozgásformákon keresztül 

fejleszti esztétikai-művészeti tudatosságát és kifejezőképességét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a zenei ütemnek megfelelően, készségszintű koordinációval végzi a kiválasztott 

ritmikus gimnasztika és/vagy aerobik mozgásformákat; 

− önállóan képes az általa kiválasztott elemkapcsolatokból tornagyakorlatot 

összeállítani, majd bemutatni. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Ritmikus gimnasztika: 

− A nőies, szép mozgás előkészítésének gyakorlatai 

− Egy választott szerrel három technikai elem készségszintű elsajátítása 

− Testtechnikai elemek elsajátítása: 

● járások, ugrások: érintőjárás, hintalépés, keringő lépés, szökkenő hármaslépés, 

ördögugrás, őzugrás 

● forgások: fordulatok állásban és különböző testhelyzetekben 

● egyensúlyelemek: lebegőállások, mérlegállások, lábemelések, lendítések 

● hajlékonysági elemek: törzshajlítások, kar- és törzshullámok 

− Szertechnikai elemek megismerése, elsajátítása: 

● kötél: áthajtások, lendítések, körzések, dobások-elkapások 

● karika: lendítés, karikakörzések, pörgetések, gurítások talajon, dobások-elkapások 

● labda: gurítások testen és talajon, dobások-elkapások, leütések 

● buzogány: kis körzések, malomkörzések, dobások-elkapások, lendítés 

● szalag: kígyókörzések, spirálkörzések, lendítések, dobások-elkapások 

− Esztétikus és harmonikus végrehajtások 

Aerobik: 

− A kondicionális és koordinációs képességek (dinamikus erő, statikus erő, 

egyensúlyozási képesség, ritmus, ízületi hajlékonyság) szinten tartása, illetve további 

fejlesztése 

− Alaplépések elsajátítása, lépéskombinációk végrehajtása 

− szökdelések forgással, kéz- és lábmozgásokkal, irány- és helyzetváltoztatásokkal, a 

zenével összhangban történő végrehajtással 

− Sorozatok összeállítása, ismétlése zenére 

− Az aerobikedzés felépítésének megismerése, a különböző edzésszakaszok 

(bemelegítő, aerob, erősítő-tónusfokozó, nyújtó) alap-mozgásanyagának elsajátítása 

− Az aerobik jellegű foglalkozások gyakorlatvezetését elősegítő verbális és nonverbális 

jelzések megismerése 
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laza kötéltartás, low-impact alaplépés, high-impact alaplépés, kombi impact alaplépés, 

tempó, ritmus, lépéskombináció, sasszé, dinamikus erő, statikus erő, egyensúlyozási 

képesség, ízületi hajlékonyság 

A gyógytestnevelés-órán ismerjék meg a tanulók a ritmikus gimnasztika és 

aerobikgyakorlatok azon elemeit, amelyeket alkalmazhatnak betegségük, elváltozásuk 

javítását szolgáló gyakorlatok végrehajtásakor. 

Témakör: Sportjátékok 

Javasolt óraszám: 32 óra 

Tanulási eredmények 

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

végére: 

− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza; 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű 

hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit 

kreatívan, az adott játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, készségszinten 

alkalmazza; 

− a szabályjátékok alkotó részese, képes szabálykövető játékvezetésre; 

− játéktevékenységét kreativitást mutató játék- és együttműködési készség jellemzi. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Két választott sportjáték alapvető sportágspecifikus technikai, alaptaktikai elemeinek, 

szabályainak készségszintű elsajátítása, alkalmazása 

− A folyamatos csapatjáték kialakítása a tanulók által meghatározott 

szabálymódosítások mellett 

− A nagyobb létszámú (5–7 fő/csapat) sportjátékoknál az ellenfél erős és gyenge 

oldalának felismerése, a támadó taktika tudatos igazítása az ellenfél védekező 

magatartásához 

− A sportjátékokban az 1-1, 2-1, 2-2 elleni játékhelyzetek jelentőségének, a hatékony 

csapatjátékkal történő összefüggéseinek tudatosítása 

− A játékhelyzetnek megfelelő 1-1, 2-1, 2-2 elleni technikai és taktikai elemek 

felismerése, tudatos gyakorlása a folyamatos sportjátékokban 

− Sportjáték előkészítő kisjátékaiban a labda nélküli játékosok üres területre történő 

szélességi és mélységi mozgásába a kooperatív elemek bekapcsolása 

− A dinamikusan változó helyzetű, típusú és méretű célfelületet alkalmazó 

kisjátékokban a védekező játékos gyors helyezkedése a megváltozott játékhelyzethez 

− Játéktevékenységekben az egyéni és csapatvédekezés alapvető formáinak 

(emberfogás és területvédekezés) tudatos alkalmazása, gyakorlása 
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− Két választott sportjáték történetének, meghatározó külföldi és magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

− Mérkőzésjátékokban és az azokat előkészítő kisjátékokban a divergens gondolkodásra 

épülő feladatmegoldások gyakorlása 

−  Tanári irányítással tanulói szabályalkotás 

− Szabályok tudatos alkalmazása (játékvezetés gyakorlása) 

− A sportjátékok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása 

tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 

− Kosárlabda: 

●  A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező 

lábmunka, a védőtől való elszakadás iram- és irányváltásokkal, lefordulások, 

felugrások egy és két lábról, leérkezések – készségszintű alkalmazása a folyamatos 

játéktevékenységben 

● A mély és magas labdavezetés egyszerű formában, majd ütemtartással, a rövid- és 

hosszúindulás, az együtemű megállás folyamatos labdavezetésből, a kétütemű 

megállás egy és két labdaleütésből, a sarkazás, a labdavezetés közben történő 

egyszerűbb irányváltoztatási módok célszerű és hatékony alkalmazása a 

mérkőzésjátékokban 

● Labdaátadások különböző módjainak a játékhelyzethez igazított eredményes 

végrehajtása 

● Egy- és kétütemű megállásból tempódobás gyakorlása, alkalmazása játékban 

● Emberelőnyös és létszámazonos helyzetekben gyorsindulások, lerohanások 

kosárra dobással befejezve 

● Fektetett dobás gyakorlása félaktív vagy aktív védő játékos jelenlétében 

● A folyamatos játékban történő szabálytalanságok felismerése, a fair play 

alkalmazása 

● Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos, tanulói kreativitásra épülő 

szabálymódosításokkal 

 

− Röplabda: 

● A kosárérintés, az alkarérintés, az alsó egyenes nyitás gyakorlása célfelület 

beiktatásával, készségszintű alkalmazása különböző játékhelyzetekben 

● A felső egyenes nyitás alaptechnikájának elsajátítása, gyakorlása célfelületre 

● Távolról érkező labda megjátszása a hálóhoz közel helyezkedő feladóhoz alkar- és 

kosárérintéssel 

● Helyezkedési módok automatikus felismerése a különböző csapatlétszámú 

játékokban. A 6-6 elleni játék alapfelállásának ismerete 

● Forgásszabály önálló és tudatos alkalmazása 

● A csapattársak közötti kommunikáció gyakorlása az eredményes játék érdekében 

● 3-3 és 4-4 elleni játék könnyített szabályokkal 
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játékrendszer, egyéni és csapattaktika, területvédekezés, emberfogás, elzárás, felső 

egyenes nyitás, sáncolás, forgásszabály, alapfelállás. 

A gyógytestnevelés-órák keretében a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve 

belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek a sportjátékok adaptált 

formáival. A megismert sportjátékok adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres 

testedzés beépítését a mindennapi életbe, az egészségi állapot és a teljesítőképesség 

pozitív irányú megváltozását. 

A gyógytestnevelés-óra keretében a sportjátékok rekreációs lehetőségként és az 

élethosszig tartó fizikai aktivitásra való felkészülés részeként jelennek meg. 

Témakör: Testnevelési és népi játékok 

Javasolt óraszám: 17 óra 

Tanulási eredmények 

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

végére: 

− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit 

kreatívan, az adott játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, készségszinten 

alkalmazza; 

− játéktevékenységét kreativitást mutató játék- és együttműködési készség jellemzi; 

− a szabályjátékok alkotó részese, képes szabálykövető játékvezetésre. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A különböző testnevelési játékok baleset-megelőzési szabályainak tudatosítása, 

következetes betartása 

− A dinamikusan változó méretű, alakú játékterületen a figyelemmegosztást igénylő 

fogó- és futójátékokban a teljes játékteret felölelő mozgásútvonalak kialakítása, az 

üres területek felismerése, a játéktér határainak érzékelése 

− Az azonos pályán párhuzamosan zajló 2 vagy több önálló fogó- és futójátékban az 

irányváltoztatások, az elindulások-megállások, cselezések ütközés nélküli 

megvalósítása 

− A játékhelyzethez igazodó legmegfelelőbb együttműködési lehetőségek 

kiválasztására épülő testnevelési játékok gyakorlása (pl. 3 csapat egymás ellen, joker 

játékosok az oldalvonalon) 

− Statikus és dinamikus célfelületek eltalálására törekvő, a sportjátékok speciális 

mozgástartalmaira épülő dobások, rúgások, ütések változatos tömegű és méretű 

eszközöket felhasználva, fokozatosan nehezedő gyakorlási feltételek mellett egyéni 

és csapatszintű célzó játékokban 
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− A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák gyakoroltatása 

egyénileg, párban és csoportokban, törekedve a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának 

csökkentésére időkényszer bekapcsolásával 

− Az egyszerű és összetett sportági technikák gyakorlása a páros és csoportos 

játékokban (pl. váltó- és sorversenyek) 

− A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus 

helyzeteket tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal 

− A támadó és védő szerepek gyors váltakozására épülő, azokhoz való alkalmazkodást 

segítő páros, csoportos versengő játékok 

− A védekezés és támadás hatékonyságát növelő csapattaktikai elemekre épülő 

kooperativitást igénylő versengő játékok gyakorlása 

− 1-1 elleni játékhelyzetek kialakítására épülő testnevelési játékok gyakorlása 

− Önálló tanulói kreativitáson alapuló szabályalkotás (pl. célfelület fajtája, átadási 

módok, pálya méretei és alakja, csapatok létszáma stb...) pontszerző kisjátékokban 

− Önálló tanulói szabályalkotásra épülő különböző haladási, megfogási, kimentési 

módokat megvalósító fogójátékok gyakorlása 

− Az egyszerű és választásos reakcióidőt fejlesztő páros és csoportos, manipulatív 

mozgásformákkal kombinált versengések alkalmazása 

− A logikai, algoritmikus és egyéb problémamegoldó gondolkodást igénylő összetett 

mozgásos játékok gyakorlása (pl. amőba váltóversenyben, táblajátékok mozgásos 

változatban) 

Néptánc – szabadon választható 

− Táncok: a forgástechnika tudatosítása és gyakoroltatása, forgások egyénileg és 

párban. A forgás és forgatás módozatainak megismerése 

− Az erdélyi dialektus táncai, tánckultúrája. Táncalkalmak, táncrend, a táncház szerepe 

− A tánc dinamikai és ritmikai elemeinek pontos kivitelezése, az ugrókészség javítása. 

Erő- és állóképesség-fejlesztés 

Fogalmak 

szélességi és mélységi mozgás, szabályalkotás, támadó és védő szerep, forgástechnika 

(tánc), táncrend, dinamikus és statikus célfelületek 

A gyógytestnevelés-órák keretében a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve 

belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek azokkal a testnevelési 

és népi játékokkal, amelyeket elváltozásuktól, illetve betegségüktől függetlenül 

végezhetnek. A megismert testnevelési és népi játékok adekvát alkalmazása elősegíti a 

rendszeres testedzés beépítését a mindennapi életbe, az egészségi állapot és a 

teljesítőképesség pozitív irányú megváltozását, a testedzéssel kapcsolatos pozitív attitűd 

kialakítását. 

 

Témakör: Önvédelmi és küzdősportok 

Javasolt óraszám: 21 óra 

Tanulási eredmények 

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

végére: 
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− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű 

hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a különböző eséstechnikák készségszintű elsajátítása mellett a választott küzdősport 

speciális mozgásformáit célszerűen alkalmazza.  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A küzdőfeladatokban az életkornak megfelelő asszertivitás kialakítása a társak iránti 

tisztelet és tolerancia megtartása mellett 

−  Siker és kudarc feldolgozása megfelelő önkontrollt tanúsítva 

−  Konfliktuskerülő magatartás kialakítása, a támadások tudatos megelőzése, kikerülése 

− A küzdőjátékokban jellemző támadó és védő szerepek gyakorlását elősegítő, a 

gyorsaságot, az egyszerű reagálási képességet, az egyensúlyérzéket fejlesztő, páros, 

csoportos és csapat jellegű feladatmegoldások alkalmazása társérintés 

bekapcsolásával 

− Küzdőtávolság megtartására és csökkentésére irányuló összetett játékok, sarok- és 

oldalszituáció megoldását segítő, támadást és védekezést segítő küzdőjátékok 

− Térérzékelést segítő összetett játékok küzdőtechnikák alkalmazásával, eszköz nélkül 

és eszközzel 

− Egy és több választásos reakciót fejlesztő páros játékok küzdőtechnikák 

alkalmazásával 

− Az ellenfél mozgásritmusának érzékelését fejlesztő játékok 

− A jogszerű önvédelem fogalmi keretrendszerének, lehetőségeinek, jogi 

szabályozásának elsajátítása 

− A küzdő jellegű feladatok balesetvédelmi szabályainak következetes betartása 

− A fizikai kontaktussal, a társ erőkifejtésének érzékelésével, annak legyőzési 

szándékával kapcsolatos egyszerű húzásokra, tolásokra, ütésekre, rúgásokra, 

védekezésekre, ellentámadásokra épülő páros küzdőjátékok rendszeres 

képességfejlesztő célú alkalmazása 

− Az előre, hátra és oldalra történő eséstechnikák készségszintű elsajátítása 

− Az eséstechnikák vezető műveleteinek, baleset-megelőzést szolgáló legfontosabb 

technikai mozzanatainak átismétlése, elméleti tudatosítása 

− Oldalra esés, terpeszállásból indított eséstechnikák jártasságszintű elsajátítása 

− Különböző támadási technikák (lefogások, ütések) elleni megfelelő védekező mozgás 

jártasságszintű elsajátítása 

− Alapvető karateütések, -rúgások és azok védésére irányuló védéstechnikák és 

ellentámadások biztonságos, jártasságszintű végrehajtása 

− Dzsúdógurulás alaptechnikájának jártasságszintű elsajátítása harántterpeszállásból 

indulva, mindkét irányba, előre és hátra 

− A grundbirkózás alaptechnikáinak, szabályrendszerének jártasságszintű alkalmazása 

a küzdőfeladatokban 
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− A küzdősportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása 

tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

− Birkózás 

• A gerincoszlop mozgékonyságát a nyakizmok erejét növelő birkózásra előkészítő 

speciális hídgyakorlatok készségszintű végrehajtása 

• Hanyatt fekvésből felhidalás kéz segítségével, majd anélkül 

• Hídban forgás 

• Hídba vetődés fejtámaszból 

• Birkózó alapfogásban társ egyensúlyának kibillentése húzások, tolások kombinált 

alkalmazásával 

• Páros földharcjátékok (pl. hátára, hasára fordítás, eszközszerzés, mögékerülés 

birkózás térdelésben) eszközzel vagy anélkül 

• Állásban végrehajtható megfogások és szabadulások alaptechnikájának 

jártasságszintű elsajátítása a páros gyakorlatokban 

• Mögékerülés karberántással: támadó és védekező technika 

• Mögékerülés: könyökfelütéssel, kibújással 

• Parter helyzetből induló birkózótechnikák megismerése, gyakorlása a páros 

küzdelmekben 

• A tanult rézsút és oldalsó leszorítástechnikák gyakorlása a különböző mini judo 

jellegű földharcjátékokban 

• Dzsúdó 

• Társas eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által kötéllel lábat meghúzva, 

térdelőtámaszból a társ általi kézkihúzással) 

• Földharctechnikák, rézsútos (egyik kéz karra fog, másik kéz a nyak alatt) és oldalsó 

leszorítás technika végrehajtása társon, valamint ezekből való szabadulások 

• A bokasöprés, a nagy külső horogdobás és a nagy belső horogdobás technikájának 

elsajátítása passzív ellenfélen 

Fogalmak 

fair play, társas felelősségvállalás, egyéni határok megismerése, rézsútleszorítások, 

oldalsó leszorítások, bokasöprés, nagy külső horogdobás, nagy belső horogdobás 

A gyógytestnevelés-órán a tanuló megismeri az önvédelmi és küzdősportok azon 

technikai gyakorlatait, amelyek az egészségi állapotával kapcsolatban nem ellenjavalltak 

és alkalmazásukkal növelheti a tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának erejét, 

fejleszti az állóképességét és mozgásműveltségét. A különböző technikai gyakorlatok 

elősegítik a rendszeres sport és testmozgás megszeretését, az adekvát önvédelmi és 

küzdősport kiválasztását. 
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Témakör: Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 

Javasolt óraszám: 19 óra 

Tanulási eredmények 

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

végére: 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű 

hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez mérten − 

társait is motiválja; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára 

és rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A sporttevékenységek és a környezeti hatások összefüggésrendszerének 

ismeretében a pozitív beavatkozási stratégiák megismerése, tanári segítséggel 

történő alkalmazása 

− A különböző intenzitási kategóriákba tartozó egészségmegőrző mozgásformák 

ismeretének elmélyítése, törekvés azok alkalmazására a mindennapos 

életvezetésben 

− A környezetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos 

gondolkodás kialakítása a társak körében 

− Téli és nyári rekreációs sportok megismerése, készségszintű elsajátítása (síelés, 

korcsolyázás, jégkorong, kajakozás, túrázás, túrakenuzás, kerékpártúrák) 

− Erdei tornapályák, szabadtéri kondipark gépeinek, fitnesztermek tudatos 

használata. Egyszerűbb edzéstervek önálló összeállítása, tanári segítséggel, azok 

végrehajtása 

− A szabadban végezhető sportágak ismeretének további bővítése (futás, 

görkorcsolya, túrázás, tájfutás erdőben, streetball, strandkézilabda, 

strandröplabda, nordic walking, lovaglás, montain bike, görhoki, sportlövészet, 

íjászat, tenisz, falmászás, asztalitenisz, tollaslabda, jóga, kerékpározás) 

− Térképolvasás alapjainak, a tájolók megfelelő használatának elsajátítása, a 

turistajelzések ismerete, alkalmazása. Egyszerűbb túrák tervezése 

− A szabad levegőn végzett mozgásformák egészségfejlesztő hatásának, szerepének 

tudatosítása 

− Az alternatív környezetben űzhető sportágak specifikus bemelegítő, levezető, 

nyújtó gyakorlatainak összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló 

végrehajtása 

− Egy tradicionális, természetben űzhető sportág történetének, meghatározó 

magyar személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 
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Fogalmak 

görhoki, nordic walking, túrakenu, kajak, lövészet, kerékpártúra, életmód, vándortábor, 

sátortábor 

A gyógytestnevelés-órák keretében a szabadtéri foglalkozások során a különböző 

mozgásszervi elváltozással, illetve belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók 

megismerkednek olyan testgyakorlatokkal, sportokkal, amelyeket elváltozásuk, illetve 

betegségük ellenére végezhetnek. A megismert szabadban végzett sportok, 

testgyakorlatok adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés beépítését a 

mindennapi életbe, az egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú 

megváltozását. 

A gyógytestnevelés-óra keretében a szabadtéri mozgásformák, sportjátékok, valamint a 

természetben űzhető mozgásformák a rekreáció lehetőségeként és az élethosszig tartó 

fizikai aktivitásra való felkészülés részeként jelennek meg. 

Témakör: Gyógytestnevelés 

Javasolt minimum óraszám: 17 óra 

Tanulási eredmények 

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

végére: 

− rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez mérten − 

társait is motiválja; 

− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit 

kreatívan, az adott játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, készségszinten 

alkalmazza; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára 

és rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

− mindennapi tevékenységének tudatos részévé válik a korrekciós gyakorlatok 

végzése; 

− a szárazföldi korrekciós gyakorlatait készségszinten sajátítja el, azokat tudatosan 

rögzíti; 

− ismer és alkalmaz alapvető relaxációs technikákat; 

− megoldást keres a testtartási rendellenesség kialakulásának megakadályozására, erre 

társait is motiválja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A gyógytestnevelés fejlesztési feladatai megjelennek a különböző témakörökbe 

ágyazottan, azok szerves részeként. Az ott felsorolt feladatok végrehajtása során, illetve 

azokon kívül az alábbi fejlesztési feladatokat kell megvalósítani: 

− A helyes légzéstechnika elsajátítása 
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− A helyes testséma kialakítását szolgáló gyakorlatok önálló összeállítása tanári 

segítséggel, pontos végrehajtása segítségadással, majd anélkül 

− A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását szolgáló gyakorlatok önálló 

összeállítása 

− Összetett korrekciós gimnasztikai gyakorlatok pontos elsajátítása, egyszerűbb 

gyakorlatok összeállítása tanári kontrollal, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

− A tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának, mozgékonyságának 

(hajlékonyságának) fejlesztését szolgáló különböző testgyakorlatok tudatos, pontos 

végrehajtása, egyszerűbb gyakorlatok összeállítása tanári kontrollal 

− Az állóképesség-fejlesztés jelentőségének felismerése, kitartásra nevelés 

− Mozgás- és terheléshatárok megismertetése, azok növelését szolgáló tevékenységek 

megismerése, végrehajtása 

− Az egészségi állapot változását pozitívan és negatívan befolyásoló (kontraindikált) 

mozgások megismerése a különböző testgyakorlatok elsajátításán keresztül 

− A betegség, illetve elváltozás javítását szolgáló úszások és vízben végzett gyakorlatok 

megismerése 

− A gyógytestnevelés specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 

összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

− A gerinc elváltozásaihoz, a legalapvetőbb belgyógyászati betegségek kialakulásához 

vezető káros életviteli szokások tudatában a pozitív beavatkozási stratégiák 

megismerése 

Fogalmak 

korrekciós gimnasztika, izom-összehúzódás, izomfeszítés, izomlazítás 


