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I. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI 

 

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) és módosításai 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt tartva és a Nemzeti 
köznevelésről szóló törvényben foglalt célok elérése érdekében, a törvény elveinek és 
szabályozásának megfelelően a NAT a köznevelés feladatát alapvetően a nemzeti műveltség 
átadásában és az egyetemes kultúra közvetítésében, a szellemi-érzelmi fogékonyság és az 
erkölcsi érzék elmélyítésében jelöli meg. Feladatunk továbbá a tanuláshoz és a munkához 
szükséges készségek, képességek, ismeretek, attitűdök együttes fejlesztése, az egyéni és 
csoportos teljesítmény ösztönzése, a közjóra való törekvés megalapozása, a nemzeti és 
társadalmi összetartozás megerősítése.  
Célunk továbbá, hogy cselekvő elkötelezettségre neveljünk az igazság és az igazságosság, a jó 
és a szép iránt, fejlesszük a harmonikus személyiség kibontakoztatásához szükséges szellemi, 
érzelmi és testi képességeket. Ezáltal járulunk hozzá, hogy a felnövekvő nemzedék  
— a haza felelős polgárává váljék;  

— kifejlődjön benne a hazafiság érzelemvilága;  

— reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítélőképességre tegyen szert;  

— megtalálja helyét a családban, a társadalomban és a munka világában;  

— törekedjék tartalmas és tartós kapcsolatokra;  

— legyen képes felelős döntések meghozatalára a maga és a gondjaira bízottak sorsáról;  

— képessé váljék az önálló tájékozódásra, véleményformálásra és cselekvésre;  

— megismerje és megértse a természeti, társadalmi, kulturális jelenségeket, folyamatokat;  

— tartsa értéknek és feladatnak a kultúra és az élővilág változatosságának megőrzését.  
 
A nevelési-oktatási folyamatnak és az oktatásnak mindenkor összhangban kell lennie hazánk 
Alaptörvényével, a jogállam rendjével, az élet és az emberi méltóság tiszteletének elvével, 
valamint az ezzel összefüggő lelkiismereti és vallásszabadsággal, továbbá a Föld, az ember, a 
természet és a kultúra védelmét szolgáló nemzetközi egyezményekkel.  Fontos szerepet kell 
szánni a nemzeti hagyományoknak, a nemzeti öntudat fejlesztésének, beleértve a 
magyarországi nemzetiségekhez, kisebbségekhez tartozók öntudatának ápolását is. 
Fontos, hogy az elsajátított tudás értékálló és a kor igényeinek megfelelő legyen, ennél fogva 

egyensúlyra törekedjünk a műveltség értékhordozó hagyományai, valamint az új fejlesztés i célok és 

tartalmak között. 

 
 
 
 
 
*Mivel egyidejűleg két pedagógiai program van érvényben, jónak látjuk ezen programban (2013-as ) az új elemeket eltérő 

színnel jelezni a könnyebb használhatóság érdekében. 
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II. INTÉZMÉNYÜNK ARCULATA 

 

Intézményünk világnézetileg semleges, a vallási, világnézeti információkat tárgyilagosan, 

többoldalúan közvetítjük a tanulók felé. Meggyőződésének megfelelően adaptálhatja 

mindenki az alapvető emberi értékeket.  

Az utóbbi évtizedekben olyan gyorsan változott világszerte a társadalmi és gazdasági 

élet, hogy az iskolarendszereknek, az oktatásnak követnie kellett ezt a rohamos fejlődést. Az 

oktatás felértékelődött, előtérbe került az egész életen át történő tanulás, hiszen a gyorsan 

változó gazdasági viszonyok között az egyszer már megszerzett tudást állandóan bővíteni 

kell, illetve a mobilitás érdekében egyre több kompetencia birtokába kell jutnunk. Az Európai 

Unió tagjaként több nemzetközi követelménynek is meg kell felelnünk. 

Tanulóinknak biztosítani kell az eladható tudás megszerzését. A szabad munkavállalás 

lehetősége sokkal több nyitottságot biztosít a munkába lépés idején. 

Olyan képzési rendszer megvalósítását tűzzük ki célul, amely a hagyományok megőrzése 

mellett megcélozza a felnőttkorban nélkülözhetetlen esélyegyenlőséget, a piacgazdasághoz 

való alkalmazkodást. Ahhoz, hogy a tanulók érvényesülni tudjanak a társadalomban, hozzá 

kell segítenünk őket a magasabb képesítések megszerzéséhez. 

Nem elégszünk meg a szakmai ismeretek magas szintű elsajátításával, – szükségesnek 

tartjuk a tanulók műveltségi szintjének emelését is. Fontos, hogy olyan emberek kerüljenek ki 

az életbe, akik elkötelezettséget éreznek az egyetemes és nemzeti értékek iránt, kulturális 

hagyományainkat megbecsülik. Úgy szeretnénk diákjainkat útjukra bocsátani, hogy 

önfejlesztő képességüket kialakítsuk bennük. 

Az új viszonyok új módszereket igényelnek, amelyekkel elősegíthetjük a motivációt. A 

régi metodikai beidegződések már nem korszerűek, tovább kell fejlesztenünk ismereteinket 

ezen a téren is. Ígéretes, fiatal pedagógusi szemlélet frissíti az eddigi hagyományos 

szemléletet módszerekben és az oktató-nevelő munka egyéb területein egyaránt. 

A nehéz gazdasági helyzet arra ösztökél minket, hogy sokkal tudatosabban törekedjünk a 

takarékosságra, keressük az oktatásba, nevelésbe beépíthető olcsóbb megoldásokat oly 

módon, hogy az ne menjen a minőség rovására.     

 Feladatunknak tartjuk, hogy a negatív társadalmi hatások kevesebb nyomot hagyjanak 

fiataljainkban, ugyanakkor felkínáljuk nekik az emberi élet számos területén hasznosítható 

pozitív, értékközpontú szemléletet. 

Pedagógiai programunk a minőségi oktatást szolgálja. Az országos és helyi 

lehetőségekhez, sajátosságokhoz igazított program lehetővé teszi, hogy az iskolai munka 

folyamatosan magas színvonalú legyen. Ezt segíti elő az Intézményi Minőségirányítási 

Program is, melynek alapelveit a Pedagógiai Program elkészítésekor is követtük. 
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III. ISKOLÁNK PROFILJA 

 

Intézményünk fenntartója és működtetője a Magyar Állam. A feladatot a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központon keresztül végzi. 

Intézményünk a Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ befogadó tagiskolája.  

A BeTISZK a következő  tagiskolákkal működik együtt: 

– Békésy György Szakközépiskola 

– Harsányi János Szakközépiskola és Szakiskola 

– II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola 

– Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 

– Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 

– Széchenyi István Kereskedelmi Szakközépiskola 

– Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 

– Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 

– Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 

Iskolánk alaptevékenysége, fő programja öt szakmacsoport köré rendeződik. Ezek a 

következők: 

– Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció (17) 

– Közgazdaság (15) 

– Ügyvitel (16) 

– Informatika 

– Egyéb szolgáltatás (19) 

Intézményünk telephelyként működteti a Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központot.  

Alaptevékenységeinket az intézmény Alapító Okirata tartalmazza (Fővárosi Közgyűlési 

határozat száma: 2289/2012.(x. 31.) 
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IV. KÉPZÉSI SZERKEZETÜNK 

 Kereskedelem-marketing tagozat (9-12. évf.): tagozatkód: 01 

 Szakmával rendelkezők szakközépiskolai osztálya (11-12. évf.)  

 Szakiskolai szakképzés (3 év): tagozatkód: 02  

 

            2013. szeptember 1-jétől  induló ingyenes (21 éves kor alatti első szakma), államilag 

            elismert, nappali tagozatos, érettségihez kötött szakképzéseink:            

 

 

 Kereskedő (1 év) 54 341 01 

 Kereskedő (2 év) 54 341 01 

 Logisztikai ügyintéző (2 év) 54 345 01 

 Látszerész- és fotocikk-kereskedő (2 év) 54 725 04 

 Pénzügyi-számviteli ügyintéző (2 év) 54 344 01 

 Vállalkozási és bérügyintéző (2 év) 54 344 02 

 Pénzügyi termékértékesítő (2 év) (bank, befektetés, biztosítás) 54 343 01 

 Nonprofit menedzser (2 év) 54 345 02 

 Ügyviteli titkár (2 év) 54 346 02 

 Postai üzleti ügyintéző 54 841 09 
 

Nem érettségihez kötött szakiskolai képzés: 

 

 Eladó (3 éves) 34 341 01 

 Felnőtt oktatás (iskolai rendszerű eladó) 21 éves korig 

(nappali, esti, levelező) 

 

Felnőtt képzés – tanfolyam (térítésköteles) 
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V. INGYENESEN IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSAINK 

 

Intézményünk a közoktatás finanszírozásának elveit és a 229/2012.(VIII. 28.)Korm. rendeletet 

figyelembe véve állapítja meg az ingyenes szolgáltatásokat. Ezek a következők: 

– tanórai foglalkozások 

– az SNI-s gyermekek számára megszervezett felzárkóztató foglalkozás 

– a nappali képzésben az első szakképesítésre való felkészítés, szintvizsga, különbözeti 

vizsga, osztályozó-vizsga, javítóvizsga, szakmai alkalmassági vizsga, 

pályaalkalmassági vizsga, első szakmai vizsga a tanulói jogviszony alatt, a tanulói 

jogviszony fennállása alatt megkezdett vizsga esetén a pótló szakmai vizsga és az első 

javító szakmai vizsga.  

– a tanköteles korú tanulót kivéve ugyanazon évfolyam második és további alkalommal 

történő megismétlése, ha arra nem azért van szükség, mert a tanuló a tanulmányi 

követelményeket nem teljesítette. 

– kötelező és nem kötelező egyéb foglalkozások a heti időkeret terhére 

– tanulmányi és szakmai versenyek, szakkör, érdeklődési kör, diáknap, művészeti 

tevékenységek, sportkör, házibajnokság, iskolák közötti versenyek, bajnokságok 

– benntartózkodás ideje alatti felügyelet 

– érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány 

megszerzéséig, és az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, 

tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító és pótló vizsgája.  

– tanulmányok alatti vizsga kivéve a független vizsgát 

– tanulók egészségfejlesztése, kötelező rendszeres egészségügyi felügyelet 

– az iskola létesítményeinek, eszközeinek használata 

– SNI-s tanulókkal való speciális foglalkozások 

– tanulószobai foglalkozás 

– A szülői szervezet, a diákönkormányzat meghatározhatja azt a legmagasabb összeget, 

amelyet az intézmény által szervezett nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó 

program megvalósításánál nem lehet túllépni. 

Az ingyenes szolgáltatások körét a 229/2012. (VIII. 28.)Korm. rendelet 33.§-ának figyelembe 

vételével állapítottuk meg. 
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VI. A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE, BESZÁMÍTANDÓ TÁRGYAK, JOGORVOSLAT 

A felvételi eljárásban a központi felvételi vizsga eredményét nem kérjük, saját felvételi 

vizsgát és felvételi beszélgetést nem tartunk, pontszámításos módszert alkalmazunk. 

A pontszámításba beszámítódó tantárgyak: 

 Tantárgy 5. év vége 6. év vége 7. év vége 8. félév 

Magyar irodalom X X X X 

Magyar nyelvtan X X X X 

Angol vagy német nyelv X X X X 

Történelem X X X X 

Földrajz   X X 

Matematika X X X X 

Fizika   X X 

Kémia   X X 

Biológia   X X 

Maximális pontszám: 25 25 45 45 

Összesen: 140 

 Adott szakra jelentkezők számától és tanulmányi eredményétől függően évente kerül 

megállapításra a felvételi ponthatár. 

Jogorvoslati eljárás: A jelentkezés elutasítása esetén a közoktatásról szóló törvény 

[Kt. 83. § (2-3) bekezdés kiegészítve a 2011. CXC tv. 46-47§-ában foglaltakkal] 

alapján a döntés ellen jogorvoslattal élhet a tanuló és a szülő, megjelölve, hogy azt 

jogszabálysértés miatt nyújtotta be (törvényességi kérelem), vagy méltányossági 

kérelemként. A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet intézményünk fenntartójához 

kell benyújtani (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1055 Bp. Szalay u. 10-14.) 

VII. A MÁS ISKOLÁBÓL VALÓ TANULÓÁTVÉTEL RENDJE 

Más intézményből való tanulóátvételnél figyelembe vesszük, hogy a tanulói létszám milyen 

mértékű növekedést enged meg. Az életkor is befolyásoló tényező. Amennyiben tanköteles 

diákról van szó, törekszünk arra, hogy tanulói jogviszonyt létesítsünk vele. Iskolánkban 

meghatározó tényező a tanult nyelv is, különösen a 10-12 évfolyamos tanulók esetében. Mi 

két nyelvet oktatunk, angolt és németet. Csak az ilyen nyelvet tanulókat tudjuk átvenni. A 

szakmai megfeleltetés szintén meghatározó. Csak azokat a diákokat tudjuk átvenni, akinél a 

hiányok 1-2 különbözeti vizsgával pótolhatók. Szakképző évfolyamok esetében pedig nem 

hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a szakmai gyakorlatba be tudjanak kapcsolódni.  
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VIII. HAGYOMÁNYAINK 

– Tehetséggondozás 

 Szavalóversenyek (iskolai, fővárosi, országos 

 Rónai Szavalóverseny megrendezése (jutalomkönyvek megvásárlásához kérnénk a 

fenntartó segítségét – I. helyezett: 3 fő, II. helyezett: 3 fő, III. helyezett 3 fő 

A vándorserleg 4 évenkénti megvásárlását ugyancsak szeretnénk a továbbiakban is 

megvalósítani. 

 Szép Beszéd verseny (iskolai, fővárosi, országos) 

 Tantárgyi versenyek (iskolai és OKTV) 

 Sportversenyek (iskolai, fővárosi, országos) 

 Túrák szervezése 

 Tanórán kívüli szakköri tevékenység 

 Múzeumlátogatás, kiállítások megtekintése 

 Állatkerti séták (a környezettudatos nevelés jegyében) 

 Filmklub 

 Diákszínjátszás  

 Szakmasztár országos vetélkedő 

 Tanév eleji projekthét 

– Suli napok őszi vagy tavaszi rendezvénysorozata 

– Nemzeti ünnepeink színvonalas megünneplése 

– Szalagavató bál 

– Valentin- nap  

– Ballagás 

– Nemzetközi projektekben való részvétel 

– Projekt-hét a nemzetközi projektben részt vevők szervezésében 

– Érettségi- és felvételi előkészítő 

– Kreativitást fejlesztő tevékenységek 

– Kreatív szakkör karácsonyi és húsvéti vására 

– Karitatív tevékenység – „Öregek otthona” 

– Iskolai karácsony – osztálykarácsony 

– Egészségügyi előadások szervezése 

– Kiállítások tanulóink műveiből 

– A könyvtár kulturális lehetőségeinek kihasználása (film, zene, internet, rendezvények) 
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IX. AZ ISKOLA TANULÓI KÖZÖSSÉGE 

 

Tanulóink kor szerinti megoszlása széles skálán mozog, hiszen az érettségi utáni képzés 

kinyújtja a tanulási időt. Gyermekeink pályaválasztásában nagy szerepet játszik ez a tény, 

ugyanis egy intézményen belül folytathatják a tanulmányaikat két szinten. Sokan jelentkeznek 

képzéseinkre, hisz egy intézményen belül tudnak érettségi bizonyítványt és OKJ végzettséget 

tanúsító szakmai bizonyítványt szerezni. Ugyanakkor egyre népszerűbbé válnak a 

diplomaszerzésre lehetőséget adó felsőoktatási intézmények. 

A diákok többsége budapesti, de a környező településekről is jelentkeznek hozzánk. 

Fiataljaink többségének igénye van a rendszeres diákéletre. Ennek egyik formája diákkörök 

létrehozása, aminek célja közös tevékenységek megszervezése, a demokráciára, közéleti 

felelősségre nevelés. Ennek érdekében iskolánkban több éve működik az Iskolai 

Diákbizottság (IDB). Az IDB tagjai rendszeresen részt vesznek a diákjogokat, szociális, 

tanulmányi, valamint fegyelmi döntéseket érintő megbeszéléseken, nevelőtestületi 

értekezleteken. Évente legalább egyszer diákgyűlést szerveznek, melyen megvitatják a 

diákságot leginkább foglalkoztató kérdéseket. Az iskolavezetés a diákságot érintő minden 

döntés előkészítésébe bevonja képviselőiket, akik rendszeresen véleményt nyilvánítanak az 

iskola hivatalos dokumentumairól. A diákönkormányzat gyűlései a diákjogi kérdéseket érintő 

megbeszéléseken túl elsősorban a tanévhez és a naptári év ünnepi eseményeihez kapcsolódó 

feladatokra való felkészüléssel és csapatmunkával telnek, így erősítik az együttműködést a 

tanulók között. Az IDB képviselői közvetítik tanulótársaik észrevételeit az alkalmazott 

oktatási módszerekkel kapcsolatban. Közösen választják ki a tanév kezdetén az új diákok 

számára rendezett „projekthét” témáit, valamint az év folyamán a lehetséges iskolán kívüli 

kulturális események programjait. 

A hozzánk érkező tanulók általában egyenes lelkű, ragaszkodó, jó érzésű fiatalok, ám 

neveltségük sok kívánnivalót hagy maga után (megfelelő beszédstílus, tisztelet az idősebb 

korosztálynak és egymásnak, jó ízlés stb.). Ennek oka, hogy nagy számban érkeznek hozzánk 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű családokból, nehéz szociális háttérrel. Sok 

türelemre és pedagógiai állhatatosságra van szükségünk eredményeink eléréséhez 
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I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ÉRTÉKEINEK 

MEGHATÁROZÁSA 
 

Értékek – célok – feladatok dialektikája  

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény által meghatározott értékek katalógusa 

 

 

1. § (2) A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő nemzedék érdekében a magyar társadalom 
hosszú távú fejlődésének feltételeit teremti meg, és amelynek általános kereteit és garanciáit az állam 
biztosítja. A köznevelés egészét a tudás, az igazságosság, a rend, a szabadság, a méltányosság, a 

szolidaritás erkölcsi és szellemi értékei, az egyenlő bánásmód, valamint a fenntartható fejlődésre és az 

egészséges életmódra nevelés határozzák meg. A köznevelés egyetemlegesen szolgálja a közjót és a 
mások jogait tiszteletben tartó egyéni célokat. 

(3) A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai kultúráját az egyéni bánásmódra való törekvés, a 
gyermek, a tanuló elfogadása, a bizalom, a szeretet, az empátia, az életkornak megfelelő 

követelmények támasztása, a feladatok elvégzésének ellenőrzése és a gyermek, tanuló fejlődését 
biztosító sokoldalú, a követelményekhez igazodó értékelés jellemzi. 

[2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről] 

  

Nkt. értékkatalógusa 

Az iskola 

önmeghatározása 

alapján deklarált 

(helyi) értékek 

ÉRTÉKEK 

RENDSZERE 

CÉLOK 

FELADATOK 
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A. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei 

Elképzeléseink és hagyományaink szerint intézményünk toleráns, széles körben elfogadó 

hagyománytisztelő, a kötelességteljesítést, az emberi humánumot preferáló iskola. Ezeket 

tartjuk nevelőmunkánk alapértékeinek. Tanulóink gyermekképének alakításában komolyan 

támaszkodni kívánunk a szülők segítségére, együttműködésére. 

Elítéljük a durvaságot, az erőszak minden formáját, mások megkárosítását, az unaloműző 

destruktivitást. Szeretnénk, ha tanulóink jól éreznék magukat iskolánkban, és közös munkánk 

során olyan ismereteket sajátítanának el, amelyek biztosítják zavartalan továbbhaladásukat, 

továbbtanulásukat, szakmai fejlődésüket. Az iskolába érkező gyermekek döntő többsége 

nyíltlelkű, jóindulatú, ragaszkodó, ezért pedagógiai munkánkban feltétlenül élnünk kell fenti 

tulajdonságaik felhasználásával. Tanulóinkban szeretnénk kialakítani azt az igényt, hogy 

minél több diáktársukat nyerjék meg a pozitív értékeknek. Igyekszünk gyermekeinkkel minél 

több igazi értéket megismertetni, hiszen a negatív tendenciák propagandája: az erőszak, az 

erkölcstelenség, alkohol, pornográfia, drog stb. évek óta zúdul rájuk. 

Az iskolai alapműveltség megerősítése mellett a gazdasághoz, a szakképzéshez igazodva 

igyekszünk felkészíteni a tanulót választott szakképesítésére és segíteni a társadalmi 

különbségekből adódó hátrányok leküzdésében. 

Számunkra rendkívüli fontos, hogy a nálunk tanuló diákok és szüleik elégedettek 

legyenek az iskolában folyó oktató-nevelő munkával. A tanár-diák együtt-munkálkodása 

során el szeretnénk érni, hogy diákjaink aktív részesei legyenek az órai munkának, 

egyetértsenek munkájuk értékelésével és lehetőséget kapjanak a differenciált oktatásra. 

Előtérbe helyezzük a tevékenykedtető foglalkozásokat, hogy minél több jártasságot 

szerezzenek az önálló, gyakorlatiasságot igénylő tevékenységekben, ügyeik intézésében. 

Intézményünkben komoly gondot fordítunk a gyermekek ízlésének formálására, amibe 

bele tartozik az öltözködéstől kezdve a viselkedésen át egészen az arányos, egészséges 

nemzeti önérzet kialakítása is. 

Tantestületünk törekvése, hogy a tanulóifjúságunk a pozitív értékek közül válogasson. 

Gyermekeink világképének formálásában komoly lehetőségük és felelősségük van a 

szülőknek is. Gyermekeink nevelésében, oktatásában elengedhetetlen a csapatmunka és így 

szülőnek, tanárnak, diáknak egyaránt lehetősége van arra, hogy ezt a képet minél jobbá tegye 

az iskolánkban töltött idő alatt. 

 

 

B. A helyi értékek meghatározása 
Fontos, hogy intézményünk a minőségirányítási rendszere segítségével folyamatosan fejlessze 

oktató–nevelő munkáját, melynek középpontjában a tanulók állnak. 

Célunk olyan széleskörű általános műveltség biztosítása, amely jó alapot ad a 

középiskolákban történő helytálláshoz. Tanulóink számára biztosítani kívánjuk mindazon 

ismeretek átadását, azoknak az alapkészségeknek és képességeknek kialakítását és fejlesztését, 

melyek életkori adottságaiknak megfelelnek, és szükségesek ahhoz, hogy fejlődésük töretlen 

legyen, megalapozva a felnőtt életben való boldogulásukat. 

Olyan intézményért dolgozunk nap, mint nap, amit alapvetően a gyerekek érdeke határoz meg, 

törekszünk a partnerközpontú gondolkodás és tevékenységrendszer megvalósítására az 

európai klasszikus értékrend alapján. 

Szeretnénk elérni, hogy iskolánkban jól érezzék magukat a partnereink, kiváltképpen a 

tanulók, pedagógusok a gyerekek szülei. 
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Legyen iskolánk és környezete esztétikus, vonzó, ahol a munka végzése megfelel a XXI. 

században jogosan elvárhatónak.  

Törekszünk arra, hogy intézményünk hírnevét folyamatosan növeljük, nevünket minél 

szélesebb körben tegyük ismertté a kerületi oktatásügyben és a közéletben. 

 
A nevelés-oktatás során arra kell törekedni, hogy a tanulókban kialakítsuk a fogékonyságot 
az alábbi értékekkel kapcsolatban:  
nemzeti, lelki, érzelmi, tradicionális értékrendünk 
az emberiség közös értékei  

a demokrácia értékei  

európai, humán értékek  
 
A nevelés keretében kívánatosnak tartjuk a tanulók személyes szociálisan értékes, tehát 
közösségfejlesztő és ún. önfejlesztő magatartásának alakítását, az ennek megfelelő 
tevékenységi formák gyakoroltatását. Törekszünk a nemkívánatos tanulói megnyilvánulások 
leépítésére.  
Társadalmi elvárás, hogy felkészítsük tanulóinkat a magasrendű és közjót szolgáló aktivitásra. 

A személyiség fejlesztésben meghatározó szerepet töltenek be a jó szokások, példaképek, 

eszményképek és meggyőződések. Ehhez partnernek kérjük a szülői házat, a családot (szülői 

munkaközösséggel kooperatív kapcsolat, szülők iskolája előadás sorozat stb.). 

(Felhasználtuk Kozák András: Adaptálható tartalmi elemek a pedagógiai program 

átalakításához – 2013. című segédanyagát) 

 

C. Célok (Minőségirányítási Program szerint) 
Fő cél, 

fejlesztendő terület 

Sikerkritérium 

(mikor teljesül?) 

Értékelés 

alapja 
Ki végzi? Hogyan? 

1) Korszerű alapmű-

veltség és annak 

megszilárdítása 

- szintfelmérések 

- egységes és 

következetes 

számonkérés 

- munkaközösségek 

által meghatározott 

követelmények 

- szaktanárok 

- vizsgabizottság 

- felmérés 

- írásbeli, szóbeli 

vizsgák 

2) Általános művelt-

ség megszerzése, 

érettségire való felké-

szítés 

- "kisérettségi" 

- érettségi 
- egyéb közismereti 

versenyek 

- tanévi teljesítmé-

nyek, 

- a bevezetendő 50 

órás önkéntes munka 

- szaktanárok 

- vizsgáztató tanárok 

- igazgató 

- vizsgabizottság 

- írásbeli, szóbeli 

- verseny, vizsga 

3) A 

pályaválasztáshoz 

szükséges 

kompetenciák 

megszerzése 

- elhelyezkedési esé-

lyek 

- házi, egyéb és 

versenyek eredmé-

nyessége 

- vállalkozói szemlé-

let, 

- sikerorientáltság 

-szintvizsgák,      

-pályázatokon  

való részvétel, 

- gyakorlati 

foglalkozások, 

-elméleti tárgyi tudás 

- szaktanárok 

- iskolavezetés 

 

- felsőoktatási 

intézmények, 

munkahelyek 

visszajelzése 

- írásbeli, szóbeli 

4) Felkészítés a to-

vábbtanulásra 

- helytállás az 

érettségin, 

- mobilizálható tudás 

- felsőoktatási 

felvételi aránya 

- évenként - iskolavezetés 

- osztályfőnökök 

- statisztika, 

- felmérések 

- szimulációs 

helyzetekben való 

jártasság 
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5) Az iskola hagyo-

mányainak ápolása, 

továbbfejlesztése 

- méltó megemlékezé-

sek 

- vetélkedőkön való 

sikeres részvétel 

(suli napok, szalag-

avató bál 

- Kulturális versenyek 

- évente 

- alkalmanként 

- iskolavezetés 

- rendezvényszerve-

zők 

- külső partnerek 

- igények felmérése 

- miliő 

- tervezés 

- visszajelzés 

6) Tanulmányi verse-

nyekre való felkészí-

tés, kommunikációs 

képességek 

fejlesztése, 

tehetséggondozás 

- OKTV 

- nyelvvizsgák 

- kommunikáció ké-

pesség magas szín-

vonala élethelyze-

tekben 

- folyamatos - szakmai munkakö-

zösségek 

- iskolavezetés 

- munkaközösségek 

- tanfolyamok 

- egyéni foglalkozá-

sok 

7) Mobilizálható 

tudás átadása, élet-

hosszig tartó tanulás 

(képzés, átképzés) 

önképzés igényének 

kialakítása, különös 

tekintettel a számí-

tástechnika és idegen 

nyelv ismeretre 

- pozitív munkaerő-

piaci visszajelzés 

- tanórán kívüli tanfo-

lyamok látogatottsá-

gának nagy száma 

- nyelvvizsga és egyéb 

szakképesítést adó 

bizonyítványok 

megszerzése 

- évente tanulmányi 

átlagok 

- érettségi eredménye 

- évente visszajelzés 

- a munkaerőpiacról 

sikeres vizsgaarány 

- szaktanárok 

- iskolavezetés 

 

- vizsgáztatás 

- szóbeli, írásbeli 

számonkérés 

- külföldi kapcsolatok, 

nyelvtudás felmérése 

8) Vállalkozói, keres-

kedelmi, számítás-

technikai szemlélet 

- vállalkozói, kereske-

delmi, számítástech-

nikai szférában való 

elhelyezkedők 

száma 

- végzés után folya-

matosan 

- osztályfőnökök 

- iskolavezetés 

- munkakapcsolat és 

öregdiák érettségi 

találkozók 

9) Sokoldalú, nyitott, 

etikus magatartású, 

intelligens, testileg, 

szellemileg egészsé-

ges személyiség ki-

alakítása (pozitív 

személyiség tulajdon-

ság kialakítása) 

- illem- és etikai sza-

bályok betartása 

- környezettel szem-

beni igényesség 

- kulturált magatartás 

- aktív részvétel a 

sport és egyéb ren-

dezvényeken 

- közösségi normák 

elfogadása 

- sikerorientáltság a 

szakmai és magán-

életben 

- tanulói magatartás 

fejlesztése 

- folyamatos, alkalom-

szerű 

- intézmény teljes 

közössége, partnerek 

visszajelzése 

- bizottságok 

visszajelzései, 

- bejárások, 

- ellenőrzés 

10) Kreatív gondolko-

dás, önismeret, kriti-

kai érzék fejlesztése 

- diákok részéről aktív 

részvétel a kétirányú 

információ áramlás-

ban 

- reális önértékelés 

- folyamatos 

- magatartás, szorga-

lom, tantárgyi tudás 

reális önértékelése 

- intézmény teljes 

közössége, 

- partnerek vissza-

jelzése 

- szóbeli, írásbeli 

- közösségi és egyéni 

megnyilvánulás 

11) Munkaközösségek 

egységes szemlélete 

és követelményrend-

szere 

- helyettesíthetőség - folyamatos - munkaközösség 

vezetők 

- iskolavezetés 

- egységes 

szintfelmérők 

alapján 

12) Pedagógusok 

naprakész, a változó 

körülményekhez al-

kalmazkodni tudó 

felkészültsége 

- továbbképzéseken 

való sikeres részvé-

tel 

- vizsgák 

- pedagógus szak-

vizsga 

- folyamatos - iskolavezetés 

- továbbképzés felelős 

- tanúsítvány, 

- diploma, 

- bizonyítvány 
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D. Feladatok 

– Megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosítása, 

– Igények felmérése, lehetőségek feltárása, 

– Egységes tanmenetek és követelményrendszer, 

– Pedagógus-továbbképzések támogatása lehetőségek szerint 

– Érettségire, nyelvvizsgákra, szakmai vizsgákra, továbbtanulásra, OKT és OSZT 

versenyekre való felkészítés, korszerű ismeretek átadása, 

– A közismereti tárgyak oktatási színvonalának emelése, 

– Tapasztalatok átadása, munka értékelése, 

– Pályázatokon való részvétel, 

– Szakmai oktatás színvonalának fejlesztése, gazdasági, közgazdasági szemlélet előtérbe 

helyezése, 

– Kooperáció külső cégekkel, intézményekkel, 

– Osztályfőnök kulcsszerepe a  személyiségfejlesztésben, 

– Önképzési lehetőségek biztosítása (idegen nyelv, informatika, kulturális 

önképzőkörök), 

– Tehetséggondozás, felzárkóztatás, 

– Bukások számának csökkentése, 

– A felsőoktatási intézményekben való továbbtanulás szorgalmazása, 

– Felkészítés emelt szintű érettségire, 

– A nyelvi és informatikai képzés modernizálása, 

– Az intenzív nyelvtanfolyamon való tanulók körének kiszélesítése, 

– Az idegen nyelv oktatásának színvonalemelése, 

– A szaktanárok módszertani kultúrájának fejlesztése, 

– A pedagógusok motivációs technikáinak fejlesztése, 

– Kulturális tevékenység fejlesztése, 

– A könyvtár kulturális és művelődési központ jellegének erősítése 

– Egészséges életmódra nevelés, 

– Drogprevenció, 

– Mindennapi testedzés követelményeinek megvalósítása, 

– A gyógytestnevelés biztosítása intézményen belül. 

– Környezetünk megóvására való nevelés, 

– A TISZK szakmai képzéseiben való részvétel szorgalmazása. 

 

 

E. Eszközök, eljárások 

1. Eszközök 

– Sokszintű tanítás, változatos foglalkozások, 

– Meghallgató, megértő tanári magatartás, 

– Cselekedtető pedagógiai tevékenység, 

– Reális életszemlélet, 

– Életre nevelés 
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– Tanulás – közösen végzett munka, tanulás tanítása, 

– Közösségi szellem és tolerancia képesség kialakítása, 

– A 9. évfolyamon tanulás-módszertani tréning minden tantárgyhoz kapcsolódóan, 

– Következetesség – fokozatosság – folyamatosság, 

– Egységes erkölcsi normák, 

– Nevelőtestületi egység és következetesség, 

– Rugalmasság a célok megvalósításában, 

– Rendszeres ellenőrzés – mérés – értékelés, 

– Megújulásra folyamatosan képes pedagógusközösség, 

– Információk kritikai szemlélete, 

– A megfelelő szövegértés és szövegalkotás képességének elsajátíttatása, 

– Helyes nyelvhasználat, 

– Bekapcsolódás az Európai Unió minket érintő áramlataiba, 

– Megfelelő tanulási stratégia kialakítása, 

– Önálló munkára, önálló ügyintézésre nevelés, 

– Komplex személyiségfejlesztés. 

 

2. Eljárások rendje 

a) Tantárgyválasztás 

Minden tanévben a következő tanévre vonatkozóan március 15-ig az iskola közzé teszi 

írásos tájékoztatóját a szabadon választható tantárgyakról, illetve felkészítési szintekről, 

továbbá a választás eljárási rendjéről. 

Amennyiben iskolánk tantárgyi, vagy szint kínálatában a tanuló elképzelése nem 

szerepel, más intézménybe történő átiratkozásában, illetve kizárólag az adott tárgy más 

intézményben megvalósuló tanulásában minden erőnkkel segítségére leszünk. 

A csoportok kialakításánál lehetőleg osztálykeretben gondolkodunk. Szükség esetén 

azonban évfolyami szinten oldjuk meg a megfelelő létszámú csoport kialakítását. 

Az emelt szintű képzést mindenképpen csoportos foglalkozásokon tudjuk megoldani, 

ugyanis egy-egy tantárgyból nincs osztály létszámnyi jelentkező. Ez az eljárás a 2017. évi 

tavaszi érettségi vizsgaidőszakig működik. A 2017-ben már csak a szakmai tantárgy 

választható a szakképző intézményekben. 

b) Nyelvválasztás 

Iskolánkban az angol és a német nyelv oktatása a meghatározó. Iskolarendszerű 

(térítésmentes) oktatásban a hozzánk jelentkező tanulók idegen nyelvre vonatkozó választását 

az iskola mindenkori tanári lehetőségeinek a határáig tudjuk csak figyelembe venni. A 

hozzánk jelentkező tanulók esetében igyekszünk figyelembe venni a tanult nyelvet. 

c) Mentesítés 

Az igazgató – a gyakorlati képzés kivételével – a tanulót kérelmére – részben vagy 

egészben – felmentheti a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól. 

A felmentéssel kapcsolatos további eljárásról a 2011. CXC. évi törvény rendelkezik. 
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A sajátos nevelési igényű tanulót, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel 

küzdő tanulót a Köznevelési törvény 47.§ szerint a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a 

nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján – a gyakorlati képzés kivételével – az 

igazgató mentesíti egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alól. Az 

eljárás a KNT szerint történik. Az érettségi vizsgán csak annak tudunk mentességet 

biztosítani, akinek tanulási nehézségét folyamatosan felülvizsgálták, és az arról szóló 

javaslatot az intézményben bemutatja. 

d) Tankönyvrendelés 

A tankönyvrendelés menete és az egyes mozzanatokhoz tartozó időpontok mindig az 

aktuális törvényi szabályozásnak megfelelően történnek. 

A tankönyvrendelés és kiosztás lebonyolítása a megbízott tankönyvfelelős és a gazdasági 

feladatokat ellátó szervezet együttműködésében valósul meg (jogszabály által meghatározott 

külső partner bevonásával). 

A tankönyvrendelés lépései (határidők és formai-tartalmi követelmények az aktuális 

törvényi szabályozásban foglaltak szerint): 

 Az adott tanév I. félévében történik a következő évben normatív kedvezmény alapján 

ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákok létszámának felmérése a gyermek- és 

ifjúságvédelmi feladatokat ellátó munkatárs bevonásával (valamint ha az iskolának 

lehetősége van rá, akkor a normatív kedvezményeken túli igények felmérése is ezzel 

párhuzamosan zajlik). 

 Az igazgató a felmérések, továbbá a véleményezésre jogosultak véleményezése alapján 

(az aktuális törvényi előírásokat figyelembe véve) meghatározza az iskolai 

tankönyvellátás tanévre vonatkozó helyi rendjét, melynek tartalmáról értesíti az 

érintetteket. Szintén a tankönyvellátás helyi rendjében kerül megnevezésre a 

tankönyvfelelős (és feladatai). 

 Az egyes tantárgyak tankönyvigényeinek leadása a tankönyvfelelősnek az e célból 

kidolgozott belső használatú formanyomtatványon történik (évfolyamonkénti és 

osztályonkénti bontásban). 

 A tankönyvfelelős összesíti az adatlapokat, majd elkészíti az iskola alaprendelését. 

 A tankönyvrendelést jóváhagyja a nevelőtestület, a szülői érdekképviselet és az iskolai 

diákönkormányzat. 

 Az intézmény szerződést köt az adott évre (az aktuális jogszabályok alapján) a törvényi 

szabályozásban meghatározott külső partnerrel. 

 Az alaprendelés leadása megtörténik a külső partnernek, valamint rögzítésre kerül a 

törvényileg meghatározott internetes rendszeren keresztül. 

 A tanulók átveszik a következő évi tankönyveik listáját, illetve a tájékoztatást a 

tankönyvek megvásárlásáról/átvételéről, továbbá nyilatkozhatnak arról, hogy a 

tankönyvlistájukból mely könyveket nem kívánják szeptemberben az iskolai 

tankönyvellátás keretében megvásárolni. 

 A (korábbi években ingyenes tankönyvellátásra jogosult) tanulóktól tanév végén 

visszagyűjtött könyvek, az előző lépésben benyújtott nyilatkozatok, valamint a tanulói 

létszám alakulásának figyelembevételével készül el az iskolai alaprendelés korrekciója 

(az aktuális törvényi szabályozásban meghatározott módon és határidővel), és szükség 

esetén megtörténik a könyvtári állomány feltöltése. 

 A tankönyvek kiosztása a tanév első hetében osztályonként kerül lebonyolításra a 

következő menetrend szerint: 
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o Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákok az első tanítási napon tájékoztatást 

kapnak arról, hogy tankönyveiket mikor vehetik át az iskolai könyvtárban. A 

tankönyvek átvételét aláírásukkal igazolják, valamint tudomásul veszik, hogy a 

tankönyvek állapotát meg kell őrizniük, és a használatuk befejezése után (de 

legkésőbb szóbeli érettségi vizsgájuk befejeztével) a könyveket vissza kell 

szolgáltatniuk. 

o  Azon tanulók, akiknek a jogosultságot igazoló dokumentumuk érvényessége az 

igények begyűjtése óta eltelt időszakban lejárt, kötelesek a megújított 

szakvéleményüket, illetve határozatukat az első tanítási héten az iskolában 

bemutatni. 

o A jogosultságukat emelt összegű családi pótlék, illetve iskoláztatási támogatás 

folyósítását alátámasztó dokumentummal igazoló tanulók kötelesek utólag a 

szeptemberi családi pótlék összegét, illetve az iskoláztatási támogatást alátámasztó 

dokumentumokat az aktuálisan meghatározott időpontig az iskolában bemutatni. 

o Az ingyenes tankönyvellátásra nem jogosult tanulók a tankönyvlistájukkal (az 

előzetes beosztás szerinti időpontban) felkeresik a tankönyvvásárlás helyét és 

megvásárolják a számukra szükséges tankönyvcsomagot (amelyről kérésükre a 

törvényi szabályozásban szereplő külső partner számlát állít ki). 

Aktuális jogszabályok: 

 a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

 a Tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény, 

 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, 

valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről. 
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II. A PEDAGÓGUSOK KONKRÉT HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAINAK 

MEGHATÁROZÁSA 
 

 

A. A pedagógusok helyi intézményi feladatai a nevelés-oktatás 

folyamatában 
Az intézményben dolgozó pedagógusok felelősséggel és önállóan, a tanulók tudásának, 

képességeinek és személyiségének fejlesztése érdekében végzik szakmai munkájukat a 

munkaköri leírásban foglaltak keretein belül az iskolai tantárgyfelosztáson meghatározott 

munkarend alapján. 

 

1. A pedagógus 

  megbeszéli és kialakítja a legfontosabb napi feladatokat a tanulócsoportjában tanító 

nevelőkkel, és szükség esetén egyeztet velük; 

 tanóráira és tanórán kívüli foglalkozásaira rendszeresen felkészül, nagy gondot fordít a 

gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő fejlesztő foglalkoztatásra, a 

módszertani innovációra, a rendelkezésre álló idő optimális kihasználására; 

 tanórai munkáját a gyermekek adottságainak, haladási tempójának megfelelően 

differenciáltan szervezi; 

 a lemaradó tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat szervez, egyéni 

segítségnyújtással biztosítja továbbhaladásukat; 

 gondot fordít a tehetséges tanulók megfelelő foglalkoztatására, amit a tanórai 

differenciáláson kívül egyéni tehetséggondozó foglalkozás illetve tanulmányi 

versenyekre való felkészítés formájában is megtehet; 

 a gyermekek tanulmányi fejlődését tanóráin és egyéb foglalkozásain, sokoldalú 

szemléltetéssel szolgálja, s maga gondoskodik az általa használt szemléltető és 

technikai eszközök helyes tárolásáról, épségének megőrzéséről; 

 rendszeresen ellenőrzi és értékeli a gyermekek tanulmányi munkáját annak figyelembe 

vételével, hogy az értékelés az életkori sajátosságoknak megfelelő, motiváló hatású 

legyen; 

 az értékelésben törekszik az írásbeli és szóbeli formák egyensúlyának megtartására  

 a kötelező írásbeli feladatokat ellenőrzi, javítja, értékeli;  

 az írásbeli számonkérések anyagait legkésőbb 10 munkanapon belül köteles kijavítani; 

 a tanulók személyiségfejlesztését a tanítás-tanulás folyamatában tervszerűen végzi, 

feladata a gyermekek minél alaposabb megismerése, amit a tanulók állandó, tudatos 

megfigyelésével, változatos közös tevékenységek szervezésével érhet el; 

 fokozatosan szoktatja tanulóit az iskolai élet szabályainak betartására, megismerteti és 

betartatja velük az iskola házirendjét; 

 biztosítja tanulói számára, hogy nyugodt légkörben, türelmes, elfogadó környezetben 

fejlődjenek; 

 feladata a tanulás megszerettetése, a szellemi erőfeszítésekben rejlő örömforrások 

felfedeztetése, a gyermekek spontán érdeklődésének fenntartása, fejlesztése; 
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 tanórán kívüli szabadidős foglalkozásokat szervez a tanulók életkorának, igényeinek 

megfelelően; 

 osztályfőnökként, szaktanárként tudatosítja tanulóinkban a mindennapos testmozgás 

fontosságát; 

 a tanítási órákon és tanórákon kívüli foglalkozásokon különös gondot fordít a tanulók 

együttműködési készségeinek, önállóságának és öntevékenységének kialakítására; 

 a közös iskolai tevékenység minden mozzanatában gyakoroltatja a kulturált emberi 

viselkedés szabályait; 

 a félévi és az év végi zárás előtti utolsó témazáró legkésőbb egy héttel a jegyek 

lezárása előtt megíratja; 

 megismeri az általa foglalkoztatott tanulókról szóló szakvéleményeket és szakértői 

véleményeket, annak ajánlásait figyelembe veszi és mérlegeli az érintett gyermekek 

tanításkor és osztályzásakor; 

 az iskolavezetés jóváhagyásával, a tantárgyfelosztás alapján a lassúbb tempóban 

haladó gyerekek számára korrepetálási foglalkozásokat szervezhet lehetőséget 

biztosítva a javításra; 

 foglakozásain optimálisan felhasználja a rendelkezésére álló szemléltető eszközöket; 

 állandó jelleggel gyarapítja szakmai és pedagógiai tudását, a szaktárgya körébe tartozó 

új tudományos eredmények megismerésére törekszik és a módszertani fejlesztések 

körében való tájékozódik 

 

2. Az osztályfőnöki munka nevelési tartalmai 

Az osztályfőnök céltudatosan irányítja az osztályban folyó nevelő-oktató munkát, 

összehangolja az iskolai és iskolán kívüli nevelési tényezőket, pedagógiai törekvéseket. 

A tanulókkal közösen tervezi, elemzi, és alakítja az osztály életét, biztosítja annak 

bekapcsolódását az iskola egészének nevelési rendszerébe. A tanulók közvetlen megismerése 

és az osztályközösség arculatának formálása kiváló lehetőségeket kínálnak az iskolai és 

iskolán kívüli programok: szakkörök, klubdélutánok, sportfoglalkozások, rendezvények, 

diákgyűlések, utazások, kirándulások, színház-, és múzeumlátogatások stb. Az osztályfőnöki 

munka eredményessége érdekében a pedagógus kapcsolatot tart tanítványai szüleivel, erősíti a 

családból származó pozitív nevelési hatásokat, megismeri a család viszonyulását az iskolához, 

a gyermekhez. Az osztályfőnöki munka kritikus pontja a rossz családi nevelési minták és 

szokások ellensúlyozása, a negatív társadalmi hatások kivédése. Az osztályfőnök nevelő 

munkájának szerves része a közvetlen nevelőmunka. Az osztályfőnöki órákon sajátos 

rendszerező, szintetizáló módszerrel kerül sor a tanulók nevelésében szerepet játszó nevelési 

tartalmak, témakörök feldolgozására. Jellemezze az osztályfőnöki órákat a mai fiatalokhoz 

közel álló tartalom és forma! Legyen az osztályfőnöki óra a helyes vitakultúra kialakításának 

nélkülözhetetlen gyakorlóterepe.       

 Célunk, hogy a tanulókban megfogalmazódott kérdések kinyilvánítása kapjon teret. 

Gondolkodjanak, kérdezzenek, vitatkozzanak ők és az osztályfőnök is. A válaszokat ne a 

tanár fogalmazza meg, ő csak a saját véleményét mondja el, de társ legyen a 

megoldáskeresésben. Sokszor egy-egy problémát alternatív módon lehet csak kezelni és 

megoldani, ebben segíthet a szülő is.  Serkentő környezetet teremtsen, bátorítsa a gyermekek 

autonóm törekvéseit, fogadja el fantáziavilágukat, de ne riadjon vissza a kritikától.  
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Biztonságos hátteret adjon a gyermekeknek, a fejlesztő szándék mellett is elfogadva őket 

olyannak amilyenek, hiszen élettapasztalatukat, társadalmi - emberi mintáikat és személyes 

élményeiket saját környezetükből, életterükből hozzák.     

 Az osztályfőnöki órákon törekedni kell olyan légkör kialakítására, amely feloldja a 

tanulókban lévő gátlásokat, segíti a tanulókat abban, hogy őszintén nyilatkozzanak meg a 

"kényes" témákban is. Sajnos az osztályterem mint környezet nem igazán megfelelő az oldott 

légkör biztosításához, de némi kis átrendezéssel, díszítéssel barátságosabbá is tehető a 

helyiség.  

 

3. Az osztályfőnök közvetlen pedagógiai tevékenységének jellemzői 

 Az osztályfőnöki óra egyszerre szolgálja az általános műveltség gyarapítását, a 

világszemlélet és az erkölcsi értékrend alakulását. Fejleszti az önismeretet, felkészíti a 

tanulókat a kulturált társas kapcsolatok építésére és fenntartására.  Hozzá járul a 

differenciált emberkép és identitástudat alakulásához. 

 A tanulókat tudományosan megalapozott ismeretekhez juttatja a természeti- és társadalmi 

környezetről, az emberről, és megismerteti őket a magatartási szabályokkal és etikai 

normákkal. 

 Az életkornak megfelelő ember-, és társadalomismeretek nyújtásával segítse elő a tanuló 

szocializálódási folyamatát, természeti és társadalmi környezetébe való beilleszkedését. 

 Segítse a tanulót kapcsolat- és viszonyrendszereinek felismerésében, nevelje értékes és 

hasznos kapcsolatok kialakítására és ápolására. 

 Fejlessze a tanuló szociális érzékenységét, toleranciáját, valamint empatikus képességét az 

életkornak megfelelő társadalmi problémák iránt. 

 

(Felhasználva: Kozák András, köznevelési szakértő előadása) 

 
 

B. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

A tanulók tudásának, képességeinek fejlődése mellett kiemelt szerepet kap egész 

személyiségük fejlesztése, figyelembe véve, hogy a szocializációs folyamat színtere nemcsak 

az iskola, hanem a társadalmi élet és tevékenység számos egyéb fóruma is. 

 

1. Az intézmény pedagógiai feladatai a személyiségfejlesztésben 

Munkánkat a diákközpontúság, a társadalmi igények, a tantervi és a vizsga-követelmények 

összehangolásával végezzük.  A személyiségfejlesztő tanítás olyan pedagógiai munkát feltételez, 

amelynek középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek fejlesztése, a készségek 

elsajátíttatása, kibontakoztatása, a személyiség fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek 

biztosítása áll, figyelembe véve, hogy az oktatás és a nevelés színtere nem csak az iskola, hanem az 

élet számos egyéb fóruma is. 

- A kreatív, a társadalmi szocializálódásra képes személyiségek nevelése érdekében:  
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Tanulóinkat kellő általános- és szakmai ismeretek birtokában önálló, problémamegoldó 

gondolkodásra neveljük. Kialakítjuk a szakma elsajátításához, az érettségihez szükséges 

képességeiket, készségeiket. 

 
- A nemzeti- és európai értékek megismertetése, elfogadtatása érdekében:  
A nemzeti kultúra, történelem és anyanyelv, valamint az európaiság értékeit megismertetjük 

diákjainkkal a tanórai és a tanórán kívüli tevékenységek során. Ezzel az értékek, hagyományok 

tiszteletére, megőrzésére és továbbfejlesztésére ösztönözzük őket. A hazaszeretet, a más népek, 

kultúrák iránti nyitottság és tisztelet értékrendje alapján a magyarság és európaiság évezredes 

összefüggéseire hívjuk fel figyelmüket, példaképeket állítva eléjük. 

A negatív társadalmi hatások, a nehéz szociális körülmények egyre inkább szükségessé 

teszik, hogy tanulóinkat felkészítsük az önállóságra, a megfelelő életvezetésre, megadjuk 

nekik a segítséget, hogy el tudjanak igazodni az életben. Igyekszünk kihasználni a 

személyiségformálás specifikus lehetőségeit. Figyelembe vesszük, hogy a nevelés sarkalatos 

tényezője a pedagógus-példamutatás nemcsak etikai téren, hanem a munkához való 

hozzáállás, a sokirányú érdeklődés, a lendület és a pozitív beállítottság terén. Saját 

személyiségünkkel is sugallnunk kell a tanulóknak irányukban tanúsított igényességünket. 

Önmagunk irányában is igényességre van szükség. 

Ezen megalapozással fontosnak tartjuk a magasrendű igényrendszer kialakítását 

tanulóinkban. Igyekszünk a nevelést a képzés folyamatával összehangolni. A magatartási 

követelményekben egységre törekszünk, és szemünk előtt tartjuk az indirekt nevelést, 

amelynek legjobb lehetőségeit a cselekedtető módszerekben találhatjuk meg. Tudatosítjuk 

önmagunkban, hogy az ismeretek átadása értékközvetítés is, amely befolyásolja a kialakuló 

személyiséget. 

 

2. A személyiségfejlesztés célja 

– A személyiség erejének növelése (a tanulók önismeretének, együttműködési 

képességének akaratának fejlesztésével, életmódjuk, motívumaik, szokásaik, az 

értékekkel történő azonosulásuk megalapozásával). 

– Konstruktív, eredményes életvezetés kialakítása, a tanulókra ható „ártalmak” 

csökkentése, kivédése érdekében. Az ezekhez kapcsolódó képességek fejlesztése. 

– A mások iránti tolerancia, érvelő vitakészség kialakítása. 

 

3. A személyiségfejlesztés kritériumai 

– a teljesség, egyenletesség, arányosság, 

– tudatosság, tervezettség, szervezettség, 

– folyamatosság, következetesség, 

– koherencia, konzisztencia, 

– az iskola rendszerébe integráltság, 

– cselekvésre ösztönzés, 

– életkori szakaszokhoz rendeltség, 

– nevelőtestületi kompetencia. 
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Fentiek értelmében a pedagógiai tevékenységnek a tanulók testi, lelki, szellemi fejlesztésére 

kell irányulnia. A tudatosan tervezett és szervezett oktató-nevelő munkának – a tanórákon és a 

tanórán kívüli programok, rendezvények keretében is – következetesen elő kell segítenie a 

személyiség fejlődését biztosító kognitív, emocionális, fizikális, affektív és szociális 

képességeinek fejlődését az életkori sajátosságoknak, szokásoknak megfelelően. 

 

4. A személyiségfejlesztő oktatás indokolása 

– A szocializáció folyamata – melynek során az egyén társadalmi környezete részévé 

válik. Az ekkor ért tudatos ráhatások (oktatás, nevelés) és spontán történések 

eredményeként kibontakozik az egyén személyisége, amely nem állandó, akaratától 

függően is átalakul, fejlődik. Az ekkor felgyülemlett tapasztalatok, kialakult viselkedési 

elemek – jelentősen befolyásolják a későbbi hatások befogadása. 

– A társadalom szinte minden szféráját érintő, ellentmondásoktól sem mentes változások 

(globalizáció, egyenlőtlenségek növekedése, kultúraváltás, értékrend zavarai) és az 

ebből adódó feszültségek. 

– A kulturálisan, szociálisan heterogén diákság körében nőtt a szociokulturális 

hátrányokkal, esetenként mentális zavarokkal küszködő, az iskolai munkára gyengén 

motivált tanulók száma. 

Mindezek megkövetelik a személyiségközpontúság eddiginél hangsúlyozottabb érvényesítését 

pedagógiai tevékenységünk során. A tanítás-tanulás a szocializációs folyamat szerves és 

fontos része.  

 

5. A személyiségfejlesztés konkrét pedagógiai feladatai 

– Önismeret fejlesztése, 

– Felelős társadalmi magatartás kialakítása, a tanulók állampolgári szerepre való 

felkészítése, 

– Globális szemlélet kialakítása összekapcsolva a nemzeti identitástudat fejlesztésével – a 

kettő megfelelő együttes kezelése, 

– Egy koherens értékrendszerre épülő világkép formálása, 

– A magánéletre való hatékonyabb felkészítés, 

– Munkavállalói, dolgozói szerepre való felkészítés, 

– A szabadidős tevékenységek személyiségépítő lehetőségeinek felismertetése, 

– Oktató-nevelő munkánkban a tevékenykedtető eljárások alkalmazása, 

– A konstruktív életvezetésre nevelés, 

– A családi szociális háttér hiányainak pótlása, 

– Az élményszerzésre alkalmas lehetőségek körének szélesítése, 

– Megfelelő szokásrendszer kialakítása, 

– A tanulók motivációs bázisának fejlesztése, 

– Az önképzésre való igény kialakítása, 

– A társas viselkedési normák elsajátíttatása, 

– Empatikus magatartásra, egymás tiszteletére nevelés, 

– Kreativitás erősítése, 

– Teljesítmény helyzetekre való felkészítés, 

– A kommunikációs technikák elsajátíttatása, 
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– A véleményalkotás, döntéshozatal, problémamegoldó képesség erősítése, 

– Hozzásegíteni a tanulókat a saját jövőképük kialakításához, 

– Kialakítani a nemzeti értékek iránti megbecsülést, 

– Természetvédelemre nevelés. 

Minden törekvésünk a komplex személyiségnevelés. Egyszerre tartjuk fontosnak az 

intellektuális, esztétikai, etikai, érzelmi nevelés sokoldalúságát. A teljes emberré válás 

folyamata magába foglalja a jellemfejlődést. Az erkölcsileg értékes cselekedetek nagy 

akaraterőt igényelnek. Az értékes jellem fontos jellemzője a jellemszilárdság. 

 Fontosnak érezzük továbbá, hogy tanulóink képesek legyenek élni a kulturális életünk 

adta lehetőségekkel. Tanulóink esztétikai érzékét növeljük akkor, amikor lehetőségeinkhez 

mérten múzeumokat látogatnak, színházi előadásokon vesznek részt, városlátogatásokat 

terveznek, illetve sok tanuló maga is részt vesz kreatív alkotói körben. Figyelemmel kísérjük 

tehetséges fiataljaink alkotásait, rendezvényeinken lehetőséget adunk bemutatkozásukra. 

 Lényeges dolog diákjaink számára, hogy az információkat kritikusan tudják szemlélni, 

ugyanis a tömegkommunikáció által rájuk zúduló, válogatás nélküli igénytelen információ- és 

tényhalmazban nehéz eligazodni. 

A helyes, szabatos nyelvhasználat készséggé tételét szorgalmazzuk oly módon is, hogy a 

nyelv igényes eszközként való felhasználása minden pedagógus ügye, töretlenül javítjuk 

hibáikat, a negatív tendenciákat igyekszünk minimálisra csökkenteni. 

Törekszünk tanulóinkban pozitív életszemléletet kialakítani. Arra sarkalljuk őket, hogy 

ne elégedjenek meg az elért tudással, mindig igyekezzenek továbbfejlődni, tanulni. Ehhez 

igyekszünk nekik megfelelő tanulási stratégiát adni.  

A globalitásra nevelés kapcsán nélkülözhetetlennek tarjuk, hogy gyermekeink minél 

többet megtudjanak az Európai Unióról. Évek óta kiterjedt kapcsolatot tart fenn iskolánk az 

Unió tagállamaiban működő iskolákkal, és velük közös nemzetközi projektek részesei 

vagyunk. A kapcsolatot mind levelezés útján, mind személyes és kölcsönös látogatások útján 

tartjuk. Tanulóink saját bőrükön érzik, milyen fontos szerepe van a nyelvtudásnak, illetve az 

informatikai ismereteknek. Fontos motiváló tényező a nyelvi nagykövetek tapasztalatainak 

megosztása a fiatalokkal.  

 

 

C.  Iskolánk közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatai 
 

1. Kiemelt feladatok 

– a társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, 

– együttműködési készség kialakítása, 

– kulturált magatartás és kommunikáció kialakítása, 

– érdeklődés felkeltése társadalmi problémák iránt, 

– igény kialakítása közösségi tevékenységre, közéletben való részvételre, 

– írott és íratlan szabályok átadása és elfogadtatása (jog, erkölcs, etika), 

– elfogadó, segítő magatartás kialakítása, 

– negatív hatások és befolyások elleni védekezés és prevenciós fellépés, 

– felelősségvállalásra nevelés, 

– felelős munkavállalói szerepre nevelés, 
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– konfliktuskezelésre, konszenzus keresésre képes fiatalok nevelése. 

A személyiségfejlesztésen túl fontos feladat olyan környezeti feltételeket és lehetőségeket 

teremteni tanulóink számára, amelyeken keresztül elsajátíthatják a békés és hatékony 

együttélés és egymás mellett élés alapvető szabályait. A közös pozitív iskolai élmények célja 

az, hogy tanulóinknak későbbi életük során is legyen igényük az összetartozás élményére, 

mind családi, baráti, munkahelyi, vagy társadalmi szinten. Célunk továbbá, hogy diákjaink 

képesek legyenek sikeres együttműködésre, kompromisszumkötésre, problémáik megfelelő 

kezelésére, a társadalomba való beilleszkedésre. 

 

2. Közösségfejlesztés eszközei 

– A Sulinapok rendezvénye általában felrázza az osztályokat, hiszen versennyel szoktuk 

összekötni. A szaktanárok színes programokkal vonják be a tanulókat a közösségi 

munkába. 

– A tanév elején projektnapokat tartunk. Ezzel elősegítjük a vakáció utáni iskolához való 

alkalmazkodást, és a tanulóknak lehetőségük nyílik arra, hogy a felkínált témák közül 

szabadon válogatva, részt vegyenek a rendhagyó foglalkozásokon. A szabad csoportok 

kialakulása segíti az egymás irányában tanúsított kommunikáció fejlődését.  

 A szabadidős tevékenységek iskolában érdeklődési kör szerinti kisközösség létrejöttét 

segítik elő. (pl.ünnepek, megemlékezések, iskolamikulás, kiállítás-szervezés, 

projektbemutatók, suli-karácsony,). 

– A sportnapok is elősegítik a közösségfejlesztést, ugyanis megtanulják a sportszerű 

viselkedést, a nem nyerés tényének elfogadását, az indulatok fegyelmezését. 

– Sok esetben még az osztályfényképezés is közösségformáló tényező. 

– A leginkább hatékony módszer az osztálykirándulások szervezése. 

– Iskolánkban rendszeres túrázásra is van mód. 

A közösségfejlesztés fő koordinátora az osztályfőnök, aki részt vesz a közösség irányításában. 

Formálja a közösséget, viselkedésével példát mutat a diákok előtt. Fontos szerepe van a 

problémák felismerésében és azok kezelésében. Szervező és irányító a tanulók, az osztályban 

tanító pedagógusok és a szülők között. 

Mivel a tanulók idejük nagy részét az iskolában töltik, domináns szerepe van az 

osztályközösségnek, amelynek megfelelő, sőt ideális légkörét, szellemiségét, a tanulók 

kapcsolatrendszerét, viselkedési formáit csak következetes, egységes elvek szerinti 

elvárásokkal teremthetünk meg. 
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III. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI 

TEVÉKENYSÉG HELYI RENDJE 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók esetében is a NAT-ban meghatározott egységes 
fejlesztési feladatokat kell alapul venni. A nevelési-oktatási folyamatot a tanulók lehetőségeihez, 
korlátaihoz és speciális igényeihez igazodva elsősorban a következő elvek szerint kell 
megszervezni:  
— a feladatok megvalósításához hosszabb idősávokat, tágabb kereteket kell megjelölni ott, ahol 
erre szükség van;  

— szükség szerint sajátos, a fogyatékossággal összeegyeztethető tartalmakat, követelményeket 
kell kialakítani és teljesíttetni;  

— az iskolák segítő megkülönböztetéssel, egyénileg is támogassák a tanulókat, elsősorban az 
önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve; a fogyatékosság egyes típusaival összefüggő 
feladatokról a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve és a 
vizsgaszabályzatok adnak eligazítást  

- sajátos tanulásszervezési megoldásokat kell alkalmazni a különleges bánásmódot igénylő, 
sajátos nevelési igényű gyerekek, a tanulási és egyéb problémákkal, magatartási zavarokkal 
küzdő tanulók nevelési-oktatási feladatainak ellátásában;  

Célok 

Célunk megteremteni az esélyegyenlőség alapjait. 

Ennek érdekében: 

– ki kell alakítani a tanulókban az egészséges énképet és önbizalmat, 

– növelni a kudarctűrő képességüket, 

– önállóságra nevelni őket, 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermek meghatározása az ágazati kerettörvényben 

4. § 13. kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: 

a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 

aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 

ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 

ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló, 

b)
 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló, 

25. sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 

tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, 

értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, 

3. beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges 

bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az 

életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, 

magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá 



42 

 

személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos 

nevelési igényűnek,   

 

14. kiemelten tehetséges gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 

tanuló, aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú 

kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség, 

[2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről] 
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IV. A TANULÁSI, BEILLESZKEDÉSI ÉS MAGATARTÁSI ZAVAROKKAL ÖSSZEFÜGGŐ 

PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG 
 

A fejlesztő munka eltér a „hagyományos" pedagógiai tevékenységtől. A fejlesztés nem 

felzárkózat, hanem olyan képességeket fejleszt, melyek a gyerekek iskolai teljesítményét 

javítják. 

A komplexitás elvének érvényesítése szellemében a fejlesztés az alábbi területeket öleli fel: 

- mozgás (nagy- és finommozgás), 

- testséma, 

- téri orientáció, 

- percepció (vizuális, auditív, taktilis), melyekhez mindig kapcsolódik a verbális tudatosítás. 

 
 

A. A fejlesztésbe bekerülők köre  
o Azon tanulók, akik az intelligencia szintjük alapján elvárhatóan lényegesen alacsonyabb 

tanulási teljesítményt mutatnak.  

o A tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok (továbbiakban: 

szakértői bizottságok) tanulási képességvizsgálata alapján részképesség zavarokkal, 

tanulási nehézséggel, illetve másodlagosan kialakuló magatartási zavarokkal küzdenek. 

 

A képességfejlesztés a szülő beleegyezésével és aktív támogatásával végezhető. A fejlesztés 

tartalmilag kiterjed mindazon részterületekre, amelyeket a szakértői bizottság megjelöl 

(mozgás, testséma, téri orientáció, percepciófejlesztés, stb.). 

 
 

B. Szervezeti formái 
- Egyéni fejlesztés (1-3 fő), 

- Kiscsoportos fejlesztés (4- 6 fő), 

 

 

C. A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását 

elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő –integrált-oktatásuk. 

Sikerkritériumnak a tanulók beilleszkedése, önmagához mért fejlődése, a többi tanulóval való 

együtt haladása tekinthető, melynek eredményes megvalósítását a következő tényezők 

biztosítják: 
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-A befogadó iskola vezetője támogatja pedagógusai részvételét az integrációt segítő szakmai 

programokon, akkreditált továbbképzéseken. 

-A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt 

vevő, magas szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, 

hitelesség) és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező pedagógus, aki 

     a) a tananyag feldolgozásánál figyelembe veszi  a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos 

nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző-módosulásait; 

     b) egyéni fejlesztési tervet készít a gyógypedagógus együttműködésével, ennek alapján 

egyéni haladási ütemet biztosít, a differenciált nevelés, oktatás céljából individuális 

módszereket, technikákat alkalmaz; 

     c) egy-egy tanulási, nevelési helyzet; probléma megoldásához alternatívákat keres; 

     d) alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez; 

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt 

vevő gyógypedagógus  

a) segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését; 

b) javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk 

alkalmazására; 

c) figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében, 

javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra; 

d) együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó 

pedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait; 

e) terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon-

egyéni fejlesztési terv alapján a habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló 

órakeretben-, ennek során támaszkodik a tanuló meglévő képességeire, az ép 

funkciókra; 

f) segíti a helyi feltételek és a gyermek egyéni szükségleteinek összehangolását. 

 

1. A fejlesztés célja 

Személyiségfejlődés, boldog, egészséges, erkölcsös ember  

Pozitív énkép, jó kommunikációs képesség 

Idegrendszer fejlődésének biztosítása 

Mozgásfejlődés 

Érzelmi élet fejlődése 

Beszéd fejlődése 
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Érzékszervek fejlődése 

Prevenció, reedukáció 

Részképesség-zavarok megszüntetése 

Figyelem-, viselkedési-, tanulási zavarok csökkentése 

Egészséges működéssel való ellensúlyozás (korrekció, kompenzálás) 

Ismeretek bővítése 

Iskolai szerepeknek, elvárásoknak való megfelelés. 

 

2. A fejlesztés elmélete és módszertana 

A tanulási alkalmasság megítéléséhez szükséges pszichikus funkciók: 

- pontos és differenciált vizuális észlelés 

- forma, méret, szín pontos felfogása 

- összetartozó részek értelmes egészként való észlelése (Gestalt-látás). 

- megadott formák–színek megtalálása, kiemelése egy képi környezetből (figura,            

háttér észlelése) 

- adott tárgyak térbeli helyzetének helyes felismerése, megítélése 

- vizuális információk téri elrendezése 

- vizuális információk sorba rendezése, szekventálása 

- a hallott (auditív) információk pontos észlelése, megkülönböztetése – adott hangok                                

kiemelése 

- adott hangok helyes egymásutániságának felismerése, hangcsoportok egységbe      

foglalása 

- összerendezett, koordinált mozgás, szem-kéz összerendezett, célszerű együttes 

mozgása 

- a látott-hallott információk összekapcsolásának képessége, motoros visszaadása(a 

keresztcsatornák együttműködése) 

- rövid idejű vizuális-verbális memória 

- szándékos figyelem - kb. 10 perces figyelemkoncentráció 

 

Az egyéni és kiscsoportos fejlesztéshez a foglalkoztató tanár ütemtervet készít. 

Fejlesztő terápiák 

Érzékszervek működésének fejlesztése 

Érzelmi intelligencia 

Beszédfejlesztés 

Mozgás, illetve idegrendszer fejlesztő tornák 

Korai fejlesztés módszerei 
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  Számolás, írás, olvasás zavarok kezelése 

  Viselkedés korrekciós módszerek 

  Figyelem fejlesztő gyakorlatok  

  Kommunikációs készség fejlesztése 

  Családpedagógiai módszerek  

  Tanulást segítő programok 

  Informatika és audiovizuális technika alkalmazása 

  Relaxációs módszerek 

 
 

D. A pszichés fejlődés zavarai 

A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 

akadályozott tanulók iskolai fejlesztésének alapelvei: 

– A részképességzavar tüneteit mutató tanulók különleges gondozási igényeinek 

kielégítése gyógypedagógiai tanár, terapeuta és/vagy pszichológus közreműködését 

igényli. A rehabilitációs célú órakeretben a tanulók fejlesztése egyéni terápiás terv 

alapján történik. A kialakulatlan részképesség jellegének megfelelően az iskolai 

oktatásban érvényesíteni kell a számonkérési, értékelési, esetleg – indokolt esetben, a 

tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata alapján – az 

egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alóli mentesítés 

lehetőségét. 

– A részképességzavar tüneteit mutató tanuló egyéni fejlesztése, külön oktatása intenzív 

terápiás céllal szervezett átmeneti formának tekinthető, amelyet csak súlyos állapotok 

esetén célszerű alkalmazni, és amelynek célja, hogy a tanuló minél előbb 

visszakerüljön az őt integrálni képes környezetbe. 

– Az iskolai nevelés, oktatás során: 

 ki kell alakítani a tanulókban az egészséges énképet és önbizalmat, 

 növelni kell a kudarctűrő képességüket, 

 az önállóságra kell nevelni őket. 

 

1. Diszlexia, diszgráfia 

A diszlexia a tanulási zavarok fogalomkörébe tartozó, intelligenciaszinttől független olvasási 

és helyesírási gyengeség. Hátterében a központi idegrendszer sérülései, organikus eltérései, 

érési késése, működési zavara, örökletesség, lelki és környezeti okok különböző 

összefonódásai találhatók meg valamelyik dominanciájával. Általában differenciálatlan az 

aktív szókincs, és gyenge a verbális emlékezet. A tanuló az új szavakat nehezen jegyzi meg, 

megmásítja, torzítja, jó értelmi képesség esetén új szót alkot helyette, vagy körülírja a 

fogalmat. Az olvasás tanulása során nehezen alakul ki a hang-betű kapcsolat, gyakori és 
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makacs betűtévesztések fordulnak elő, a sorrendben átvetések tapasztalhatók, a hosszabb 

szavak áttekintése rendkívül nehéz. Hibás kombinációk, felületes akusztikus képzetek 

előhívása észlelhető. Nehéz a figyelem megosztása az olvasási technika és a szöveg tartalma 

között, pontatlan a toldalékok olvasása, lassú az olvasási tempó, gyenge a szövegértés.  

A súlyos olvasás-, írászavar irreverzibilis, maradványtünetei a közép- és felsőfokú 

oktatásban, illetve a felnőttkorban is feltűnnek és fennmaradnak. 

Diszgráfia esetén az írómozgásokban, azok kivitelezésében jellemző a rossz kéztartás, az 

íróeszköz helytelen fogása, a görcsösség. Más tananyagokban való előrehaladáshoz 

viszonyítva nagyon lassú az írás megtanulásának folyamata. Az írómozgás egyenetlen, 

ritmusa és lendülete töredezett lesz, az optimális mozgássor csak nagyon lassan valósul meg, 

ezért fáradékonyabbak a diszgráfiás tanulók. 

Az írás külalakjában megjelenő tünetek 

– tájékozódási nehézség a vonalrendszerben, a leírt betűk nagysága egy szón belül is 

erősen változó, a betűk dőlésszöge következetlen, a betűformák szabálytalanok, 

– gyakori az átírás, áthúzás, összefirkálás, a zárójel, 

– hiányoznak, vagy torzulnak a betűkapcsolatok, 

– gyakori a nyomtatott és írott betűk tévesztése. 

Jellemző a helyesírási készség általános gyengesége 

– feltűnőek a tükörírásos elemek, a fölösleges betűelemek, a betű-, szótag-, 

szókihagyások, 

– diktálás után betű, szótag, szó ki- és elhagyása fordul elő, a tanuló a szöveget 

módosítja, esetleg értelmetlen mondatokat ír, 

– a tanuló kapcsolási nehézségekkel küzd, írásban is téveszti a szó- és mondatstruktúrát. 

A fejlesztés célja 

Az olvasás-, írászavarok javításának feladata az iskolás korban, hogy kialakítsa a tanulóban az 

intellektusának és mindenkori osztályfokának megfelelő értő olvasás-írás készséget, fejlessze 

kifejező készségét, segítse az olvasás, írás eszközzé válását az ismeretek megszerzésében. 

A fejlesztés feladatai 

– a testséma biztonságának kialakítása, 

– a téri és időrelációk kialakítása praktikus és verbális szinten, 

– a vizuomotoros koordinációs gyakorlása, 

– a látás, hallás, mozgás koordinált működtetése, 

– az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) hangoztató-elemző, vagy diszlexia 

prevenciós módszerrel, 

– az olvasás, írás készségének folyamatos gondozása, fejlesztése a tanuló egész iskolai 

pályafutása alatt, 

– a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során,  

– az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel, 

– az olvasásképtelenséget szövegek auditív tolmácsolásával, az írás segítését gépi írással, 

szövegszerkesztő használatának megtanításával és alkalmazásával kell segíteni. 
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2. Diszkalkulia 

A diszkalkulia különböző számtani műveletek, matematikai jelek, kifejezések, szabályok 

megértésének, a számjegy, számkép felismerésének, egyeztetésének, grafikus ábrázolásának, 

a számok sorrendiségének, számneveket szimbolizáló vizuális alakzatok azonosításának 

nehézsége más (pl. olvasás, írás, idegen nyelvtanulás) iskolai teljesítmények jó színvonala 

mellett. Hátterében általában valamilyen idegrendszeri sérülés húzódik meg, amelynek 

következtében zavart az érzékelés-észlelés folyamata, sérült a gondolkodás. Nehezítetté válik 

a szimbólumok felismerése és tartalmi azonosítása, akadályozott a fogalmak kialakulása, 

sérülnek a fogalmakkal végzett gondolkodási műveletek, a sor- és szabályalkotás, a téri és 

síkbeli viszonyok érzékelése, illetve zavart szenved az emlékezet és a figyelem. 

A diszkalkuliás tanulóknál általában hiányzik a matematikai érdeklődés, kialakulatlan a 

mechanikus számlálás képessége, a mennyiség-állandóság. Súlyos elmaradásaik vannak a 

matematikai nyelv használatában, a matematikai relációk verbális kifejezésében. 

 

3. A fejlesztés feladatai 

– az érzékelés-észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd 

összehangolt, intenzív fejlesztése, 

– a testséma kialakítása, 

– a téri relációk biztonsága, 

– a relációk nyelvi megalapozása, a matematikai nyelv tudatosítása, 

– a szerialitás erősítése, 

– számfogalmak kialakítása és bővítése, 

– segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése, 

– a fogalmak, így a műveletfogalom kialakításakor a manipuláció előtérbe helyezése, a 

megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai eszközök használata, a képi, 

vizuális megerősítés, 

– a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, 

megjegyzést segítő technikák, eljárások megtalálása és alkalmazása. 

A választott kerettantervekben meghatározottakhoz képest módosul(hat)nak a következők: 

 

4. Diszlexiás, diszgráfiás tanulók oktatása 

Magyar nyelv és irodalom műveltségi területen: A beszédészlelés és beszédmegértés, 

a verbális figyelem és emlékezet intenzív fejlesztése, az olvasásértés fejlesztése. 

Az élő idegen nyelv területén: A nyelvoktatás auditív módszereinek előtérbe helyezése, 

szükség esetén szűkített tartalom a helyi tantervekben. 

Művészetek területén: A műveltségi területen belül a komplex művészeti terápia, az 

akusztikus és vizuális észlelés fejlesztésének kiemelt szerepe. 

Testnevelés és sport területén: Szenzoros integrációs programok a terápiák beállítása 

és/vagy gyógyúszás, valamint logopédiai ritmika alkalmazása célszerű. 
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5. Diszkalkuliás tanulók oktatása terén 

Matematika területén: A választott kerettantervekben meghatározott minimális követel-

mények teljesítése érdekében kompenzációs lehetőségek, speciális módszerek alkalmazása a 

következők szerint: 

– egyéni felzárkóztató program, 

– korrepetálások, differenciált foglalkozások, 

– helyes tanulási módszerek hangsúlyozása, 

– önbizalomra nevelés sikerélményhez juttatással, 

– állandó pozitív visszacsatolás, a legkisebb eredmény dicsérettel történő elismerése. 

A pedagógiai rehabilitáció a funkcionális képességfejlesztő programok külön alkalmazásával, 

a fejlesztések során tanultak elmélyítésével szolgálja az eredményes iskolai előmenetelt. 

 

 

E. A speciális nevelési igényű tanulók hatékonyabb oktatása 
 

1. Célok 

– motiváció a tanulás és iskola iránt, 

– iskolai kudarcok enyhítése/megszüntetése, 

– a kudarc élmény okainak feltárása, illetve annak kiküszöbölése, 

– esélyteremtés, illetve esélyegyenlőségre való törekvés. 

 

2. Feladatok 

– diagnosztika, 

– egyedi esetek megbeszélése, megoldási módok keresése, 

– a lemaradás mértékének megállapítása, fejlesztési célok meghatározása, 

– komplex fejlesztő program kidolgozása (egyénre szabottan max. 3 hónapra előre) a 

következő területeken: 

 mozgásfejlesztés, 

 percepciófejlesztés, 

 figyelem, emlékezet fejlesztés, 

 verbális fejlesztés, 

 a gyermek fejlődésének nyomon követése, 

 dokumentáció, 

 szakemberek/intézmények együttműködése. 

 

3. Módszerek 

– egyéni felzárkóztató program, 

– korrepetálások, differenciált foglalkozások, 

– helyes tanulási módszerek hangsúlyozása, 

– önbizalomra nevelés sikerélményhez juttatással, 



50 

 

– állandó pozitív visszacsatolás, a legkisebb eredmény dicsérettel történő elismerése, 

– amennyiben szükséges, tanulószoba szervezése, illetve napközi otthonban való 

felkészülés lehetőségének biztosítása, 

– a továbbtanulás irányítása, segítése. 

 

4. Helye  

– könyvtár, tornaterem, 

 

5. Eszközök  

– speciális fejlesztő eszközök 

 

6. Személyi feltételek  

– gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, gyógytornász (pedagógus munkáját segítő 

munkakörök) 

Az intézményben, ahol a sajátos nevelést-oktatást igénylő gyerekek együtt tanulnak a többi 

gyerekkel – integrált oktatás folyik – bizonyos tantárgyak óráin kapnak külön fejlesztési 

lehetőséget. Mindez speciális végzettségű szakembert és tárgyi feltételt igényel. 

 

 

F. Beilleszkedési és magatartási zavarok 
A beilleszkedési és magatartási zavar komplex jelenség, a személyiség problémája, amelyben 

értelmi, érzelmi és akarati tényezők ötvöződnek.  

A zavar létrejötte egy folyamat eredménye, melynek kezdete többnyire az első óvodás-iskolás 

években és a családi háttérben keresendő.  

Általános feladatunk súlyos magatartási és beilleszkedési zavarral küzdő tanulóknál a 

szakértői bizottságokkal való kapcsolat felvétele, és szakvélemény kérése. 

A szakértői bizottságok pszichológusainak javaslatai alapján, pedagógiai módszerekkel a 

tanuló támogatása, osztályközösségbe történő visszaillesztése, és kapcsolatainak javítása 

osztály- és iskolatársaival a pszichológus és a fejlesztő pedagógusok közreműködésével. 

A kitűzött célok elérése érdekében folytatott tevékenység alatt mindvégig előttünk áll, hogy 

minden gyerek individuum. 

A beilleszkedési zavarok okának ismeretében a problémákat három csoportba soroljuk: 

 Pszichés zavarok állnak a probléma hátterében (önértékelési zavar, gyenge fékrendszer, 

konfliktuskezelési deficit, sérülékeny kudarctűrő képesség, tolerancia hiány, szabálytartás 

hiánya), illetve különböző kompenzációs mechanizmusok, mint projekció, elfojtás, 

agresszivitás, stb. 
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 Tanulási nehézségek váltják ki a problémát (percepció-dyszlexia, dyszgrafia, figyelem-

hiperaktivitás, kommunikáció-autisztikus jelek, a szenzomotoros mozgás fejletlensége, csak 

szekunder jellegű memória). 

 Rossz vagy hiányos szocializáció okozza a problémát (túlzott engedékenység, szeretet- és 

figyelemhiány, túlzott elvárások stb.) 

A további célok csak az okok (részleges) elhárításával érhetők el, ennek megfelelően a fenti 

csoportok mindegyike számára más-más feladatok adódnak. Fő célunk minden gyermek 

számára lehetővé tenni az optimális intellektuális és érzelmi fejlődést, a testi–lelki és szociális 

kibontakozást, hogy belső harmóniában, önmagával és környezetével egyensúlyban éljen. 

(Felhasználtuk Kozák András: Adaptálható tartalmi elemek a pedagógiai program 

átalakításához – 2013. című segédanyagát) 
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V. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK 
 

Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez 

szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.  

A gyermekek jogairól és védelméről az 1991. évi LXIV. törvény és a 1997. évi XXXI. 

törvény rendelkezik. Ezek meghatározzák a gyermekek alapvető jogait és kötelességeit, a 

jogok érvényesítésének garanciáit, a gyermekek védelmének rendszerét, alapvető szabályait.  

 

1. Feladatértelmezés 

A nevelési-oktatási intézmény feladata, hogy közreműködjön a gyermekek, tanulók 

veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében, ennek során tevékenyen 

együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, valamint a gyermekvédelmi rendszerhez 

kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. 

Ha a nevelési-oktatási intézmény a gyermeket, tanulót veszélyeztető okokat 

pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni, vagy a gyermekközösség, a tanulóközösség 

védelme érdekében indokolt, megkeresi a gyermek- és ifjúságvédelmi szolgálatot vagy más, 

az ifjúságvédelem területen működő szervezetet, hatóságot, amely javaslatot tesz további 

intézkedésekre.  

Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete 

miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította; e 

csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes 

felügyeletét ellátó szülője - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint - óvodás gyermek esetén 

a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában 

legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; 

halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek; 

Veszélyeztetettség: olyan - a gyermek vagy más személy által tanúsított - magatartás, 

mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, 

érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. 

 

2. Helyzetelemzés 

Iskolánk tanulói között magas a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók száma. 

Az elmúlt évek során egyre nőtt a szociálisan nehéz helyzetben lévők, tanulási nehézségekkel 

küzdők és a magatartási és beilleszkedési problémákkal küzdők aránya. Ennek negatív 

következményei megmutatkoznak a gyerekek tanulmányi munkájának romló színvonalában, 

és a megszaporodó magatartási konfliktusokban is.  
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Nagy problémát jelent a tanulmányi kudarcok illetve magas óraszámú mulasztások 

miatti lemorzsolódás. Az igazolatlan mulasztások magas száma is nagy feladatot ró a 

tantestületre.  

Intézményünk diákjainál a következő veszélyeztető okok fordulnak elő leggyakrabban: 

 Anyagi okok: a gyermek elsődleges életszükségletei kielégítetlenek, nem megfelelő a 

táplálása, ruházása, lakhatási körülménye. 

 Erkölcsi okok: ő maga, vagy környezete helytelen, vagy bűnöző életmódot folytat, vagy 

a gyermeket erre kényszeríti. A gyermek szembehelyezkedik az erkölcsi normákkal, és 

ez akadályozza megfelelő testi-lelki fejlődését. 

 Egészségügyi okok: a tanuló körülményei, vagy életvezetése miatt egészségügyi 

problémái vannak, nem jut megfelelő ellátáshoz, gyógyszerhez, betegségét nem kezelik. 

  Nevelési okok: a szülő, gondviselő nem teljesíti kötelezettségeit, a gyermek 

elhanyagoló, rideg, esetleg bántalmazó bánásmódban részesül. 

 

3. Célok 

Elsődleges cél, hogy a hozzánk beiratkozott tanulók szociális és családi hátterét a 

pedagógusok - elsősorban az osztályfőnökök - megismerjék, és látótérbe kerüljenek azok a 

diákok, akikre kiemelt figyelmet kell fordítani. A korai probléma felismerés nagyban 

hozzájárulhat ahhoz, hogy a tanuló ne kerüljön hátrányba társaihoz képest, és megfelelő 

ellátásban részesüljön.  

Cél a feltárt esetek szakszerű kezelése, nyomon követése, megfelelő segítség nyújtása, 

súlyosabb esetekben továbbirányítása szakellátás felé. Ennek érdekében az intézményen belül 

hatékonyan kell működnie a feladatot elvégzők közötti információáramlásnak, és napi 

kapcsolatban kell állni a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat ellátó külső szereplőkkel is. 

Célunk, hogy diákjaink szociális és családi helyzetüktől függetlenül sikeresen tudják 

teljesíteni kötelezettségeiket, testi-lelki-erkölcsi fejlődésük ne szenvedjen kárt. Ennek 

érdekében célunk megelőzni és fennállásuk esetén enyhíteni, megszüntetni azokat a 

környezeti hatásokat, melyek negatívan hatnak a tanulók eredményeire, fejlődésére.  

 

4. Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat ellátók 

köre 

A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

megszervezéséért és ellátásáért. 

A gyermek- és ifjúságvédelemi feladatok ellátása a tantestület valamennyi tagjának 

kötelessége, de különösen nagy feladat hárul a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal 

megbízott személyre és osztályfőnökökre, valamint az iskolaorvosra és védőnőre is.  
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Intézményünk a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaként végzi gyermek- és ifjúságvédelmi 

tevékenységeit, így kapcsolatot tartunk, és együttműködünk az alábbi intézményekkel, 

szervezetekkel, partnerekkel: 

 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

 Kormányhivatalok 

 Gyámhivatalok 

 Gyermekjóléti Szolgálatok 

 Nevelési Tanácsadók 

 Gyermekotthonok 

 Kollégiumok 

 Karitatív szervezetek  

 Iskolaorvos, iskolai védőnő, SZMK 

 Rendőrség, bíróság, pártfogó felügyelői hálózat 

 Egyéb társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok 

 

5. Konkrét feladatok 

Iskolánk pedagógiai munkáján belül az alábbi tevékenységek szolgálják kiemelten a 

gyermekvédelem céljainak megvalósulását: 

 folyamatos kapcsolattartás a tanulókkal, szülőkkel, szakszolgálatokkal, hivatalokkal 

 egyéni tanácsadás a szülőknek, tanulóknak, 

 tájékoztatás a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatról, szolgáltatásairól 

 mulasztások nyomon követése  

 kedvezmények biztosítása 

 egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése 

 egészségügyi szűrővizsgálatok 

 tanulók szabadidejének szervezése 

 felzárkóztató foglalkozások 

 tehetséggondozó foglalkozások  

 a pályaválasztás segítése 

 

 

Az ifjúságvédelmi feladatok összefogásával megbízott személy tevékenységei: 

 Szorosan együttműködik az osztályban tanítókkal, az osztályfőnökökkel, a tantestület 

minden tagjával. 

 Biztosítja az információáramlást a felek, partnerek között. 

 Ellátja az adminisztrációs, nyilvántartási feladatokat. 

 Nyomon követi és segíti az érintett tanulók ellátását. 

 Az osztályfőnökökkel együttműködve minden tanév elején felmérést készít az iskola 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeiről, javaslatot dolgoz ki 

szociális támogatásukra és pedagógiai gondozásukra. 

 Tájékoztatja a szülőket a hatályos rendeletekről. 

 Rendszeresen fogadóórát tart. 

 Szervezi az egész iskolát átfogva a tankönyv támogatási igények begyűjtését. 
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VI. A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SEGÍTŐ 

PROGRAM 
 

Az iskolába járó gyermekek jelentős része szociális, műveltségi hátránnyal küzd. 

Felzárkóztatásukhoz a tanórán kívüli korrepetálások, speciális, egyéni foglalkozások 

nyújtanak segítséget, és lehetővé teszik a hátrány minimalizálását vagy lehetőség szerinti 

megszüntetését. Ennek leghatékonyabb eszközei a rendszeres kapcsolattartás, beszélgetés, 

szülői értekezletek, fogadónapok, nyílt tanítási napok. A felzárkóztatásra szoruló tanulókkal 

való foglalkozást differenciáltan, csoportbontással is megoldhatjuk. 

 
 

A. Nevelési alapelvek 

Elsődleges alapelv a személyközpontúság, amely alapján az oktatás-nevelés a fiatal 

szükségleteire támaszkodva történik. Ezek a következők: 

– Intellektuális szükségletek: új információk és ismeretek iránti szükségletek, mint 

érdeklődés, kíváncsiság, a konstruálás, a gyakorlati tevékenység szükséglete. 

– Esztétikai szükségletek: élménybefogadás, esztétikai alkotás igénye, esztétikai 

jelenségek reprodukálásának igénye. 

– Egészséges életmód iránti szükségletek: egészséges életritmus, higiéniai szabályok 

betartásának szükséglete. 

A személyközpontú pedagógia alternatív pedagógiai folyamatok beépítését teszi szükségessé. 

Ennek során szükség van a tanulói életút felderítésére; belépő állapotmérésre; nyomon 

követésre; A feladat: egyéni haladási ütem biztosítása. Ezek megvalósítása pedagógiailag 

tervszerűen megkonstruált projektek elvégeztetése útján is történhet.  

Komplex együttműködésre van szükség a pedagógusok között (team) és a külső 

partnerekkel, értékelő esetmegbeszélések, hospitálás keretében.  

 

1. A kudarcok okai 

– Kevés tanulói motiváltsággal, alacsony szintű készségekkel, tudással rendelkeznek. 

– A felbomlott családban, csonka családban élő gyerekek pszichikai megterhelése is elő 

idézheti áttételesen a kudarcélményt. 

– A szülők alacsony iskolai végzettsége nagymértékben befolyásolja a tanulók 

teljesítményét. Minél alacsonyabb a szülők iskolai végzettsége, annál valószínűbb, 

hogy a gyerek nem fejezi be a középiskolát. 

– A szakmai publikációk szerint nem állja meg a helyét az a feltevés, hogy a tanulók nem 

képesek teljesíteni a tanulmányi követelményeket. A diákok saját bevallása szerint nem 

veszik komolyan a tanulást, otthon keveset tanulnak, az órán nem figyelnek, 

érdeklődésük nagyon gyér a tanulás irányába. 

– Vannak olyan tanulók is, akik nehéznek tartják a tananyagot. 

– A szövegértés, szövegalkotás hiányosságai is kudarcokozó tényező. 
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– A kudarcot átélő tanulók mögött nem áll a tanulásra motiválni és a tanuláshoz 

segítséget nyújtani képes család. 

– A célirányos szakmai képzés kezdő időpontja kitolódott. 

– A pedagógiai módszerek tradicionális tekintélyelvűsége elavult. 

 

Felzárkóztatásra szorul a gyermek, ha 

- szórt figyelmű; 

- nehezen tud koncentrálni; 

- gyorsan felejti, és nehezen idézi fel a tanultakat, látottakat; 

- túlmozgásos vagy túlzottan lassú; 

- kézügyessége fejletlen; 

- lassan vált át egyik feladatról a másikra; 

- olvasási, helyesírási, matematikai problémái vannak; 

- a szakértői bizottság javaslata alapján egyéni fejlesztést igényel  

- valamely részképesség területén adódó lemaradás miatt. 

– A tanár-diák konfliktus kezelése sokkal nehezebb, mint korábban. 

– A pedagógiai-pszichológiai ismeretek is hiányosak 

Következmények: 

– Érdektelenség a tanulás irányában. 

– Szabályokhoz nem alkalmazkodó magatartás. 

– Rossz jegyek, bukás. 

– Súlyos fegyelmi vétségek. 

– Iskolából való kimaradás, melynek következtében társadalmi státusuk, mindennapos 

élethelyzetük megváltozik. 

– Bizonytalanság-érzet, egyedüllét, szorongás. 

– Negatív csoportokhoz csapódás. 

 

2. A felzárkóztatás célja 

 A környezeti hátrányok kompenzálása, az osztályközösségbe való bekapcsolódás és 

továbbhaladás lehetőségeinek biztosítása, az esélyegyenlőség megteremtése 

 Készségek, képességek fejlesztése 

 A napi tanulás feltételeinek biztosítása, az eredményes tanulási folyamat 

megszervezése 

 Valamely részképesség területén megnyilvánuló hátrányok kompenzálása 

 A megfelelő viselkedési szokások kialakítása az általános emberi normák és az iskola 

házirendjének szellemében 

 Pályára irányítás, a beiskolázás segítése 
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3. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felismerés 

 képességek felmérése az iskolába lépéskor (bemeneti mérés) 

 megfigyelés 

 a tanuló iskolai produktumainak célirányos elemzése 

 beszélgetés gyerekkel, szülővel 

 a tanulók tanulási szokásainak megismerése (pl. kérdőív) 

 

4. A tanulási kudarcnak kitett tanulók fejlesztése 

 egyéni fejlesztés 

 differenciált óravezetés 

 korrepetálás 

 tanulószoba 

 teljes és részmentesítések az adott tárgyak értékelése alól 

 a tanulás módszerének megtaníttatása 

 koncentrációs tréningek (memoriter, nyelvi játékok stb.) 

 relaxáció  

 a tanulási zavarokkal küzdő tanulók speciális szakemberekhez történő irányítása 

 A tanév első hónapját ismétlésre, követelmények megismertetésére szánjuk kevés 

új anyag kíséretében 

 Rendszeresen ellenőrizzük a diákok felkészültségét 

 Szövegalkotó, szövegértő képesség fejlesztése  

 Új módszertani elveket vezetünk be az egyes szakórákon, amelyek a motiváción 

kívül gyakorlatiasabbá is teszik a tanulók túlzottan teoretikus oktatását. 

 Nagyobb hangsúlyt helyezünk a kommunikációs készség fejlesztésére 

 Igyekszünk egyensúlyban tartani az írásbeli és szóbeli számonkérés arányait. 

 Bátorítjuk a tanulókat a problémafelvetésre. 

 Igyekszünk megtanítani nekik a konzultációs technikákat. 

 Törekszünk arra, hogy elsajátítsák a lényeglátás technikáját. 

 Fokozatosan megtanítjuk őket jegyzetelni. 

 Rendszeres munkára szoktatjuk őket. 
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 Számonkérésekben a fokozatosság elvét képviseljük 

Az iskolai nevelő-oktató munkában a tanulási zavar vagy a tanulási nehézség a 

magatartászavarral és a szociális hátránnyal gyakran együtt jelentkezik, egymással szoros 

kölcsönhatásban van. A tanulási nehézség vagy a tanulási zavar oka lehet születési, fejlődési 

rendellenesség illetve fogyatékosság vagy kisgyermekkori betegség. 

Ez megmutatkozik a következőkben: 

 az anyanyelvi fejlettség alacsony szintjén (hibás ejtés, szegényes szókincs, a 

szövegemlékezet fejletlensége). 

 olvasás-írás és a számolás zavara 

 mozgáskoordináció zavara 

 kialakulatlan testséma, tér- és irányérzékelési bizonytalanság 

 ritmusérzék fejletlensége 

 a vizuális elemző- és megfigyelőképesség gyengesége 

 a tartós figyelem hiánya 

Az iskolai tanulási kudarcok hatására a gyermekben olyan pszichés tünetek alakulnak ki, 

(érzelmi labilitás, szorongás, önbizalom hiánya, hiperaktivitás stb.) amelyek kedvezőtlen 

magatartási megnyilvánulásokat eredményeznek. 

 
 

B. Pedagógiai stratégia 

Szeretnénk olyan fiatalokat nevelni, akik örömüket lelik az életben. Fontosnak tartjuk, hogy 

tanulóinkban kialakítsuk az önmaguk kiteljesítésére való igényt. Ez akkor sikerülhet, ha 

tanulásra szoktatjuk őket. Ha nehézségeik vannak, megtanítjuk őket megfelelő módszerrel 

tanulni. Célunk a felnőttként boldoguló fiatalok nevelése, és felkészítésük egy biztos 

pénzkereső foglalkozásra. E cél érdekében szükségesnek tartjuk a szakma megszerettetését. 

Ezt azzal is elősegíthetjük, ha az ismereteket korszerű szinten tartjuk, illetve az egész életen át 

történő tanulási készséget fejlesztjük. 

(Felhasználtuk Kozák András: Adaptálható tartalmi elemek a pedagógiai program 

átalakításához – 2013. című segédanyagát) 
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VII. A TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG 
       „Az oktatás fő célja olyan embereket nevelni, akik 

       képesek új dolgokat létrehozni, nem csupán 

       megismételni azt, amit az előző nemzedékek már 

       megtettek – olyan embereket, akik kreatívak, 

       találékonyak és kíváncsiak. Az oktatás másik célja az, 

       hogy olyan embereket neveljen, akik tudnak kritikusak 

       lenni, az igazukat bizonyítani, és nem mindent 

       fogadnak el, amit felkínálnak nekik.” 

          Jean Piaget  

 

1. A tehetség fogalma 

Tehetségesnek az olyan gyermeket nevezzük, akinek egy vagy több kognitív képessége 

messze felülmúlja társaiét. 

Az általánosan tehetséges gyerekek fogalmán azokat a 4 és 21 év közötti gyerekeket, illetve 

fiatalokat értjük, akiket a természet magas intellektuális kapacitással ruházott fel, és akiknek 

veleszületett adottságuk van a magas intellektus megszerzésére, illetve kiváló iskolai 

teljesítményre. 

Specifikusan tehetséges gyerekeken azokat a 4 és 21 év közötti gyerekeket, illetve fiatalokat 

értjük, akiknek meghatározott területen vannak bizonyítottan kiemelkedő képességeik, 

kiválóvezetői kvalitásokkal rendelkeznek, illetve tartósan figyelemreméltó teljesítménnyel a 

mechanikában, manipulatív feladatokban, a nézetek művészi – verbális vagy írott, zenei, 

illetve képzőművészeti – kifejezésében vagy az emberi teljesítmény bármilyen más figyelmet 

érdemlő vonalán. 

Az alkotó embert (a tudóst vagy a művészt) azonban nem kizárólag értelmi színvonala emeli 

az átlagpopuláció fölé, hanem a cselekvés, melynek szolgálatában tudását, céljait és a kutatás, 

megismerés utáni vágyát állította. A tehetséggondozás tehát nem egyszerűen a kiemelkedő 

képességek speciális továbbfejlesztése, hanem személyiségformálás, melynek stratégiái 

(mind a családi, mind pedig az iskolai nevelés vonatkozásában) specifikusságot igényelnek.  

 

2. A tehetség diagnosztizálása 

A tehetséges gyerekekkel való foglalkozás első fontos állomása a kiválasztás. Régen idejét 

múlta az a szemlélet, mely szerint a legjobb tanulókat, vagy egy intelligencia tesztben a 

legmagasabb pontszámot elérő gyerekek legfelső, mondjuk 5 %-át nevezzük tehetségesnek. A 

tanároknak kell a legkiemelkedőbb tanulóikat megnevezniük. A jövőben kiemelkedő 

teljesítményre képes gyerekek felismerhetőek és speciális programokkal fejleszthetőek. 

A feltárás formalizálható keretei iskolánkban: 

– A belépő tanulóknál a tanulmányi szintfelmérés, ami fő céljában a felzárkóztatásra irányul, 

ezért un. „durva szűrő”, de orientáló; 

– Tanórai tevékenységek, különösen az önálló felkészülést igénylő, átfogó jellegű feladatok 

(kiselőadások, téma kidolgozások); 
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– Tanórán kívüli tevékenységek. 

A tehetség, képesség kibontakoztatást tehát meg kell, hogy előzze a tehetség felkutatása, a 

képességek feltárása, felismerése. Tanulóinkban számtalan olyan képesség, tapasztalat rejlik, 

amelyek a szűken vett tantárgyi keretek között nem érvényesülnek. Ezek felszínre hozása, 

fejlesztése elengedhetetlen. Tanórai és tanórán kívüli tevékenységek és tanár-diák 

kapcsolatok, pedagógiai helyzetek szolgálják azt a folyamatot, amiben a pedagógusok 

megismerik a tanulók képességét, erre alapozva kell/lehet az egyén képességét, tapasztalatait, 

érdekét, lehetőségeit venni, és differenciáltan foglalkozni velük. 

Ez a pedagógiai feladat egyrészről folyamatosságot igénylő, másrészről összetett feladat. Az 

egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a 

gyengék elzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó 

és felzárkóztató foglalkozások segítik. 

– Az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók képességeinek fejlesztésére 

felzárkóztató órát szervezünk. 

– A továbbtanulás, a munkaerőpiacon való helytállás a főiskolai felvétel elősegítésére a 

gyenge eredményt elérő tanulók részére felzárkóztató, a jó eredményt elérő tanulók részére 

képességfejlesztő órákat tartunk. 

A tehetség korai felismerése és speciális képzése a kibontakozás és az akadálytalan fejlődés 

legfontosabb feltétele. A tehetségkutatás folyamatos, a teljes iskolai periódusra kiterjedő 

tevékenység. 

 

3. A tehetség, képesség kibontakoztatása, a tehetséggondozás 

szervezeti formái 

A tehetség, képesség kibontakoztatását, fejlesztését szolgáló tevékenységeink a helyi 

erőforrásoknak, eszközöknek, kezdeményezéseknek alapos, megbízható, célorientált 

tervezése alapján. 

Önálló tanulás és önálló projektek 

A jó eszű és energikus tanulók számára az önálló tanulás és az önálló projektek korlátlan 

lehetőségeket kínálnak. A gyerekek különböző projekteken dolgozhatnak: pl. könyvtárkutatás, 

természettudomány, művészet, színjátszás, újságírás, fényképészet stb. témakörében. 

Dolgozhatnak egyedül, párban vagy kiscsoportban is. Minden oktatott tantárgyunk a korlátlan 

lehetőségek tárházát adja. Az iskolánk profilját kiemelten képviselő szakmai tárgyak 

(közgazdaságtan – marketing, áruismeret, üzleti kommunikáció stb.) kiemelt szerepet kapnak. 

Individualizáció és differenciálás az osztályon belül. 

Ez esetben főként egy belső differenciálás történik. Az ilyen eljárás alkalmasint akkor fordul 

elő a gyakorlatban, ha az osztály összetétele nagyon heterogén. 

Tanulási központok, „műhelyek” (szakkörök, OKTV-re, továbbtanulásra felkészítő 

foglalkozások) 

A középpontban egyértelműen az alábbi területek állnak: önálló nyelvtanulás, 

természettudományos projektek és kísérletek, matematikai fejtörők és tevékenységek, 

társadalomtudományi tanulmányok és koncepciók, alkotó írás, művészetek és kézművesség, 

zeneértés. A tanulók – tehetségesek, de a többiek is – maguk választják e tanulási központokat 
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és tevékenységeket, vagy a tanárok és diákok együtt terezik meg az értékes és érdekes tanulási 

központok céljait. A tanulási központok létrehozhatók a szokásos osztályteremben, vagy egy 

másik, ahhoz hasonló helyiségben. 

Iskolánkban folyamatosan működik Kézműves Kör, Kazinczy Kör, Retorika szakkör, 

Informatikusok szakköre. 

 

Utazások, kirándulások a szabadba 

E programok elsősorban kutató, „felfedező” tevékenységekként foghatók fel, melyek azt a 

célt szolgálják, hogy a tanulók megismerkedjenek a kultúra és a tudomány területeivel, 

valamint pályaválasztási lehetőségeikkel. E nyitott programok még információs források is 

lehetnek a tanulók önálló projektjei számára. Egy egész osztály (sőt egy egész iskola) 

ellátogathat pl. egy természetrajzi múzeumba, gyárba, BNV-re, üzembe, művészeti galériába 

vagy népművészeti múzeumba, planetáriumba stb. 

A program, a szabadba tett utazás, valamint a látnivalókkal, tapasztalatokkal, illetve az egész 

koncepcióval összefüggő feladatok, riportok, projektek eredményei magasabb szintű 

gondolkodási műveletekhez köthetők. Ennélfogva, miközben az iskolán kívüli programok 

minden gyereket valamelyest fejlesztenek, a tehetségesek egészen biztosan hasznot húznak, 

előnyt szereznek belőlük. Ha azonban e túrák, utazások a tehetséggondozás programjának 

szerves részeiként tervezettek, akkor hatékonyabbaknak kell lenniük egy pusztán befogadó, 

érdeklődést keltő „látogatásnál”. 

Nyári programok – zenei, művészeti, nyelvi és számítástechnikai táborok 

A gyerekeket vonzza a tábor, mivel tehetségük és érdeklődésük ezen a területen 

megmutatkozik. 

Nagyon valószínű, hogy sok időt és energiát fordítanak tudásuk gyarapítására, képességeik 

fejlesztésére. Ezenfelül a tehetséges gyerekek ösztönzést és támogatást kapnak a többiektől, 

akik ugyanúgy lelkesek és tehetségesek, hasonló adottságokkal rendelkeznek. 

A különösen tehetséges, kiváló diákok számára ezek a táborok a feltöltődést jelentik, hiszen 

hasonlóan gondolkodó, hasonló képességű társakra lelhetnek. Az ott kötött barátságok 

gyakran évekig folytatódnak levelezésen és kölcsönös látogatásokon keresztül. A nyári 

táborok így sokat tehetnek annak érdekében, hogy növekedjék a saját iskoláikban gyakran 

magányos vagy elszigetelt tehetséges gyerekek szociális biztonságérzete, önbecsülése, 

önértékelése.            

 Mivel intézményünknek nincs már lehetősége táborokat szervezni anyagi okokból, a 

tanulmányi kirándulásokat használjuk fel a fenti célok eléréséhez.  

Mentorok és mentorság 

A mentorság koncepciója aligha új. Az ókori Görögországban Mentor maga tanította, oktatta 

Télemakhoszt, Odüsszeusz fiát. Szókratész volt Platón tanítója, Platón Arisztotelészé, 

Arisztotelész pedig Nagy Sándoré. 

Korunkban a mentorság azt jelenti, hogy a szakértők, szaktekintélyek rendszerint újrateremtik 

ezt a régi gyakorlatot, és egyénileg foglalkoznak tanítványaikkal, egyénileg oktatják őket. A 

mentorság így természetszerűen a pályaorientáció egyik formája, s mint ilyen, a „kereskedő” 

létre, az adott életpályára nevelés egyik lehetősége, mégpedig kifejezetten a mi 

középiskolásaink számára. Miközben a tanulók körében teljesen természetes, elfogadott 
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módszer, hogy ellátogatnak a mentorhoz és ismerkednek munkájával, a mentorok is 

meghívhatók az iskolába előadások tartására. 

Mentorok egész sora kapcsolódhat így rövid távú kutatómunkába, hogy megismertesse az 

egyes hallgatókkal, vagy diákok egy csoportjával az adott életpályán belüli lehetőségeket, a 

nekik legmegfelelőbb hivatást, s az ahhoz szükséges felkészülés módjait, irányait. 

Intézményünk szakmai képzése szorosan összefonódik a Budapesti Gazdasági Főiskola 

(Kereskedelmi, Vendéglátói és Idegenforgalmi Kar, valamint a Külkereskedelmi Főiskolai 

Kar) és a Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar képzési rendszerével. 

Versenyek, vetélkedők 

A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, stb.) versenyek, 

vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb 

tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A versenyek, 

vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre a tanárok 

szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik. 

Külön figyelemmel kísérjük és segítjük a versenybe bekapcsolódó tanulóinkat, hiszen a 

munka melletti tanulás önmagában is komoly terhelést jelent, a versenyre való felkészülés 

többlet terhei sem csak a tanulásban, hanem a ráfordítható idő biztosításának feszültségeiben 

is megjelennek. 

Az eredményes versenyzőknél elsősorban, de nem csak a teljesítményt értékeljük, hanem a 

versenyszellem kialakulását, jelenlétét is. Az eredményhirdetés – mint visszajelzés, 

megerősítés – módjának megválasztására külön ügyelünk. Hagyományosan ünnepélyes, a 

közösségformálást is szolgáló, a tudást, kitartást, mint értéket kiemelő, keretek között 

szervezzük a díjak átadását. 

A szaktárgyi keretek között számtalan olyan feladatot kaphatnak, amelyek önállóságra 

nevelnek, ezzel a lehetőséggel élni a pedagógus feladata, kötelessége. Az emelt szintű 

érettségi jegyében magyarból, matematikából, történelemből, angolból, informatikából, 

közgazdaságtanból, marketingből stb. a szaktanárok felkészítést, szakköröket tartanak. 

Azon versenyekre, melyeken iskolánk képviselteti magát előzetes felkészítőket és –

lehetőségeink szerint – házi versenyeket tartunk. További tehetséggondozó és felzárkóztató 

foglalkozások indításáról – a felmerülő igények és az iskolai lehetőségeinek figyelembe 

vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. 

 

4. A tehetséggondozás célja 

– Egy adott nagyon tehetséges gyermek erős oldalának támogatása: Többnyire oktatási 

jellegű. A tehetséggondozásnak mind a szószólói, mind az ellenzői gyakran ezt a formát 

tekintik a tehetséggondozás egyedüli lehetőségének. 

– Egy adott tehetséges gyermek (tehetséggel összefüggő) gyenge oldalainak fejlesztése: 

Gyenge oldalakat pótlólag diagnosztizálni kell; hiszen a gyenge oldalaknak olyan sok fajtája 

fordulhat elő, amelyek mindegyike különböző bánásmódot igényel. Problémák adódhatnak a 

tanulási és munkamódszerek vagy a motiváció területén is. A gyenge oldalak származhatnak 

továbbá a kedvezőtlen környezeti feltételekből. 

– A tehetséges, de alulteljesítő (szociálisan éretlenek, emocionális problémáik vannak, 

antiszociális viselkedés jegyeit viselik, önértékelésük alacsony, instabil család, kedvezőtlen 
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családi környezet áll a hátterükben) diákok gondozására különös figyelmet fordítunk. A 

pedagógus, az érdekvédelmi felelős és az iskola pszichológusa együtt tevékenykednek. 

– Megelőzés, légkörjavítás, foglalkoztatási terápia: Ez a variáció lényegesen gyakrabban 

funkcionál az iskolai élet mindennapjaiban, mint ahogyan dokumentálják. A „megelőzés” a 

tehetséges tanulóra irányul, és azt kell megakadályoznia, hogy a kedvét elveszítse, és hogy az 

alulkövetelés alapján antiszociális magatartásmód fejlődjön ki benne. A „légkörjavítás” 

összességében az osztályban uralkodó szituációra vonatkozik, és azt akarja elérni, hogy az 

átlagot meghaladó tanuló a maga gyors és többnyire helyes válaszaival nehogy 

elbátortalanítsa a többieket, vagy a tanárt bosszantsa azáltal, hogy a didaktikai koncepcióját 

túl gyorsan átlátta valaki. 

– A pedagóguscél: kreatív, gondolkodó, kritikus, önálló és főképpen boldog felnőttek 

„kinevelése”. 

 

5. Tehetségpont 

2011-ben sokrétű tehetséggondozó munkánk összefogására a Géniusz programban 

bejegyzett Tehetségpontot alapítottunk. (TP 150 002 394) 

Tehetségponttá alakulásunkat az iskolában folyó több pillérű tehetséggondozó munka 

támasztja alá, amely az iskola képzési területeihez kapcsolódik. 

1. az általános műveltséget megalapozó 9-10. szakiskolai képzés 

2. a szakközépiskolai képzés 

3. a szakképzés 

4. az érettségi utáni 1-2 éves közép- és felsőfokú szakképzés 

Mind a 4 nagy képzési területéhez haladó hagyományokkal rendelkező tehetséggondozó 

munka kapcsolódik 

 

Szakiskolai osztályainkban a tehetségazonosítás és tehetséggondozás célja:  

 felfigyelni az alulteljesítők körében is elszórtan jelentkező tehetségre 

 megakadályozni a szabálytalanul jelentkező tehetség elkallódását 

 biztosítani a kreativitás megmutatkozását segítő ingergazdag környezetet 

 a téri-vizuális információ feldolgozás előtérbe helyezésével elősegíteni a tanulási 

motiváció erősödését 

 az erős oldal megerősítésével, fejleszteni a gyenge oldalt. 

A szakiskolai tehetséggondozó munkánkat a TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0017 „Iskolai 

tehetséggondozás” pályázat kertében kiírt „AZ ÁLTALÁNOS MŰVELTSÉGET MEGALAPOZÓ 9-10. 
SZAKISKOLAI ÉVFOLYAMOS ALULTELJESíTŐ TEHETSÉGES TANULÓK ESÉLYTEREMTŐ 

TEHETSÉGGONDOZÁSA” pályázatunk erősíti. A pályázat lehetőséget nyújtott arra, hogy iskolánk 

24 pedagógusa, fejlesztőpedagógusa, pszichológusa 120 órás szakmai-módszertani 

továbbképzésben vegyen részt: a tehetség felismerése, különböző tehetségterületek specifikus 

fejlesztése, öndifferenciáló módszerek, tehetséges szülő – pedagógus - kortárscsoportok, 

tehetséggondozásban alkalmazható IKT eszközök, mérés-értékelés témakörökben. A pályázat 

fenntartásának időszakában 2017-ig továbbvisszük az elért eredményeket és újabb 

lehetőségeket keresünk a célcsoport minőségi tehetséggondozására. Így pl. a 2012/2013-as 



65 

 

tanévben csatlakoztunk az Egressy Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Fülemüle 

Versenyének a kiírásához. Kezdeményezésünkre a Fülemüle Versenyt szakiskolai és 

szakképző kategóriával bővítették. 

A szakközépiskolai képzéshez kapcsolódó tehetséggondozásban hangsúlyt fektetünk a 

sikeres és képességeikhez képest alulteljesítő tanulók tehetséggondozására is. Tanulóinkat 

közismereti és pályaorientációs tanulmányi versenyekre készítjük fel (OKTV, OSZTV) 

 

A szakképzésben résztvevő tanulóink körében a szakmai tehetségeket keressük. Minden 

évben dobogós helyezést érünk el a Szakma Sztár versenyeken, amelynek szervezésében is 

kivesszük részünk. 

A Tehetségpont hatóköre: intézményi szintű Tehetségpont.  

A Tehetségpontok hálózatában együttműködési lehetőséget keresünk a partneriskolákkal. 

Tovább építjük együttműködésünket a TÁMOP 3.4.3. pályázatban konzorciumi társunkkal, az 

Informatika-Számítástechnika Tanárok (ISZE) Egyesületével. 

A Tehetségpontban az intraperszonális, interperszonális, matematika-logikai, nyelvészeti 

tehetségterületek fejlesztésével kívánunk foglalkozni. 

 Színjátszók és szavalók tehetséggondozó műhelye 

 Alkalmazói informatika tehetséggondozó műhely 

 Környezettudatosság tehetséggondozó műhely 

A színjátszók és szavalók tehetséggondozó műhelye az iskolai rendezvényekre, ünnepekre 

készít színvonalas műsorszámokat, előadásokat. Felkészülésük tematikus és folyamatosan 

zajlik a tanév során. 

Az alkalmazói informatika és a környezettudatosság tehetséggondozó műhelyek 30 órás 

tehetséggondozó programokat valósítanak meg. A műhelymunkák keretében az egyéni munka 

mellett nagy hangsúlyt fektetünk a projektmódszer alkalmazására, a téri-vizuális 

információfeldolgozást elősegítő tanulási módszerek megismertetésére (pl. pókábra módszer, 

tananyag vizualizálása). 

A műhelyfoglalkozások keretében komplex személyiségfejlesztés folyik. Az új ismeretek 

átadása, a gazdagítás mellett figyelünk a kreativitás és a társaskészségek fejlesztésére. 

 

A Tehetségpont tehetséggondozó munkájának hatékonyságát az alábbi mutatókkal kívánjuk 

mérni: 

 esetelemző tanári megbeszélések száma 

 tanári, szülői, tanulói visszajelzések, értékelő skálák 

 tanulási motiváció erősödése (osztályzatok terén javuló tendencia) 

 lemorzsolódás csökkenésével 

 alulteljesítő tanulók külső kontrollos attitűdjének pozitív irányú változása (tanári 

tapasztalat) 

 öndifferenciálás és a projektmódszer hangsúlyos alkalmazása 

 közismereti és a pályaorientációs szakmai versenyeken elért eredmények 

 szakiskolai projekt alapú verseny szervezése 

 szülők bevonása a tehetséggondozó munkába 
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VIII. AZ ÉVKÖZI ÉRTÉKELÉS ÉS A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI 
 

 „Ha valakit olyannak látsz, amilyen éppen most, 

   ezzel visszatartod őt a fejlődésben. 

                                          De ha olyannak látod, amilyenné lehetne, 

 ezzel előre segíted őt életútján. „  

/Goethe/ 

A. A tanulás folyamatának értékelése 

 
Az értékelés akkor sikeres és hatékony, ha:  

- személyre szóló,  

- folyamatos: megjelenése rendszeres, kiszámítható, tervszerű és mindig aktuális,  

- sokoldalú: méri az emlékezeti teljesítmény mellett az ismeretek, készségek, képességek 

alkalmazását, a tudást,  

- változatos,  

- komplex: alkalmas a pozitívumok és a negatívumok együttes megfogalmazására, a fejlődés 

előző fokához kapcsolódik és megjelöli a következő perspektívát is a tantervi 

követelményekre épülve.  

 

Az értékelésnek három fő funkciónak kell eleget tennie:  
-  minősítő funkció  

-  motiváló funkció  

-  szelektáló funkció  

 

Az értékelés típusai: 

-  A diagnosztizáló értékelés (helyzetfeltáró) 

-  A formatív értékelés (formáló-segítő) 

-  A szummatív értékelés (minősítő) 

 

Az oktatás piramisa: 

 A pedagógiai értékelés jelentősége az oktatásban jelentősen megnőtt, a 

minőségközpontú szemlélet előtérbe kerülésével. A hagyományos iskolai szerkezetet 

felváltotta a felhasználó központú iskola struktúra. Az ilyen típusú iskolában tehát különös 

jelentőséggel bír valamennyi partner igényeinek való megfelelés, melyhez elengedhetetlen 

egy komplex értékelési rendszer.  

 

 

Tantestület 
Iskolahasználók Isk. 

vezeté
s 

Isk.  

vezetés 
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1.  A tanulók értékelésének alapelvei  

Legyen: 

Objektív és megbízható az értékelés  

 

Sokoldalú változatos formákkal       

 

Egyszerű és áttekinthető 

 

Segítő, tanácsadó jellegű  

 

Feleljen meg a tanulók életkori sajátosságainak, a tantárgyak jellegének 

 

Kiszámítható és azonos feltételeket teremtő  

 

Jelezze a helyzetet, a fejlődési állapotot, de ne skatulyázzon 

 

Tantárgytól függetlenül fontos az áttekinthető, rendezett külalakú munkák megkövetelése.  

 

Az értékelés céljai és követelményei legyenek mindenki előtt ismertek. 

 

2. Az értékelés céljai  

  

A személyiség fejlesztése  

 

Önértékelő képesség kialakítása  

 

Önálló tanulásra való képesség és igény kialakítása  

 

Nem fegyelmezés, hanem motiválás  

 

Mérje a tudásszintet  

 

Tájékoztatás a munka eredményeiről, az előrehaladásról  

 

3.  A tanulói teljesítmény értékelésének és minősítésének formái 

 

- szóbeli értékelés, 

- érdemjeggyel történő értékelés: 

- felelet, 

- a dolgozatok és a témazáró dolgozatok, kisérettségi és szintvizsga  

- rendszeres, aktív órai munka is elismerhető érdemjeggyel, 

- a tanulmányi versenyeken való sikeres szereplés, kiselőadás és beszámoló  

- szaktanári dicséret, figyelmeztetés, 
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B. A tanulmányok alatti vizsgák 

1. A tanulmányok alatti vizsgák rendje 

 

A tanulmányok alatti vizsgák, amelyeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 

11/1994. MKM-rendelethez kapcsolódó 9. számú melléklet szabályoz: 

 

-  a javítóvizsga, 

-  az osztályozóvizsga, 

-  a különbözeti vizsga. 

-  pótló vizsga 

-  érettségi vizsga 
 

2. A tanulmányok alatti vizsgák célja 

azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi vagy év végi osztályzatait évközi 

teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az intézmény Pedagógiai 

Programja szerint nem lehetett meghatározni. 

 

3. A vizsgák rendje a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet alapján 

A vizsgák rendjét a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet alapján állapítottuk meg 

. 

64. § (1) A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, 
a különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a továbbiakban a 

felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján kell megállapítani. A kiskorú tanuló 
érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell. 

(2) Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 

megállapításához, ha 
a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 

b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 
vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

c)6 az 51. § (7) bekezdésében meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület 

döntése alapján osztályozó vizsgát tehet. 
Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen  
a) az Nkt. 5. § (1) bekezdés b)- c) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszban a 

kétszázötven tanítási órát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem 

volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a 

nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. 
 

d) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság 
előtt tesz vizsgát. 

(3) Egy osztályozó vizsga - a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott kivétellel - egy adott 
tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A tanítási év lezárását 

szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni. 

(4) Osztályozó vizsgának számít a szakképző iskolában - a szakképzésre vonatkozó 
rendelkezések szerint - szervezett beszámoltató vizsga is. 

(5) Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni 

kívánja. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM&celpara=#lbj6param
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(6) Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol 

marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A 
vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, 

amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan 
magatartására. Az igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy a vizsgázó és az 

intézmény számára megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen, ha 
ennek feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre 

adott válaszait értékelni kell. 

(7) Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha 
a) a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott, 

b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, 
vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

(8) A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 

15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet. Szakmai gyakorlatból akkor lehet javítóvizsgát 
tenni, ha a gyakorlati képzés szervezője azt engedélyezte. 

65. § (1) A különbözeti és a beszámoltató vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot 
kell kijelölni. Javítóvizsga letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban, 

osztályozó, különbözeti és beszámoltató vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon belül 
kell a vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor 

szervezhet. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban 

tájékoztatni kell. 
(2) Tanulmányok alatti vizsgát - az e rendeletben meghatározottak szerint - független 

vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló 
jogviszonyban áll. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

(3) Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató, a független 

vizsgabizottság előtti vizsga esetén a kormányhivatal vezetője engedélyezheti, hogy a vizsgázó az 
(1) bekezdés szerint előre meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát. 

(4) Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. Amennyiben 
a nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatottak végzettsége, szakképzettsége alapján erre 

lehetőség van, a vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust kell jelölni, aki jogosult az adott 
tantárgy tanítására. 

(5) A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit, így különösen az írásbeli, a szóbeli, a 

gyakorlati vizsgarészeket, az értékelés szabályait az iskola pedagógiai programjában kell 
meghatározni. A tanulmányok alatti vizsga - ha azt az iskolában szervezik - vizsgabizottságának 

elnökét és tagjait az igazgató, a független vizsgabizottság elnökét és tagjait a területileg illetékes 
kormányhivatal bízza meg. 

66. § (1) A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga szakszerű és 

jogszerű megtartásáért, ennek keretében 
a) meggyőződik arról, a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére, és teljesítette-e a vizsga 

letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén kezdeményezi a szabálytalanul vizsgázni 
szándékozók kizárását, 

b) vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit, 

c) átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja a vizsga 
iratait, 

d) a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el. 
(2) A vizsgabizottsági elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait bevonhatja. A 

kérdező tanár csak az lehet, aki a vizsga tárgya szerinti tantárgyat az Nkt. 3. melléklete szerint 
taníthatja. 

(3) A vizsgabizottság munkáját és magát a vizsgát az iskola igazgatója készíti elő. Az igazgató 

felel a vizsga jogszerű előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek megteremtéséért. 
Az igazgató e feladata ellátása során 

a) dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő ügyben, amelyet 
a helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe, 

b) írásban kiadja az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik a helyettesítésről, 

c) ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását, 
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d) minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát szabályosan, 

pontosan meg lehessen kezdeni és be lehessen fejezni. 
(4) A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig - alapfokú 

művészeti iskolában, művészeti szakközépiskolában húsz óráig - tarthat. 
67. § (1) Az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a gyakorlati vizsgára, 

amennyiben a vizsgafeladat megoldását valamilyen rögzített módon, a vizsga befejezését követően 
a vizsgáztató pedagógus által értékelhetően - így különösen rajz, műszaki rajz, festmény, 

számítástechnikai program formájában - kell elkészíteni. 

(2) Az írásbeli vizsgán a vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató 
pedagógus úgy köteles kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák és ne segíthessék. 

(3) A vizsga kezdetekor a vizsgabizottság elnöke a vizsgáztató pedagógus jelenlétében 
megállapítja a jelenlévők személyazonosságát, ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, majd kihirdeti 

az írásbeli tételeket. A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez segítség nem adható. 

(4) Az írásbeli vizsgán kizárólag a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott lapon, 
feladatlapokon, tétellapokon (a továbbiakban együtt: feladatlap) lehet dolgozni. A rajzokat 

ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát tintával kell elkészíteni. A feladatlap előírhatja 
számológép, számítógép használatát, amelyet a vizsgaszervező intézménynek kell biztosítania. 

(5) Az íróeszközökről a vizsgázók, az iskola helyi tanterve alapján a vizsgához szükséges 
segédeszközökről az iskola gondoskodik, azokat a vizsgázók egymás között nem cserélhetik. 

68. § (1) A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett 

feladatlapon feltünteti a nevét, a vizsganap dátumát, a tantárgy megnevezését. Vázlatot, jegyzetet 
csak ezeken a lapokon lehet készíteni. 

(2) A vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális idő 
tantárgyanként hatvan perc. 

(3) Ha az írásbeli vizsgát bármilyen rendkívüli esemény megzavarja, az emiatt kiesett idővel a 

vizsgázó számára rendelkezésre álló időt meg kell növelni. 
(4) A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 

szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján 
a) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 

számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb harminc perccel 
meg kell növelni, 

b) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 

számára lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt 
használja, 

c) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 
írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet, 

d) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 

a szóbeli vizsgát írásban teheti le. 
(5) Ha a vizsgázó a (4) bekezdés d) pontja alapján a szóbeli vizsgát írásban teszi le, a 

vizsgatétel kihúzása után külön helyiségben, vizsgáztató tanár mellett készíti el dolgozatát. A 
dolgozat elkészítésére harminc percet kell biztosítani. A dolgozatot a vizsgázó vagy a vizsgázó 

kérésére a vizsgáztató tanár felolvassa. 

69. § (1) Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet 
megtartani. A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc pihenőidőt 

kell biztosítani. A pótló vizsga - szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával - harmadik 
vizsgaként is megszervezhető. 

(2) Ha a vizsgáztató pedagógus az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó 
feladatlapját, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, aláírja 

és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A vizsgáztató pedagógus a 

szabálytalanság tényét és a megtett intézkedést írásban jelenti az iskola igazgatójának, aki az 
írásbeli vizsga befejezését követően haladéktalanul kivizsgálja a szabálytalanság elkövetésével 

kapcsolatos bejelentést. Az iskola igazgatója a megállapításait részletes jegyzőkönyvbe foglalja, 
amelynek tartalmaznia kell a vizsgázó és a vizsgáztató pedagógus nyilatkozatát, az esemény 

leírását, továbbá minden olyan tényt, adatot, információt, amely lehetővé teszi a szabálytalanság 

elkövetésének kivizsgálását. A jegyzőkönyvet a vizsgáztató pedagógus, az iskola igazgatója és a 

vizsgázó írja alá. A vizsgázó különvéleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti. 
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(3) Az iskola igazgatója az írásbeli vizsga folyamán készített jegyzőkönyveket és a feladatlapokat 

- az üres és a piszkozatokat tartalmazó feladatlapokkal együtt - a kidolgozási idő lejártával átveszi 
a vizsgáztató pedagógusoktól. A jegyzőkönyveket aláírásával - az időpont feltüntetésével - lezárja 

és a vizsgairatokhoz mellékeli. 
(4) Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgáztató pedagógus kijavítja, a hibákat, tévedéseket a 

vizsgázó által használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával megjelöli, röviden értékeli a 
vizsgakérdésekre adott megoldásokat. 

(5) Ha a vizsgáztató pedagógus a feladatlapok javítása során arra a feltételezésre jut, hogy a 

vizsgázó meg nem engedett segédeszközt használt, segítséget vett igénybe, megállapítását 
rávezeti a feladatlapra, és értesíti az iskola igazgatóját. 

(6) Ha a vizsgázó a vizsga során szabálytalanságot követett el, az iskola igazgatójából és két 
másik - a vizsgabizottság munkájában részt nem vevő - pedagógusból álló háromtagú bizottság a 

cselekmény súlyosságát mérlegeli, és 

a) a vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és az 
érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt, 

b) az adott tantárgyból - ha az nem javítóvizsga - a vizsgázót javítóvizsgára utasítja, vagy 
c) amennyiben a vizsga javítóvizsgaként került megszervezésre, a vizsgát vagy 

eredménytelennek nyilvánítja, vagy az a) pontban foglaltak szerint értékeli a vizsgázó 
teljesítményét. 

(7) A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait határozatba kell 

foglalni. 
70. § (1) Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga. A 

vizsgateremben egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat. 
(2) A vizsgázónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint 

amely időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották. 

(3) A szóbeli vizsgán a vizsgázó tantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és - 
amennyiben szükséges - kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Az egyes 

tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató tanár gondoskodik. 
(4) Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt kell biztosítani a 

szóbeli feleletet megelőzően. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait 
szabad előadásban kell elmondania. Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó esetében a feleltetés 

időtartama tizenöt percnél nem lehet több. 

(5) A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik. A 
tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg. 

(6) A vizsgázó segítség nélkül, önállóan felel, de ha önálló feleletét önhibájából nem tudja 
folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vét, a vizsgabizottság 

tagjaitól segítséget kaphat. 

(7) A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, ha 
meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte, vagy a tétel kifejtése során önálló 

feleletét önhibájából nem tudta folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai 
hibát vétett. A vizsgázó a tétel kifejtése során akkor szakítható félbe, ha súlyos tárgyi, logikai hibát 

vétett, vagy a rendelkezésre álló idő eltelt. 

(8) Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének 
értékelése nem éri el az elégséges szintet, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele. Ez 

esetben a szóbeli minősítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az elért 
pontszámot meg kell felezni és egész pontra fel kell kerekíteni, majd az osztályzatot ennek alapján 

kell kiszámítani. 
71. § (1) Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzás előtt 

legalább tizenöt perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget 

elhagyhatja. 
(2) Amikor a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a vizsgabizottság elnöke rávezeti a javasolt 

értékelést a vizsgajegyzőkönyvre. 
(3) A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 

szakértői bizottsági szakvéleménnyel megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján 

a) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 

számára harminc perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel meg kell növelni, 
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b) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 

a szóbeli vizsgát írásban teheti le, 
c) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 

írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet. 
(4) Ha a vizsgázónak a 68. § (4) bekezdése alapján engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga 

helyett szóbeli vizsgát tegyen vagy a szóbeli vizsgát írásban tegye le, és a vizsga írásbeli és szóbeli 
vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell húznia, és az engedélynek megfelelő tételeket kell 

kifejtenie. A felkészüléshez és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló időt tételenként kell számítani. 

A vizsgázó kérésére a második tétel kifejtése előtt legfeljebb tíz perc pihenőidőt kell adni, amely 
alatt a vizsgázó a vizsgahelyiséget elhagyhatja. 

(5) Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el, vagy a vizsga rendjét zavarja, a 
vizsgabizottság elnöke figyelmezteti a vizsgázót, hogy a szóbeli vizsgát befejezheti ugyan, de ha 

szabálytalanság elkövetését, a vizsga rendjének megzavarását a vizsgabizottság megállapítja, az 

elért eredményt megsemmisítheti. A figyelmeztetést a vizsga jegyzőkönyvében fel kell tüntetni. 
(6) A szóbeli vizsgán és a gyakorlati vizsgán elkövetett szabálytalanság esetében az igazgató az 

írásbeli vizsga erre vonatkozó rendelkezéseit alkalmazza. 
72. § (1) A gyakorlati vizsgarész szabályait akkor kell alkalmazni, ha a tantárgy helyi tantervben 

meghatározott követelményei eltérő rendelkezést nem állapítanak meg. 
(2) A gyakorlati vizsgafeladatokat - legkésőbb a vizsgát megelőző két hónappal - az iskola 

igazgatója hagyja jóvá. 

(3) A gyakorlati vizsgarészt akkor lehet megkezdeni, ha a vizsgabizottság elnöke meggyőződött 
a vizsgafeladatok elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétéről. 

(4) A gyakorlati vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati 
vizsgarész rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról, továbbá a gyakorlati vizsgarész 

helyére és a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi előírásokról. 

(5) A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához a vizsgázónak az adott tantárgynál helyben 
meghatározott idő áll a rendelkezésére. Ebbe az időbe a vizsgafeladatok ismertetésének ideje nem 

számít bele. A gyakorlati vizsgarész végrehajtásához rendelkezésre álló idő feladatok szerinti 
megosztására vonatkozóan a vizsgafeladatok leírása tartalmazhat rendelkezéseket. Nem 

számítható be a vizsgafeladatok végrehajtására rendelkezésre álló időbe a vizsgázónak fel nem 
róható okból kieső idő. 

(6) A gyakorlati vizsgarészt - a vizsgafeladatok számától függetlenül - egy érdemjeggyel kell 

értékelni. Az értékelésben fel kell tüntetni a vizsgázó nevét, születési helyét és idejét, a tanszak 
megnevezését, a vizsgamunka tárgyát, a végzett munka értékelését és a javasolt osztályzatot. Az 

értékelést a gyakorlati oktatást végző szaktanár írja alá. 
(7) A vizsgázó gyakorlati vizsgarészre kapott érdemjegyét a vizsgamunkára, a vizsga helyszínén 

készített önálló gyakorlati alkotásra vagy a vizsga helyszínén bemutatott gyakorlatra kapott 

osztályzatok alapján kell meghatározni. 
73. § (1) A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a kormányhivatal 

szervezi. A kormányhivatal a szakmai elméleti és szakmai gyakorlati vizsgatantárgyak esetén az 
érintett szakközépiskolai ágazat vagy szakképesítés - szakképzési törvényben meghatározott - 

országos szakképzési névjegyzéken szereplő szakértőjét kéri fel a vizsgabizottság tagjának 

(2) A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülője - a félév vagy a tanítási év utolsó napját megelőző 
harmincadik napig, az 51. § (7) bekezdésében meghatározott esetben az engedély megadását 

követő öt napon belül jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából független 
vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen 

tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az iskola igazgatója a bejelentést nyolc napon belül továbbítja a 
kormányhivatalnak, amelyik az első félév, valamint a tanítási év utolsó hetében szervezi meg a 

vizsgát. 

(3) A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülője - a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon 
belül kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor azt független 

vizsgabizottság előtt tehesse le. Az iskola a kérelmet nyolc napon belül továbbítja a 
kormányhivatalnak. 

(4) A kormányhivatal által szervezett független vizsgabizottságnak nem lehet tagja az a 

pedagógus, akinek a vizsgázó hozzátartozója, továbbá aki abban az iskolában tanít, amellyel a 

vizsgázó tanulói jogviszonyban áll. 
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C. Helyi adaptálás 

1. Osztályozó vizsga  

Az intézményi osztályozó vizsgát a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző két hétben 

kell megszervezni. 

Amennyiben az osztályozó vizsgát a nevelőtestület az osztályozó értekezleten határozza el, 

a vizsgát az értekezletet követő két hétben teheti le a tanuló. 

Osztályozó vizsgát kell tennie teljesítményének értékelése céljából a tanulónak, ha a tanítási 

év során jogszabályban meghatározott mértékű igazolt és igazolatlan hiányzást gyűjtött 

össze (250 óra), s emiatt félévi vagy év végi osztályzatát nem tudta a szaktanár 

megállapítani, de csak akkor, ha ezt a nevelőtestület jóváhagyja.  

Az osztályozó vizsgához vezethet a nagyobb mértékű hiányzás, illetve egy adott tantárgyból 

a tanítási órák több mint 30 % - a.  

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző két 

hétben, ha  

- felmentést kapott –kérelmére - a kötelező tanórai foglalkozások látogatása alól a 

Kt. 69.§ (2) bekezdése szerint sajátos helyzete miatt,  

- osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak abban az esetben is, ha előrehozott 

érettségi vizsgát kíván tenni olyan tantárgyból, amelynek a tanítása az intézmény helyi 

tanterve szerint csak magasabb évfolyamon fejeződik be. Ilyenkor a hiányzó év/évek 

tananyagából kell az írásbeli érettségi vizsgák megkezdéséig osztályozó vizsgát tennie.  

Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet. Ha a szabályosan 

megtartott osztályozó vizsga elégtelen, a tanulónak a tanévet ismételnie kell.  

 

2. Különbözeti vizsga  

A különbözeti vizsgák időpontját az igazgató határozza meg. 

Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja 

elő az intézmény a különbözeti vizsga letételét. Abból a tantárgyból vagy tantárgyrészből 

kell különbözeti vizsgát tennie a tanulónak, amelyet az intézmény a megkezdeni tervezett 

évfolyamtól alacsonyabb évfolyamon tanított, s amely tantárgy, tananyag ismerete feltétele 

a sikeres továbbhaladásnak, a magasabb évfolyamra lépésnek. 
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3. Javítóvizsga  

Ha a tanuló tanév végén – a tantárgyak számától függetlenül- elégtelen osztályzatot kap, 

javítóvizsgát tehet.  

Javítóvizsga augusztus 15. és augusztus 31. között szervezhető. 

A tanulót a vizsga eredményéről azonnal tájékoztatni kell. 

 

4. Pótló vizsga  

Abban az esetben, ha a tanuló önhibáján kívül nem tudja teljesíteni az 

osztályozó/pótló/különbözeti vizsga követelményeit, a teljes vizsga anyagából, vagy a nem 

teljesített vizsgarészből - kérelmére - pótló vizsgát tehet. Időpontját egyéni elbírálás alapján 

az igazgató jelöli ki. 

 

5. Érettségi vizsga 

Az érettségi vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó 

a) rendelkezik-e az általános műveltség alapjaival és olyan képességekkel, amelyek 

alkalmassá teszik az önművelésre; 

b) szert tett-e megfelelő tárgyi tudásra, gondolkodási és tájékozódási képességre, képes-e 

ismereteinek rendszerezésére és gyakorlati alkalmazására; 

c) felkészült-e a felsőoktatási intézményekben folyó tanulmányok megkezdésére. 

Az érettségi vizsga egyes vizsgatárgyaiból középszinten vagy emelt szinten tehető érettségi 

vizsga. 

 

6. Független vizsgabizottság előtt zajló vizsga  

A közoktatási törvény 11.§ (1) bekezdés o pontja a tanuló alapvető jogaként mondja ki, 

hogy tanulmányai során pedagógusaitól független bizottság előtt, tanulmányok alatti vizsgát 

tehet, amely lehet osztályozó-, és javítóvizsga.  

A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát az Oktatási Hivatal 

szervezi.  

A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője aláírásával – a félév, illetve a szorgalmi idő 

utolsó napját megelőző huszonkettedik munkanapig, amennyiben hiányzás miatt nem 
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értékelhető és osztályozó vizsga letételére kap engedélyt, az engedély megadását követő 

három napon belül jelentheti be, ha független vizsgabizottság előtt kíván vizsgát tenni.  

A tanuló amennyiben a tanév végén valamely tantárgyból / tantárgyakból megbukott, s 

javítóvizsgát tehet, a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül kérheti, hogy a 

javítóvizsgát független vizsgabizottság előtt tehesse le.  

Szakközépiskolában, szakiskolában az alkalmassági vizsga szabályai a szakmai szokásokból 

és az írott normákból fakadó egyedi regulák. 

 

7. Irányadónak tekintett jogszabályok 

 

1999.évi LXVIII. tv. A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. tv. módosításáról 

 

2010. LXXI. törvény, a közoktatásról szóló 1993. LXXIX. törvény módosításáról 2.§ (3) 

alapján)  

 

2011. CXC. tv. a nemzeti köznevelésről 

 

A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete 

 

 Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 6.§ 

 

11/1994. MKM-rendelethez kapcsolódó 9. számú melléklet 

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 

3.§(3) ; 4.§ (4) (1) 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a tanulmányi kötelezettségek 

teljesítéséről  
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IX. EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 

 
 

A. Bevezető 
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO, 1948) által megfogalmazott definíció szerint az 

egészség: ”testi, lelki, szociális jól-lét”. Ez az önállóságra, az alkalmazkodásra, az 

integrálódásra és a harmóniára való képességet jelenti. 

Ez a meghatározás az egészséget alapvető emberi jognak ”az élethez szükséges erőforrásnak” 

tekinti, mely egyben társadalmi befektetés is. 

Az egészségügyi állapot több tényezőtől függ: genetikai, környezeti, életmódbeli és az 

egészségügyi ellátórendszerhez köthető elemei vannak. 

Az egészségfejlesztés egy folyamat, melynek során képessé válunk saját egészségünk 

felügyelésére, javítására. 

Az egészségnevelés valójában az ehhez szükséges ismeretek, tudás megszerzése, illetve ezek 

révén cselekvésorientált, megfelelő életkészséggel rendelkező fiatalok „útnak indítását” 

jelenti.  

Az Európai Unió szakbizottságának meghatározása szerint a személyes egészséget 

befolyásoló életmódtényezők (health determinants) a következők: 

 Kövérség 

 Dohányzás 

 Személyes környezet szennyezettsége 

 Alkohol 

 Kábítószerek 

 Lelki, szellemi egészség 

 Szexuális egészség 

 Edzettség, testmozgás 

 Egészségnevelés 

 Sérülések, balesetek 

Ezek a tényezők kölcsönhatásban és kölcsönös függésben állnak egymással. 

Az életmódtényezőket tekintve nyilvánvaló, hogy az sem mindegy, hogy hogyan éljük az 

életünket! Ma már fontos mérőszámként foglalkoznak az egészségesen várható élettartam 

alakulásával. Ez az érték ma Magyarországon férfiak esetén 55.3, nők esetében 58 év (KSH - 

Szabó Zsuzsanna: Hány egészséges életévre számíthatunk?), ami nemzetközi 

összehasonlításban nem rossz érték, de nem jelenti azt, hogy nincs tennivaló. 
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A fiatalok egészségi állapotában nagy különbségek vannak. A felnőttkori betegségek gyakran 

gyerekkorban gyökereznek ezért jó, ha az iskola, a szülők és az egészségpolitika is tisztában 

van azzal, hogy milyen veszélyeknek vannak kitéve a fiatalok. 

 

 

B. Helyzetelemzés 

A Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Budapest 

belvárosában, a VI. kerületben található. Így jellemzőek rá mindazok a hátrányok, amelyek a 

XIX. századi városfejlesztés és építés hiányosságaiból adódnak. A sűrű beépítettség, a nyílt- 

és zöldterületek hiánya okozza elsősorban, hogy az iskola környezete a nagy forgalomtól 

zajos és rossz levegőjű. A szűk közterek szemetesek. A tömb-rehabilitációs feladatok több 

évtizedes elmaradása miatt a közvetlen környezet épületei rossz állapotúak, csak mostanában 

kezdték el rendbe hozni a környező házakat. 

Diákjaink a fővárosból és vonzáskörzetéből, illetve a környékről érkeznek. Évről évre 

egyre magasabb számban jelentkeznek és nyernek felvételt hozzánk roma származású fiatalok 

Az ő oktatásuk, nevelésük, beilleszkedésük segítése, szakmához, érettségihez juttatásuk 

komoly feladatot ró nevelőtestületünkre. 

Diákjaink összetétele, életkora befolyásolja egészségnevelési munkánk tartalmát és 

lehetőségeit 

 Oktatási profilunknak megfelelően különösen a 11. évfolyamtól a szakmai tárgyakat és 

ismereteket magasabb óraszámban, míg a közismereti, nem érettségi (köztük a 

természettudományos) tárgyakat kevesebb óraszámban, koncentráltan tanítjuk. Ezért évről 

évre már eddig is egyre nagyobb hangsúlyt fektettünk a környezet- és egészségtudatos 

magatartásformák intenzív és integrált fejlesztésére minden évfolyamon.  

Tekintve, hogy talán ez a korosztály a legveszélyeztetettebb, mindig is kiemelten 

kezeltük az egészségnevelést. A diákok támogatása azért is meghatározó feladat, mivel ebben 

az életkorban fejlődik és formálódik meghatározóan önismeretük, ekkor keresik helyüket a 

világban, építik közösségi és társas kapcsolataikat.  

Feladataink fontosságát emeli, hogy diákjaink között egyre több a veszélyeztetett, rossz 

szociális és családi körülmény között élő fiatal. Egészségi, mentális állapotuk felmérése és 

elemzése a kiindulópont jövőbeni munkánkhoz. Ezt a feladatot ma az iskolaorvos, a védőnő, a 

gyermekvédelmi felelős és az osztályfőnökök végzik. Alapvető az is, hogy tisztában legyünk 

diákjaink életviteli szokásaival. Ennek ismeretében tervezhetjük éves és hosszabbtávú 

nevelési munkánkat.  

Különösen fontosnak érezzük az egészséget és a személyiségfejlődést befolyásoló 

veszélyforrások fel- és megismertetését, a káros hatások szemléletes bemutatását. Ennek 

keretében rendszeresen szervezünk preventív előadásokat több témakörben is. A problémák a 

legszembetűnőbbek a mozgásszegény életmód, az étkezési zavarok, a dohányzás, a szexuális 

magatartás, a tanulási zavarok, az egyéb magatartási zavarok, az alkoholfogyasztás és az 

alkalmi drogfogyasztás terén. Így feladataink is e témák köré csoportosulnak. Biztosítjuk a 

rendszeres testedzést, így órarendileg a heti három-öt testnevelés órát, a kondicionáló terem 

fenntartását, s a délutáni edzéslehetőségeket. A dohányzás tilos az egész iskolaépületben. A 

helyes szexuális magatartás kialakítását célzó nevelés a szaktantárgyak, az osztályfőnöki órák 

és védőnői felvilágosítás keretében folyik. 
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Különösen fontos terület a legális és illegális élvezeti szerek fogyasztásának megelőzése, 

hatásaik széles körű ismertetése. Ebben az esetben a siker alapja a veszélyeztetettek hatékony 

kiszűrése, a családdal való folyamatos kapcsolattartás, a szülők és a pedagógusok képzése. 

Tanáraink módszertani továbbképzése lehetővé teszi, hogy a helyes tanulási módszerek 

elsajátíttatása is a tanórai képzés része lehessen minden évfolyamon. Ez segítheti tanulóinkat 

abban, hogy sikeresebben tanulhassanak, márpedig a magabiztos, önbizalommal teli ember 

kevésbé nyúl tudatmódosító szerekhez. Az eltelt időszakban tovább folytattuk tanáraink 

továbbképzését és így pedagógusaink nagy része eredményesen elvégezte a „ A tanulás 

tanítása” módszertani tanfolyamot, illetve sokan vettek részt a TISZK konfliktuskezelő 

tanfolyamán. A TISZK keretében lehetőségünk volt arra is, hogy leginkább rászoruló 

diákjaink is megismerkedhessenek a helyes, hatékony tanulás módszerével. 

A fentieket összefoglalva elmondhatjuk, hogy az egészségnevelés területei közül 

számoson értünk már el sikereket. Jövőbeni feladatunk, hogy minden területre rendelkezzünk 

kidolgozott programmal és részletesen lebontott akciótervvel, különös figyelmet szentelve a 

különböző tevékenységi területek szinkronizálására.  

 

 

C. A program törvényi, jogszabályi háttere 

 
1. Az 1991. évi XI. törvény kimondja, hogy az egészségnevelés állami feladat 

2. A 26/1997.évi NM rendelet az iskola egészségügyi ellátásról  

3. Az 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

4. A 243/2003.évi Kormányrendelet – a NAT kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról – szerint a helyi tantervnek biztosítania kell, hogy a tanulók az 

egészségfejlesztéssel kapcsolatos ismereteket elsajátíthassák. A NAT–ban 

megfogalmazott szociális és állampolgári kompetencia megköveteli, hogy az 

egyén rendelkezzék a saját fizikai és mentális egészségére vonatkozó 

ismeretekkel, és megértse az egészséges életvitelnek ebben játszott szerepét Az 

attitűdök tekintetében az együttműködés, a magabiztosság és az integritás a 

legfontosabb, de fontos még a személyes előitéletek leküzdése és a 

kompromisszumra való törekvés. Kiemelt fejlesztési feladat az énkép, önismeret, 

a testi, lelki egészség illetve a pozitív beállítódás és szokások kialakítása. Az 

iskola megkerülhetetlen feladata, hogy foglalkozzon a szexuális kultúra és 

magatartás kérdéseivel, a harmonikus párkapcsolatra, családi életre történő 

felkészítéssel. 

5. A 229/2012.évi Kormányrendelet az egészségnevelést köznevelési feladatként 

definiálja, amely térítésmentes. 

 

 

D. A program stratégiai céljai 

 

Iskolánk Egészségnevelési Programja stratégiai célkitűzéseit úgy alakítottuk ki, hogy azok 

összhangban legyenek az általános nevelési, oktatási céljainkkal. Fő törekvésünk, hogy 

kiegyensúlyozott személyiségű, harmonikus, az életben boldogulni tudó embereket neveljünk. 
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Ezért fejlesztjük tanulóink testi képességeit, önismeretét, kialakítjuk igényüket az 

egészségtudatos életmódra, életvezetésre. 

Célunk elérése érdekében: 

– képessé tesszük diákjainkat arra, hogy felmérjék saját egészségi állapotukat; 

– segítséget kívánunk nyújtani az egészségkárosító tényezők és azok veszélyeinek 

felismeréséhez; 

– képessé tesszük őket arra, hogy felismerjék és keressék az életminőség fogyasztáson 

túlmutató alkotóit; 

– felkészítjük őket társas és családi kapcsolataik tudatos tervezésére; 

– fejlesztjük toleranciakészségüket. 

Mivel az egészségnevelésnél fontos a megelőzés, ezért testületi szinten elkötelezzük 

magunkat a mentálhigiénés szemlélet, és a lelki egészségvédelem tudatos alkalmazása mellett. 

Ennek eszközei között szerepel a felvilágosítás, a különböző szűrések, tanácsadás.  

A közös siker érdekében meghatározónak tartjuk: 

– az életkori sajátosságok figyelembe vételét az iskolai napirend, és a tanulói órarend 

összeállításánál, 

– barátságos közösségi légkör kialakítását a tartalmas, együttes munkavégzés érdekében.  

 
 

E. Adottságaink, feltételrendszer 
 

1. Személyi feltételek 

Iskolán belüli humánerőforrás 

 Pozitív hozzáállású, felkészült nevelőtestület 

 Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

 Szabadidő-szervező 

 Balesetvédelmi felelős 

 Tűzvédelmi felelős 

 Iskolaorvos 

 Védőnő 

 Pszichológus 

 Módszertani képzések 

 Fejlesztőpedagógus 

Külső kapcsolatok: 

 Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálat 

 ÁNTSZ 

 Nevelési Tanácsadó 

 Szakorvosi rendelő (speciális szűrések) 
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2. Tárgyi feltételek 

Iskolaépület 

Iskolánk épülete négyszintes, hagyományos (nem panel) típusú. 

A jelenlegi tanulólétszám mellett alkalmas az oktatási-nevelési feladatok ellátására. 

Tantermek jelenleg csak a földszinten, az első és a második emeleten működnek. 

Korszerűsítésre szorulna a fűtéshálózatunk, és nyílászáróink. 

Tantermek 

Termeink nagysága változó. A kisebb, illetve az alagsori termeink kevésbé világosak, nem túl 

jól szellőztethetőek.  

Bennük a táblák megvilágítása megfelelő. Tiszták, lambériával védettek a falaik. Bútorzatuk 

megfelel az egészségügyi előírásoknak, életkori sajátosságoknak. 

Számítógéptermek 

Korszerű kivitelezésű, jól felszerelt, jó megvilágítású termek. A számítógépasztalok és a 

székek ergonómiai szempontból megfelelőek. 

Tornaterem 

A tornaterem mérete nem megfelelő, túl kicsi, zsúfolt.  

Folyosók 

A célnak megfelelők, de lehetnének tágasabbak.  

Mosdók 

A magas tanulólétszámhoz viszonyítva kevés a vizesblokkok száma. Nincs minden emeleten 

nemenként elkülönített mosdóhelység. Nincs ivókút az épületben. 

Tanári szoba 

Ez a helyiség zsúfolt, nem alkalmas a munkára, az órák előkészítésére, a felkészülésre. Nincs 

elegendő hely, szekrény.  

A második emeleten „tanári dolgozó” áll pedagógusaink rendelkezésre. 

Udvar 

Belvárosi iskolánk utcája folyamatos beépítettségű, minimális területű belső udvarral. Az 

udvar zárt, aszfaltozott, zöld felület nélküli. Virágok kihelyezésével igyekszünk 

barátságosabbá tenni. A területet kosárpalánk, pingpong asztal, padok „színesítik”. 

Étkeztetés 

Iskolánkban nincs ebédlő, ezért diákjaink meleg étkeztetését nem tudjuk megoldani az 

épületben. Ebben a korban is rendkívül fontos lenne a rendszeres meleg étel ebédidőben 

történő elfogyasztása.  

A közelben lévő Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakközépiskolával együttműködve, a másik 

iskola kapacitástöbbletét kihasználva lehetőséget tudunk nyújtani meleg ebéd igénylésére, 
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elfogyasztására. Ezzel nem nagyon élnek tanulóink annak ellenére, hogy kedvezmények 

adásával igyekszünk segíteni őket. 

Büfé 

Korszerű, igényes kialakítású, tágas, jól felszerelt helyiség. Alkalmas a kulturált étkezésre. 

Árukészlete változatos, törekszik az egészséges táplálkozásra. 

 Folyamatos választékbővítéssel, új korszerű termékek beszerzésével, kínálatával és 

árusításával igyekszünk tanulóink étkezési szokásait folyamatosan formálni, átalakítani. 

Egyéb étkezési módok 

Tízórai elfogyasztására a tantermekben nincs mód, de a büfé felújítását erre is gondolva 

végeztettük el. Tanulóink ma még csak elvétve élnek ezzel a lehetőséggel. 

Takarítás 

Iskolánk tisztasága megfelelő. Biztosítani tudjuk a tanítási idő alatti folyamatos takarítást is. 

Így még a téli esős, havas időben is mindig tiszta az épület. 

Zaj 

A külső forgalom zaja az utca felőli termekbe beszűrődik, ami különösen a kora nyári és őszi 

tanítási idő alatt zavaró. Sajnos, ezen belátható időn belül nem tudunk változtatni, illetve 

javítani. 

 

 

F. Feladatok 

 

Egészségvédelmi programunk célkitűzéseinek megvalósítása az egész tantestület feladata, 

hiszen csaknem minden egyes oktatási és képzési területre hárulnak feladatok. Ezen túl a 

testület tagjainak személyes példamutatása is alapvető eszköz a sikeres megvalósításhoz. 

Kiemelt szerep jut azonban az osztályfőnökökre, a biológiát és testnevelést oktató 

kollégákra, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatot ellátókra. Munkájuk jellegére való 

tekintettel kiemelt feladat hárul az iskolaorvosra, a védőnőre és a pszichológusra és a fejlesztő 

pedagógusra.  

Tevékenységi területenként meghatározott részcélok eléréséhez programokat dolgozunk 

ki. Ezeken belül különös fontosságú, közvetlen hatású eszköz a hatékony egészségügyi 

felvilágosítás. A tanórán kívüli tevékenység sikeres szervezését kiemelt eszközként kell 

használnunk, hiszen annak révén indirekt módon, szinte észrevétlenül van lehetőség az 

egészségvédelmi szempontok érvényesítésére. Így a továbbiakban (is) nagy szerepet szánunk 

a „suli-napnak”, a sportnapnak valamint a többi szabadban is végezhető tevékenységnek. 

Döntő szerep hárul az Iskolavezetésre és a Fenntartóra a programok megvalósításához 

szükséges (többlet) források és eszközök biztosítása révén. Így jelentős forrásigényű a 

sporteszközök és a drog-prevenciós programok szervezése.  
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1. Általános feladatok 

Az általánosak közé azokat az egészségnevelést érintő feladatokat emeljük ki, amelyek a 

tantestület egészére vonatkoznak, azaz nem rendelhetőek kizárólag egy vagy néhány oktatási 

és nevelési területhez.  

Így ide soroljuk a következőket: 

 Éves egészségnevelési program készítése (igazgatóhelyettes) 

 Tanulóink fejlődésének nyomon követése (felelős: osztályfőnökök, fejlesztő 

pedagógus, pszichológus, védőnő, iskolaorvos) 

 A szülőkkel a kommunikáció fejlesztése (felelős: osztályfőnöki munkaközösség) 

 Példamutató iskolai környezet teremtése (felelős: nevelőtestület, technikai dolgozók) 

 A tartalmas iskolai és közösségi élet további fejlesztése (felelős: iskolavezetés, 

nevelőtestület) 

Az elmúlt években tanulóink mentális állapota miatt egyre nagyobb gondot kellett és kell is 

fordítanunk a stresszoldás helyes technikáinak a megismertetésére, alkalmazására, a 

stresszmentes életvitel elsajátíttatására.  

 

2. Kiemelt jelentőségű feladatok 

Kiemelten kezeljük a dohányzással, valamint az alkohol- és drogfogyasztással kapcsolatos 

megelőző feladatokat, amit ezen addiktív szerek rendkívüli egészségkárosító hatása indokol. 

A dohányzást, alkohol- és drogfogyasztást, mint egy egységes addiktív magatartás 

serdülőkori megnyilvánulásait felfoghatjuk devianciaként, nem megfelelő konfliktus-

megoldási módszerként. E magatartásformáknak tinédzserkorban kitüntetett jelentőségük van. 

A serdülőkor átmeneti jellegű, a fiatalok számára kívánatos a felnőttekhez tartozás. A 

cigaretta, az alkohol vagy a szexuális aktivitás olyan magatartásformák, amelyek a felnőttek 

körében elfogadottak, a gyerekek számára ugyanakkor tiltottak és a tinédzserek ezek 

alkalmazásával átmenetileg átélhetik a felnőtt státuszt. A sikeres prevenció érdekében 

tudatában kell lennünk, hogy a felmérések szerint azok a serdülők, akik az egyik 

magatartásformát kipróbálják, többnyire a többit is, mivel ezek a viselkedési módok egy 

átfogó életmód megnyilvánulásai. Ezen kockázati magatartás azért is különösen veszélyes, 

mert komoly egészségügyi- és társadalmi probléma is. A jelenlegi statisztika szerint a 15–19 

év közötti nők 13%-a, férfiak 21%-a dohányzik. Alkohol esetén ezek a mutatók 23% és 43%! 

A folyamat többlépcsős, az egyszeri kipróbálástól a függőség kialakulásáig terjed. 

Mindezekből következik, hogy más-más egészségnevelési stratégia járhat sikerrel a 

kipróbálók, a rendszeres fogyasztók és a valóban deviáns fiatalok körében.  

Az iskola megelőző szerepe rendkívül fontos. Ennek elérése érdekében pedagógusainkat 

megismertettük az élvezeti szerek használatával kapcsolatos kritikus környezeti tényezőkkel 

és a drogfogyasztás felismerését lehetővé tevő jellemzőkkel (nevelési értekezlet, szórólapok, 

továbbképzések). Kapcsolódunk az országos programokhoz, összehangoljuk az ezzel 

foglalkozók munkáját, folyamatos monitorozást végzünk. Alapvető jelentőségű a szülővel, a 

családdal a megfelelő, egymás munkáját segítő kapcsolat kiépítése. Igyekszünk tanórán kívüli 

pezsgő iskolai életet létrehozni diákjaink aktív és alkotó közreműködésével. Lényegesnek 

tartjuk a hatékony megelőzés szempontjából, hogy a fiatalok számára vonzó alternatív 

időtöltési lehetőségeket ajánljunk, s rávezessük őket arra, hogy a mozgásszegény időtöltési 

formák (tévénézés, zenehallgatás, számítógép, videojáték) helyett testmozgással járó 

szórakozási lehetőségek közül is válasszanak. 
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 Kiemelt feladatunk annak bemutatása, hogy a társasági szórakozási lehetőségek sokkal 

széleskörűbbek annál, mint amelyeket a fiatalok általában ismernek. Az „örömszerző” drog- 

és alkoholfogyasztás veszélyét szinte törvényszerűen magában hordozó céltalan csellengés, a 

féktelen „discozás”, vagy a „plázázás” helyett hasznos csoportos szórakozási lehetőségeket 

kell bemutatni és elfogadtatni. Ennek keretében film klubbot működtetünk, és a könyvtár 

választékát a korosztályos igények szerint bővítjük. 

 

„Drogstratégiánk” célja, hogy diákjaink társadalmilag elfogadott módon értékeljék és 

viszonyuljanak a szerfogyasztáshoz. Ennek érdekében visszatérően foglalkozunk a 

szerfogyasztás ártalmaival, hatásai bemutatásával. A dohányzás, alkoholfogyasztás terén 

egyrészt a példamutatást tartjuk kiemelendőnek, másrészt a tanulmányi kirándulások, nyári 

táborok példáján keresztül ismételten megmutatni a hosszabbtávú „szermentes” tartalmas 

időtöltés lehetőségét.  

 

3. Osztályfőnöki feladatok 

Az osztályfőnöki feladatok közül kiemelten kezeljük a következőket: 

 A tanulók mentális állapotának felmérése, különös tekintettel a tanulók családi 

helyzetéből fakadó veszélyforrások felmérése; 

 Az önismeret és a helyes önértékelés fejlesztése; 

 A család szerepe fontosságának tudatosítása; 

 A közösségi és társas kapcsolatok fejlesztése, a párválasztás fontosságának 

tudatosítása. 

 

4. Szakórai oktatási és nevelési feladatok 

A szakórákon alapvető cél az egészséget befolyásoló helyes szokások kialakulásának 

támogatása az adott oktatási terület sajátos lehetőségeinek és eszközeinek segítségével. 

Biológia 

Itt ismerkednek meg az ember szervezeti felépítésével, az egészség megőrzésének 

fontosságával, az egészséget károsító hatásokkal, a helyes táplálkozás alapelemeivel, a 

különböző betegségek kialakulásával, életminőségünkre gyakorolt hatásukkal. Tanulóink 

életkora miatt különösen fontosnak tartjuk a helyes szexuális magatartás kialakítására való 

nevelést. Bemutatjuk a légszennyezettség, a dohányzás, az alkohol, a kábítószerek hatásait, 

megismertetjük diákjainkat a táplálkozási zavarok kialakulásához vezető okokkal. Oktató 

nevelő munkák gyakorlatias jellegű. Mivel sok esetben a szülői ház nem mindig képes a 

megfelelő attitűdök kialakítására így ez a szaktanár feladata is. Megjegyeznénk, hogy a heti 

egy, másfél óra keretében nehéz megoldani ezt a feladatot, pedig a gyerekek itt az átlagnál 

nagyobb érdeklődést tanúsítanak, amit érdemes lenne kihasználni. 

Testnevelés 

A testkultúra fejlesztés feladatai közül az alábbiakat tekintjük kiemeltnek:  

 Általános fizikai állapot fejlesztési program kidolgozása; 
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 Általános fizikai állapot felmérése, és a fejlesztési program hatásának rendszeres 

időszakos mérése; 

 A gyakorlatban tapasztalhatják meg a rendszeres mozgás kedvező hatását a 

szervezet állapotára; 

 Megtanulják a helyes testedzés metodikáját; 

 Kitartás, rendszeresség személyiségfejlesztő hatása. 

Fizika 

E tantárgyon keresztül tudatosíthatók „elektronikus világunk” egészségre gyakorolt hatásai, 

élettani veszélyforrásai, és elektronikus eszközeink megfelelő használata. 

Kémia  

Az élő és élettelen világot felépítő anyagok tulajdonságainak pontos ismerete hozzásegíti 

tanulóinkat a helyes táplálkozási szokások kialakításához, a környezet egészségkárosító 

tényezőinek tudatos elkerüléséhez. Szerves kémiai tanulmányaik pedig hozzájárulnak a 

drogok tulajdonságainak és hatásmechanizmusuk megértéséhez. 

Földrajz 

E tárgy keretében a természeti környezet állapotának az emberre gyakorolt hatását 

demonstrálhatjuk. A légszennyezettség, a környezetszennyezettség, a megfelelő 

hulladékgazdálkodás, vízminőség és a talaj állapotának ismerete és vizsgálata közvetlen 

módon is alkalmas az egészségnevelésre. 

 

5. Tanórán kívüli nevelési feladatok 

Iskolai rendezvények 

A gólyabál, a szalagavató és a ballagás, ha közvetve is, de jelentős szerepet játszik tanulóink 

személyiségfejlesztésében. E rendezvények közösségformáló hatásúak, hiszen a hovatartozás 

érzését, az „alma mater”- hez való kötődést erősítik.  

Volt tanulóink közül többen visszajárnak tanácsért, segítségért, ezért törekednünk kell 

arra, hogy ragaszkodó volt diákjainknak lehetőségük legyen értékátadóként segíteni jelenlegi 

diákjaink közösségi szemléletének erősítését. 

Tanulmányi kirándulás 

Ezek a programok jórészt osztálykeretekben bonyolódnak. Ebben az esetben a fő cél, feladat, 

hogy nem iskolai körülmények között, más helyzetekben is megismerhessék tanulóink 

egymást, felkészítsük őket új, esetleg váratlan feladatok megoldására, elvégzésére. 

Lehetőségük van ellenőrzött keretek között kipróbálni, pl.: szervező képességüket. 

Sporttevékenység 

Bár iskolánk adottságai az intenzív sport biztosíthatósága terén nem túl jók, igyekszünk minél 

több lehetőséget biztosítani diákjaink számára. Így a kondicionáló terem fenntartása, az 

aerobik és röplabda-edzési lehetőség, továbbá a gyógytestnevelés biztosított tanulóink 

számára. További lehetőséget jelentenek a városligeti sportpályák, illetve téli időszakban a 

jégpálya kihasználása. 
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Szakkörök 

E tevékenységi formák a szabadidő hasznos eltöltésére adnak lehetőséget. A teremhiány miatt 

évenként változó módon tudjuk meghirdetni ezeket a foglalkozásokat. Szakköreink nem 

kapcsolódnak szorosan a tananyagokhoz, de rendszerességüknél, s így tervezhető 

tematikájuknál fogva alkalmasak egymásra épülő, komplex személyiségfejlesztő programok 

megvalósítására. 

Túraszakkör 

A természetre, környezetünk állapotára, s benne saját felelősségünkre hívja fel a figyelmünket 

ez a szakkör, miközben testi kondíciónkat is javítja. Diákjaink egy kis része rendszeresen jár a 

természetet, túrázást kedvelő pedagógusainkkal a „foglalkozásokra”, de továbbra is fontos 

feladat a szakkör fokozott népszerűsítése.  

 

Színjátszó kör 

Pár éve működik iskolánkban a színjátszó kör rendkívül eredményesen. Az összes 

évfolyamról és képzési szintről jelentkeznek és vesznek részt munkájában a tanulók. 

Rendszeresen fellépnek iskolai rendezvényeken, illetve részt vesznek az iskolai 

megemlékezések megszervezésében, lebonyolításában. 

A Katona József Színházzal együttműködve diákjaink „élesben” is kipróbálhatják magukat. 

 

Kreatív kézműves szakkör 

A szabadidő hasznos és értelmes eltöltéséhez járul hozzá. A szakkör keretében számos 

ajándéktárgyat készítenek a gyerekek, megismerkednek a különböző kézműves technikákkal. 

A kétkezi munka öröme, az ünnepekre való készülés, készülődés erősíti a családhoz, illetve az 

együvé tartozás érzését így tanulóink egészséges személyiség fejlődését. Alternatív 

lehetőséget biztosítunk a tevékeny foglalkoztatás réven, hogy a szabadidő eltöltésének ne a 

csellengés, a bevásárló-központok megtekintése legyen az egyedüli célja. 

Suli-nap 

E háromnapos rendezvénysorozat eddig is több célt is szolgált, amelyek megvalósulása 

jelentős támogatást ad(hat) sikeres nevelőmunkánkhoz.  

Első napja a prevenció (drog, alkoholfogyasztás, dohányzás) jegyében telik: e 

tevékenységek ártalmait, negatív hatásait kötetlen módon, szakember segítségével, tanári 

felügyelet nélkül járják körbe. 

Második napja a közösségformálást, az ismerkedést szolgálja, vetélkedők szervezésével. 

Így többek közt mód van játékos ismeretátadásra is. 

A harmadik nap sportnap, amely alkalmas a közvetlen tanár-diák viszony kialakítására és 

formálására, az iskolai közösségi légkör ápolására. 

Gyógyszerkészlet, mentőláda 

Felelősök: rendelési napokon az iskolaorvos, védőnő, egyéb napokon a titkárság dolgozói. 

Helye: orvosi rendelő, titkárság. 

Iskolai mentőláda minősítése: elsősegély-felszerelés (B MSZ 13553-81) 

Tartalma: 
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– Gyorskötöző pólya, steril 5 m  10 cm 4 db; 5 m  8 cm, 4 db 

– Mull-lap, vágott, steril, 6 cm  6 cm, 1 csomag 

– Ragtapasz, 1 m  2,5 cm, 2 db 

– Steril mull, 0,5 m  80 cm, 4 db 

– Olló 

– Esmark kendő (szegett, háromszögletű) 100  100  141 cm, 1 db 

– Biztosítótű, 6 db 

– Fólia kesztyű, 1 pár 

– Chinoplast gyorskötés, 6  10 cm, 2 db 

– Betadine, 120 ml-es oldat, 1 doboz 

– Kéztisztító lap, 5 db 

– Elsősegélynyújtás képekben (segédlet), 1 db 

– Tartalomjegyzék, 1 db 

Iskolai gyógyszerkészlet 

– Pharmavit Calcium pezsgőtabletta, 1 doboz 

– No-spa tabletta, 1 doboz 

– Rubophen tabletta, 1 doboz 

– B6-vitamin, 1 doboz 

 

 

G. Egészségnevelési Program 

 

1. Előadássorozat 

– A csontrendszer betegségeiről, elváltozásairól, gyógytestnevelésről, sportról 

– Az allergiáról, különös tekintettel a parlagfűre; 

– A serdülőkor változásairól (önismeret, társismeret); 

– Természetes fogamzásgátlás és más módszerek; 

– A dohányzás ártalmai, etikája, gyógyítása, leszokás módja; 

– Személyi higiéné fontossága (bőrápolás, fogápolás, stb.); 

– „Az alkohol öl, butít és nyomorba dönt” – az alkohol káros hatásairól; 

– Legális és illegális drogokról, megelőzésükről, gyógyításukról 

– Szenvedélybetegségekről (játékszenvedély, számítógép-függés, mobiltelefon-függőség; 

– Nemi úton terjedő betegségek és következményeik; (AIDS, HPU és más) 

– Szerelem, szex, felelősség; 

– Tizenhét éves leányoknak és fiúknak a rákról és megelőzéséről, felismerésről (Mell 

önvizsgálata, here önvizsgálata – videofilm); 

– Egészséges táplálkozás, élelmiszer-higiene; 

– Személyi higienia (fogápolás, tisztálkodás, intim higiene, tetvesség, bőrápolás, napozás 

káros hatásairól) 

– Egészséges környezet (fertőző betegségekről, védőoltásokról, emésztőrendszeri 

betegségekről, megelőzésükről) 
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– Családi életre nevelés (házasság, gyerekvállalás, párkapcsolatok, jogok, kötelességek); 

– Mindennapi aktív testmozgás, sport; 

– Biztonságos környezet (elsősegélynyújtás, baleset-megelőzés). 

Videofilmek vetítése, plakátok kihelyezése, szóróanyagok osztása, egyéni védőnői tanácsadás 

Félfogadás: Kedden és csütörtökön 13-14 óra között és szünetekben 

 

2. Tanfolyamok (igény szerint) 

– Csecsemőápolás  

– Elsősegélynyújtó 

 

 

H. Elsősegély nyújtási alapismeretek elsajátításának iskolai terve 
A fiatalok életkori sajátossága, hogy szertelenek és gyakran éri őket baleset, ezért indokolt az 

elsősegélynyújtás ismereteinek oktatása az iskolában.    

 Szükséges, hogy a tanuló balesetek esetén felismerje és felelősségteljesen tudja kezelni 

a történteket.           

 Az elsősegély nyújtás elméleti alapismereteit az osztályfőnöki órák keretében 

sajátíthatják el a tanulók.         

 Az elsősegély nyújtás gyakorlati feladatait szakköri foglalkozáson gyakorolhatják.  

Suli-napokon vendégelőadók segítségével erősítjük a tanulók tudását az elsősegélynyújtásban. 

 

 

I. Drogstratégia 
„Az életben a legnehezebb az a 

rövid korszak, mikor 

a fiatal lélek a család, az iskola és 

a saját rabságából 

az önálló gondolkodásra és a 

szabadságra érik.” 

/Móricz Zsigmond/ 

 

1. Alapelvek, háttér 

Magyarországon a drogfogyasztás az egész társadalmat érintő igen súlyos kérdés, 

amelyre csak összefogással lehet megoldást találni. 

Az Országgyűlés által a 106/2009. (XII. 21.) határozatban elfogadott kábítószer-probléma 

kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai program (Nemzeti Drogstratégia 2010-2018), 

összhangban áll az Európai Unió Drogstratégiájával, amelynek célja „a társadalom és az 

egyén jólétének védelme és növelése, a közegészségügy védelme, magas szintű biztonság 
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nyújtása a lakosság számára, valamint a kábítószer-probléma kiegyensúlyozott, egységes 

megközelítése”. A Nemzeti Drogstratégia alapját képezik a vonatkozó ENSZ-egyezmények, 

az Egységes Kábítószer Egyezmény (1961), a Pszichotróp Anyagokról szóló Egyezmény 

(1971), illetve a Kábítószerek és Pszichotróp Anyagok Tiltott Forgalmazása Elleni 

Egyezmény (1988), amelyek a kábítószer-probléma kezelésének fontos jogi eszközei. A 

dokumentum célkitűzései figyelembe veszik továbbá az ENSZ Kábítószer Bizottságának 

2009. évi magas szintű szegmensén elfogadott Politikai Deklarációban és az ahhoz tartozó 

Akciótervben lefektetett kábítószer-politikai irányelveket. 

A Nemzeti Drogstratégiát az emberi méltóság, az egyéni és közösségi jogok tiszteletben 

tartása és védelme, az egészséghez és az egészséget támogató környezethez való jog biztosítása, 

az egyenlőség, a szabadság és a szolidaritás eszményeinek elismerése vezérli. A program a 

pillérek között első helyen említi a megelőzést és a közösségi beavatkozásokat, fő célként a 

következőképp fogalmaz: „A droghasználat megelőzése egy proaktív, többirányú, közösségi 

alapon szerveződő, több szektor együttműködését igénylő, kulturálisan érzékeny tevékenység, 

melynek célja az egyének, a családok és a helyi közösségek alkalmassá tétele az életesemények 

nyomán keletkező kihívásokkal való megküzdésben. A prevenciós folyamat tehát olyan 

körülmények létrejöttét támogatja, melyek eredményeképpen az érintettek testi, lelki, fizikai 

jólléte fokozódik, számukra egy biztonságos, egészséges életvitel gyakorlása válik lehetővé.” 

Ez a szemléletmód tükröződik iskolánk Drogstratégiájában is. Egy köznevelési 

intézményben nem elég felismerni a drogfogyasztó fiatalt és kellő ismereteket nyújtani a 

káros szenvedélyek következményeiről. Feladatunk a kritikus helyzet kialakulásának 

megelőzése oly módon, hogy a diákok életvezetésének, gondolkodásának átalakulását is 

támogatva megfelelő eszközöket és alternatívákat kínáljunk, melyekkel a különféle 

élethelyzetekben kialakuló problémáikat megfelelően lesznek képesek kezelni. 

Mivel e feladat megoldása komplex szemléletformálást igényel, nem beszélhetünk 

kizárólag drogstratégiáról vagy drogprevencióról, hanem helyesebb az egészséges életmódra 

nevelés egyik részterületeként említeni e tevékenységet. Pontosan ezért iskolánkban a 

Drogstratégia az Egészségnevelési Program szerves részét képezi. Kidolgozásakor figyelembe 

vettük tanulóink igényeit, életkori sajátosságait és elvárásait. Elsődleges feladatának a primer 

drogprevenciót tekintjük, így általános célunk, hogy a megfelelő életmód- és 

szemléletformálással megóvjuk a fiatalokat a kábítószer-fogyasztástól, tudatosítsuk a 

szenvedélybetegségek egészség- és személyiségkárosító hatását, továbbá hogy kialakítsuk a 

legális és illegális drogokkal szembeni elutasító magatartást. 

 

2. Drogstratégiánk célja 

 A tanulók életvezetési stílusát úgy alakítani, hogy képessé váljanak a káros szenvedélyek 

tudatos elutasítására. 

 Minden nevelési helyzetben biztosítanunk kell, hogy a segítségre szorulók és támogatást 

igénylők megkapják a szükséges odafordulást és törődést. 

 Az aktuális információk sokféle csatornán történő eljuttatása a diákokhoz, szülőkhöz és a 

tágabb környezethez. 

 A védő tényezők erősítése: összehangolt, céltudatos együttműködés szülők, tanárok, 

iskolavezetés, védőnők, segítő szervezetek között. 

 A diákok önismeretének fejlesztése, személyiségfejlesztés, megfelelő értékrend 

közvetítése, ezáltal a veszélyeztető tényezők hatásának tompítása a tanulók egészségmegőrző 
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szokásainak alakítása és a káros szenvedélyektől mentes életmód értékeit tükröző életvitel 

kialakítása. 

 A tantestület és a szülők egységes egészségfejlesztési szemléletmódjának formálása. 

 A tantestület tagjainak tájékoztatása, megnyerése az aktuális programok számára, 

bevonásuk a megvalósításukba. 

 A tantestület nevelési módszereinek gazdagítása, a kölcsönösen egymásra ható 

tapasztalatokra alapozott módszerrel. 

 A tantestület drogprevencióval kapcsolatos ismereteinek gyarapítása. 

 Készségfejlesztő módszerek alkalmazása a tanulók egészséges életmódra nevelésének 

folyamatában. 

 

3. Nehézségek 

 Az előző évek felmérése alapján kiderült, hogy a tanulók körében rendkívül elterjedt a 

dohányzás és az alkoholfogyasztás, és sajnálatosan nem sokkal kisebb mértékben a különféle 

drogok kipróbálása. 

 Kevés a tanításon kívüli, délutáni program, ami tömegeket mozgat meg. (Nem az iskolai 

lehetőségek hiányából eredően, hanem a diákok alulmotiváltsága miatt.) 

 A tanulók körében megjelenő mentális problémák: szorongás, depresszió, túlzott 

agresszivitás, erőszakos kommunikáció. 

 Folyamatosan csökkenő források mind humán, mind anyagi tekintetben. 

 

4. Igények 

 Több aktuális információra lenne szükségünk, ami gyakran külső partnerek bevonását 

igényelné. 

 Szorosabb együttműködés más köznevelési intézményekkel (információcsere). 

 Pénzügyi keret a programok finanszírozására. 

 Státuszok (Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, Szabadidő-szervező) jövőbeni 

megtartása, esetleg bővítése (például iskolai Drogügyi Koordinátorral). 

 

5. Konkrét feladatok 

 Kapcsolattartás (szülők, iskolaorvos, védőnő, karitatív szervezetek, helyi középiskolák, 

Nevelési Tanácsadó, KEF, rendőrség, alapítványok, egészségügyi szervezetek, egyéb). 

 Az iskolai könyvtár bővítése a megfelelő szakirodalommal (könyvek, videók). 

 Internet és egyéb média figyelemmel kísérése. 

 Kapcsolódó programok, események szervezése. 

 Aktuális helyzetelemzés készítése. 
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 Drogprevenciós programterv kidolgozása, amely szerves részét képezi az 

egészségfejlesztési programtervnek. 

 Pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérése. 

 Pedagógusok továbbképzése. Bővíteni azon kollégák körét, akik megfelelő 

továbbképzések elvégzésével szakmailag kompetenssé válnak a programban való aktív 

részvételre. 

 Kollégák megnyerése a programnak, bevonásuk a program megvalósításába, 

tájékoztatásuk a program céljáról, folyamatáról, eredményességéről, tapasztalatairól. 

 Olyan fórumok (pl. faliújság, plakát, iskolaújság, rádió) létrehozása, amelyen a 

szenvedélybetegségekkel kapcsolatos cikkek, érdekességek, graffitik, rajzok, fényképek stb. 

helyezhetők el, folyamatos témamegfigyelés valósítható meg a diákok és a pedagógusok 

részéről egyaránt. 

 Az év jeles napjaihoz kapcsolódó programok szervezése: 

 Esetmegbeszélések. 

 Változatos sport szabadidős programok biztosítása tanítási időn kívül. 

 Kulturális programok szervezése (pl.: filmvetítés, iskolabál, színház- és 

múzeumlátogatás, ünnepségek, rendhagyó tanórák). 

 A diákönkormányzat bevonása a programok kialakításába. 

 

6. Források 

 Humán erőforrás: az egészségnevelés területén elkötelezett pedagógusok, akik szakirányú 

továbbképzésben vettek részt, iskolaorvos, védőnő, iskolapszichológus, testnevelők, a 

diákönkormányzatot segítő pedagógus, osztályfőnök; 

 Kapcsolati lehetőségek: Védőnői Szakszolgálat, iskolafogászat és iskolaorvosi szolgálat, 

Nevelési Tanácsadók, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatok, ÁNTSZ, Kábítószer-

ellenes Fórum, kollégiumok, egyházak, az önkormányzat oktatási, egészségügyi, sport- és 

ifjúsági referense, rendőrség, civil szervezetek, az iskolában működő szülői munkaközösség, 

diákönkormányzat; 

 Anyagi források: saját és külső (elsősorban pályázati) 

 

7. Tárgyi források 

 iskolai tornaterem, aerobik terem, kondicionáló termek, 

 az iskolai belső udvarok, 

 multimédiás eszközök, 

 könyvtár: szakkönyvek, DVD- és videótár. 
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X. Mindennapos iskolai testedzés 
 

 A 2011. évi CXC Nemzeti Köznevelési Törvény 27.§ (11) előírja: 

„ Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti 

oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, 

amelyből legfeljebb heti két óra: 

a, a kerettanterv testnevelés tantárgyakra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott 

oktatásszervezés formákkal., műveltségterületi oktatással, 

b, iskolai sportkörben való sportolással,  

c, versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy 

amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanulókérelme alapján a tanévre érvényes 

versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet 

keretei között szervezett edzéssel váltható ki. 

(12 ) Az iskola a kötelező tanórai foglalkozások keretében gondoskodik a könnyített 

testnevelés szervezéséről.” 

Az egészségfejlesztő iskolai testmozgás célja a gyermekek egészséges testi-lelki 

fejlődésének elősegítése a testmozgás eszközeivel, hiszen tapasztaljuk, hogy a modern kor és 

az azzal együtt járó technológiák az embert olyan életmódba kényszeríthetik, amely a 

mozgásszegény életmódhoz, a fizikai képességek hanyatlásához vezethetnek, áttételesen 

előidézve ezzel a szellemi teljesítmény romlását is. 

Nagyon szomorú és elkeserítő, hogy a tanulók körében egyre több tanulónak kell 

gyógytestnevelés, vagy gyógytorna foglalkozásokon részt vennie. Ennek egyik 

következményeképpen hallgattuk sokáig, hogy a magyar honvédek milyen gyenge fizikai 

állapotban vannak és milyen alacsony a teljesítőképességük szintje. ,  

 , mindennapos testnevelés bevezetésével, remélhetőleg a tanulók fizikai, egészségi 

állapota javuló tendenciát fog mutatni a jövőben.. 

Tanórán kívüli sporttevékenységek és testedzés az iskolakeretein belül: 

– tömegsport foglalkozások (aerobic); 

– röplabda szakkör; 

– konditerem (erősítés, futás a futópadon); 

– háziverseny, mérkőzések osztályok között; 

– A tanulók sportági egyesületekbe, szakosztályokba irányításával a rendszeres, aktív 

sportolás elősegítése; 

– Könnyített testnevelés megszervezése; 

– Sportnap és egészségnap szervezése 

– Természetjárás, kirándulások szervezése; 

– Kerületi, budapesti versenyeken való részvétel. 
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Miszerint a fizikai ingerek gyakorisága messze elmarad az értelmi képességek fejlesztését 

közvetlenül szolgáló más tantárgyi ingerhatások mögött, továbbra is rendkívül fontosnak 

tartjuk a délelőtti testnevelés óraszámok növekedését. 

 

 

A. Módszertani szakanyag a fizikai állapot méréséhez és 

minősítéséhez 
 

1. Bevezetés 

A Közoktatási Törvény 41. §-ának  5. bekezdése, értelmében: „A nevelési oktatási 

intézményeknek gondoskodnia kel, az általános iskolában, középiskolában és szakiskolában 

évente két alkalommal a tanulók fizikai állapotának méréséről”. 

A 20/1997. II. 13. Végrehajtási rendelet, a NAT bevezetésével 1998 szeptemberében lett 

hatályos. 

A tanulók fizikai állapotának mérése nem cél, hanem eszköz az egészség szempontjából 

leglényegesebb kondicionális képességek tervszerű, tudatos, fokozatos fejlesztéséhez. 

Az általános fizikai teherbíró-képesség mérésének fő célja az oktatás területén az iskolai 

testnevelés és sport egészségmegőrző hatásának növelése, egészségmegőrző szerepének 

népszerűsítése, és tudatosítása az iskoláskorú fiatalok körében: 

– Minőségellenőrzés: az általános fizikai teherbíró-képesség egységes mérése, értékelése 

és minősítése. 

– Minőségbiztosítás: minden fiatal – képesség szerinti differenciált terheléssel, szükség 

esetén felzárkóztató program biztosításával – úgy jusson el a felnőtté válásig, hogy az 

egészséges létezéséhez szükséges fizikai fitnesz-szint „megkívántság”, vagy „kell” 

értékét elérje és megtartsa. 

– Az oktatásban eltöltött évek alatt a rendszeres testedzés egészség-megtartó, 

egészségjavító szerepének tudatosítása. A fizikai fittség méréséhez, önálló tudatos 

alkalmazásához szükséges edzéselméleti, humánbiológiai és sportági elméleti 

ismeretek folyamatos népszerűsítése, készség szintjéig gyakoroltatása. 

Az általános fizikai teherbíró-képesség mérésének gyakorlati haszna 

– A terhelhetőség/egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek 

mérésére kifejlesztett mérési és értékelési útmutató alapján elvégzett vizsgálatok 

lehetővé teszik az egyén, a közösség, a társadalom egészének, vagy bizonyos 

rétegeinek egészségszempontú fizikai állapotának számszerűen is kifejezhető 

megbecslését, a mért adatok egészséggel összefüggő értelmezését, elemzését. 

– A teljesítmény-élettani paraméterek különbözőségének felfedése, lehetőséget ad az 

egyénre szabott optimális edzésintenzitás szakszerű megválasztásához. 

– Biztosítja a pillanatnyi fizikai állapottal való szembesülést, a megadott 

követelményértékekhez viszonyítást. 

– Felfedi az egészség, a terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális 

képességek területén mutatkozó esetleges hiányosságokat, ezáltal lehetővé teszi azok 

mielőbbi tudatos felszámolását. 



93 

 

– Objektíven és megbízhatóan tükrözi társadalmi és helyi szinten egy-egy 

programcsomag, egyéni vagy csoportos foglakozások hatására bekövetkező változást. 

– A rendszeres időszakos ellenőrzés, folyamatos visszacsatolás jelent a hibák 

kiküszöböléséhez. 

– A fittség vizsgálat során a tanár egészség- és test-kulturális alapismereteket ad át, ezen 

ismeretek elsajátítása a rendszeres, tudatos testedzésre mozgósít, így nagymértékben 

hozzájárul, hogy fiataljaink mind nagyobb hányada felismerje, megtapasztalja, hogy a 

rendszeres fizikai aktivitásra szánt idő és anyagi ráfordítás többszörösen megtérül, ha 

az egészség, a cselekvő-képesség és a jó közérzet egész életünk folyamán megmarad. 

– A fizikai fittség mérés során már a kisiskolás korúak körében felszínre kerülnek, 

kitűnnek az egyes kondicionális képességek területén elért kimagasló eredményükkel a 

genetikailag kiváló – testi, biológiai, fiziológiai – adottságokat öröklő sportolni vágyó 

fiatalok. (Ez elsősorban azokban a sportágakban jelent nagyobb merítési lehetőséget, 

amelyekben a nemzetközileg is jegyzett élsportolói szint elérését az örökletes tényezők 

nagymértékben behatárolják.) 

– Ha már kisgyermekkortól elkezdjük a kondicionális képességek folyamatos, fokozatos 

fejlesztését, feltehetően valamennyi sportolni vágyó egészséges fiatal – különösebb 

örökletes tényezők megléte nélkül is – szorgalommal, kitartással eljuthat, akár NB. I-s 

szintig. 

Összefoglalva: az egyén az általános fizikai teherbíró-képessége mérése során választ kaphat 

arra, hogy fizikai terhelhetősége szempontjából jelenleg hol tart, hová kell felfejleszteni magát 

és hogyan tegye meg az első lépéseket. 

 

2. A tanulók fizikai állapotának mérésére alkalmazott módszerrel 

szemben támasztott legfőbb kritériumok 

– Megbízhatóság: a motorikus képességeken belül, a kondicionális képességek közül – 

jelen esetben – valóban az egészség szempontjából leglényegesebb faktorokat mérje. 

– Egyszerűség: a próba helyes technikai végrehajtása különösebb előképzettséget ne 

igényeljen. 

– Használhatóság: objektív mérési, értékelési és minősítési rendszer tartozzon hozzá, az 

elért teljesítmény mérésének pontossága a külső objektív és szubjektív feltételektől 

nem, vagy csak igen minimális mértékben függjön. 

– Alkalmazhatóság: a lehető legkisebb anyagi és időráfordítást igényeljen. 

– összehasonlítás: adjon módot összehasonlításra – standardhoz, vagy mások által mért – 

a nemzetközi és hazai vonatkozású eredmények alapján. 

Egyszerű vizsgálati módszerek az általános fizikai teherbíró-képesség műszerek nélküli 

méréséhez 

Mini Hungarofit: 7 éves kortól (1+4 motorikus próbában elért teljesítmény alapján) 

I. Aerob állóképesség mérése: Cooper-teszt, futással. 

II. Általános testi erő, erő-állóképesség mérése. 

1) Helyből távolugrás (a láb dinamikus erejének mérésére). 

2) Hanyattfekvésből felülés (a hasizmok erő-állóképességének mérésére). 

3) Hasonfekvésből törzsemelés (a hátizmok erő-állóképességének mérésére). 
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4) Fekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás (a vállövi és a karizmok dinamikus erő-állóképességének mérésére). 

Tájékoztató jelleggel (1+3 motorikus próbában elért teljesítmény alapján.) 

I. Aerob állóképesség mérése. 

II. Általános testi erő, erő-állóképesség mérése. 

1) Helyből távolugrás (a láb dinamikus erejének mérésére). 

2) Hanyattfekvésből felülés (a hasizmok erő-állóképességének mérésére). 

3) Hasonfekvésből törzsemelés (a hátizmok erő-állóképességének mérésére). 

Értékelési rendszer az általános fizikai teherbíró-képesség minősítéséhez 

A vizsgálati módszerhez tartozó megbízható értékelési és minősítési rendszer, nagyszámú 

mérési eredményen alapul. 

Az elérhető maximális pontérték: 140 pont 

I. Aerob állóképesség: maximálisan 77 pont 

II. Izomerő-állóképesség: maximálisan 63 pont 

MINI HUNGAROFIT (1+4 motorikus próbában elért teljesítmény alapján.) 

I. Aerob állóképesség: maximálisan 77 pont 

II. Izomerő-állóképesség: 21+3x14 pont = maximálisan 63 pont 

MINŐSÍTÉSI RENDSZER 

Kategóriák az általános fizikai teherbíró képesség minősítéséhez: 

 0 – 20,5 pont igen gyenge 

 21 – 40,5 pont gyenge 

 41 – 60,5 pont kifogásolható 

 61 – 80,5 pont közepes 

 81 – 100,5 pont jó 

 101 – 120,5 pont  kiváló 

 121 – 140,0 pont  extra 

Az általános fizikai teherbíró képesség minősítésekor ügyelni kell arra, hogy minden egyes 

motorikus próbánál csak az adott próbában megjelölt maximális pontszám adható. Az egyes 

próbákban, a maximális pontszám elérése utáni többletteljesítményért jutalom pont, ebben az 

esetben nem adható. 

IGEN GYENGE (0–20,5 pont) 

Gyenge fizikai állapota miatt, a mindennapi tevékenységének maradéktalan elvégzése, 

legtöbb esetben olyan fizikai-szellemi megterhelést jelent, hogy rendszeresen fáradtnak, 

kimerültnek érzi magát. Figyelem terjedelmének, tartósságának növeléséhez, közérzetének – 

átmeneti – javításához igen gyakran különféle élénkítő szerek, esetenként gyógyszerek 
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fogyasztására van szükség. Hajlamos a gyakori megbetegedésre. Immunrendszerét a kisebb 

fertőzések, könnyebb megbetegedések leküzdése is már igen gyakran komoly feladat elé 

állítják. 

GYENGE (21–40,5 pont) 

Az egésznapi tevékenységétől még gyakran fárad el annyira, hogy nem tudja kipihenni magát 

egyik napról a másikra, ezért estére sokszor fáradtnak, levertnek, kimerültnek, rosszkedvűnek 

érzi magát. 

KIFOGÁSOLHATÓ (41–60,5 pont) 

A rendszeres mindennapi tevékenységétől ugyan már ritkán fárad el, de a váratlan 

többletmunka még erősen igénybe veszi. 

KÖZEPES (61–80,5 pont) 

Elérte azt a szintet, amely elegendő ahhoz, hogy az egészséges létezése stabil maradjon, azaz 

tartósan kiegyensúlyozottan, jó közérzettel élhessen. Rendszeres, heti 2-3 óra testedzéssel a 

továbbiakban, törekedjen arra, hogy a későbbi élete folyamán is egészsége megőrzése 

érdekében, legalább ezt a szintet megtartsa. 

JÓ (81–100,5 pont) 

Ezt a szintet általában azoknak sikerül elérni, akik valamilyen sportágban alacsonyabb szintű 

szakosztályban, ill. amatőr szinten rendszeresen edzenek, versenyeznek. Ha valaki arra az 

elhatározásra jut, hogy élsportoló szeretne lenni legjobb, ha minél előbb hozzákezd az 

alapvető kondicionális képességeinek magasabb szintre fejlesztéséhez. 

KIVÁLÓ (101–120,5 pont) 

Aki ezt a szintet eléri, már joggal reménykedhet abban, hogy speciálisan is olyan jól 

terhelhető fizikailag, hogy néhány sportágban már akár élsportoló is lehet. 

EXTRA (121–140 pont) 

Ha valaki ezt a szintet eléri és megtartja, akkor az általános fizikai teherbíró képessége 

terültén elérte azt a szintet, hogy fizikailag kiválóan terhelhető. Az eddigi vizsgálataink 

szerint, ez egyben azt is jelenti, hogy alkalmassá vált szinte valamennyi sportágban, olyan 

rendszeres, magas szintű sportági specifikus edzés elvégezésére, hogy nemzetközi szinten is 

csúcsteljesítményt érjen el.  

Élsportolóknak 19 év felett is az egész sportpályafutásuk alatt, folyamatos odafigyeléssel 

arra kell törekedni, hogy az általános fizikai teherbíró-képességük szintjét a sportághoz 

szükséges „megkívántság” szintjén tartsák. 

A minősítő kategóriák egyénre szóló értelmezésénél ismernünk kell a megkívántság vagy 

a szükségesség mértékét. 

Az általános fizikai teherbíró-képesség (az aerobik teljesítőképesség és az izomerő) 

fejlettsége, akkor tekinthető kiegyensúlyozottnak/harmonikusnak, ha a próbázó a vizsgálat 

során elért összes pontszámainak legalább a felét az aerobik állóképesség mérésére 

alkalmazott próbában szerzi meg. 
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3. Általános vizsgálati szempontok 

A vizsgálatot életkorra és nemre való tekintet nélkül minden olyan egészséges tanuló 

elvégezheti, aki az iskolai testnevelés alól nem kap teljes felmentést. 

A könnyített- és a gyógy-testnevelésre utalt tanulók általános izomerejének minősítése 

csak – szakorvosi véleményezés alapján – az orvos által nem tiltott motorikus próbákban elért 

teljesítmény alapján végezhető el. 

– A vizsgálat megkezdése előtt a próbázónak tisztában kell lenni a vizsgálat céljával, 

gyakorlati hasznosságával és az elvégzendő feladatokkal. 

– A vizsgálati módszert, az erre a célra elkészített mérési útmutató alapján kell elvégezni. 

– Az általános fizikai teherbíró-képesség pontértékeinek meghatározása a táblázatok 

alapján történik. 

– A motorikus próbákat sportöltözetben, jól szellőző, nagy teremben, illetve szabadtéren 

célszerű végrehajtani. 

– Minden motorikus próba elvégzését általános és speciális bemelegítés előzze meg. 

– A kondicionális képességek mérésre alkalmazott motorikus próbák elvégzését az 

izomerő mérésére alkalmazott próbákkal kell elkezdeni. 

Egyéb tanácsok a próbák elvégzéséhez 

E vizsgálati módszert alkotó motorikus próbák a természetes mozgásra épülnek, ezért olyan 

egyszerűek, hogy végrehajtásukhoz szükséges technikai szintet már rövid gyakorlási időszak 

után is bárki könnyedén el tudja sajátítani. 

A tesztekben elért teljesítmény nagymértékben függ nem csak a végrehajtással 

kapcsolatos módszertani eljárási utasítások szigorú betartásától, (a mérő személyzet gondos 

szakmai felkészítésétől) hanem a vizsgált személlyel való együttműködés minőségétől és 

mértékétől, azaz vizsgálat elvégzésével kapcsolatos szemlélettől. 

Igen fontos, hogy vizsgálat megkezdése előtt a tanulókat még egyszer tájékoztassuk a 

vizsgálat céljáról, gyakorlati hasznáról, az elvégzendő feladatok pontos végrehatásáról. 

A próbázót szeretettel, barátsággal bátorítsuk, biztatassuk az (osztálytársakkal együtt) a 

tőle telhető lehető legjobb teljesítmény elérése érdekében. 

A próbák elvégzését az elért teljesítmény értékelését, a pillanatnyi fizikai állapot 

minősítését a tanulók egyre aktívabb közreműködésével e mérési és értékelési útmutató 

alapján kell elvégezni. 

A motorikus próbákat sport öltözetben, szabad téren, vagy jól szellőztethető teremben, a 

hazai éghajlatnak megfelelően (kb. 10-25 C° fok közötti) nem túl hidegben vagy melegben, 

optimális hőmérsékleten a legcélszerűbb végezni. 

A próbák elvégzését mindig előzze meg általános és speciális bemelegítés. 

A teljes próbarendszert egy (maximálisan két) héten belül kell elvégezni. 

Ha a teljes próbarendszer elvégzését egy napra tervezzük, akkor az általános izomerőt, 

erő-állóképességet mérő próbákat ajánlatos először elvégezni. 

Törekedni kell arra, hogy az aerobik próba elvégzésének időpontjáig ne csak fizikailag, 

hanem pszichikailag, technikailag és taktikailag is úgy készítsük fel a fiatalokat, hogy ne 

szorongjanak és ne szenvedjenek futás/kocogás közben. 

Meg kell velük értetni, hogy az emberek nem csak különféle – testi, biológiai fiziológiai 

– adottságokkal születnek, hanem a különféle iskolákban különféle erősségű (intenzitású) 
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testnevelési órákat tartanak a tanárok, illetve az edzéseket az edzők, ezért még az egészséges 

tanulók pillanatnyi fizikai állapota között is igen lényeges különbségek lehetnek. 

El kell érni, hogy senkinek ne legyen szégyenérzete azért, mert jelenleg esetleg a 

leggyengébb fizikai állapotban lévők csoportjához tartozik. 

De ugyanakkor hívjuk fel a tanulók figyelmét arra, hogy tanári segítség mellett csak egy 

kis igyekezet és akaraterő kell ahhoz, hogy fizikai állapotát illetően felzárkózzon arra a 

szintre, amely már elegendő ahhoz, hogy mindennapjai jó közérzettel testileg-szellemileg-

lelkileg kiegyensúlyozottan teljenek. 

Meg kell értetni velük, hogy elsősorban saját érdekük, hogy képesség szerinti fokozatos 

terheléssel, (pl. délutáni sportfoglalkozás, házi feladat vagy hetente legalább egy tanórán túli 

sportolási formával még a leggyengébb fizikai állapotban lévő fiatal is) 2-3 év alatt 

felszámolják az egészség szempontjából leglényegesebb kondícionális hiányosságaikat. Így 

életük későbbi szakaszában már „csak arra” kell törekedniük, hogy fizikai állapotukat 

„legalább” az életkoruknak megfelelően a „kell”, illetve a „szükségesség” szintjén tartsák. 

Figyelem! Az általános testi erő, erő-állóképesség mérésre alkalmazott motorikus próbákat a 

leírásnak megfelelően, technikailag pontosan kell elvégeztetni! 

Motorikus próbák az aerobik állóképesség műszerek nélküli méréséhez 

Mire utal a jó állóképesség? 

– A szív és a vázizomzat jó hajszálérhálózatára 

– Gazdaságos szívműködésre 

– Jó rehabilitációs lehetőségre 

Választási lehetőségek: 

– Síkfutás (1609 m, illetve 2000 m), vagy 

– Cooper-teszt, 12 percig tartó folyamatos futás/kocogás, illetve szükség esetén úszás. 

A leggyakrabban előforduló hibák: 

– a tanuló fél a futástól, mert az előző mérések során rossz emléke van róla, 

– a tanuló a pillanatnyi állapotához képest túl gyorsan kezdi a futást (rövid idő alatt le 

kell állnia a futással, mert folyamatosan egyre növekvő oxigén adósság lép fel), 

– nem megfelelő intenzitással halad előre: túl gyorsan, vagy túl lassan, 

– futás közben gyakori az intenzitásváltoztatás. 

Motorikus próbák az általános testi erő, erő-állóképesség méréséhez 

Az alsó végtag dinamikus erejének mérése 

Helyből távolugrás (m). 

A gyakorlat végrehajtása: 

Kiinduló helyzet: a vizsgált személy az elugróvonal (elugródeszka) mögött oldalterpeszbe áll 

(a lábfejek párhuzamosak és egymástól kb. 20-40 cm távolságra vannak) úgy, hogy a 

cipőorrával a vonalat nem érinti. 



98 

 

Feladat: térdhajlítás (és ezzel egyidejű páros karlendítés hátra, hátsó rézsútos mélytartás 

helyzetéig), – majd (páros karlendítéssel előre) – páros lábú elrugaszkodás és elugrás előre. A 

talajfogás páros lábbal történik. 

Értékelés: az ugróvonalra merőlegesen, az utolsó nyom és az elugró vonal közötti 

legrövidebb távolságot mérjük: 1 cm-es pontossággal. 

A bemelegítő ugrásokat követően, a próba során maximum 3 kísérleti lehetőség megadásával, 

a legnagyobb ugrás eredményét kell figyelembe venni a pontértékre történő átszámításkor. 

A leggyakrabban előforduló hibák: 

– a kiinduló helyzetet nem a leírtak értelmében veszi fel a próbázó, ezért az 

elrugaszkodás, elugrás nem páros lábról történik, 

– talajfogás nem két lábra történik, 

– az elrugaszkodás pillanatában a térdhajlítás és a karlendítés nincs összhangban. 

A mozgásban résztvevő főbb izmok: nagyon komplex mozgás, szinte minden izom dolgozik. 

1. fázis – elrugaszkodás: négyfejű combizom; combhajlítók: félig inas, félig hártyás, kétfejű 

combizom; háromfejű lábszárizom. A mozgásban résztvevő egyéb izmok: nagy mellizom, 

mély hátizom, hasizmok, nagy farizom. 

2. fázis – légmunka: delta izom; csuklyás izom; elülső fűrészizom; nagy farizom; hasizmok: 

egyenes hasizom, haránt hasizom, belső ferdehasizom, külső ferdehasizom; háromfejű lábszár 

izom. 

3. fázis – talajfogás: combhajlítók: félig inas, félig hártyás, kétfejű combizom; nagy farizom; 

háromfejű lábszár izom; négyfejű combizom. 

A vállövi és a karizmok erő-állóképességének mérése 

Fekvőtámaszban karhajlítás és - nyújtás folyamatosan, kifáradásig (db). Maximális időtartam: nők 1,5 

perc, férfiak 3 perc. 

A gyakorlat végrehajtása: 

Kiinduló helyzet: mellsőfekvőtámaszban a tenyerek vállszélességben vannak egymástól, – a 

kéztámasz előrenéző ujjakkal történik – a törzs egyenes, – a fej a törzs meghosszabbításában 

van – a térd nyújtott, a láb zárt, a kar az alátámasztási felületre merőleges. 

Feladat: A vizsgált személy mellső fekvőtámaszból indítva karhajlítást- és nyújtást végez. A 

törzs (és a fej) feszes, egyenes tartását a karnyújtás- és karhajlítás ideje alatt is meg kell 

követelni. A karhajlítás addig történik, amíg a felkar vízszintes helyzetbe nem kerül. Az 

egységes végrehajtás elősegítése érdekében, a tanulók mellkasa alá, egy két literes vízzel, 

vagy homokkal töltött műanyag flakont tehetünk, melynek mellkassal történő megérintése, a 

kívánt testhelyzetet eredményezi. 

Értékelés: a megadott időhatáron belül, szünet nélküli szabályosan végrehajtott ismétlések 

száma. A gyakorlat egyenletes, nem gyors tempóban végzendő. 

A leggyakrabban előforduló hibák: 

– a kiinduló helyzetet nem a leírtak értelmében veszi fel a próbázó, 

– a gyakorlat végrehajtása közben a törzs feszes egyenes tartása elmarad, 

– a karhajlítás során a felkar nem éri el a vízszintes helyzetet, 

– a gyakorlat végrehajtása túl gyors, a kar megfelelő kinyújtása elmarad, 

– a gyakorlat végrehajtása nem folyamatos. 
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Vigyázat! Amint az ágyéki gerincszakasz (a törzs) egyenes feszes tartása megszűnik (= a has 

lesüllyed), a gyakorlatot azonnal abba kell hagyatni, mert ekkor az ágyéki gerincet károsító 

nyíró erők lépnek fel! 

A mozgásban résztvevő főbb izmok: nagy mellizom; nagy farizmok; háromfejű karizom; 

delta izom; hasizmok: egyenes hasizom, haránt hasizom, belső ferdehasizom, külső 

ferdehasizom. 

A hátizmok erő-állóképességének mérése. 

Hasonfekvésből törzsemelés és leengedés folyamatosan, kifáradásig (db). Maximális 

időtartam: 4 perc. 

A gyakorlat végrehajtása: 

Kiinduló helyzet: a vizsgált személy torna, vagy egyéb nem puha szőnyegen hasán fekszik 

úgy, hogy a homlokával és behajlított karjaival megérinti a talajt, mindkét tenyere a tarkón 

van. A hasizom és a farizom egyidejű megfeszítésével a medencét középhelyzetben rögzíti, és 

ezt a gyakorlat során végéig megtartja. A lábakat nem kell leszorítani! 

Feladat: 

1. ütem: törzs - és tarkóra tett karemelés (hajlított karral), 

2. ütem: karnyújtás és magas tartásban taps a fej fölött, 

3. ütem: karhajlítással mindkét tenyerét visszateszi a tarkójára, 

4. ütem: törzs- és karok leengedésével kiinduló helyzet. 

Hasonfekvés után újabb törzsemelés következik. 

A gyakorlat végrehajtása egyenletes, nem gyors tempóban történik. 

Értékelés: a megadott időhatáron belül, szünet nélküli szabályosan végrehajtott ismétlések 

száma. 

A leggyakrabban előforduló hibák: 

– a kiinduló helyzetet nem a leírtak értelmében veszi fel a próbázó, 

– a gyakorlat végrehajtása közben a has és a farizom egyidejű megfeszítésével a medence 

középhelyzetben való rögzítése elmarad, 

– a gyakorlat végrehajtása túl gyors, a törzsemeléssel egy időben a karok kiinduló 

helyzetét a próbázó nem tartja meg (a karokat a könyökök összeérintéséhez túl korán 

leengedi), 

– a törzs visszaengedése előtt a próbázó a karokat nem emeli vissza a kiinduló helyzetbe, 

– a próbázó a gyakorlat végrehajtása közben túlzottan megemeli a fejét és a törzsét, 

– a gyakorlat végrehajtása nem folyamatos. 

Vigyázat! A farizom és a hasizom egyidejű megfeszítése a gyakorlat során végig feltétlenül 

megtartandó, ellenkező esetben az ágyéki gerincet károsító erők ébrednek és működnek! A 

gyakorlat során a lábakat azért nem szabad leszorítani, mert a hosszú emelőkar miatt az 

ágyéki gerincszakaszon – izomgyengeség esetén pedig feljebb is – a gerincet károsító nyíró 

erők lépnek fel. 

A mozgásban résztvevő főbb izmok: mélyhátizmok: hosszú hátizom, külsőoldali csípő-

bordaizom; kis- és nagy rombuszizom; csuklyás izom (főleg a középső része); nagy farizom; 

elülső fűrészizom. Hosszú erőkarral erőteljesebb a trapézizom alsó és a mélyhátizmok ágyéki 

szakaszának a munkája. 
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A hasizmok erő-állóképességének mérése 

Hanyattfekvésből felülés és visszaereszkedés folyamatosan, kifáradásig (db). Maximális 

időtartam: 4 perc. 

A gyakorlat végrehajtása: 

Kiinduló helyzet: a vizsgált személy torna, vagy egyéb nem puha szőnyegen a hátán fekszik 

és mindkét térdét 90 fokos szögben behajlítja, a lábfejeket felteszi a bordásfalra, vagy a 

tornazsámolyra, vagy a talajra. A vizsgált személy mindkét könyöke előre néz, kezeinek ujjai 

a fülkagyló mögött támaszkodnak. (A próbázó lábát külső erővel nem kell leszorítani.) 

Feladat: a vizsgált személy a nyaki gerinc indításával, a gerincszakaszokat fokozatosan 

felemelve üljön fel úgy, hogy a combokat azonos oldali (előrenéző) könyökeivel érintse meg. 

Ezután a derék indításával a gerincszakaszokat fokozatosan leengedve feküdjön vissza. A 

fentiek szerint végrehajtott módon újabb felülés és hanyattfekvés következik folyamatosan. 

Értékelés: a megadott időhatáron belül, szünet nélküli szabályosan végrehajtott ismétlések 

száma. 

A gyakorlat végrehajtása egyenletes, nem gyors tempóban történik. 

Leggyakrabban előforduló hibák: 

– a kiinduló helyzetet nem a leírtak értelmében veszi fel a próbázó, 

– a gyakorlat végrehajtásakor a vizsgált személy - a nyaki gerincszakasz indításával - a 

gerincszakaszokat nem fokozatosan emeli fel, illetve visszaengedéskor nem a derék 

indításával engedi vissza (pl. lendületszerzéssel ül fel), 

– a gyakorlat végrehajtása nem folyamatos. 

Vigyázat! Ha a gerincszakaszokat nem lassan, fokozatosan emeljük el és engedjük vissza, 

vagy ha a lábakat külső erő szorítja le (pl. társ), akkor az ágyéki gerincet károsító erők 

ébrednek és működnek! 

A mozgásban résztvevő főbb izmok: főként az egyenes hasizom felső szakasza dolgozik, de a 

többi hasizom is besegít. Hasizmok: egyenes hasizom, haránt hasizom, belső ferdehasizom, 

külső ferdehasizom. 

A KITŰZÖTT CÉLOK ELÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ALAPVETŐ FELTÉTELEK 

Az oktatás minden szintjén 

– Növelni kell a testnevelés és sport egészségmegőrző hatását. 

– Tudatosítani kell a testnevelés és sport preventív rekreációs értékeit. 

– A kerettantervben kiemelt szerepet kell adni az egészség szempontjából leglényegesebb 

kondicionális képességek tudatos, fokozatos fejlesztésének. 

– Képesség szerinti differenciált – egyénre szabott – terheléssel nagyobb hangsúlyt kell 

adni az egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek területén 

mutatkozó esetleges hiányosságok felszámolásának (pl. a gyenge fizikuma miatt 

egészségileg hátrányos helyzetű) 

– Igen gyenge, gyenge - fiatalok számára heti két óra intézményen belüli térítésmentes 

könnyített testnevelési foglakozás keretén belül). 

– Növelni kell a testnevelési órák számát: NAT! Az éves összóraszámtól függetlenül, 

jogszabállyal kell biztosítani valamennyi közoktatási intézmény számára a minimális 

heti 3 tanórai testnevelést! 



101 

 

– Kötelezni kell a működtetőket a törvényben előírtak betartására: állam, 

önkormányzatok, szakfelügyelet stb. 

– Növelni kell a testnevelésen kívüli sportolási lehetőségeket: iskolai sport, diáksport, 

szabadidősport. 

Évenkénti elvárható korrekciós átlagos fejlődési normák: 

– Igen gyenge minősítés esetén 15–20 pont (ez akár 400 %-os önfejlődést jelenthet). 

– Gyenge minősítés esetén 12–17 pont (kb. 45–85 %-os önfejlődést jelenthet). 

– Kifogásolható minősítés esetén 11–16 pont (kb. 25–40 %-os önfejlődést is jelenthet). 

– Közepes minősítés esetén 10–15 pont (kb. 5–10 %-os önfejlődést jelenthet). 

(Az adatok tájékoztató jelleggel bírnak.) 

Várható eredmény: olyan kiegyensúlyozott, fizikailag, mentálisan, morálisan egészséges, 

fegyelmezett fiatalok nevelése, akik munkaerőként és emberi értékeiket tekintve is meg tudják 

állni a helyüket az egyesülő Európában. 
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XI. FOGYASZTÓVÉDELEM A PEDAGÓGIAI PROGRAMBAN 

A fogyasztóvédelmi oktatás célja 

A fogyasztóvédelem célja a fogyasztói kultúra fejlesztése és a tudatos kritikus fogyasztói 

magatartás kialakítása, fejlesztése a tanulókban. 

A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttműködéshez és a részvételhez 

elengedhetetlenül szükséges a szociális és társadalmi elvárások tudatos, pedagógiailag 

megtervezett fejlesztése. Szükséges, hogy a jogaikat érvényesíteni tudó, a közéletben 

résztvevő és közreműködő fiatalokat képezzünk. 

Fogyasztói magatartásunk sokféle hatás alapján, a szociális tanulás útján alakul ki és 

fejlődik. A tudatos fogyasztóvá válás és az ennek megfelelő magatartás kialakítása hosszú és 

sokoldalú folyamat eredménye. Ennek során az egyén megismeri a fogyasztási javakat és 

szolgáltatásokat, megtanulja, hogyan viselkedjen a piaci viszonyok között, hogyan legyen 

képes fogyasztói érdekeinek érvényesítésére.  

A fogyasztói mintáknak az elsajátítása szempontjából a nevelés-oktatás különösen nagy 

jelentőségű.  

Mivel ismereteket kell elsajátítani, készségeket, hozzáállást, értékrendet kell 

megformálni a fenntartható fogyasztás érdekében, ezért az ifjúkorban elkezdett fejlesztés 

döntő hatású.  

A kisiskolás korban leginkább jellemező a fogyasztási szokások, magatartás kialakulása 

és az áruismeret megszerzése. 

A kamaszkorban már megjelenik a jogérzék, a jogismeret a szolgáltatások ismerete a 

fogyasztói értékrend és a vállalkozás ismeret is. 

A fogyasztás elemi maghatározója a család. A fogyasztói szokások tekintetében az 

otthonról hozott minták a legfontosabbak, ezért elengedhetetlen a családok bevonása a 

nevelési folyamatba. 

Az iskolai programokban a pszichológiai mozgatókra és a helyes értékrend kialakítására 

kell a hangsúlyt fektetni. Lényeges a kívánság és a szükséglet fogalmának tisztázása és 

elkülönítése, az egyéni és társadalmi jogok tiszteletben tartása, a természeti érértékek 

védelem.  

Meg kell ismertetni a tanulókat a piac, a marketing és a reklám szerepével, 

jelentőségével. Hangsúlyozni kell a minőség és a biztonság szerepét a fogyasztás során, 

valamint a gazdaságosságot és a takarékosságot. 

A középiskola befejezésekor fontos, hogy a diákok értsék, valamint a saját életükre 

alkalmazni tudják az alábbi fogalmakat: tudatos, kritikus fogyasztói magatartás, ökológiai 

fogyasztóvédelem, környezetkímélő fogyasztás, megelőző fogyasztóvédelem, vízlábnyom, 

termékbiztonság, szavatosság, jótállás. 

A fogyasztóvédelemi oktatás színterei az egyes tantárgyak tanórai foglakozásaiba jól 

beépíthetők a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos alábbi ismeretek: 

– Fizika: mérés, mértékegységek, mérőeszközök ( villany, gáz, víz stb.) 

– Matematika: fogyasztási számítások 

– Földrajz: eltérő fogyasztási struktúrák, szokások 

– Biológia: egészséges táplálkozás, tápanyagok, stb. 

– Kémia: vegyszerek, adalékok, élelmiszer adalékok stb. 

– Áruismeret: áruk megismerése, összetevőik, stb. 
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– Kereskedelmi ismeretek: a kereskedelem, ahol az áru megjelenik, elektronikus 

kereskedelem 

– Marketing: reklám, reklámnyelv, kommunikáció, reklám hatásai 

– Jogi ismeretek: Fogyasztói jogok, EU fogyasztói jogok 

Tanórán kívüli tevékenységek: Rendezvények látogatása, vetélkedők, versenyek, 

Iskolán kívüli helyszínek: Piaci séták, üzletek látogatása, fogyasztóvédelem a gyakorlatban. 

Hazai és nemzetközi együttműködés lehetősége: Más iskolákkal, állami és civil 

szervezetekkel való kapcsolattartás, ismerkedés. 

Módszertani elemek: Az iskolai tantervben elsősorban a készségek fejlesztésére kell a 

hangsúlyt fektetni. Ilyen a kritikus gondolkozás, az egyéni és csoportos döntéshozatala és a 

problémamegoldás. Az információ gyűjtés és felhasználás formáit és az ezek alapján történő 

döntést. Az információk segítségével esetleg pozitívan lehet a családok fogyasztói szokásait 

befolyásolni. A fogyasztóvédelmi oktatásban nagy jelentőséggel bír a különböző 

szervezettekkel való kapcsolattartás: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, Országos 

Fogyasztóvédelmi Egyesület. 
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XII. PÁLYAORIENTÁCIÓ ÉS SZAKMAI ALAPOZÁS 
 

 

A.  Projekt tervek 
 

1. Pályaorientáció keretében – Tablókészítés az intézményről és a 

szakmákról 

Kapcsolódó fejlesztési területek: 

 Személyiségfejlesztés – önismeret, 

 Tanulásmódszertan, 

 Alapkészségek fejlesztése: írás, olvasás, számolás, 

 Számítástechnikai ismeretek, 

 Általános szóbeli kommunikáció, 

 Pályaorientáció, szakma ismeret, 

 Szakmai kommunikáció: anyanyelvi; idegen nyelvi. 

Tartalma: Ezzel a projekttel az iskolában található és választható szakmák megismerésére 

készülhetnek fel a tanulók. Megismerik a szakmákban található anyagok, eszközök 

alkalmazását. Fejlődik önismeretük és kreativitásuk. Nagyobb szakmai rálátásuk lesz a 

különböző szakmák megismeréséhez. 

 

2. Pályaorientáció keretében – Heti menü készítése – táplálkozási 

szokások  

Kapcsolódó kompetenciák: 

 Személyiségfejlesztés, önismeret, 

 Feladatát önállóan végrehajtja,  

 Csoporttag szerepet vállal, 

 Tanulásmódszertan, 

 Érthetően olvas, 

 Tagoltan olvas, 

 Önuralmát növeli. 

Tartalma: Érdekes és a hétköznapi életben is használható információk szerzése a táplálkozási 

szokásokról, egészséges életmódról. Elkészítik az egészséges táplálkozási követelményeknek 

és ízlésüknek megfelelő saját heti menükártyáikat. Idegen nyelven is megtanulják az ételek 

nevét. 

A Heti menükártya az egészséges életmódot, korszerű táplálkozási szokásokat tükrözze, és 

külleme feleljen meg ízlésének. 

A szakmai alapozás keretében – Díszcsomagolás készítés 

Kapcsolódó fejlesztési területek: 

 Segítséget nyújt, 
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 Kapcsolatot teremt, 

 Elfogadja szerepét a hierarchiában, 

 Csomagol, 

 Felismeri az alapvető térbeli formákat. 

Tartalma: A kereskedelemi tevékenység egyik velejáró és meghatározó tevékenysége a 

díszcsomagolás. Az ajándékozás az emberiség történetében fontos szerepet játszott. 

Különböző alkalmakra ajándéktárgyakkal kedveskednek az emberek egymásnak. Kis 

kézügyességgel a kiválasztott ajándékot még szebbé tehetjük.  

Megismertetjük a tanulókat a különböző csomagolási anyagokkal, technikákkal, az 

ajándékozási szokások és a hozzá fűződő csomagolási ötletek tárházával. 

 

3. Pályaorientáció keretében – Karácsonyi betlehem-készítés 

Kapcsolódó fejlesztési területek: 

 Személyiségfejlesztés, önismeret, 

 Feladatát önállóan végrehajtja,  

 Csoporttag szerepet vállal, 

 Érthetően olvas, 

 Tagoltan olvas, 

 Önuralmát növeli. 

Tartalma: A magyar karácsonyi ünnepkör egyik legkedvesebb szokása a betlehemezés. Ebben 

a hagyományos játékban Jézus születésének eseményei elevenednek meg, ma már inkább 

csak a Szent Család szálláskeresése, a pásztorok imádása, esetleg a három királyok látogatása 

szerepel. A betlehemezők maguk, házilag készítették templom alakú betlehemeiket, Krisztus 

születésének emlékére. Templomokban és számos családban a karácsonyfa alá is odahelyezik 

őket. A bibliai eseményeket idézzük fel. 

Karácsonyi betlehemkészítés terepasztalra a feladat. Ezzel az iskola tanulóinak 

karácsonyi hangulatát is elősegítjük. 

 

4. Szakirányú alapozás keretében – Öltözködési szokások 

Kapcsolódó fejlesztési területek 

 Csoportban dolgozik, 

 Megfogalmazza a véleményét, 

 Érzékeli mások metakommunikációs jelzéseit, 

 Feladatmegoldását önállóan értékeli. 

Tartalma: Divattörténeti és ruhatörténeti tabló készítése. Megismerik a tanulók a különböző 

népek szokásait és hagyományait. Különböző korok embereinek szokásain keresztül 

hagyományaikat és viseletüket tanulmányozzák. Az éghajlati viszonyok befolyása a 

ruházkodásra.  

5. Szakmai alapozás keretében – Havi bevásárlás tervezése, 

terméklista készítés 

Kapcsolódó fejlesztési területek: 
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 Kompromisszumot köt, 

 Kitartóan figyel, 

 Alapvető szövegformázási műveletet végez, 

 Űrtartalmat becsül. 

Tartalma: A havi bevásárlás tervezése során számos ismerettel kell foglalkozni a tanulónak. A 

gyűjtő munka során saját maga kutatja fel a családi szokásokat, élhet a közvetlen 

tapasztalatgyűjtés adta lehetőséggel. Kiindulási alapot jelen a saját családja is. Tájékozódhat a 

számítástechnikai eszközök alkalmazásával, az internet használat segítségével. 

Vásárolni mindenki szeret. A havi bevásárlás tervezés során számtalan döntést kell hozni, 

hogy a rendelkezésedre álló családi kasszából a lehető legtöbb igényt tudjuk elfogadható 

szinten kielégíteni. A családtagok egyedi, extra igényeit is csak az alapvető szükségletek 

kielégítése után szabad számításba venni. 

 

6. Szakmai alapozás keretében – Ajándékkosár készítés ünnepkörök 

szerint 

Kapcsolódó fejlesztési területek: 

 Felismeri az alapvető összefüggéseket, 

 Térbeli formákat funkcionálisan összerendez, 

 Ismeri a számokat százig (idegen nyelven). 

Tartalma: Az ajándékkosár készítése során számos szakmai kompetenciába tartozó 

ismeretanyagot fog feldolgozni a tanuló. Az ismeretanyagot gyűjtő munka során saját maga 

kutatja fel, élve a közvetlen tapasztalatgyűjtés adta lehetőséggel, a számítástechnikai 

eszközök alkalmazásával, az internet használatának segítségével. 

Különböző ünnepkörökre készíthető ajándékkosarak jellegzetességeinek a megismerése, 

ezzel a szakirányú alapozás megvalósítása. Kreatív, az alkalomnak megfelelő ajándékkosár 

tudatos megtervezése, elkészítése. 

Az édességboltokban és egyéb élelmiszerboltban található kosarak megtekintése, milyen 

alkalmakra szoktak „ajándékkosarakat” készíteni. Ajándékkosár készítés és azok bemutatása 

egy kiállítás keretében. 

 

7. Szakmai alapozás – Húsvéti vendégfogadás, étlapkészítés 

Kapcsolódó fejlesztési területek: 

 Betartja az alapvető viselkedési normákat, 

 Rövid szöveget alkot, 

 Rövid szöveget beír, 

 Kapcsolatteremtési szerepjátékot játszik. 

Tartalma: A projekt végrehajtása azt a célt szolgálja, hogy önállóan, vagy kisebb segítséggel 

elkészítsen a tanuló egy étlapot. Az étlap a Húsvéthoz fog kapcsolódni. 

Nemcsak húsvéti menüvel fog azonban megismerkedni, hanem az ünnephez kapcsolódó 

szokásokkal, népszokásokkal, hagyományokkal is. Az étlap elkészítése során információt 

gyűjthet könyvtárból – egyúttal látogatást is tesz ott – a húsvéti ünnephez kapcsolódó 

szokásokról; érdekességeket olvashat, húsvéti köszöntőkkel ismerkedhet meg; 
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vendégfogadással kapcsolatos szerepjátékokat játszhat; megtanulhatja idegen nyelven a 

húsvéti köszöntési formákat, számítógépen elkészítheti a saját étlapját. 

 

8. Pályaorientáció keretében – Önismereti teszt 

Kapcsolódó fejlesztési területek: 

 Személyiségfejlesztés, önismeret, 

 Feladatát önállóan végrehajtja,  

 Tanulásmódszertan, 

 Érthetően olvas, 

 Tagoltan olvas, 

 Önuralmát növeli. 

Tartalma: Az önismereti teszt az önismeret és személyiségfejlesztés célszerű segédeszköze. 

Hasznos tapasztalatot jelent a tanuló számára későbbiekben az állásinterjún, valamint ha 

tisztában van személyiségjegyeivel, az egyes munkakörökhöz kapcsolódó tulajdonságokkal, 

készségekkel könnyebben tud olyan munkakört választani, amely személyiségéhez leginkább 

illeszkedik.  

 

9. Szakmai alapozás keretében – Kirakat – trendajánlás 

Kapcsolódó fejlesztési területek: 

 Csoportban dolgozik, 

 Megfogalmazza a véleményét, 

 Érzékeli mások metakommunikációs jelzéseit, 

 Feladatmegoldását önállóan értékeli. 

Tartalma: A kreativitás fejlesztése, olyan kirakattervezet elkészítése, amely az alábbi 

elvárásoknak megfelel: figyelemfelkeltő, tetszetős, stílusos és vásárlásra ösztönző. 

Érdekes és a hétköznapi életben is használható információk szerzése a színelmélet 

alkalmazása és az áruk térbeli elhelyezésének fő szempontjai figyelembe vételével. Fontos 

szempont, hogy a kirakat áttekinthető legyen. Elkészítik az összeállítandó kirakat tervét a 

megfelelő dekorációs elemek felhasználásával. A feladatok sikeres megvalósítása érdekében 

érdekes szakmai anyagokat olvashatnak. A kirakattal kapcsolatos szakmai kifejezéseket 

ismernek meg elsősorban magyar nyelven, illetve idegen nyelven is. 

 
 

B. A pedagógussal szembeni követelmények 

A pedagógus munkakör betölthető a tantárgynak megfelelő szakos tanár, a szakképzés 

szakirányának megfelelő szakoktató, a szakképzés szakirányának megfelelő felsőfokú 

végzettség, középiskolai végzettség és a szakiránynak megfelelő államilag elismert legalább 

középszintű szakképesítés, továbbá legalább öt év az adott szakiránynak megfelelő szakmai 

gyakorlat. 

(2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 3. számú melléklete alapján) 
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A speciális végzettségű szakemberek közül a felzárkóztató oktatást szervező 

szakiskolákban kell foglalkoztatni: pszichológust, fejlesztő pedagógust, szociálpedagógust, 

felzárkóztató oktatásban résztvevő tanulócsoportonként legalább 0,5 fő/szakembert; és 

szabadidő szervezőt létszámhatártól és hatályba lépéstől függetlenül. 

Ezek a szakemberek szervesen közreműködnek a tanulási utak sajátos, komplex 

támogatásában, ami a hagyományos elemeken túlmutató oktatás–nevelés–képzés 

rendszerszemléletének megfelelő. Az iskolai beilleszkedéshez, újra kezdéshez 

nélkülözhetetlenek. 
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XIII. AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS INTÉZMÉNYI 

FELADATOK 
 

 

A. A szülő, a tanuló, az iskola, a kollégiumok együttműködésének 

formái, továbbfejlesztésének lehetőségei 

 

Az iskola szereplői: 

 

 

 

 

 

 

Iskolánk nagy jelentőséget tulajdonít a szülőkkel való jó együttműködésnek. Az évi két 

(9. évfolyamon három) szülői értekezlet mellett iskolánk nyitott, a szülők előzetes egyeztetés 

alapján bármikor felkereshetik az osztályfőnököket, szaktanárokat a tanulókkal kapcsolatban 

felmerülő problémák megbeszélése céljából.  

A szülők nyílt napon szerezhetnek képet iskolánkról. Az iskolába bekerülő tanulók 

szüleiből osztályonként szülői munkaközösségeket hozunk létre, melyek az adott csoport 

életében segítséget jelentenek. A szülők rendszeres visszajelzést kapnak gyermekeik 

magatartásáról, tanuláshoz való hozzáállásáról, melyeket az osztályban tanító összes tanár 

részvételével értékelünk. 

Iskolánk minden olyan kezdeményezésre nyitott, amely az intézményünkben folyó 

oktatási-nevelési feladatok sikerességét támogatja, erősíti, színesíti. Ezen 

kezdeményezéseknek különböző színterei lehetnek: 

 szülői értekezlet, 

 nyílt nap, 

 szülői munkaközösség, 

 fogadóórák, 

Ez a folyamat kétirányú lehet. Kezdeményezhet a szülő az iskola felé, de ez fordítva is igaz. 

Bevonhatja az iskola vezetése, illetve az osztályfőnök is a szülőt egy-egy konkrét feladat 

megvalósításába. 

A gyermek nevelésének két fő színterén, az iskolában és a családban összhangot kell 

teremteni a közös cél érdekében. Alapvető értéknek tartjuk a szülőkkel való harmonikus, jó 

kapcsolat kialakítását, ápolását. A tanár-szülő kapcsolatnak a kölcsönös bizalmon, 

megbecsülésen, megértésen kell alapulnia. Pedagógiai programunkat a szülőkkel 

TANULÓ 

PEDAGÓGUSOK 

SZÜLŐ 
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egyetértésben tudjuk megvalósítani. Ennek érdekében tájékoztatni kell a szülőket az iskola 

nevelési céljairól, az alkalmazott módszerekről. Alkalmat biztosítunk a szülőknek, hogy az 

iskolai közélet résztvevői, segítői legyenek. 

B. Szülői képviseleti fórumok az iskolában 

Szülői értekezlet: A szülőnek évente két alkalommal lehetősége van az osztályfőnökkel 

személyesen találkozni. Célja: közös feladatok megtervezése, célok kitűzése, tájékoztatás a 

problémákról, megoldáskeresés, kapcsolatteremtés. A szülők egymást is ismerjék meg. 

Nagyszabású problémák esetén rendkívüli szülői értekezletet hívunk össze. A 9. évfolyamos 

tanulók szülei részére tájékoztató szülői értekezletet tartunk a megelőző év májusában. 

Ilyenkor a szükséges tankönyvekről és azok megközelítő árairól is információt nyújtunk. A 

szülői értekezletek ideje: szeptember, február. 

Tanári fogadóóra: Minden tanárnak meg kell jelölnie egy órát, melyben hetente fogadni 

tudja a szülőket. Célja: a szaktanárokkal való egyéni találkozásokon véleménycsere a 

gyermek tanulmányi munkájáról, iskolai viselkedéséről. 

Szülői munkaközösség: Osztályonként szülői munkaközösség működik, mely elsősorban az 

osztályok saját rendezvényeinek megszervezésében, lebonyolításában nyújt segítséget. Az 

SZMK tagjait úgy választják meg a szülők, hogy figyelembe veszik az elérhetőséget, 

mozgósíthatóságot a tanév folyamán, valamint a leterheltséget. Fontos, hogy az 

osztályfőnökkel tartani tudja a kapcsolatot. A szülők olyan módon is szerepet vállalnak 

iskolánk életében, hogy a képviseletet meghívjuk a nevelési értekezletekre, időnként pedig a 

kellemes baráti viszonyt elősegítendő, meghívjuk őket a tantestületi kirándulásokra. 

Az iskola vezetősége megbeszélés alapján áll rendelkezésére a szülőknek. 

Szülői munkaközösségi értekezlet: évente egyszer (márciusban). Az igazgató tájékoztatja az 

osztályok szülői képviselőit a tanév eddig történt eseményeiről, és elmondja a hátra lévő 

feladatokat, programokat. 

Mivel tanulóink javarészt Budapesten élnek, illetve vidékről naponta bejárnak az iskolába, 

kevés kollégiumi férőhelyre tartunk igényt. Azonban a kilencedikesek körében felmérjük az 

igényeket, és ha szükséges, el tudjuk helyezni őket. Jó kapcsolatot tartunk fenn a budapesti 

kollégiumokkal. Mind az oktatás, mind a nevelés terén egybehangzó elvekkel rendelkezünk. 

Probléma esetén az iskola és a kollégium keresi a megfelelő megoldási lehetőségeket. 
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XIV. AZ ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA 

 

 

A. A környezeti nevelés fogalma 

 

A környezeti nevelés szóösszetétel jelentése az adott kultúra oktatási-nevelési 

rendszerének és környezeti műveltségének megfelelősen más és más. Jelentheti az iskolai 

oktatás bizonyos részét, vagy akár a széles értelemben vett szemléletformálást, melynek célja, 

hogy a lehető legnagyobb mértékű értékrend változást érje el az adott lakosságnál. 

A környezeti témát komplexen értelmező, általában magas környezeti műveltségű 

országokban a fenntarthatóságra nevelést jelenti napjainkban.  

A fenntartható fejlődésben a ma élő embereknek úgy kell jelen igényeiket kielégíteniük, 

hogy ne csökkentsék utódaik esélyeit saját igényeik kielégítésére. 

Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a diákokat 

felkészítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő és 

élettelen természet érdekeit is figyelembe vevő cselekvésre. 

 

 

B. Az alapelveket szabályozó jogi háttér 

 

1. Nemzetközi előzmények 

Az európai környezetvédelmi jogszabályok gyökerei az állam- és kormányfők 1972. 

októberi konferenciájához nyúlnak vissza, amelyen határozat született a közös 

környezetpolitika elengedhetetlen szükségességéről. 

1972 óta az Európai Közösség mintegy 250 olyan jogszabályt fogadott el, amelyek a 

hulladékkezelésre, a vízszennyezésre és a légszennyezésre vonatkozó minimumszabályok 

megállapításával mindenekelőtt a környezetszennyezés korlátozására irányulnak. A 

jogszabályok keretét számos cselekvési program biztosítja. 

Általában az Egységes Európai Okmány 1987. évi hatálybalépését – amely egy 

kimondottan e témára vonatkozó címmel bővítette az Európai Közösséget létrehozó 

szerződést – tekintik fordulópontnak a környezet szempontjából. 

A Római Szerződések, Maastrichti és Amszterdami Szerződések általi felülvizsgálata óta 

a közösségi környezetpolitika jogalapját az EK-Szerződés 174–176. cikke (korábbi 130r–

130t. cikk) képezi. Az EK-Szerződés 174. cikkének (korábbi 130r. cikk) (2) bekezdése 

értelmében a Közösség környezetpolitikája az elővigyázatosság és a megelőzés elvén alapul, 

valamint azon az elven, hogy a környezeti károkat elsődlegesen a forrásuknál kell elhárítani, 

továbbá a „szennyező fizet” elven.  

Az Amszterdami Szerződés növelte az Európai Unió környezetpolitikájának jelentőségét. 

Az Európai Unióról szóló szerződés preambulumában és 2. cikkében (korábbi B. cikk) 

végrehajtott változtatások pedig olyannyira megerősítették a fenntartható fejlődés elvét, hogy 



112 

 

az mára az Európai Unió egyik fő célkitűzésévé vált. Az EK-Szerződés 6. cikke (3) 

bekezdésének c) pontja kifejezetten kimondja a környezetvédelem valamennyi közösségi 

ágazati politikába történő integrációjának szükségességét. Ez az új záradék széles körű 

alkalmazással bír. 

Azáltal, hogy a fenntartható fejlődés egy, a környezetről szóló cikkből a Szerződés elején 

található fontos helyre került, az Európai Unió vezetői hangsúlyozták a fenntartható fejlődés 

célkitűzése iránti elkötelezettségüket. 

 

2. Hazai jogszabályi háttér 

(A hazai jogszabályi háttér Magyarország Alaptörvényének ide vágó paragrafusaiból 

vezethető le: 

I. cikk 

(1) AZ EMBER sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. 

Védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége. 

(2) Magyarország elismeri az ember alapvető egyéni és közösségi jogait. 

XX. cikk 

(1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. 

XXI. cikk 

(1) Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez. 

(2) Aki a környezetben kárt okoz, köteles azt – törvényben meghatározottak szerint – 

helyreállítani vagy a helyreállítás költségét viselni.) 

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 53. § (2) bekezdés e) pontja értelmében az 

iskolának lehetősége van akár tanórán kívüli foglalkozás keretében is a környezeti nevelés 

célját szolgáló programok szervezésére. 

Az 1995. évi LIII. törvény a környezetvédelemről az 54. és 55. § bekezdéseiben 

foglalkozik a „Környezeti nevelés, képzés, művelődés” témakörével. Az (1) bekezdés 

értelmében „Mindenkinek joga van a környezeti ismeretek megszerzésére és ismereteinek 

fejlesztésére”. 

A 96/2009. (XII. 9.) országgyűlési határozat fogadta el a 2009-2014 közötti időszakra 

szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programot, melynek tematikus akcióprogramjai között 

helyet kapott „A környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése” is (5.1. pont). 

Fenti program 2. számú melléklete, a Nemzeti Természetvédelmi Alapterv-III. 2009-

2014 10. fejezete foglalkozik a „Bemutatás, tájékoztatás, oktatás, nevelés” kérdéskörével. 

A 110/2012. (VI.4.) kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról értelmében a NAT az „I.1.1. Fejlesztési területek – nevelési célok” alcím 

fejezetei között jelöli meg a fenntarthatósággal, környezettudatossággal kapcsolatos 

feladatokat. A „II.1. A kulcskompetenciák” című részben szerepelteti a 

„Természettudományos és technikai kompetenciá”-t, mely magában foglalja a 

fenntarthatóság, azaz a természettel hosszú távon is összhangban álló társadalom feltételeinek 

ismeretét, és az annak formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősség elfogadását. A NAT 

több műveltségi területen (Ember és társadalom, Ember és természet, Földünk - 

Környezetünk) kitér a fenntarthatósághoz és környezettudatossághoz kapcsolódó fogalmakra. 
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A 2011 évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről már a célok és alapelvek között 

szerepelteti a fenntarthatóságra nevelést az 1. § (2) bekezdésben: „A köznevelés közszolgálat, 

amely a felnövekvő nemzedék érdekében a magyar társadalom hosszú távú fejlődésének 

feltételeit teremti meg, és amelynek általános kereteit és garanciáit az állam biztosítja. A 

köznevelés egészét a tudás, az igazságosság, a rend, a szabadság, a méltányosság, a 

szolidaritás erkölcsi és szellemi értékei, az egyenlő bánásmód, valamint a fenntartható 

fejlődésre és az egészséges életmódra nevelés határozzák meg. A köznevelés egyetemlegesen 

szolgálja a közjót és a mások jogait tiszteletben tartó egyéni célokat.” 

 

 

C. Helyzetértékelés 

 

1. Az iskola elhelyezkedése 

Iskolánk Budapest belvárosában 2 telephelyen, a VI. kerület szívében, illetve a VII. 

kerület VIII. kerülettel határos peremén helyezkedik el. Ebből adódóan diákjaink naponta 

találkoznak a városi életből adódó problémákkal: a légszennyezéssel, a zajártalommal, a 

mindennapi stresszel. További hátrány, hogy az iskola közvetlen környezetében kevés a 

zöldterület, folyamatosan építkezések zajlanak és igen nagy a forgalom. 

Elhelyezkedésünkből származó előnyünk, hogy sok közművelődési intézmény elérhető 

közelségünkben van, valamint pár perces sétával eljuthatunk a Városligetbe, ami remek 

lehetőség rendhagyó tanórák és egyéb foglalkozások szervezésére. 

 

2. Az iskola belső környezete 

Szondi utcai épületünk (ahol a szakiskolai alapképzés mellett a szakközépiskolai 

osztályok képzése folyik) közel 130 éves, és bár már korábban is köznevelési célokat szolgált, 

adottságai nem túl kedvezőek a környezeti nevelés szempontjából: a biológia és a földrajz 

terem kivételével nincsenek szaktantermeink, ideális méretű szertár pedig egyáltalán nem 

található benne. Komolyabb kísérletek elvégzéséhez alkalmas laboratórium vagy szakterem 

sincs az épületben. 

Tornatermünk mérete 60 m
2
, ezt egészíti ki a lehetőségek korlátozottsága miatt nem túl 

nagyméretű, de jól felszerelt kondicionáló helység. Továbbá, ha az időjárási viszonyok 

megengedik, az udvar is alkalmas színhelye a testedzésnek, ahol kosárlabdapalánk és 

pingpongasztal várja a diákokat. Udvarunk alapterülete alig 80 m
2
, egész felülete betonnal 

borított. 

Dohány utcai képzőközpontunk (ahol a szakképzés zajlik) amellett, hogy egy pár éve 

átadott, infrastrukturálisan remekül felszerelt épület, sajnos szintén csak egy apró udvarral, 

egy kb. 30 m2-es, maximum kiscsoportos foglalkozások megtartására alkalmas aerobik 

teremmel és egy még kisebb kondicionáló teremmel rendelkezik. 
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3. Az iskola diákjainak összetétele 

Felméréseink alapján tanulóink 65 %-a Budapesten, döntő többségük a belvárosi 

kerületekben él, így ők ritkán, szinte alig kerülnek kapcsolatba a természettel. Az ő esetükben 

különösen nagy felelősség hárul az iskolára, hogy a tanév során többször kimozdítsuk őket a 

városi környezetből, és személyes élményekkel gazdagítsuk a természetről szerzett 

ismereteiket. 

Iskolánkban többféle képzés folyik (aktuálisan mindig a fenntartó döntése alapján). 

Vannak érettségi vizsgára felkészítő, továbbá különböző szakképzésben résztvevő 

osztályaink, akik között megtalálhatóak már korábban sikeres érettségi vizsgát tett diákok is. 

Feladatunk, hogy minden osztályban az életkornak, az érdeklődési körnek és a szakmai 

követelményeknek megfelelően válasszuk ki az iskolai környezeti nevelésben alkalmazott 

módszereket és eszközöket. 

 

 

D. A környezeti nevelés színterei 

 

1. Hagyományos tanórai keretek 

A tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő környezetvédelmi 

vonatkozásokat, általában a tananyag jellege határozza meg, hogy melyik problémát miként 

dolgozzuk fel. Kiemelt helyet kapnak a hétköznapi élettel kapcsolatos vonatkozások. 

 

2. Nem hagyományos tanórai keretek 

A tanév szerves részeként minden osztályunk többször vesz részt múzeum- vagy 

intézménylátogatáson. 

 

3. Tanórán kívüli programok 

Önkéntesen jelentkező diákjainkat felkészítjük a különféle középiskolai versenyekre. 

Az iskolán belüli vetélkedők (fordítási verseny, diáknapi vetélkedők, egyéb versenyek) 

témája gyakran kapcsolódik a természethez, leginkább a környezetvédelemhez. Ezeken 

keresztül tanulóink megismerkedhetnek az Európai Unió környezetpolitikájával, céljaival és 

módszereivel. 

Rendszeresen szervezünk hulladékgyűjtési akciókat, egyelőre sajnos nem túl nagy 

sikerrel. Ezzel is igyekszünk felhívni diákjaink figyelmét a hulladék szelektív gyűjtésére és 

újrahasznosíthatóságára. 

Komoly eredményünk, hogy a már mindkét épületben szelektíven történő 

hulladékgyűjtés diákjaink többségénél a mindennapi életük részévé vált. 
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Tizenkettedik éve működik iskolánkban természetjáró klub, tagjai hétvégenként lelkesen 

járnak túrázni, elsősorban Budapest környékére. 

 

 

E. A környezeti nevelés feltételei 

 

1. Személyi feltételek 

Az iskola személyi állományának minden tagja részt vesz a környezeti nevelési program 

megvalósításában: 

 pedagógus kollégáink a tanórákon és/vagy az egyéb jellegű foglalkozásokon veszik ki 

részüket a feladatból; 

 szakoktatóink mind az elméleti, mind a gyakorlati képzés során kiemelt hangsúlyt 

fektetnek az adott anyag környezetvédelmi vonatkozásainak; 

 az adminisztratív munkakörben dolgozók segítik a programhoz szükséges anyagi források 

előteremtését; segítséget nyújtanak a papírmunka elvégzésében, anyagbeszerzésük és 

felhasználásuk során szem előtt tartják a környezetvédelmi szempontokat; 

 karbantartó személyzetünk tagjai biztosítják az épület működőképességét, és segítenek a 

gyűjtőakciók lebonyolításában; 

 könyvtárosaink segítik a diákok gyűjtőmunkáját; 

 szabadidő-szervezőnk különféle, a témába illeszkedő programokat szervez és nyomon 

követi az aktuális pályázati lehetőségeket; 

 az iskolai büfé vezetői mind a kínálat megtervezése, mind pedig a büfében keletkezett 

hulladék feldolgozása során eleget tesz az uniós követelményeknek; 

 iskolánk vezetősége felelősnek érzi magát, hogy folyamatosan változó világunkban ezen 

a téren is a megfelelő színvonalon eleget tudjon tenni intézményünk a rá háruló 

feladatoknak. 

 

2. Tárgyi feltételek 

Szemléltetési és kísérletezési célokat szolgáló eszközeink készletét évről évre anyagi 

lehetőségeinkhez mérten évről évre igyekszünk bővíteni. 

Számítástechnikai területen szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen mindkét épületünkben 

megfelelő gépállomány, állandó internet hozzáférés, folyamatosan frissített multimédiás 

eszközök állnak mind a diákok, mind a tanárok rendelkezésére. 

 

3. Nem anyagi erőforrások 

Tanárok: Az iskola minden tanárának feladata, hogy átadja a tanulóknak a 

környezettudatos magatartás kialakításához szükséges ismereteket, továbbá magatartásával 

helyes és követendő példát mutasson a diákság számára. Elsődleges szempontnak tartjuk a 
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munkaközösségek összehangolt működését, és a hatékony és változatos programok 

szervezését. Egyre több kollégát próbálunk bevonni a kirándulásokba és egyéb rendhagyó 

vagy tanórán kívüli programokba, hogy bennük is minél jobban tudatosítsuk a környezeti 

nevelés fontosságát. 

Diákok: Az iskola valamennyi tanulójának feladata, hogy vigyázzon környezetére, és 

erre társait is figyelmeztesse. Erre adnak lehetőséget a diákönkormányzat rendszeres ülései, az 

osztályközösségek és a közös megmozdulások. A diákok a környezeti témákkal kapcsolatos 

ismereteiket tanáraiktól a tanórai és az azon kívüli foglalkozások keretében sajátíthatják el, 

feladatuk az aktív részvétel valamennyi ilyen jellegű programban. 

Szülők: A környezeti nevelés szempontjából is elengedhetetlen az iskola és a család 

együttműködése. Fontos, hogy a szülők is megerősítsék gyermekükben azon szemléletmódot, 

melyet az iskola közvetíteni kíván. Továbbá nélkülözhetetlen, hogy a környezeti nevelési 

program anyagi fedezetének a szülőkre eső hányadát (például tanulmányi kirándulások, egyéb 

programok költségeit) – természetesen a családok anyagi helyzetét figyelembe véve, 

önkéntességi alapon – biztosítsák. 

 

4. Anyagi erőforrások 

Fenntartó által biztosított havi ellátmány. 

Külső erőforrások: pályázati lehetőségek útján igyekszünk kiegészíteni forrásainkat, 

szerencsére szinte minden évben sikerül egy-két pályázaton támogatást nyernünk. Sajnos más 

külső forrást (pl. szponzoráció) meglehetősen ritkán tudunk találni. 

 

 

F. Célok és feladatok 

 

1. A nemzetközi és hazai alapelvek integrációja az iskola Környezeti 

Nevelési Programjában 

Iskolánkban a környezeti nevelés átlós, diffúziós jellegben, kerettantervi tanításban 

jelenik meg, ahol az ismeretek több tantárgyban, multidiszciplinárisan kerülnek átadásra. A 

környezeti nevelés egyes területei szerepelnek a különféle tudományágak tanmeneteiben, 

figyelembe véve a tanulók életkorát, érdeklődési területét, illetve az elsajátítandó tananyagot. 

(A biológia, földrajz, fizika, kémia, áruismeret, eladástan, életvitel, viselkedéskultúra, 

környezet-gazdaságtan, testnevelés és osztályfőnöki tanmenetek már eddig is tartalmaznak 

környezettel foglalkozó témákat, a lista az új NAT bevezetésével tovább fog bővülni.) 

Iskolánk célja a fiatalok tudatosságának fokozása a minőségi környezet kialakítására, 

illetve megóvására, olyan attitűd és viselkedés megalapozása, mely a környezet tiszteletére 

tanít, s amely közös természeti és kulturális örökségen keresztül mások tiszteletét is 

elengedhetetlenné teszi. Ennek három legfontosabb területe a következő: 

 kognitív terület: a környezeti értékek megóvása érdekében átadott környezeti műveltség, 

a természeti folyamatok, az élő és élettelen környezet bemutatása, a problémák ismertetése, 

valamint a megoldási lehetőségek bemutatása a különböző tantárgyak tananyagába illesztve; 
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 etikai terület: társadalmilag elfogadott, alapvető értékek elsajátíttatása, beépítése a 

tanulók értékrendjébe; 

 cselekvés területe: aktív részvétel a környezet értékeinek megóvásában, illetve a már 

meglévő károsodások helyreállításában. 

Feladatunk, hogy diákjaink felismerjék és elfogadják: 

 a környezet az emberiség közös öröksége; 

 a környezet minőségének megőrzése, fenntartása és javítása közös kötelesség, az 

ökológiai egyensúly védelmének része; 

 a természeti erőforrásokat csak előrelátóan és ésszerűen szabad felhasználni; 

 az emberiség jóléte a környezet állapotának és a természet megújuló képességének 

függvénye; 

 minden egyes ember saját viselkedésével, különösen fogyasztóként hozzá tud járulni a 

környezet védelméhez. 

 

2. Konkrét feladatok 

Feladataink megtervezésekor szem előtt tartottuk letagadhatatlan hiányosságainkat, 

valamint hogy mik a céljaink eléréséhez vezető egyes állomások. Igyekszünk az összes 

elérhető lehetőséget kihasználni, hogy diákjainkban a sokféle tantárgy keretein belül szerzett 

ismeretekből egységes, komplex képet alakítsunk ki környezetünk jelenlegi állapotáról és a 

jövőbeni teendőkről. 

Új tervek 

Környezeti nevelési programunkat az alábbi pontokkal kívánjuk bővíteni: 

 a hulladékgyűjtési akciók jobb megszervezése; 

 a diákok bevonása az iskolai környezet megszépítésére; 

 a környezeti nevelés eredményességének mérése; 

 iskolán belüli és kívüli programok szervezése az alábbi jeles napokon, valamint a lista 

folyamatos bővítése: 

o Szeptember 22. - Autómentes Nap, 

o Október 4. - Állatok Világnapja, 

o Március 22. - Víz Világnapja, 

o Április 22. - Föld Napja, 

o Május 10. - Madarak és Fák Napja, 

o Június 5. - Környezetvédelmi Világnap. 

Hagyományok ápolása 

Alábbi, hagyományosan nagy sikerű programjainkat folyamatosan fejlesztjük: 

 Az egész diákközösséget érintő iskolanapok szervezése, melynek a tantárgyi 

vetélkedőkön és az egyéb előadásokon kívül szerves részét képezi a sportnap; 
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 Iskolai vetélkedők lebonyolítása; 

 Előadások szervezése. 

 

3. Kommunikáció 

A környezeti nevelésben – jellegénél, összetettségénél fogva – nélkülözhetetlenek a 

kommunikáció legkülönbözőbb módjai. Ide beleértjük a tanári munkaközösségek közötti 

információáramlást, a diákok tájékoztatását az aktuális programokról (a faliújság és 

iskolarádió segítségével), a diákok tájékozódását (internet, szervezett előadások útján), 

továbbá a diákok egymás közötti kommunikációját (tablókészítés, kiállítások és előadások 

keretében). 

Mindezeken kívül fontosnak tartjuk a szülők folyamatos tájékoztatását eredményeinkről 

és a pályázatokon történő részvételt. 

 

4. Minőségfejlesztés 

A környezeti nevelés hatékonyságának mérése a szaktanárokon túl a minőségirányítás 

feladata is. 

A környezeti nevelés aktuális mozzanatai bekerülnek az adott tanév munkatervébe, majd 

év végén megtörténik az elemzésük és kiértékelésük. Végül a tanulságok levonása nyomán 

kiderül, milyen területen kell másképpen folytatni a programot, illetve milyen új tevékenységi 

formákat kell beiktatni a jövőben. 

 

5. Továbbképzés 

Az élethosszig tartó tanulást nemcsak diákjaink gondolkodásába próbáljuk beépíteni, 

nélkülözhetetlennek tartjuk egy pedagógus életében is. Ennek mind a tantárgyi, mind a 

módszertani ismeretek bővülésében ki kell fejeződnie. 

Többek között ezért tartjuk fontosnak, hogy tanáraink folyamatosan továbbképzéseken 

mélyítsék el tudásukat, vagy új szakok elvégzésével szélesítsék látókörüket. 

  



119 

 

XV. REFLEKTORFÉNYBEN A KULCSKOMPETENCIÁK 

A modern kor, a társadalmi és tudományos változások olyan képességeket várnak el az 

embertől, hogy a korábbiakhoz képest sokkal tudatosabban kell felkészíteni a fiatalokat 

azokra a helyzetekre, amelyekben meg kell állniuk a helyüket. Az oktatási, képzési rendszerek 

célkitűzései kiszélesedtek. Az Európai Unió megvalósítandó eszményéhez minden tagállam 

kapcsolódik, miszerint: „Európának a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb 

tudásalapú gazdaságává kell válnia, amely több és jobb munkahely, valamint az erősebb 

társadalmi kohézió révén képes a fenntartható gazdasági növekedésre.” 

Általános célkitűzések: 

– az egyén fejlődése 

– a társadalom fejlődése 

– a gazdaság fejlődése 

Konkrét célkitűzések: 

– Az Európai Unió oktatási és képzési rendszerei minőségének és hatékonyságának 

fokozása 

– Az oktatási és képzési rendszerek mindenki számára való elérhetőségének elősegítése 

– Az oktatási és képzési rendszerek megnyitása a tágabb világ irányába 

– A mobilitás és csereprogramok fokozása 

 

Az ismeretek, készségek, attitűdök többfunkciós egységét képezik a kulcskompetenciák. A 

modern embernek mindezekkel rendelkeznie kell, hogy személyiségét kiteljesíthesse, 

fejleszthesse, be tudjon illeszkedni egy adott társadalomba, képes legyen megítélni és kivívni 

helyét a munkaerőpiacon. Ezeket a kompetenciákat a kötelező oktatás, illetve képzés időszaka 

alatt kell elsajátítani. Amikor a diák kikerül az iskola védőhálójából, tudnia kell élni azokkal a 

tanult kompetenciákkal, melyeket feltételez az életben való boldogulás. Az egész életen át 

történő tanulás során nélkülözhetetlenek a kulcskompetenciák. 

A NAT alapdokumentum által előírt fejlesztendő kulcskompetenciák: 

– Anyanyelvi kommunikáció 

– Idegen nyelvi kommunikáció 

– Matematikai kompetencia 

– Természettudományos és technikai kompetencia 

– Digitális kompetencia 

– Szociális és állampolgári kompetencia  

– Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

– Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség   

– A hatékony, önálló tanulás 

A kulcskompetenciákkal való céltudatos foglalkozást az oktatás sokrétű 

követelményrendszere is indokolja. A PISA felmérés kapcsán szembesültünk azzal, hogy 

fiataljaink a megszerzett tudás alkalmazása helyett elsősorban a lexikális ismeretek 

elsajátítására helyezik a hangsúlyt, vagyis az oktatásnak törekednie kell arra, hogy az életre 

való felkészítés rangosabb helyre kerüljön a pedagógusok tudatában, és ehhez új stratégiát 

kell kidolgozni. Az, hogy a tanulásban nincs befejezettség, hanem állandóan újítani kell a 

foglalkoztathatóság érdekében, még mindig nem került teljesen a köztudatba, noha az évekkel 

ezelőtti állapothoz képest javulás is megfigyelhető. 
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A felsőoktatási felvételi rendszer teljes átalakulása sokkal több önállóságot követel a 

középiskolát végzett diákoktól. Nagyobb a felelősségük is abban, hogy megfelelően válasszák 

ki azt a területet, amely érdeklődésüknek megfelel, de azt is figyelembe véve, hogy milyen 

eséllyel kerülhetnek a munkaerőpiacra. 

A tudás alapú társadalom minden képzési szinten több alternatívát kínál a tanulóknak. A 

digitalizált információs társadalom olyan helyzetek elé állítja a fiatalokat, hogy kompetencia 

hiányában nem tud érvényesülni az oktatási rendszerből kikerülve. A technikai fejlődés az élet 

minden színterén érezteti hatását, tehát oktatási rendszerünknek, nevelési elveinknek 

tükrözniük kell a kompetenciák elsajátításának folyamatát. 

A kulcskompetenciák olyan mértékben átszövik intézményünk tevékenységrendszerét, 

hogy bármely oktatási, képzési kontextusban hivatkozási alapként szolgálnak. A helyi tanterv 

tantárgyi programjai tartalmazzák a legfőbb iránymutatókat.  

A. Általános kompetenciák 

A kompetenciák egyik csoportját olyan általános kompetenciák alkotják, amelyek elsajátítása 

nem kötődik semmilyen speciális tantárgyhoz. Ezek: 

– a kritikus gondolkodás 

– a kreativitás 

– kezdeményező képesség 

– problémamegoldás 

– együttműködés 

– kockázatértékelés 

– döntéshozatal 

– érzelmek kezelése 

– kapcsolati kultúra 

– társas tolerancia 

– kommunikációs képességek 

– tanulási, gondolkodási képesség 

– motiváltság 

A másik csoportba azok a kompetenciák tartoznak, amelyeket bizonyos tantárgyak tanulása 

során lehet elsajátítani. A gyakorlati problémák megoldásához leginkább a tapasztalatokba 

ágyazott specifikus ismeretek szükségesek. 

A kompetenciaalapú képességek három csoportba oszthatók: 

– reproduktív: az előzetesen megszerzett alapvető és rutin jellegű ismeretek felidézésére 

épül 

– integratív: az előzetesen megszerzett ismeretek, eljárások továbbfejlesztéséből 

származik 

– kreatív: az új szituációk kezelési módját, önálló stratégia kialakítását jellemzi 

 
 

B. A kulcskompetenciák fejlesztése iskolánkban 
Az Európai Unióban kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket és az ezek 

alapját alkotó képességeket és attitűdöket értjük, amelyek birtokában az Unió polgárai 
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egyrészt gyorsan alkalmazkodhatnak a modern világ felgyorsult változásaihoz, másrészt a 

változások irányát és tartalmát cselekvően befolyásolhatják. A tudásalapú társadalomban 

felértékelődik az egyén tanulási képessége, mert az emberi cselekvő képesség az élethosszig 

tartó tanulás folyamatában formálódik. 

Több kompetencia egymásba fonódik, így részben fedik egymást, továbbá az egyikhez 

szükséges elemek támogatják a másik területhez elengedhetetlen készségek formálódását, 

fejlődését. 

A tananyagon átívelő kompetenciák a Helyi Tanterv tantárgyi programjaiban részletesen 

megjelennek, így ez a fejezet csupán arra világít rá, hogy mennyire összefüggnek a 

részterületek fejlesztési céljai.  

Minden tantárgy előtérbe helyezi a mindennapi élet készségeire való felkészítést. 

Figyelembe veszik a gazdasági tevékenység szempontjait. Különösen fontos a szerepe a 

szakmai tantárgyaknak. A kompetenciák nem statikusak – egyik-másik előtérbe kerül, mások 

elvesztik jelentőségüket. A XXI. század leginkább előtérbe helyezi azokat a képességeket, 

amelyek a fiatalok karrierépítésében játszanak szerepet. A karrier életünknek olyan eleme, 

amelyet mindenki szeretne valóra váltani, saját értékrendje és célja szerint. Olyan ösztönző 

tényező, amely segít felzárkózni. Ugyan az oktatás a karrier legmeghatározóbb eleme, de nem 

lehet általánosítani – nem feltétlenül a kitűnő tanulók azok, akik legmegfelelőbbek egy 

bizonyos munkakör betöltésére. Számos olyan személyiségjellemző létezik, amely a 

szubjektív kompetenciák körébe kapcsolódik. Ilyenek például a problémamegoldó képesség, a 

kritikai gondolkodás képessége, reális és pozitív önbizalom. 

 

1. Anyanyelvi kommunikáció 

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények, 

vélemények kifejezését és értelmezését, megőrzését és közvetítését szóban és írásban, 

valamint a helyes, öntudatos és alkotó nyelvhasználatot az oktatásban és képzésben, a 

társadalmi és kulturális tevékenységek során, a családi és társas életben, a munkában és a 

szabadidős tevékenységekben, a társas valóság formálásában. Az anyanyelvet eszközként 

használja minden tantárgy, amikor szóbeli, írásbeli számonkérést folytatunk, kiselőadást 

készíttetünk, vagy akár matematika órán szöveges feladatokat értelmezünk, összefüggéseket 

fogalmazunk meg, esetleg érvelünk.  

Legfontosabb fejlesztési területek: 

– a diákok önálló, folyamatos, szabatos előadásmódja 

– nyelvileg helyes, megfelelő stílusú beszéd és írás 

– helyesírás  

– szép artikuláció 

– trágárság visszaszorítása 

– Sulinet tudásbázis készségszinten való alkalmazása 

– szövegértés 

– szakmai nyelvezet elsajátítása 

– idegen szavak kritikus használata 

Módszerek: 

– szóbeli feleletek rangjának visszaállítása 

– kiselőadások 
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– helyesírás figyelemmel kísérése minden tantárgy esetében 

– könyvtárhasználatra serkentés 

– memoriterek 

– kommunikációs órák (9–10. évfolyam) 

– Nyelvünk szépségének megőrzése  

– Integráció az idegen nyelvvel 

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök 

Az anyanyelvi kommunikáció feltétele a megfelelő  szókincs, valamint a nyelvtan és az egyes 

nyelvi funkciók ismerete. Képes nyelvileg megalkotni és kifejezni saját valóságát és valóság 

értelmezését. Képes a nyelvhasználat útján ismereteket szerezni és ismereteit gazdagítani, 

illetve új ismereteket, tudást létrehozni. Képes megkülönböztetni és felhasználni különböző  

típusú szövegeket, továbbá információkat keresni, gyűjteni, feldolgozni és közvetíteni. Tud 

segédeszközöket használni, saját szóbeli és írásbeli érveit a helyzetnek megfelelően, etikusan 

és meggyőzően kifejezni. A pozitív attitűd magában foglalja a társas viszonyokra érzékeny, 

tudatos, érdeklődő és önkritikus magatartást, a törekvést az építő jellegű párbeszédre, az 

igényes megnyilvánulás értékének felismerését, az esztétikai minőség tiszteletét, mások 

megismerésének igényét és az anyanyelv iránti felelősség vállalását. 

 

2. Idegen nyelvi kommunikáció 

Alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények 

megértése, kifejezése és értelmezése idegen nyelven különböző tevékenységi formákban. 

Olyan képességekre és készségekre is támaszkodik, mint a közvetítés az anyanyelv és az 

idegen nyelv között, valamint más kultúrák megértése. 

Legfontosabb fejlesztési területek: 

– idegen nyelvű szövegek értése 

– szövegalkotási készség 

– nyelvhelyesség 

– más kultúrák megértése, közvetítése 

– szókincs bővítése 

– funkcionális nyelvtan készség szintű ismerete 

– szóbeli interakciók típusainak ismerete 

– nyelvek kulturális vonatkozásainak ismerete 

– idegen nyelvi kifejezések szakszerű alkalmazása 

Módszerek: 

– kommunikáció alapú nyelvoktatás 

– nyelvi hanganyagok rendszeres használata 

– gyakori számonkérés 

– tevékenykedtető munkamódszer 

– kulturális ismeretek bővítése 

– nyelv centrikus kirándulások, lehetőség szerint kiállítások látogatása 

– integráció az anyanyelvi tantárgyakkal 
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– idegen kultúrák ünnepeinek megismertetése 

– projektmunka 

– nemzetközi projektekben való részvétel 

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök 

A kommunikatív nyelvi kompetencia lexikális, funkcionális, grammatikai és szövegalkotási 

ismereteket, valamint szocio- és interkulturális készségeket feltételez. El kell sajátítania az 

önálló tanulás stratégiáit és az ehhez szükséges eszközök használatát. 

 

3. Matematikai, természettudományos és technikai kompetencia 

Elengedhetetlen az olyan meghatározó bázisképességek fejlesztése, mint a matematikai 

gondolkodás, az elvonatkoztatás és a logikus következtetés. Azok a készségek , amelyekre 

támaszkodva a mindennapi problémák megoldása során a matematikai ismereteket és 

módszereket alkalmazzunk. 

A legalapvetőbb szinten a matematikai kompetencia az összeadás, a kivonás, a szorzás, az 

osztás, a százalékok és a törtek használatának képességét foglalja magában, fejben és írásban 

végzett számítások során, különféle mindennapi problémák megoldása céljából. Egy 

magasabb fejlettségi szinten a matematikai gondolkodásmód (logikus és térbeli gondolkodás) 

és a valóság magyarázatára és leírására egyetemesen használt matematikai kifejezésmód 

(képletek, modellek, geometriai ábrák, grafikonok) használatára való képesség és készség az 

adott kontextusnak megfelelően. A hangsúly inkább a tevékenységen van, mint az 

ismereteken. 

A természettudományi kompetencia a természeti világ magyarázatára szolgáló ismeretek 

és módszerek használatára való hajlam és képesség. A technológiai kompetencia pedig ennek 

a tudásnak értő alkalmazása az emberi környezet szükségszerű átalakítása során. 

Elengedhetetlen a természet működési alapelveinek, az alapvető tudományos fogalmaknak, 

módszereknek és technológiai folyamatoknak az ismerete, de ismerni kell az emberi 

tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatásait is. Ezek birtokában mozgósítani tudjuk 

természettudományos és műszaki műveltségünket a munkában és a hétköznapi életben. A 

természettudományos és technikai kompetencia kritikus és kíváncsi attitűdöt alakít ki az 

emberben. 

Legfontosabb fejlesztési területek: 

– logikus gondolkodás 

– problémamegoldó képesség 

– matematikai kérdések megfogalmazása 

– definíciók, tételek megkülönböztetése, felismerése 

– a matematikai bizonyítások lényegének megértése 

– bizonyítékok kiértékelése, megsejtése, elvégzése 

– szimbolikus és formális matematikai kifejezések dekódolása 

– a tudás gyakorlati alkalmazása 

– a természet világára való nyitottság 

– természettudományos tárgyak egymás közötti integrációja 

– komplex, átfogó kép kialakítása a természettudományok összefonódásáról 
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– rendszerezés 

– következtetési képesség 

Módszerek: 

– tantárgyi koncentráció 

– szöveges feladatok megoldása 

– egyéni- és csoportmunka 

– tanult szabályok használata, szerkesztés 

– gyakorlati példák 

– kísérletezés 

– párban végzendő tevékenységek 

– fejben számolás gyakorlása 

– eszközhasználat gyakoroltatása 

– digitális tábla használata 

– differenciált foglalkozás 

 

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök 

Magukban foglalják a számok, mértékek, struktúrák, az alapműveletek és az alapvető 

matematikai fogalmak, jelölések és összefüggések készség szinten alkalmazható tudását. 

Ismerjék az alapvető matematikai elveket és törvényszerűségeket a hétköznapi helyzetekben, 

elősegítve a problémák megoldását a mindennapokban, otthon és a munkahelyen. 

Elengedhetetlen a természet működési alapelveinek, az alapvető tudományos fogalmaknak, 

módszereknek és technológiai folyamatoknak az ismerete.  

 

4. Digitális kompetencia 

A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak és a technológiák 

által hozzáférhetővé tett, közvetített tartalmak magabiztos, kritikus és etikus használatát a 

társas kapcsolatok, a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén.  

Az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásához kapcsolódó készségek 

legalapvetőbb szinten a multimédia technológiájú információk keresését, értékelését, 

tárolását, létrehozását, bemutatását és átadását, valamint az internetes kommunikációt és a 

hálózatokban való részvétel képességét ölelik fel. 

Legfontosabb fejlesztési területek: 

– elektronikus kommunikációs készség 

– a könyvtár és az informatikai eszközök tudatos használata 

– az internet szelektív használata 

– az információk tananyagban történő tudatos felhasználása 

– hatékony önálló tanulás 

– kezdeményező és vállalkozókészség 

– információs kreativitás 

– a Sulinet tudásbázis készségszinten való alkalmazása 

– elektronikus könyvtár megfelelő kezelése 
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– internettel kapcsolatos szerzői jogvédelem tudatosítása 

– multimédiás eszközök megfelelő használata  

Módszerek: 

– önállóságot igénylő feladatok kiadása 

– könyvtári órák 

– vonalkód olvasás, szkenner használata, digitális tábla alkalmazása 

– versenyek 

– felkészítés ECDL-vizsgára 

– motivációs feladatok készíttetése (reklám, szóróanyagok, filmforgatás stb.) 

– külföldre történő levelezések 

– pályázatokra való benevezés 

– kutató tevékenység 

– üzleti kommunikációval való integráció 

– házi dolgozatok, kiselőadások  

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök 

Magába foglalja a főbb számítógépes alkalmazásokat – szövegszerkesztés, adattáblázatok, 

adatbázisok, információtárolás és-kezelés, az internet által kínált lehetőségek és az 

Elektronikus média útján történő kommunikáció (e-mail, hálózati eszközök) – a 

szabadidő, az információ-megosztás, az együttműködő hálózatépítés, a tanulás, a 

művészetek és a kutatás terén. 

A tanulónak értenie kell, miként segíti az IKT a kreativitást és az innovációt, ismernie kell 

az elérhető információ hitelessége és megbízhatósága körüli problémákat, valamint az 

ezek kiszűrésére használatos alapvető technikákat, továbbá az IKT interaktív 

használatához kapcsolódó veszélyeket és etikai elveket, valamint a szerzői jogból és a 

szoftver-tulajdonjogból a felhasználókra vonatkozó jogi kereteket. 

 

5. A hatékony, önálló tanulás  

A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az ember képes kitartóan tanulni, saját tanulását 

megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való 

hatékony gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. 

Ez egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások 

keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy 

előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását, képességeit helyzetek sokaságában 

alkalmazza, tanulási és képzési folyamataiban, otthon, valamint a munkában egyaránt. A 
motiváció és a magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme. 

 

Legfontosabb fejlesztési területek: 

– a tanulók érdeklődésének felébresztése 

– tudás iránti vágy felkeltése 

– megtanítani a jól végzett munka örömére, az alkotás izgalmára 

– önálló tanulási technikák elsajátíttatása 

– csoportban végzett munka szervezettségének képessége 

– hatékony időbeosztás 

– problémamegoldás új technikáinak elsajátítása 
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– új ismeretek és készségek különböző kontextusokban történő alkalmazása 

– kreativitás 

– emlékezőképesség fejlesztése 

– tartós figyelem fenntartására való képesség 

Módszerek: 

– egyéni, külön feladatok 

– csoportos tréningszerű munkavégzés 

– tanulásmódszertan órák  

– világos feladatkijelölés 

– szemléltetés 

– memoriterek taníttatása 

– szakkörök, korrepetálások 

– egyéni foglalkozás 

 

6. Szociális és állampolgári kompetencia  

A személyes, értékalapú, személyek és kultúrák közötti párbeszédre nyitott szociális és 

állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel, valamint a közösségi beilleszkedés 

feltételei. A közjó iránti elkötelezettség és tevékenység felöleli a magatartás minden olyan 

formáját, amelynek révén az ember hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és 

szakmai életben, az egyre sokszínűbb társadalomban, továbbá – ha szükséges – 

konfliktusokat is meg tud oldani. Az állampolgári kompetencia képessé tesz arra, hogy a 

társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudást felhasználva 

aktívan vegyünk részt a közügyekben. 

 

Legfontosabb fejlesztési területek: 

– az együttélés szabályainak elfogadtatása 

– közösségben való viselkedés normáinak megtanítása 

– jogok és kötelességek tudatosítása 

– az érdekvédelem megfelelő formáinak megismertetése 

– szokások, hagyományok tiszteletére nevelés 

– döntési felelősség tudatosítása 

– társadalmi aktivitás fejlesztése 

– a demokrácia alapelveinek megismertetése 

– toleranciaszint emelése 

– a munkamegosztás elveinek megismertetése 

– identitástudat fejlesztése 

– EU polgári lét tudatosítása 

– etikai szabályok betartatása 

Módszerek: 

– társadalmi ismeret és etika oktatása 

– viták tanórákon, osztályfőnöki órákon 

– iskolai diákbizottság működtetése 

– diákparlamentek 
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– tanár-diák eszmecserék 

– nemzeti ünnepeink tiszteletben tartása, méltó megünneplése 

– iskolák közötti versenyek 

– szakmai gyakorlati foglalkozások – munkahelyre közvetítés 

– multimédiás eszközök használata (dokumentumfilmek, televízió, rádió) 

– érdekvédelem fegyelmi tárgyalásokon 

 

7. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia  

 

A kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia segíti az embert, hogy igyekezzék 

megismerni tágabb környezetét, és ismeretei birtokában képes legyen a kínálkozó 

lehetőségek megragadására. Ez tudást, kreativitást, újításra való törekvést és 

kockázatvállalást jelent, valamint azt, hogy az egyén céljai érdekében terveket készít és 

valósít meg. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek, képességeknek és 

magatartásformáknak, amelyekre a mindennapi életben, a társadalomban és a 

munkahelyen szükség van. 

 

A vállalkozói kompetencia része a változáshoz való pozitív viszonyulás, az egyén saját 

(pozitív és negatív) cselekedetei iránti felelősség vállalása, a célok kitűzése és megvalósítása, 

valamint a sikerorientáltság. 

Szakmai profilunk miatt erre a kompetenciára különösen nagy hangsúlyt fektetünk. 

Fontos személyiségjellemzők szükségesek, amelyek meghatározzák az alkalmasságot egy-egy 

munkakör betöltéséhez. Célunk, hogy diákjainkban ezeket a személyiségjegyeket erősítsük, 

hogy képesek legyenek életüket önállóan, menedzserszemlélettel vezetni. A karrierösztönző 

tényező.  

Legfontosabb fejlesztési területek: 

– céltudatosság 

– élettervezés 

– egészséges önbizalom 

– eligazodás a pályaválasztási lehetőségekben 

– önállóság  

– felelősségtudat 

– reális önkép kialakítása 

– felkészítés a felnőtt létre 

– stratégiai szemléletmód 

– megfelelő véleményformálás 

Módszerek: 

– önálló projektek megvalósíttatása 

– vállalkozás-centrikus szakmai képzés 

– kreativitás felébresztése 

– megfelelő értékrend kialakítása 

– erkölcsi normák tudatosítása 

– viták 

– tanulmányi kirándulások 
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– iskolabörzén való részvétel 

– PR-tevékenység 

 

8. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség  

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai 

megismerést, illetve az elképzelések, képzetek, élmények és érzések kreatív kifejezésének 

elismerését, befogadását mind a hagyományos művészetek nyelvén, mind a média 

segítségével, különösen is az irodalomban, a zenében, a táncban, a drámában, a 

bábjátékban, a vizuális művészetekben, a tárgyak, épületek, terek kultúrájában, a modern 

művészeti kifejezőeszközök, a fotó és a mozgókép segítségével.  

 

Legfontosabb fejlesztési területek: 

– ízlésfejlesztés 

– kulturált magatartás igényének kialakítása 

– kulturális különbségek tudatosítása 

– megfelelő értékrend kialakítása 

– előítélet mentesség 

– nemzeti kultúránk kincseinek megismertetése 

– kulturális értékek iránti megbecsülés fejlesztése 

– élmények feldolgozásának megfelelő módszere 

– műalkotások értő szemlélése 

– elmélyülés  

Módszerek: 

– anyanyelvünk választékos használatára nevelés (tanári példamutatás) 

– viták 

– kulturális hagyományaink (versmondó versenyek, diákkiállítások) ápolása 

– múzeumlátogatás, ahol megszervezhető 

– Petőfi Irodalmi Múzeummal rendszeres kapcsolat  

– pályázatokon nyert színházlátogatási lehetőségek 

– hangversenyek házon belül és házon kívül 

– teremdíszítés (szépérzék) 

– ünnepi plakátok, faliújságok 

– multimédia eszközeinek használata 

– könyvtár 

– tehetséggondozás 

Ezek a kompetenciák a hatékony emberiességnek a közeli jövő által megkívánt tulajdonságai. 

Mindegyiket csak pszichológiai kutatások révén lehet beazonosítani, és valamennyiről 

elmondható, hogy olyan alapvető jellegzetességeket takarnak, amelyek megkönnyítik az adott 

történelmi korszak, a földrajzi helyzet és a társadalmi elvárásoknak való megfelelést. 
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NEVELÉSI PROGRAM II. 
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I. A SZAKKÉPZÉS NEVELÉSI PROGRAMJA 
 

A HEFOP 3.2.2 és a 4.1.1 pályázatok megjelenése után a főváros 2004. szeptember 30-án a 

TISZK 1 ( Észak-Pest) és TISZK 2 ( Belváros) pályázata nyert. Az NFT I. program HEFOP 

3.2.2 és 4.1.1 pályázataira a Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Gazdasági Főiskola 2005. 

május 1-jén konzorciumot hozott létre. A pályázat végrehajtására a Fővárosi Önkormányzat 

megalapította a Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társaságot, 

valamint hét, Budapest belső kerületeiben működő kereskedelmi, ügyviteli és közgazdasági 

szakközépiskolát jelölt ki a BeTISZK-ben való együttműködésre. A projekt támogatásának 

megítélt összege 1.123.800.000 Ft, amelyből a Főváros önrésze 623.800 millió Ft, az Európai 

Unió-s támogatás pedig 500.000 millió Ft. A Belvárosi TISZK kitűzött feladata a szakképzés 

hatékonyságának megújítása: szakmai fejlesztés (3.2.2. pályázat) és infrastrukturális 

beruházás (4.1.1. pályázat) keretében.  

A Dohány utcai központi képzőhely létrehozásával a gyakorlati képzés technikai háttere 

megújult: a 3049 négyzetméteres épületben többek között csoportfoglalkozásra alkalmas 

termek, konferenciaterem, ügyviteli és marketing terem és közösségi tér jött létre. A termek 

technikai felszereltsége korszerű, mivel a hagyományosan kialakított több mint 320 hálózati 

végpont mellett, az épület teljes vezetékmentes lefedettsége is biztosított. A hardver 

felszereltséget mintegy 7 szerver, 250 asztali számítógép, 100 laptop biztosítja, és 

természetesen adott a technikához illeszkedő szoftverháttér is. Ezek összessége maximálisan 

ki tudja elégíteni a korszerű szakképzéssel kapcsolatos elvárásokat.  

A projekt lezárását követően (2008. június 3.) a képzőközpont telephelyként működik.  

A szakképzés új szervezeti modelljének kialakításával a képzések gyakorlati 

vonatkozásainak erősítése kerül előtérbe, biztosítva a hazai és európai munkaerő piacon jól 

értékesíthető szakképzettség megszerzésének lehetőségét csúcstechnológiai szintű gyakorlati 

helyen. A közgazdasági, a kereskedelem-marketing és ügyvitel szakmacsoportokban az 

iskolarendszerű ifjúsági szakmaoktatásban, a felnőttoktatás és felnőttképzés területén a 

projektorientált szakmai gyakorlatok és a rugalmas képzési lehetőségek tervezése, az iskolai 

végzettséggel nem rendelkező felnőttek piacképes szaktudáshoz juttatása, az iskolarendszerű 

oktatásban a lemorzsolódás minimálisra csökkentése feladat. Szakmafejlődésben a modul 

rendszerű szakképzés bevezetése (átjárhatóság és egymásra épülés érdekében) a munkaerő 
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piaci elvárások szerint történik. Önismereti tréningeken kompetenciafejlesztés, prevenciós 

rendezvényeken (táborokban) a munkaerő piacra történő bejutása és a megmaradás 

módszerei elsajátítása történik, az ösztöndíj rendszer az esélyegyenlőséget támogatja. Elvárás 

az információs és kommunikációs technológiai fejlődésnek megfelelő tananyagok 

fejlesztése, készítése, digitális tananyagok alkalmazásához szükséges technikai és tanári, 

oktatói, tréneri módszertani fejlesztés. A jövő érdekében szükséges a munkaerő piaci 

információs rendszer kiépítése, a képzésből kilépő fiatalok és felnőttek elhelyezkedésének 

folyamatos nyomon követése és elemzése. 

 

Ez a program az elmúlt öt év működési gyakorlatának összegzése – valamint a 

tapasztalatok alapján a korábban megvalósított és ma tervezett tevékenységek újbóli 

átgondolása, további működésre program alkotás.  

 

 

A. A program meghatározottságai 
- telephelyként a SZKI PP elemei, döntései és állásfoglalásai 

- A képzőközpont iskolarendszerű képzéseket folytat 

- A fejlesztési projekt eredmények ma még használható elemein túlmenően a működés 

költségei a fenntartó által meghatározottak 

- A képzőközpont elméletet és elméletigényes gyakorlatot oktató hely 

- Magas szintű infrastruktúra és/vagy tanulási nehézségek  

- Szakközépiskolai alapozás folytatása és  érettségire épülő szakmatanítás helye 

A képzőközpontban együtt tanulnak érettségi utáni és szakiskolai tanulók – igen különböző 

felkészültséggel, családi és anyagi háttérrel; fokozott figyelemmel vagyunk a tanulói 

kapcsolatokra, fegyelemre. A képzőközponti képzés a társadalmi együttélésre és 

együttműködésre felkészítés színtereként a jövőbeni társadalmi toleranciát szolgálja.  

A tanuló itt megtanulja, hogyan lesz képes beilleszkedni egy új közösségbe.  

A szakképző központban a koncentrált és gyakorlat közeli szakmai képzések  személyi 

és tárgyi feltételei biztosítottak.  

Jól ellenőrizhető módon készíti fel a fiatal felnőtteket  az életen át tartó tanulásra és 

megtanít a változásra felkészülni. 
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Cél: a fiatal felnőttek színvonalas szakmai képzésének biztosítása, a szakmai változások 

követésére felkészítés. A fegyelmezett és pontos munkavégzés igényének kialakítása, a 

munkavállalói szerep elsajátítása.  Az aktív állampolgárságra felkészítés, a mindennapi 

életben felelős állampolgári magatartás kialakítása. Az egészséges életmód, a szabadidő 

tartalmas eltöltésére felkészítés.  

 

 

 

II. KIEMELT FELADATOK: VÉGSŐ CÉLOK, CSELEKVÉS INDÍTÉKOK, ELVÁRÁSOK  
 

 A munkaerő piaci igények szerinti szakmai képzések megvalósítása a fenntartói 

engedélyek birtokában  

 A tanulók színvonalas szakmai felkészítése, a fiatal felnőttek életkori és iskolai 

előzményekhez igazított tanulási - tanítási kultúra megvalósítása 

 A gyakorlat igényelte ismeretek kialakítása, elmélyítése 

 Hátrányos helyzetű, oktatási rendszerből lemorzsolódók rendszerben tartása és 

szakmai végzettséghez juttatása 

 A végzett tanulók elhelyezkedésének segítése, szakmai életút nyomon követések 

 Felnőttképzés   

 A tanulók környezettudatos, egészséges és tartalmas életre felkészítése – életmód 

programok  

 Hagyományok teremtése, az intézményi kötődés erősítése 

 Fiatal felnőttek szakmatanítási módszereinek, gyakorlatának kialakítása, intézményi 

modell kialakítása és a tapasztalatok átadása 

 Szakmai képzések tartalmának tanulói adaptálási az intézményi oktatás számára, 

fejlesztési eredmények továbbadása, bemutatása  
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III. ESZKÖZÖK, MÓDSZEREK TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK (HAGYOMÁNY, 

TAPASZTALAT ÉS ÚJ ELEMEK) 

 
 

A. Szakma és oktatás  
A szakképzés szakmacsoport területei: kereskedelem –marketing; közgazdaság; ügyvitel és 

egyéb szolgáltatások. Az oktatás sajátosságai: fiatal felnőttek számára, változó szakmai 

tartalmak legtöbbször a célcsoportra nem adaptált szakirodalomból összeállított 

tananyagtartalommal.  

 

1.  A szakmai és tanügyi dokumentumok tartalmának ismerete, a 

változások követése 

A Szakképzési törvény, a Közoktatási törvény és az oktatott szakmák SZVK dokumentumok  

és a tantárgyi és vizsga követelmény modulok tartalmának biztos ismerete, a változások 

nyomon követése és feldolgozása – egy állandóan megújuló iskolai stratégia alapja. A 

legfrissebb dokumentumok ismerete a számítógép hálózaton tanári eléréssel biztosított. 

Eszköz a szakmai képzésért felelős intézmények honlap tartalom követése.  

 

2. Tantervek készítése 

A tantervek a kerettantervek intézményi adaptálása. Tantárgyanként és évfolyamonként 

egységes intézményi javaslat készül, ezt az azonos tárgyat tanítók egyeztetve készítik és 

munkacsoportként alkalmazzák.  Év közben a tanmenettől való lényeges tartalmi vagy az 

időbeosztás ütemezésétől az óraszám 10%-át meghaladó mértékű eltérést a képzési felelős 

vagy a munkaközösség vezető felé jelezni kell a megoldási javaslattal. Tartalmazza a terv az 

egyéni tanrendben tanulók számára beszámolók időpontját és a téma megjelöléseket, a tanulói 

önálló munkatevékenységeket, a beszámolók rendszerességét (heti, havi, 2 havi, 6 heti), a 

beszámolók formáját (írásban: teszt, feladatlap, projektbeszámoló, vagy szóban), a beszámoló 

elmaradásának következményét a pótlás lehetőségével.  

Intézményen belül az összehangolt képzésekért: az azonos modult és az egymásra épülő 

modulokat tanítók ismerjék és hangolják össze tevékenységüket.  

 

3. Szakmai képzési csoportok működtetése 

A képzőközpontban oktatott szakmacsoportok képzésein foglalkoztatott szaktanárok szakmai 

együttműködési formája, a csoportvezetés a képzési felelősök feladatai. Gyakorlati 

vizsgafeladatok, értékelési lapok készítése, képzési programok képzésenként, modulonként 

egyeztetve. Gyakorlati szintvizsga lebonyolítása bolti eladó és kereskedő képzésben valamint 

az érettségi utáni képzésben vizsga szituációnak megfelelő záróvizsga lebonyolítása. Képzési 

formák szakmai egyeztetései – negyedévenként és igény szerint. A szakmát oktatók 

munkamegosztása és szoros együttműködése. Kialakult a szakképzési tartalmak naprakész 

követésének gyakorlata.  
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4. Helyettesítések 

Képzési programok alapján továbbhaladás biztosítása tanári hiányzások esetén. Előre 

tervezhető hiányzás esetén tananyag egyeztetések, feladatlapok, munkagyakorlatok biztosítása 

a helyettesítő számára.  

Tartós hiányzás esetén állandó helyettesítő biztosítása lehetőség szerint. Kizárólag 

felügyeletet biztosító helyettesítés esetén értelmes tevékenység biztosítása (készségfejlesztés, 

könyvtárhasználat, tanulási módszer fejlesztő gyakorlatok)  

 

5. Szintmérő dolgozatok – Osztályozási-tanulói értékelési gyakorlat 

egységesebbé tétele 

A szakmai standardok erősítése érdekében legalább tanévenként és vizsgamodulonként 

beszámolóra kerül sor. Ahol azonos a követelmény, ott közös dolgozat. Téma és időpont 

valamint a feladat kidolgozásban résztvevők tervezése tanévenként. Képzési csoportonként 

tervezett a szintmérő dolgozatok ideje és tartalma.    

 

6. A szakmai vizsgák tapasztalatainak összegyűjtése, továbbadása 

A tapasztalatokat a vizsgát lebonyolító kollégák írásban szeptember hónapban összegzik. 

Amennyiben a tapasztalatok az iskolai gyakorlat változtatását eredményezhetik, azt a 

képzésen tanítók munkaértekezletén egyeztetik    

 

7. Munkaközösségi közös értekezletek 

Az intézményi körben szakmai tantárgyat tanító kollégák kapcsolattartásának fóruma kb. 2 

havi rendszerességgel tervezett tematika szerinti szakmai foglalkozásokkal.  

 

8. Tantestületen belül az információáramlás  

Minden tanárkollégának iskolai email cím; tanárok és tanárcsoportok email tájékoztatás – 

szóbeli és falitáblára feljegyzések kiegészítése, indoklások, részletezések és interaktivitás 

emelése érdekében. Működtetésért felelős: rendszergazda 

 

9. Elektronikus napló 

Bevezetés kívánatos. Kiválasztott osztályokban bevezetés. A tapasztalatok alapján a 

következő tanévi kiterjesztés előkészítése. 

 

10. Hátrányos helyzetű tanulók fogadása, képzése 

Gyengénlátó és vak tanulók munkatevékenysége érdekében képernyőolvasó szoftver 

beszerzése történt, vak és gyengénlátó tanuló esetében befejezett tanulmányok és a 

vizsgatapasztalat  áll rendelkezésre. Mozgáskorlátozott tanulók fogadása biztosított. 
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11. Tanulásszervezés 

A probléma: alacsony szintű tanulói felkészültség, alacsony motiváció, általános 

„nemtanulás”, „iskolai kiégési szindróma”, … valamint önfenntartó „gyerekek” 

iskolarendszerű nappali tagozaton – újra termelődik a „hátrányos helyzet”  

Válasz: „változtassuk meg az iskolát, de nagyon!” Helyzetértékelés: a tantárgyi szerkezet 

hagyományosan szétaprózott, kis óraszámban sokan tanítanak összefüggő ismerteket, nem 

készít fel a feladatkompetenciákra  

A tanulók felé közvetítés: feladatorientált modul elvárás, nincs párhuzamos, esetleg 

tanáronként eltérő követelmény… 

Más tanulásszervezés: napi feladat kijelölés tanulói önellenőrzéssel és tanári konzultációval 

gyakorlás, a nap végén tanulói élmény, hogy megtanult(!) valamit elvégezni a szakmájából; 

havi vagy negyedévi ellenőrző megméretés – dolgozat, szóbeli beszámoló, feladatmegoldás 

Sok Önálló tanulói munka – állandó tanári készenlét és konzultációs visszacsatolás. Modulra 

épülő tantárgyfelosztást és tanári foglalkoztatást feltételez. Nem minden tanuló egyszerre 

fejezi be a napi tevékenységet, projektnapok, csoportórák. 

Elemei:  

Tananyagfejlesztés: elektronikusan tananyag – a szaktanár által rendszerezett, a 

tanulócsoportra címzett  tananyag .  

Egymásnak is tanítsunk - én így csinálom - a módszereim megújításért.  

Projektcél: az érettségi utáni képzésekben a korosztály életkori sajátosságai és a szakmai 

elvárások figyelembevételével alkalmazható módszer kialakítása.  

 

12. Egyéni tanrend 

Egyéni előrehaladási ütem tanulói kérelemre indokolt esetben: betegség, tartós családi 

probléma megoldásáig. Az egyéni tanulási út feltétele az előírt beszámolási kötelezettség 

teljesítése, elmaradás esetén az engedély visszavonásra kerül. Nem adható – csak különösen 

indokolt esetben – engedély szakmai vizsga előtti utolsó félévben.  

 

13. Felmentések 

Tanulói kérelemre az SZVK szerint teljesített modulok óralátogatásai alól. Ennek részletezése 

jelen Pedagógiai Program 1018. oldalán található.  

 

14. Iskolán kívüli programok – „Tanóra máshol” 

A szakmai oktatás kiegészítése iskolán kívüli programokkal. A programok tanmenetbe 

illesztettek, előre tervezettek legyenek tanulói feladat megfogalmazással valamint tanulói 

beszámolókkal és értékelésekkel. Fontos ezek képzésenkénti szervezése, rendszerezése.  

Szakmai kiállítások, Kerettantervben leírt szakmai programok a gyakorlati foglalkozások 

keretében. Külön rendszer az eladó képzésre és az  érettségi utáni képzésekre. 
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15. Iskolán kívüli programokról (adatbázis) 

Kirándulások, kulturális programok, osztályprogramok – megvalósult szervezések 

információinak gyűjtése egy minden tanár által hozzáférhető adatbázisban. 

Osztályfőnöki tanmenet részeként vagy szakmai képzés tanmeneti foglalkozás kiegészítő 

eleme 

 

16. Szakmai tanulmányi versenyek  

Támogatni, erősíteni az ezt a tevékenységet. Versenyfelelős lásd Szakmai munkaközösség 

munkaterve Kiemelt versenyek – Szakma Sztár Országos verseny; OSZTV 

 

17. Világnap rendezvények  – tanulói projektek 

Szakmai nap rendezvények, vetélkedők, megemlékezések, a világnap tematikához kapcsolódó 

képzésekre tanulói feladatok, országos rendezvényekhez kapcsolódás; az életmód napokra 

iskolai akciók szervezése 

 

Energiatakarékossági világnap - március 06. 

Az egészség világnapja - április 07. 

Biztosítás világnap - szeptember 20. 

Postai világnap - október 09. 

Statisztikai Világnap - október 20. 

Takarékosság világnap - október 30. 

Európai kereskedelmi nap - november 05.  

 

18. Pályázat munkaerő piaci képzésre 

Pályázati lehetőségek kihasználása, pályázatok szakmai tartalmának elkészítése képzési 

felelősökkel és szaktanárokkal, pályázat összeállítása 

 
 

B. Gyakorlati képzés 
A szakmai képzések SZVK-ban előírt kötelező külső gyakorlata valamint a képzőközponti 

képzés foglalkozásaira tervezett gyakorlati - munkahely látogatások. A tényleges 

gyakorlóhelyek – munkahelyi programok rendkívül fontosak a szakmai kompetenciák 

kialakításában, tanulói szakmai kapcsolatszerzés helye és ideje, tanulói személyes kontraktus 

az ismerettel, a tapasztalással. A gyakorlati képzésben résztvevő tanulók igazolatlan 
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mulasztásának következményeinek részletezése jelen Pedagógiai Program 1019. oldalán 

található. 

 

1. Szakmai gyakorlatok  

Folyamatos kapcsolat a tanulók munkahelyi oktatóival, munkahelyek HR munkatársaival.  

Üzemlátogatások lehetőségeinek felkutatása, gyakorlati munkahelyek meglátogatása, 

ellenőrzése. Tanulószerződéssel és Együttműködési szerződéssel foglalkoztató vállalkozások 

körének szélesítése (Adidas, Spar, CBA, Tesco, JYSK, C+C+C, Fotex Ofotért, Vision 

Express, DOCYARD , ... és számos kis- és középvállalkozás több, mint 250 gyakorlóhely), 

folyamatos tevékenység új partnerek bekapcsolása, együttműködés a szakmai kamarákkal; 

mindegyik szakmai képzésünk mögé gyakorlati hátteret helyezni, a kapcsolattartás és 

ellenőrzések technikájának és adminisztrációjának megszervezése. 

 

2. Munkanaplók  

A tanulói gyakorlatok dokumentálásának eszköze. A képzőközpont bocsátja a tanuló 

rendelkezésére önköltségi áron. A tanulói munkavégzés feladatok, a kapcsolattartók 

elérhetősége, a jelenlét dokumentálása. Osztályfőnök vagy szaktanár folyamatosan ellenőrzi.  

 

3. Szakmai rendezvény a gyakorlóhelyek képviselői 

közreműködésével 

A cél a kölcsönös tájékoztatás, egyeztetések a képzések szakmai tartalma, az alkalmazott 

módszerek közelítése, a gyakorlat és a képzőközpont együttműködésének erősítése érdekében. 

Rendszeresen tanévkezdéskor és igény szerint. A képzőközpontban megtartott összejövetel a 

képzőhely bemutatásával összekapcsolva.  

 

4.  Vállalati kapcsolatok fejlesztése. 

Szakmai munkaközösség munkatervében vállalt feladat.  

 

5. Együttműködési projektek   

A gyakorlóhelyekkel kialakítandó együttműködés kiszélesítése: a gyakorlati hely biztosítása 

mellett a vállalkozás történetének megismerése, állásinterjúra felkészítés és elhelyezkedési 

lehetőség ismertetés, karrier utak a gyakorlóhelyen, gyakorlóhely programjainak támogatása, 

ösztöndíj program, tanulói házi dolgozatokhoz konzulensi támogatások vállalások.  

 

6. Kihelyezett képzés felügyelete 

Látszerész képzés koordinálása, ellenőrzése. 
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7. Tanári feladatok a gyakorlatok megvalósításában 

Vállalkozásnál, vállalkozás pénzügyi és számviteli osztályán, könyvelőirodában, NAV 

kirendeltségen vagy ügyfélszolgálaton valamint bankfiókban és biztosítótársaságnál és az 

MNB látogatóközpontban megtartandó látogatások megszervezése. Gyakorlóhelyi és/vagy 

tanirodai tanulói önálló munka megszervezése és ellenőrzése. Kapcsolattartás 

gyakorlóhelyekkel, gyakorlati feladatok összeállítása. Egyéni gyakorlati tanulói feladatok 

értékelése, egyéni gyakorlati feladatmegoldásra haladási lépések kijelölése 

 

 

C. Beiskolázási kapcsolatok 
A szakképző központ sajátos helyzete, hogy a minden tanévben a fenntartó által 

engedélyezett, piacképesnek minősített szakmai képzésekre iskoláz be. Célcsoport a 

székhelyen folyó képzés tanulócsoportjai, az egyre lazábban kapcsolódó és önállóan is 

szakképző osztályt indító társiskolai kör valamint más szakközépiskolák és gimnáziumok az 

érettségi utáni képzésekben.  

 

1. Beiskolázási céliskolákkal kapcsolat 

Beiskolázási tájékoztatók céljából látogatások osztályfőnöki órákra és szülői értekezletekre. 

Igény esetén munkaközösségi látogatások szakmai kérdések megbeszélésére. A képzőközpont 

tanulói felkeresik volt iskolájukat tájékoztatás érdekében.  

 

2. Nyílt Napok  

Tájékoztató a képzőközpontról és a képzésekről, épületbemutatás. Elsődleges címzettek a 

szakközépiskolák valamint a környező középiskolák, illetve a beiskolázottak iskolái. 

Budapest és Pest megye területére iskolavezetőknek címzett tájékoztató levelet küldünk a 

képzőközpont tevékenységéről és a képzési kínálatról. Honlapon tájékoztatás a képzésekről, a 

képzőközpont életéről. Plakát a bejáratnál. Szórólapokon hirdetés.  

 

3. Szakmacsoportos alapozó órák  

A tanulók felé tematikus óra meghirdetésekre kerül sor. A programjavaslat lényege: 

meghirdetett témában, a szakmacsoportos alapozó tantárgyi programokhoz kapcsolódó és oda 

tanrend szerinti foglalkozásként beírható tanóra foglalkozások a képzőközpont épületében, 

majd ezt követően beiskolázási tájékoztatók és épületbejárás.  

 

4. Szakmai bemutató órák 

Meghirdetett téma képzésenként. Egy napon 2-3 szakmai bemutató valamint 

óramegbeszélések megtartása. Kapcsolódni a Nyílt nap rendezvényhez vagy attól függetlenül 

is.  Kiegészíthető épület bejárással.   
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5. Reklám- és propaganda tevékenység  

Kiállításokon, szakmai rendezvényeken megjelenés – beiskolázási csoport összehangolt 

tevékenysége. Szóró ajándékok tervezése és kivitelezése. Plakátok, szórólapok, névjegyek – 

egységes megjelenés, terjesztésben minden tanuló és tanár részt vesz. Közösségi oldalakon 

megjelenések, ingyenes hirdetések, tájékoztatók elhelyezése fiatalok által látogatott 

rendezvényeken (ha lehetséges).  

 

 

D. Egyéb kapcsolatok 
A képzőközpont tevékenységének erősítése érdekében fontos szakmai szervezetekkel és 

intézményekkel kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás. Szakmai kamarák, könyvelői egyesületek, 

fiatalokkal foglalkozó civil szervezetek. 

 

1. Szakmai rendezvényeknek, továbbképzéseknek helyet biztosítani 

Szakmai szervezeteknek, iskolarendszerű és felnőttképzési intézményeknek, irányító 

hatóságoknak rendezvényekhez hely és technika valamint igény szerint szakmai háttér 

biztosítása. Felhasználni szakmai kapcsolatok erősítésére. Kihasználni a marketing 

lehetőségeket – összeállítani képzőközpontról és a szakmai kínálatról „ismertető csomagot” a 

tájékoztatáshoz. A rendezvényeken részvétel valamint igény esetén előadás, beszámoló 

vállalása.  

 

2. Szakmai rendezvények, továbbképzések szervezése – nyilvános 

meghirdetésre 

Meghívott előadóval szakmai előadások szervezése a képzéseinkben érintett szakmacsoportok 

oktatása, vizsgakövetelményei, tanítási módszertana kérdéseiben. Szakmai szervezetekkel 

vagy képzésekért felelős intézményekkel együttműködve.  

 

3. Szakmai szervezetekben részvétel 

A szakképzés területén működő szervezetekben tagság és feladatvállalás egyéni – szaktanárok 

–  valamint intézményi részvétel. (MST, Számviteli szakemberek egyesülete, MNH fejlesztési 

és szakértő, vizsgaelnöki tevékenységek). 

 

4. Felsőoktatási intézményekkel kapcsolat 

A kapcsolat jelenti a tanárképzésben szerepvállalást. Tanítási gyakorlóhely biztosítása, 

mentorálási tevékenység, tanítás módszertani diplomadolgozatokhoz segítségnyújtás, 

képzőközponti tevékenység bemutatása, szakképzés jellemző munkaterületei megismerési 

lehetőség biztosítása. Tanárjelöltek szakmódszertan foglalkozás hely. Gyakorlóiskolai szerep. 

(Kodolányi, BGF, Corvinus, BME Pedagógia tanszék)  
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E. Aktív állampolgári szerepre felkésztés 
Kiemelt a tanulói kezdeményezések erősítése, a fiatalok számára közvetítendő üzenet: 

felelősségvállalás sorsuk alakításában, felelősség az elesettek, a támogatásra szorulók 

irányában, tolerancia 

 

1. Fogyasztóvédelem 

Tudatos fogyasztói magatartás kialakítása a fiatalokban, akciók, fórumok. „Nem vásárolok 

semmit” napi rendezvényekhez kapcsolódás.  

 

2. Változtatnátok? 

Tanulói igények, tanulói változtatási javaslatok előterjesztésének módja. Indoklással, tanulói 

és/vagy tanári vállalások a megvalósításban, irányítás és felelősségvállalás, esetleg 

költségvonzatok. A program felett védnökséget vállal az iskolai diákszervezet.  

 

3. Állásközvetítés – végzett tanulók elhelyezkedésének segítése  

Saját tanulóinknak: kapcsolatfelvételek a leendő munkahelyekkel, munkaügyi központtal, 

bemutatni a képzésünket, kérni a munkalehetőséget. A tevékenység kereteinek kialakítása.  

 

4. Tanulói nyomon-követések 

Kérdőív kiküldés – feldolgozást végezhetik a végzős osztályok. Elérhetőségi listák készítése 

Felmérés célja: szakmai kapcsolatok, elhelyezkedési tendenciák követése 

 

5. Tanulói elégedettség mérés  

Kérdőíves megkérdezés. Évente ismétlődő. Korábbi felmérések eredményeivel összevetés. 

Munkaértekezleten tapasztaltak átbeszélése, intézkedési terv a változtatási területekre.  

 

6. Osztályfőnöki órák tanévre tervezett témái 

Évfolyam és képzési forma – érettségi előtti és utáni képzések – ajánlott és kötelező 

osztályfőnöki programok. Tanév elején témakiválasztás, feldolgozás ajánlásokkal, a 

kidolgozott tematika valamint összegyűjtött segédanyagok, irodalmi ajánlások alapján minden 

érintett osztályban feldolgozásra kerül.  

 

7. Iskolai honlap 

Az iskolai honlapon könnyen megtalálható megjelenése a képzőközpontnak. A képzőközponti 

programok folyamatos megjelentetése a honlapon. Képek, hírek, rendezvények. A beiskolázás 

támogatása. 
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F. Életmód programok 

 

1. Természetjárás szervezése diákok és tanárok számára  

Az egészséges életre és a színvonalas szabadidő elfoglaltságra nevelés elemeként, év közben 

többször. „1. hét” projekt  elemeként 1. nap toborzás 

 

2. Véradó és Egészségnap 

A Véradó Nap(ok) és egészségmegőrző programok: állapotfelmérés, test tömeg index 

számítás, vércukor, vérnyomás mérés. Tájékoztatások a tanulók által könnyen és ingyenesen 

elérhető életmód programokról, rendezvényekről. Szakmai előadások, tájékoztatók meghívott 

az iskolai védőnő előadásában a tanulókat érdeklő kérdésekről. Mi árt a bőrünknek?; Ép lélek 

/ ép test (védőnő/pszichológus előadása); Szenvedélyek (drog, alkohol, dohányzás); Divat és 

egészség; Osztályfőnöki óra, érdeklődőknek összevont osztályfoglalkozások a tanév során 

többször, iskola napon kiemelten. 

 

3. Sportolási lehetőség a konditeremben 

Meghirdetett időpontban, testnevelő tanári felügyelet mellett biztosított a sporteszközök 

használata.  

 

4. Könyvtár szerepe – újságolvasó  

A rendelkezésre álló folyóiratok helybeni olvasási lehetőségét biztosítani. 

Ülőalkalmatosságok (fotelek, kanapé) elhelyezése. Nyitvatartási rend, könyvtáros felügyelete 

alatt. Szaktanárok házi feladataiban megjelenő lehetőség, értelmes időtöltésre nevelés – 

várakozási idők értelmes eltöltése. Újságolvasás és információszerzés interneten a 

könyvtárban – tanulói gépek elhelyezése. 

 

5. Napi gazdasági kérdésekben tájékozottság emelése, újságolvasásra 

ösztönzés  

A könyvtárban megtalálható sajtótermékekben megjelentek írásokkal, hírekkel kapcsolatban 

kérdések, feladatok a tanulóknak, esetleg e-mailon válaszolással belső verseny.  

 

6. Tanulószoba szolgáltatás 

Nyitott tanterem – hely a délutáni tanulásra – gépterem lehetősége tanulói munkára. 

Felügyeletet önkéntesen tanárok vállalják, konzultációs lehetőséggel, tanácsadással. Ez 

egyben tanári fogadóóra is. Tanulók számára tanácsadás, várakozási idők helyes eltöltése, 

tanulási mód felkészítés folytatása. 
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7. Szelektív hulladékgyűjtés  

Szelektív hulladékgyűjtés emeletenként elhelyezett gyűjtőkkel. Összegyűjtött hulladék 

elszállításának megszervezése. Irodai papírgyűjtés. Környezettudatossággal összekapcsolása a 

hulladékgyűjtésnek. Osztályfőnöki órákon foglalkozás. Tesztekkel, feladatlapokkal felmérni a 

környezettudatos gondolkodást az osztályfőnöki órán. Tájékoztatások a tanulók által könnyen 

és ingyenesen elérhető akciókról, programokról. Megvalósítás: osztályfőnöki óra, összevont 

osztályfoglalkozások a tanév során többször, iskola napon kiemelt. 

 

8. Dohány utcai ünnepek 

- Szalagavató bál és „szalag” az érettségi utáni szakmai képzéseken  

- Ballagás az eladó képzéseken  

- Tantestületi karácsony és karácsony osztálykeretben 

- Nemzeti ünnepek a szakképző központban 

 

9. Közösségformáló programok  

Sulibuli(k), „Kávéházi” beszélgetések: Példaképek – nekik sikerült! címmel 

Civilszervezetekkel kapcsolatfelvétel, beszélgetések osztályfőnöki órák vagy délutáni/hétvégi 

külön foglalkozás keretében  

 

10. IskolaNapok 

Az iskolai tanév 2. félévében és/vagy az 1. évfolyamok utolsó hetében  

Elemek:  

- Tanulói szakmai konferencia – tanulói dolgozat és kisprojekt bemutatók - Érettségi utáni 

képzések házi dolgozatai, téma meghatározással pályázati kiírás alapján, civil szervezetekkel 

kapcsolat 

- Közösségi vállalás: Fessünk, rajzoljunk,építsünk, takarítsunk, segítsünk  Együtt. - 

Önkéntesség 

- Szakmai rendezvények és fiatalokat érintő kérdések meghívott előadókkal vagy külső  

helyszíni látogatásokkal.  

- Kirándulás és sportnap  

- Kerület- és városismereti (honismereti) vetélkedő  

 

11. „1.” hét projekt – minden tanév első napjai (3-5 nap)               

Projektcélok: a tanulók ismerjék meg egymást;  
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• tisztázzuk az elvárásokat,  

• alakítsuk ki a követendő értékeket, segítsük, hogy az „erős mag” a közvetített 

értékekkel azonosulókból alakuljon ki,  

• pozitív motiváció legyen az üzenet  

• Házirend megismertetése és azonosulás az elvárásokkal 

• a tudás, mint érték üzenet  

• tanulásirányítás – hogyan, hol, … tanuljunk 

• szakmaismeret  

• környezet ismeret 

• alapvető gazdasági gondolkodás elemei   

A tanév során használható eszközök, módszerek: szakmai munka színvonal emelése, életmód 

program elemekhez is. 

Programmegvalósítás minden „első” belépő osztályban   

Dokumentumok: osztályonként projektnaplók – ebben tervek, megvalósítás leírása, napi és 

összegző értékelés; fényképek; elkészített projektfeladatok; tanulói értékelések 

Megvalósítók: osztályfőnökök és osztályban tanítók team, minden évben külön beosztás 

szerint  

A projekt elemei 

• Heti foglalkozás rend – minden nap 5 óra foglalkozás: alapprogram órarend 

• Foglalkozások mindegyikére: részletes leírás, feladatok, eszközök, kik valósítják meg,  

• Tanári konzultációk folyamatosan  

• Projektnaplók feldolgozása – tapasztalatgyűjtés és tervezés 

• Nevelési értekezleten értékelés és továbbgondolás, javaslatok a következő tanévre 

•  

 „1.hét”projekt  elemei:   

Iskolai adminisztrációs és szervezési feladatok, épület és tanulói projektismertetések:  

Ismerkedési játékok, házirend megismerési szituációk. 

Tanulási technika foglalkozások: csoportmunka, jegyzetelés, olvasási technikák, emlékezet 

fejlesztése, tanulási stílusok. Tartalmak iskolai adatbázisban, foglalkozás megvalósítók 

felkészítése júniusban, osztályban megvalósítók külön beosztás szerint. Dokumentálás 

projektnaplóban és hagyományos osztálynaplóban. 

  

G. HEFOP projekt és  fenntarthatósága  biztosítása 

1. Projekt tájékoztatók  igény szerint 

Fenntarthatósági jelentésekről összegzések beszámolók igény szerint  

Dokumentáció elérhetősége 

Az elvégzett tevékenységek összegzése 

2. Tájékoztató a tanulók számára 

Tanulók ismerjék a létrehozó projektet- lásd 1. napi tájékoztató eleme 
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A. Szakközépiskolai tantárgyi struktúra és óraszámok 

Óraterv a kerettantervekhez – szakközépiskola 

Tantárgyak 
9. 

évf. 

össz 

36 

hét 

10. 

évf. 

össz 

36 

hét 

11. 

évf. 

össz 

36 

hét 

12. 

évf. 

össz 

32 

hét 

4 év 

óra-

száma 

Magyar nyelv és irodalom 4 144 4 144 4 144 5 156 588 

Idegen nyelvek 4 144 3 108 4 144 3 96 492 

Matematika 4 144 4 144 4 144 4 128 560 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 
3 108 3 108 3 108 3 96 420 

Etika     1 36   36 

Biológia – egészségtan   2 72 2 72 1 32 176 

Fizika 2 72 2 72 1 36   176 

Kémia 2 72 1 36     108 

Földrajz 2 72 1 36     108 

Művészetek*   1 36     36 

Informatika 2 72 2 72 2 72 2 64 280 

Testnevelés és sport 5 180 5 180 5 180 5 156 696 

Osztályfőnöki 1 36 1 36 1 36 1 32 140 

Szakmai tárgyak órakerete, amelyből 1óra 

(szakmai irányú képzésre) szabadon tervezhető* 
6 216 7 252 8 288 11 352 1108 

Munkahelyi egészség és biztonság (11500-12) 1 36       36 

A marketing alapjai (10032-12)     2 72 2 64 136 

Marketing a gyakorlatban (10032-12)     1(gy) 36 1(gy) 32 68 

Az üzleti tevékenység tervezése, elemzése (11508-12) 2 72 3 108 3 108 3 96 384 

Vezetési ismeretek (11508-12)       1 32 32 

Üzleti tevékenység a gyakorlatban (11508-12) 1(gy) 36 1(gy) 36 1(gy) 36 1(gy) 32 140 

Áruforgalom (11507-12) 2 72 2 72 1 36 1 32 212 

Áruforgalom gyakorlata (11507-12)     1(gy) 36 1(gy) 32 68 

Értékesítés idegen nyelven (10031-12)   1 36   1 32 68 

Rendelkezésre álló órakeret 35 1260 36 1296 35 1260 35 1120 4936 

Szabadon tervezhetőből kapott 4 144 4 144 4 144 4 128 560 

Magyar nyelv és irodalom       1 32 32 

Idegen nyelvek 1 36   1 36   72 

Matematika 1 36 1 36 1 36 1 32 140 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 
1 36 1 36     72 

Informatika 1 36 2 72 2 72 2 64 212 

Szakmai irányú képzésre szabadon 

tervezhetőből kapott 
1 36 1 36 1 36 1 32 140 

Munkahelyi egészség és biztonság (11500-12) 0,5 18       18 

A marketing alapjai (10032-12)     1 36   36 

Áruforgalom (11507-12) 0,5 18       18 

Értékesítés idegen nyelven (10031-12)   1 36   1 32 68 

*A helyi tantervben két művészeti tárgy Ének-zene vagy Vizuális kultúra választható osztálytól függően. 
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B. Szakiskolai tantárgyi struktúra és óraszámok  

A szakiskolai képzéshez tartozó tantárgyi struktúra és óraszámai az adott képzésnél kerülnek 
lebontásra „órafelosztás közismereti és szakmai képzéssel együtt” cím alatt. 

 
 

 

C. Szakképzési tantárgyi struktúra és óraszámok 

A szakképzéshez tartozó tantárgyi struktúra és óraszámai az adott képzésnél kerülnek 
lebontásra. 
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HELYI TANTERVEK 
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KÖZISMERETI TÁRGYAK 
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I. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM  

A. Magyar nyelv szakközépiskola 9-12. évfolyam1 

1. 9. évfolyam  

a) Óraszám: heti 2 óra, évi 72 óra 

b) Tananyagtartalom 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Kommunikáció, tömegkommunikáció 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, 

törekvés az érthető, kifejező beszédre. A beszéd zenei eszközei, nem 

verbális kommunikáció. Szóbeli szövegek megértése, reprodukálása, 

utasítások megfelelő követése, a kommunikációs partner szóbeli 

közlésének megértése. Az alapvető kommunikációs kapcsolatfelvételi 

formák ismerete és alkalmazása: köszönés, bemutatkozás, megszólítás, 

kérdezés, kérés stb. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hallott szöveg megértésének fejlesztése (üzenet, szándék, hatás). A 

szövegértési és szövegalkotási készségek fejlesztése annak érdekében, 

hogy önállóan, illetve másokkal együttműködve a tanuló képes legyen 

a verbális és nem verbális kommunikáció kódjainak, kapcsolatainak, 

tényezőinek azonosítására, tudatos alkalmazására, a különböző 

szövegek megértésére, elemzésére, illetve kritikai feldolgozására a 

kommunikációs helyzet tér, idő és résztvevői szerepeinek (kontextus) 

megfelelően. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A beszédhelyzetnek megfelelő adekvát nyelvhasználat: 

szövegszerkesztés élőszóban, szó- és beszédfordulatok, 

kommunikációs helyzetek a kommunikációs helyzet tér, idő és 

résztvevői szerepek (kontextus) megfigyelése. 

A kommunikációt kísérő nem nyelvi jelek lehetőségeinek és 

korlátainak megtapasztalása: az élőszó zenei kifejezőeszközei, 

nonverbális kommunikáció. 

A testbeszéd, a térközszabályozás szerepének ismerete, tudatos 

alkalmazása különféle kommunikációs helyzetekben; dekódolása a 

hétköznapi kommunikációs helyzetekben és a 

tömegkommunikációban. 

A különféle kommunikációs helyzetekben elhangzó üzenetek 

céljának dekódolása, az üzenetek manipulatív szándékának 

felismerése. 

A személyközi kommunikációs helyzetek megfigyelése, a 

kommunikáció folyamatának elemzése a tanult szakkifejezések 

alkalmazásával. 

A kommunikáció típusainak, jellemzőinek megismerése: személyes, 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

médiaműfajok és 

jellemzőik; 

médiatudatosság. a 

média társadalmi 

hatása. 

 

Dráma és tánc: 

beszédhelyzetek, 

dramatikus játékok. 

 

Vizuális kultúra: A 

vizuális kommunikáció 

különböző formái; 

megkülönböztetés, 

értelmezés. 

                                                           
1 KERETTANTERV:  2013/„A” VARIÁNS 
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csoportos, nyilvános és tömegkommunikáció. 

A tömegkommunikáció jellemzői, funkciói, megjelenési formái, 

nyelvi és képi kifejezési formái. 

Néhány tömegkommunikációs műfaj megismerése.  

Az új „szóbeliség” (skype, chat) jelenségei és jellemzői. 

(1) K

u

l

c

a

l

m

a

k 

Kommunikáció, kommunikációs tényező (adó, vevő, kód, csatorna, üzenet, 

kapcsolat, kontextus, a világról való tudás). 

Kommunikációs cél és funkció (tájékoztató, felhívó, kifejező, metanyelvi, 

esztétikai szerep, kapcsolatfelvétel, -fenntartás, -zárás), nem nyelvi jel 

(tekintet, mimika, gesztus, testtartás, térköz, emblémák), 

tömegkommunikáció.  

Tájékoztató műfaj (hír, közlemény, tudósítás, riport, interjú). 

Véleményközlő műfaj (kommentár, glossza, jegyzet, olvasói levél, 

ismertetés, ajánlás). 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői 
Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 
Hangtani, alaktani, szótani, szószerkezettani és mondattani ismeretek és 

azok megfelelő használata az írott és szóbeli szövegalkotás 

folyamatában.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvi szintek elemző áttekintése révén az analitikus gondolkodás, a 

nyelvi tudatosság fejlesztése. 

A nyelvi elemek értő, elemző használatának fejlesztése. 

A mondat szó szerinti és pragmatikai jelentésének felismertetése, az 

elsődleges és másodlagos jelentés megkülönböztetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hangtani ismeretek: a magyar hangállomány ismerete, 

magánhangzók és mássalhangzók rendszere, a hangok alapvető 

képzési, ejtési jellemzői. 

A hangkapcsolódási szabályosságok típusai és a helyesírás 

összefüggése. 

A magyar hangrendszer nyelvjárási eltéréseinek megfigyelése, 

valamint egy tanult idegen nyelvi hangrendszerrel történő 

összehasonlítás.  

Alaktani sajátosságok: a szótő, a szóelemek szerepe és funkciója, 

kapcsolódási szabályaik. 

A szavak szófaji rendszerbe sorolásának kritériumai, hagyományai, 

egy lehetséges szófaji rendszer megismerése. 

A szószerkezet fogalma, a szintagmák típusai, szerepük a mondat 

felépítésében, mondatbeli viszonyaik, a vonzatok. 

A mondatrészek fogalma, fajtái, felismerésük mondatban, helyes 

használatuk a mondatok felépítésében. 

A mondat fogalma, a mondat szerkesztettség és mondatfajta szerinti 

típusai, az egyszerű és összetett mondatok típusainak felismerése, 

elemzése, a helyes mondatszerkesztés a gyakorlatban. 

Idegen nyelvek: a tanult 

idegen nyelv hangtana, 

alaktani szerkezete, 

szóalkotási módjai, 

mondatszerkezete. 
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A magyar nyelv szerkezetének összehasonlítása a tanult idegen nyelv 

hangtanával, alaktani szerkezetével, szóalkotási módjaival, 

mondatszerkezetével. 

A nyelvi szintek elemkészletéről, rendszeréről tanultak fogalmi 

szintű megnevezése, rendszerező áttekintése. 

(2) K

u

l

c

m

a

k 

Hang, fonéma, hangtörvény, szóelem (morféma): szabad és kötött morféma, 

szótő, képző, jel, rag.  

Szófaj: alapszófaj, viszonyszó, mondatszó. 

Szószerkezet (szintagma): alárendelő, mellérendelő szintagma. 

Mondatrész: alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző. Vonzat. 

Mondat, a mondat szerkesztettsége, mondatfajta; egyszerű mondat, 

összetett mondat. 
 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Szövegértés, szövegalkotás 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 

A tanult szóbeli, írott és elektronikus szövegtípusok és jellemzőik. 

Olvasási stratégiák és azok adekvát alkalmazása különböző típusú és 

műfajú szövegek feldolgozásában, nyomtatott és elektronikus 

adathordozókon. A szöveg információinak és gondolatainak értelmezése 

és értékelése. A szövegalkotás lépései, az anyaggyűjtés technikák. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szöveg tartalmának, céljának megfelelő jegyzetelési technika 

kialakítása. 

A társalgás általános szerkezetének, szabályszerűségének megfigyelése. 

A leggyakoribb hivatalos szövegtípusok szerkezetének, formájának 

megismertetése, tárgyszerű és funkcionális hivatalos szövegek 

alkotásának képessége. 

Az esszéírás technikájának megismerése és alkalmazása különböző 

témájú és típusú esszé írásakor. 

A kritikai gondolkodás és a felelősségérzet fejlesztése elektronikus, 

internetes szövegtípusok hitelességének, megbízhatóságának vizsgálata, 

az internetes szövegek adta nyilvánosság etikai, jogi kérdéseinek 

értelmezése során. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Önálló szövegfeldolgozás a szövegbefogadás céljának megfelelő 

olvasási stratégia és szöveg-feldolgozási mód megválasztásával.  

A szöveg és kép összefüggése. Hatékony jegyzetelési és vázlatírási 

technikák megismerése, adekvát alkalmazásuk. 
 
Különböző magánjellegű és hivatalos szövegek szerkezetének, 

jellemzőinek megismerése, hivatalos szövegek alkotásának 

képessége. 
 
Szövegátalakító gyakorlatok szempontváltással, a kommunikációs 

célnak megfelelően: adott szempontok és terjedelem szerinti 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: különböző 

típusú források 

feldolgozása; esszéírás.  
 
Valamennyi tantárgy: 

vázlatírás, jegyzetelés. 
 
Informatika: 

információkezelés, 

forrásfelhasználás, 
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szövegtömörítés, szövegbővítés. 

Az anyaggyűjtés módjai írott és nem írott források felhasználásával, 

az idézés szabályai. 

Önálló, több forrástípusra is kitérő könyvtári anyaggyűjtés 

(katalógus- és adatbázis-használat, forráskiválasztás, visszakeresést 

biztosító jegyzetelés) és az információknak a feladatnak megfelelő 

alkotó és etikus felhasználása. Pontos forrásmegjelölés. 

 

Az esszé típusai, jellemzői, az esszéírás folyamata. 

A tanulmány, az értekezés jellemzői, kidolgozásának állomásai.  

 

Néhány, gyakoribb internetes szöveg szerkezetének, 

megjelenésének, közlési szándékának megfigyelése, a tapasztalatok 

felhasználása a szövegbefogadáskor, az internetes szövegek 

nyilvánosságának kérdése, etikája. 

Internetes szövegalkotási gyakorlatok (pl. szöveges adatbázis, 

forrásjegyzék összeállítása, fórum, blogbejegyzés írása). 

hivatkozás, szöveges 

adatbázis, az 

internethasználat jogi, 

etikai kérdései. 

(3) K

a

k 

Hivatalos levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél, meghatalmazás, 

elismervény. Esszé, értekezés, tanulmány. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Helyesírási ismeretek 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Helyesírási alapelvek felismerése, használata, írásjelek adekvát 

használata, helyesírási szótárak ismerete és használata a gyakorlatban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvi normaérzék, a normakövető írás fejlesztése. 

A helyesírás rendszerszerűségének megismertetése. 

A hibajavítási képesség és az önkorrekció fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A helyesírás alapelvei, megismert főbb szabályszerűségei.  

A szöveg központozásának szabályai, használata, az írásjelek 

funkciója. 

Szövegelemzési gyakorlatok a központozás szerepének 

tanulmányozására. 

Helyesírási gyakorlatok az egybe- és különírás, a gyakoribb 

tulajdonnevek írására stb. 

Idegen szavak helyesírása, a latin betűs szavak átírása.  

Helyesírási szótárak, elektronikus helyesírás-ellenőrző programok 

szerkezetének és működésének megismerése, használatuk az iskolai 

és a mindennapi szövegalkotásban. 

Az internetes szövegek eltérő helyesírásának, jelhasználatának 

funkciója. 

A normától való eltérés stilisztikai hatásának felismerése, 

értelmezése. 

Minden tantárgy: 

helyesírás. 

 

Informatika: 

helyesírás-ellenőrző 

programok ismerete, 

használata. 

(4) k Helyesírási alapelv, nyelvi norma. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A szöveg 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

A szövegértési és szövegalkotási képesség megfelelő szintje: 

szövegértési, szöveg-feldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, előzetes 

tudás aktiválása, szintézis, szelektív olvasás stb.) alkalmazása különféle 

megjelenésű és típusú szövegeken. Elbeszélő, magyarázó, dokumentum 

típusú szövegek kommunikációs funkcióinak, fő jellemzőinek ismerete. 

Beszélt és írott nyelvi, továbbá internetes szövegek eltéréseinek 

azonosítása. Rendszeres könyv- és könyvtárhasználat.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A szövegszervező erők megismertetése és alkalmazása a gyakorlatban. 

A szöveg általános szerkezetének, a szövegértelem összetevőinek 

megfigyelési és értelmezési képességének fejlesztése a legjellemzőbb 

szövegtípusokon.  

A valamilyen szempontból egymással összefüggő szövegek közötti 

értelemhálózat felismertetése.  

A szövegelemző képességek fejlesztése: a szövegfeldolgozás módjainak 

gyakorlása a feladatnak megfelelő leghatékonyabb olvasástípus 

alkalmazásával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szöveg fogalma, jellemzőinek megfigyelése, megnevezése, 

rendszerezése. 

A szóbeliség és az írásbeliség hatása a szövegformálásra. A szóbeli 

és írott szövegek szerepe, eltérő jegyei. A szövegfonetikai eszközök 

és az írásjegyek szövegértelmező szerepe. 

 

A szöveg szerkezete: a szöveg és a mondat viszonya, 

szövegegységek. 

A szövegértelem összetevői: pragmatikai, jelentésbeli és nyelvtani 

szintje. 

Szövegtípusok jellemzői megjelenés, műfajok és nyelvhasználati 

színterek szerint. A legjellegzetesebb szövegtípusok: a beszélt nyelvi 

társalgási és az írott monologikus szövegek. 

Szövegköziség, az internetes szövegek jellemzői.  

Az írott és internetes szövegek összehasonlítása, az eltérő és azonos 

jegyek megfigyelése, megnevezése.  

Az internetes adatkeresés, szöveghálók, az intertextualitás kezelése, a 

különböző forrásokból származó adatok megbízhatóságának és 

használhatóságának kérdései.  

A különböző forrásból származó információk megadott szempontok 

szerint való összehasonlítása, megvitatása, kritikai következtetés 

levonása. 

Szövegek összefüggése, értelemhálózata; intertextualitás.  

A szövegértés, szövegfeldolgozás technikája, olvasási típusok és 

stratégiák. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: a 

forrásszövegek típusai. 

 

Idegen nyelvek: az 

idegen nyelvi 

szöveg/ek kultúrafüggő 

felépítése. 

 

Biológia-egészségtan; 

Fizika; Kémia; 

Földrajz: a 

természettudományos 

ismeretterjesztő, illetve 

szakszövegek 

témahálózata, 

szókincse, felépítése. 

(5) K

u
Szöveg, szövegösszefüggés, beszédhelyzet. 
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l

c

s

f

o

g

a

l

m

a

k

m

a

k 

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. 

Szövegtípus (monologikus, dialogikus és polilogikus; beszélt, írott, 

elektronikus; spontán, tervezett). 

Szövegműfaj (elbeszélő, leíró, érvelő). 

Nyelvhasználati színterek szerinti szövegtípus (mindennapi, közéleti és 

hivatalos, tudományos, sajtó és média, szépirodalmi). 

Szövegfonetika (hangsúly, hanglejtés, hangerő, szünet, beszédtempó). 

 

 

2. 10. évfolyam   

a) Óraszám: heti 1 óra, évi 36 óra 

b) Tanagyagtartalom 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Tanév eleji  ismétlés  

 

Stilisztikai alapismeretek 

Órakeret  

5 óra 

 

14 óra 

Előzetes tudás 
Befogadói és műelemzési tapasztalatok, alapvető szóképek és 

alakzatok, nyelvi játékok, kreatív írás. Stílusregiszterek, nyelvi 

magatartás, nyelvi norma. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak megtapasztalása, hogy a nyelvi elemek stílusértéke a konkrét 

szövegben, nyelvhasználatban kap szerepet; a stílust befolyásolja a 

beszélő, a kommunikációs helyzet, a megnyilatkozás célja.  

A megismert jelentéstani, stilisztikai, a szövegtani jelenségek 

felismerése és alkalmazása a műelemzésben, a mindennapi élet nyelvi 

jelenségeinek megítélésében, szövegalkotásban. 

A közlési szándéknak és beszédhelyzetnek megfelelő stílusréteg, 

stílusárnyalat és stíluseszköz használata. 

A fogalmi, a kreatív gondolkodás, a szövegértelmező képesség 

fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A jellegzetes stílustípusok (stílusárnyalatok) megismerése (pl. a 

társalgás bizalmas vagy közömbös), felismerése, hatásának elemzése. 

A nyelvi szintek alkalmi és a szótárakban jelölt állandó 

stílusértékének megfigyelése, felismerésük, valamint alkalmazásuk a 

szövegalkotásban. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: különböző 

forrásszövegek 
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A leggyakoribb stílusrétegek jellemzőinek megismerése, felismerése, 

elemzése, összefüggésben a szövegtani jellemzőkkel. 

A szövegek stílusának, jelentésének a befogadóra tett hatásának 

(stílushatás) megtapasztalása, vizsgálata; stílusgyakorlatok, 

szövegtranszformációk. 

A stíluselemek, stíluseszközök szerepének értelmezése művészi és 

mindennapi szövegekben (jelentésfeltáró, hatáselemző gyakorlatok).  

A helyzetnek, kommunikációs célnak megfelelő stíluseszközök 

tudatos használata a szövegalkotásban. 

A metafora funkciója és használata a mindennapi, továbbá a 

publicisztikai és a tudományos nyelvhasználatban.  

stílusjellemzői. 

 

Idegen nyelvek: 

beszélt nyelvi 

stílusregiszterek. 

 

Biológia-egészségtan; 

Fizika; Kémia; 

Földrajz: metaforák a 

természettudományos 

szövegekben. 

 

 

Dráma és tánc: 

drámajáték; társalgási 

stílusárnyalatok 

megjelenítése. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

nyilvános 

megnyilatkozások, 

különféle 

műsortípusok, illetve 

internetes felületek 

jellemző 

stílusregiszterei. 

 

Informatika, könyvtár: 

kézikönyvek, 

egynyelvű szótárak 

használata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  

Stílus, stilisztika, stílustípus (bizalmas, közömbös, választékos stb.). 

Stílusérték (alkalmi és állandó). 

Stílusréteg (társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos, szónoki, irodalmi).  

Stílushatás. 

Szókép (metafora, hasonlat, szinesztézia, metonímia, szinekdoché, összetett költői kép, 

allegória, szimbólum).  

Alakzat (ellipszis, kötőszóhiány, ismétlődés, gondolatritmus, oximoron).  

Mondatstilisztikai eszköz (verbális stílus, nominális stílus, körmondat). 

Hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés, alliteráció, áthajlás, figura etimologica, 

expresszivitás, eufemizmus, evokáció, archaizálás, egyéni  

szóalkotás, poétizáció. 

                                                                                                                                   Órakeret 

 

Fogalmazások; elemzések.                                                                                           7 óra 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Jelentéstan 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Befogadói, jelentéselemzési tapasztalatok. Szókincs, világismeret. 

Az azonos alakú, többjelentésű és a rokon értelmű szavak, alkalmazásuk 

a beszélt és írott szövegalkotásban. Közmondások, szólások jelentésének 

és eredeti funkciójának ismerete, nyelvi és nem nyelvi kommunikációs 

üzenetek jelentése. Közismert egynyelvű szótárak önálló használata (pl. 

értelmező, szinonima). 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A hangalak és jelentés viszonyának felismerése, értelmezése különböző 

beszédhelyzetekben. A mondat és szövegjelentést meghatározó tényezők 

felismerése. 

A magyar szórend megváltozása és az üzenet jelentésváltozása közötti 

összefüggés felismerése mondat-átalakítási gyakorlatokkal. 

Nyelvünk gyakori metaforikus kifejezéséinek és használati körének 

megfigyelése, értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szavak jelentésének szerkezete, jelentéselemek.  

A hangalak és jelentés viszonya, jelentésmező.  

Motivált és motiválatlan szavak felismerése, használata. 

A metaforikus kifejezések szerkezete, jellemző típusai, használati 

köre. 

A mondat és szövegjelentés.  

A jelentés szerepe a nyelvi szerkezetek kialakításában. A jelentés és a 

nyelvi-grammatikai funkció összefüggése. 

A szórend jelentésváltozatainak megfigyelése, hatásértelmezés. 

Egynyelvű szótárak használata. 

Idegen nyelvek: 

motivált, motiválatlan 

szavak, szórend. 

 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; Etika; 

Filozófia: kifejezések 

köznyelvi és tantárgyi 

jelentése. 

(2) K

u

l

l

m

a

k 

Jelentésszerkezet, jelentéselem, jelentésmező, jelhasználati szabály. 

Denotatív, konnotatív jelentés.  

Metaforikus jelentés. 

Motivált és motiválatlan szó, hangutánzó, hangulatfestő szó. 

Egyjelentésű, többjelentésű szó, homonima, szinonima, hasonló alakú 

szópár, ellentétes jelentés. 

 

3. 11. évfolyam  

a) Óraszám: heti 1 óra, évi 36 óra 

b) Tananyagtartalom 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Kommunikáció 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Gyakorlott, tudatos szóbeli kommunikáció. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai  

A különböző kommunikációs színtereknek és helyzeteknek megfelelő 

nyelvi és nem nyelvi jelek használata. Az egyes helyzetek által 

megkívánt formák megsértésének dekódolása, a szándék felismerése, 

megfelelő kezelése. 

A kommunikációs zavarok felismerésére és feloldására néhány taktika 

elsajátítása. 

A manipulációs szándékok felismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tájékozottság különféle beszédhelyzetek megítélésében; megfelelő 

stílus és magatartás megtalálása ismeretlen kommunikációs 

helyzetben is.  

Kommunikációs zavarok felfedezése, elhárítása. 

A mindennapi társalgásban, a nyilvános kommunikációs színtereken, 

valamint az internetes felületeken előforduló manipulációs 

szándékok, hibás következtetések felismerése. 

A reklámok, internetes felületek verbális és nem verbális közlési 

szándékának felismerése. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: reklám, 

meggyőzés, 

manipuláció. 

 

Vizuális kultúra: képi 

közlés. 

 

Dráma és tánc: 

szituációk, dialógusok 

értelmezése. 

(1) K Kommunikációs zavar. Manipuláció. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Retorika 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
A kommunikációs funkciók ismerete, alkalmazása. Érvelő szövegek 

értelmezése és alkotása. Stilisztikai és jelentéstani ismeretek. Kulturált 

véleménynyilvánítás.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A klasszikus retorika alapfogalmainak megismertetése, ezek 

alkalmazása a tanulók életével, mindennapjaival összefüggő nyilvános 

megszólalásokban.  

A hatásos érvelés technikájának, a legfőbb érvelési hibáknak a 

megismertetése. 

Önálló beszéd megírásához, annak a hatásos előadásához szükséges 

nyelvi, gondolkodási képességek fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kulturált vita, véleménynyilvánítás gyakorlása.  

A szónok tulajdonságai, feladatai. 

A szónoki beszéd kommunikációs funkciói. 

A beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete az 

anyaggyűjtéstől a megszólalásig. 

Az érv felépítése. 

Az érvelés logikája, technikája; az érvek elrendezése.  

Az érvelési hibák. 

A cáfolat módszerei. 

A kiselőadás és a vizsgafelelet felépítése.  

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: antik 

szónokok, neves 

magyar szónoklatok 

(pl. Kölcsey, Kossuth, 

Deák). Közéleti 

megnyilatkozások 

retorikája. 



 

158 

 

A hatásos előadásmód eszközei. 

Az előadás szemléltetésének módjai: bemutatás, prezentáció stb.  

A hatásos meggyőzés és véleménynyilvánítás nyelvi (mondat- és 

szövegfonetikai eszközök) és nem nyelvi kifejezésbeli eszközei a 

különféle szövegműfajokban, az audiovizuális és multimédiás közlés 

különböző formáiban. 

A hivatalos felszólalás, hozzászólás gyakorlása különböző 

helyzetekben.  

Monologikus szöveg (előadás, beszéd) és memoriter kifejező 

tolmácsolása. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: a 

meggyőzés, 

befolyásolás, a hatás 

eszközei. 

 

Dráma és tánc: a 

színpadi beszéd 

retorikai elemei, 

klasszikus monológok 

értelmezése. 

 

Matematika: 

bizonyítás, érvelés, 

cáfolat. 

 

Filozófia: Érvelési 

szerkezetek 

tudatosítása 

(2) K

u

l

l

m

a

k 

Retorika, szónok, szónoklat, beszédfajta (bemutató, tanácsadó, 

törvényszéki), alkalmi beszéd, meggyőző szövegműfaj (vita, ajánlás). 

Szónoklat, bevezetés (az érdeklődés felkeltése, a jóindulat megnyerése, 

témamegjelölés), elbeszélés, érv, cáfolat, befejezés (összefoglalás, 

kitekintés).  

Érv, tétel, bizonyítás, összekötőelem. 

Érvelés, indukció, dedukció. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Általános nyelvészeti ismeretek 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Kommunikáció, jelentéstan. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszerező, szintetizáló képesség fejlesztése: általános, összefoglaló 

ismeretek a nyelvről, a nyelv és az ember viszonyáról.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az ember mint nyelvhasználó lény; a nyelv, a kommunikáció és az 

ember elválaszthatatlan egysége. 

A nyelv mint jelrendszer, a nyelv mint a gondolkodás része.  

A nyelvek egyező és eltérő tulajdonságai, nyelvtipológia, főbb 

nyelvtípusok és jellemzőik (az anyanyelvhez és más, tanult, ismert 

nyelvek jellemző tulajdonságainak összehasonlító megfigyelése). 

Nyelvi identitás. 

Korlátozott kódú nyelvek: gesztusnyelvek, jelnyelvek.  

Idegen nyelvek: 

nyelvtípus, 

kommunikáció, nyelvi 

tolerancia. 

 

Vizuális kultúra: a 

vizuális nyelv 

összetevői. 
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(3) K

u 
Nyelvtípus (agglutináló, izoláló, flektáló). 

Korlátozott kód, gesztusnyelv, jelnyelv. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Pragmatikai ismeretek 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás Szövegtani, jelentéstani és stilisztikai ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelv működésének, a nyelvhasználatnak a megfigyelése különböző 

kontextusokban, különböző cél elérésére. 

Annak megtapasztalása, hogy az emberek hogyan képesek a nyelvi 

szöveg által közvetített jelentésen túl is hatni, befolyásolni partnerüket, 

hogyan képesek megnyilatkozásaikkal akár cselekvéseket is 

végrehajtani.  

A kulturált nyelvi magatartás fejlesztése: a magyar nyelv leggyakoribb 

udvariassági formái használati körének, nyelvi formáinak megfigyelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A nyelvhasználat a beszélgetés, a társalgás főbb összetevőinek a 

különféle beszédaktusok szerepének, megnyilvánulási formáinak 

megfigyelése, az együttműködési elvek tudatos használata, illetve 

megsértésük következményeinek megtapasztalása. 

A társalgásban előforduló néhány jellemző deixis forma szerepe. 

Az udvariassági formák használata. 

Idegen nyelvek: idegen 

nyelvi kommunikáció, 

udvariassági formák.  

(4) K

u

l

m

a

k 

Megnyilatkozás.  

Társalgás, társalgási forduló, szóátvétel, szóátadás. 

Beszédaktus (lokúció, illokúció, perlokúció). 

Deixis. 

Együttműködési elv (mennyiségi, minőségi, mód, kapcsolódási). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Szövegalkotás 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú és elektronikus 

szövegalkotás.  

A papíralapú és számítógépes jegyzetelés technikájának, módjainak 

ismerete. 

Az elbeszélés, jellemzés, vélemény, esszé formai és tartalmi 

jellemzőinek ismerete. A kommunikációs célnak, műfajnak, 

címzettnek, kontextusnak megfelelő stíluseszközök. alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Gondolkodásfejlesztés, az önkifejezés fejlesztése: a papíralapú és 

elektronikus szövegek eltérő és hasonló jellemzőinek megfigyelése.  

A szövegalkotási képesség fejlesztése: a megismert szövegtípusokban a 

közlés céljának, a helyzetnek megfelelő stílusban történő 

szövegalkotás. Esszéírási gyakorlatok. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Lényegre törő, világos fölépítésű, információban gazdag, kifejtett 

szöveg alkotása a tájékoztató, érvelő, meggyőző, vitázó 

közlésformák valamelyikében (pl. digitális formában, multimédiás 

kiegészítésekkel). 

Kreatív gyakorlatok a mondat- és szövegszerkezet stiláris 

lehetőségeinek, a szavak hangulatának, stílusértékének, 

nyelvrétegbeli stiláris különbségének figyelembevételével. 

Az érvelő esszé szerkezete. 

Informatika: 

szövegszerkesztési, 

könyvtárhasználati, 

információkeresési 

ismeretek.  

Filozófia: A globális 

világ kihívásaira kínált 

erkölcsfilozófiai 

válaszok 

megfogalmazása. 

(5) f Szövegalkotás, szövegszerkesztés, érvelő esszé. 

 

 

4. 12. évfolyam 

a) Óraszám: heti 2 óra, évi 64 óra 

b) Tananyagtartalom 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Nyelv és társadalom 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás A személyes és a tömegkommunikációval kapcsolatos ismeretek, nyelvi 

tudatosság, egyéni nyelvhasználat, stílusrétegek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvhasználat társadalmi jelenségként való szemlélete. 

A vitakészség, a meggyőző érvelés fejlesztése: ismeret és 

véleményalkotás a nyelvtervezés néhány alapvető kérdéséről 

(nyelvvédelem és nyelvművelés). 

Nyelvi tudatosság növelése: a saját és a közvetlen környezet 

nyelvhasználatának azonos és eltérő vonásainak, valamint nyelvjárási 

szövegek jellemzőinek megfigyelése. 

Rendszerező, szintetizáló képesség fejlesztése: a tömegkommunikáció, 

valamint az információs társadalom nyelvhasználatra gyakorolt 

hatásának megfigyelése, érvek, adatok értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlődési irányok, változások a mai magyar nyelvben. Nyelvi 
sokszínűség, nyelvi tolerancia. Nyelvünk helyzete a határon túl. 
Hazánkban élő nemzetiségiek nyelvhasználata. A nyelvi tervezés 
elvei és feladatai. 
A nyelvművelés fogalma, kérdései, feladata, színterei; a nyelvi 
norma. 
 
A nyelvváltozatok rendszere, a vízszintes és függőleges tagolódásuk. 

Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek: történelmi 
nemzetiségek, 
bevándorló 
magyarság, 
szórványmagyarság 
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A köznyelv jellemzői, használati területe. 
A nyelv társadalmi tagolódása szerinti csoportnyelvek, azok jellemző 
használati köre, szókincse. 
A szleng és az argó fogalma, kialakulásuk, jellemző előfordulásuk, 
funkciójuk. 
 
A nyelv területi tagolódása: a leggyakoribb nyelvjárásaink jellemzői, 
területi megjelenésük, a regionális köznyelv jellemzői. 
A határon túli magyar nyelvhasználat főbb adatai, tendenciái, a 
kétnyelvűség, kettősnyelvűség, kevert nyelvűség kérdései. 
 
A nyelvváltozatot bemutató nyomtatott és elektronikus források (pl. 
szótárak, kézikönyvek, adatbázisok, honlapok) tanulmányozása. 
 
A tömegkommunikáció, valamint az információs társadalom hatása a 
nyelvhasználatra. 
 
ISMÉTLÉS, összefoglaló feladatok; számonkérés 

kialakulásának 
történelmi, társadalmi 
okai, tendenciái. 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: az 
információs 
társadalom, 
mediatizált 
nyelvhasználat. 
 
Földrajz: a magyar 
nyelvhasználat területi 
tagolódása. 
 
 
 
         4 óra 

(1) K

u

l

c

s 
 

 

Érvelő esszé 

felépítése, írása 

Nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés, nyelvtörvény, norma. 
Nyelvváltozat. 
Vízszintes és függőleges tagolódás (standard köznyelv, társalgási nyelv, 
irodalmi nyelv, dialektus, szociolektus). 
Nyelvjárás, regionális köznyelv, tájszó.  
Csoportnyelv, szaknyelv, hobbinyelv, rétegnyelv. 
Szleng, argó. 
Kettősnyelvűség, kétnyelvűség, kevert nyelvűség. 
 
 
Az írásbeli érettségi feladatok típusainak gyakorlása. 
(Tömbösített formában, valamint folyamatosan.)                        10 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Nyelvtörténet 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
A nyelvhasználat társadalmi jelenségként való szemlélete, néhány 

alapvető kérdése, a történetiség fogalma, a nyelv területi tagolódása, 

nyelvjárások.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szinkrón és diakrón nyelvszemlélet fejlesztése. 
Kellő tájékozottság a magyar nyelv rokonságáról, típusáról, helyéről a 
világ nyelvei között. A magyar nyelv történeti korszakairól szerezett 
tudás összekapcsolása az irodalomtörténeti és történelmi 
tanulmányokkal. 
A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése: a magyar nyelv eredetéről 
kialakított elméletek ismeretében elhatárolódás a tudománytalan 
nyelvrokonítástól, de nyitottság az újabb tudományos kutatások 
irányában. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Változás és állandóság a nyelvben. Nyelvtípusok és nyelvcsaládok, a Történelem, társadalmi 
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magyar nyelv jellemzői. A magyar nyelv eredete, finnugor 

rokonságának bizonyítékai, története, kutatói. A nyelvrokonság 

bizonyítékainak tudományos eszközei.  

A nyelvtörténeti kutatások forrásai: kézírásos és nyomtatott 

nyelvemlékek.  

A magyar nyelv történetének főbb korszakai, a legfontosabb 

nyelvemlékeink (A tihanyi apátság alapítólevele, Halotti beszéd, 

Ómagyar Mária-siralom) megismerése. Nyelvtörténeti-

nyelvtudományi kézikönyvek (pl. A magyar nyelv történeti-

etimológiai szótára – TESZ) megismerése, használata.  

Az összehasonlító nyelvtudomány módszerei.  

A szókincs jelentésváltozásának főbb típusai, tendenciái. 

A nyelvújítás története, hatása, értékelése, ortológus-neológus vita 

főbb állomásai és szereplői, a magyar nyelv sztenderdizációja. 

A mai nyelvállapot néhány jellemzője. 

és állampolgári 

ismeretek: a magyar 

nép vándorlásának 

története, 

nyelvemlékek, 

kódexek. 

(2) K

u

l

c

g

a

l

m

a

k 

Nyelvtípus, nyelvcsalád. 

Uráli nyelvcsalád, finnugor rokonság.  

Ősmagyar, ómagyar, középmagyar kor, újmagyar kor, újabb magyar kor. 

Nyelvemlék (szórványemlék, vendégszöveg, kódex, ősnyomtatvány). 

Ősi szó, belső keletkezésű szó, jövevény- és idegen szó. 

Nyelvújítás, ortológus, neológus. 

Szinkrón és diakrón nyelvszemlélet. 

 

ISMÉTLÉS, számonkérés                                                                2 óra                                               

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Ismeretek a nyelvről 

 

Ismétlés 

Órakeret 

10 óra 

6 óra 

Előzetes tudás A tanult anyanyelvi ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rendszerező képesség, önálló tanulás fejlesztése: az érettségi 

témaköreinek és a követelményeknek megfelelő tételvázlatok 

összeállítása.                                                                                    

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanult nyelvészeti, kommunikációs, szövegértési és szövegalkotási, 

nyelvi ismeretek rendszerező áttekintése. 

Történelem,társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; Etika; 

Filozófia; Idegen 

nyelvek: a nyelvről, a 

nyelvhasználatról 

szerzett ismeretek. 

(3) K

u

l 

Nyelv, beszéd, kommunikáció, szöveg, nyelvi szint, retorika, stílus, 

jelentés, nyelv és társadalom, magyar nyelv, nyelvtörténet, nyelvi változás. 
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Szabad rendelkezésre: 8 óra 
-a szövegértési feladatok gyakorlása 

-szóbeli feleletek teljes tételekből 

-érvelö esszé műfaja 

-összehasonlító elemzés műfaja 

 

5. Végső cél 

Az érettségi vizsgakövetelmények elsajátítása, valamint sikeres érettségi vizsga 

teljesítése MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM tantárgyból a hatályos jogszabályoknak 

megfelelően.  

 

 

B. Irodalom szakközépiskola 9-12. évfolyam2 

1. 9. évfolyam  

a) Óraszám: heti 2 óra, évi 72 óra 

b) Tananyagtartalom 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – görög mitológia, antik görög epika és 

líra 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Mitológiai ismeretek, műnemek, epika (elbeszélés, monda), líra (dal, 

elégia, epigramma, himnusz, óda), időmértékes verselés. Műfordítás. 

Epikai és lírai művek elemzése, értelmezése. Elbeszélés és történet.  

A kompozíció meghatározó elemei. Zeneiség, ritmus. Költői képek 

típusai.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak felismerése és tudatosítása, hogy az irodalomolvasás érzelmi, 

gondolati, erkölcsi és esztétikai élmények forrása. Más kultúrák 

megismerése iránti igény erősítése. 

Alapvető emberi magatartásformák felismertetése, megvitatása révén 

az erkölcsi és esztétikai érzék fejlesztése. Az irodalmi alapműveltség 

építése. Irodalmi alapformák, műfajok, motívumok befogadása, 

értelmezése. Hatásértelmezés, kapcsolatkeresés az antik-görög és a mai 

kultúra nagy hagyományaival, kódjaival. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Mitológiai történetek és hősök 

különféle feldolgozásokban; 

történettípusok. 

Homérosz: Iliász, Odüsszeia 

(részletek). 

A tanuló  

 felismer és azonosít alapvető 

emberi magatartásformákat 

mitológiai történetekben és 

eposzokban 

Vizuális kultúra: az 

antik-görög művészet 

néhány alkotása; 

illusztrációk és irodalmi 

művek párhuzamai, 

                                                           
2 KERETTANTERV:  2013/„A” VARIÁNS 
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Egy szemelvény a görög lírából 

(pl. Anakreón, Szapphó, 

Alkaiosz, Szimónidész) és  

 prózaepikából (Aiszóposz 

fabuláiból). 

A szerzőkhöz, illetve hősökhöz 

kapcsolódó toposzok. 

Irodalmi alapformák, történetek 

és motívumok hatása, 

továbbélése többféle 

értelmezésben az európai és a 

magyar irodalomban, 

képzőművészetben, filmen. 

 megismer irodalmi 

alapformákat, műfajokat és 

motívumokat;  

 elemzi a történetmesélés 

formáit, az elbeszélői 

nézőpontokat és a narratív 

struktúra szerepét; 

 felismeri a görög kultúra 

máig tartó hatását: pl. 

archetipikus helyzetek, 

mitológiai és irodalmi 

adaptációk, intertextualitás; 

mai magyar szókincs. 

későbbi korok 

témafeldolgozásai. 

 

Földrajz: topológiai 

tájékozódás. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: az antik világ 

nagy szónokai, 

történetírói. 

 

Matematika; fizika: 

tudománytörténet; az 

antik világ 

tudományosságának 

öröksége. 

 

Filozófia: antik 

filozófusok, filozófiai 

irányzatok.  

(1) K

u

k 

Szóbeliség, írásbeliség, antikvitás, mítosz, mitológia, eposz, eposzi 

konvenciók, kaland, utazás mint cselekményszervező elv; dal, elégia, 

epigramma, himnusz, hexameter, fabula, archetípus, toposz. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Színház- és drámatörténet – az antik színház és dráma 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Dráma, tragédia, komédia, színház, előadás, párbeszéd, helyzet, jelenet, 

konfliktus. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Alapvető erkölcsi értékek képviselete, azonosulás a példaadó emberi 

magatartásformákkal. Dialogikus művek befogadásának, 

értelmezésének képessége, az erkölcsi gondolkodás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Az antik görög színház 

jellemzői. 

Drámai előadások (tragédia és 

komédia), versenyjátékok. 

Szophoklész: Antigoné (és az 

Oidipusz király részlete). 

Az antik dráma hatása a 

drámatörténetre.  

A tanuló 

 képes dialogikus mű 

olvasására, befogadására, 

értelmezésére, egy 

drámarészlet előadására;   

 felismer különféle 

magatartásformákat, 

konfliktusokat, értékeket és 

hibákat (harmónia, 

mértéktartás, hübrisz); ezek 

elemzésével, értékelésével 

fejlődik erkölcsi érzéke; 

 pontosítja a katarzis 

Vizuális kultúra; 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: görög és 

római színházépítészet.  

 

Földrajz: egy-két 

fennmaradt antik 

színház topológiája. 

 

Etika; filozófia: 

Arisztotelész 

Poétikájának néhány 
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fogalmát; felismeri, hogy a 

befogadóra tett hatások 

változatosak; 

 képes a műről szóló 

vélemények kritikus 

befogadására.  

alapvetése. 

 

Dráma és tánc: 

színházművészet, 

színháztörténet. 

(2) K

u

k 

Színház, esztétikai minőség, tragikum, komikum, tragédia, komédia, 

dialógus, akció, dikció, alapszituáció, konfliktus, drámai szerkezet, kar, 

katarzis.   
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Világirodalom – antik római irodalom 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Antik görög irodalom, homéroszi eposzok, műnemek, műfajok, 

időmértékes verselés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Különböző magatartásformák megértésének és értékelésének képessége, 

azonosulás a példaadó erkölcsi értékekkel. 

Műfajok, versformák szervezői elveinek felismerése, befogadása. 

Hatásértelmezés, kapcsolatkeresés az antik római és a mai kultúra nagy 

hagyományaival, kódjaival. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Szemelvények a római lírából és 
epikából, Horatius és Vergilius 
egy műve, továbbá például 
Catullus, Ovidius, Phaedrus – 
művek vagy részletek. 
 
A római irodalom műfajainak, 
témáinak, motívumainak hatása, 
továbbélése. 

A tanuló 
 azonosít, értékel emberi 

magatartásformákat a művek, 
illetve a szerzők portréi 
alapján; véleményezi a 
horatiusi életelvek 
érvényességét;  

 megismer irodalmi 
műfajokat, versformákat; 

 értelmezi a görög és római 
kultúra viszonyát; 

 felismeri a római kultúra 
máig tartó hatását (mitológiai 
és irodalmi adaptációk, 
intertextualitás; Catullus / 
Horatius noster; latinizmusok 
a mai magyar szókincsben). 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek; Földrajz: az 
antik római kultúra 
topológiája. 
 
Vizuális kultúra: 
korabeli művek és 
későbbi feldolgozások. 

(3) a

k 
Dal, óda, strófaszerkezet, elégia, ekloga, episztola, ars poetica, átváltozás-

történet. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Világirodalom – Biblia Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Bibliai történetek, az Ó- és Újszövetség néhány szereplője.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A bibliai történetek etikai vonatkozásainak tudatosítása. Bibliai 

élethelyzetek, magatartásformák, témák, motívumok megismertetése, 

befogadásának képessége, továbbélő hatásuk tudatosítása.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Szemelvények az Ószövetségből  

(pl. Teremtéstörténet, Káin és 

Ábel; A vízözön, Bábel tornya, 

József története, Mózes és a 

tízparancsolat, próféták, Jónás 

története, zsoltárok). 

 

Szemelvények az Újszövetségből 

(pl. Máté evangéliuma; 

példabeszédek, pl. A tékozló fiú, 

Az irgalmas szamaritánus; a 

passió, Pál apostol 

„szeretethimnusza”; az 

Apokalipszis egy részlete). 

 

A bibliai hagyomány továbbélése 

az európai és a magyar szóbeli és 

írásos kultúrában (pl. 

szókincsben, szólásokban, 

témákban, motívumokban). 

A tanuló 

 megismer/felismer bibliai 

élethelyzeteket, 

magatartásformákat, témákat, 

motívumokat; 

 tudja néhány közkeletű 

bibliai szólás, állandósult 

kifejezés eredetét és 

jelentését; 

 ismeri a Bibliához 

kapcsolódó ünnepek, 

hagyományok (karácsony, 

húsvét, pünkösd, vízkereszt 

stb.) eredetét, tartalmát; 

 tudatosítja a bibliai 

motívumok, témák, műfajok 

továbbélését a kultúrában;  

 ismeri a Biblia máig tartó 

hatását az európai irodalomra 

és művészetre (zene, 

képzőművészet, film; 

dramatikus hagyomány; 

parafrázisok, adaptációk 

többféle művészeti ágból).  

Vizuális kultúra; Ének-

zene: a Biblia hatása 

más művészeti ágakra; 

különböző korok bibliai 

témafeldolgozásai, 

különféle művészeti 

ágak példáival. 

(4) K

k 

Biblia, Ószövetség, Újszövetség, kánon, teremtéstörténet, pusztulástörténet, 

zsoltár, próféta, evangélium, apostol, példabeszéd, apokalipszis.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – az európai irodalom a 4–15. 

században (középkor) 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Himnusz, verses epika, rím, középkor. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kapcsolatkeresés az európai és a magyar irodalom nagy 

hagyományaival, kódjaival. A történelmi és művelődéstörténeti 

korszakolás problémáinak (ókor- középkor- reneszánsz fogalmak 

koordinátái) megértetése, érzékenyítés a középkori irodalom 

sajátosságaira, műfajok, világkép, értékrend, néhány alkotás 

befogadásának támogatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Szemelvények a 4–14. századi 

európai irodalomból, példák, 

jellemző rövid részletek a 

különféle irodalomtípusokra,  

pl. himnuszköltészet,  

vallomás, legendák; hősi ének,  

trubadúr- és lovagi 

A tanuló 

 megérti a történelmi és 

művelődéstörténeti 

korszakolás problémáit 

(ókor- középkor- reneszánsz 

fogalmak koordinátái; 

 megismerkedik a középkori 

Vizuális kultúra; Ének-

zene: a középkori 

építészet, 

képzőművészet, zene 

néhány alkotása.  

 

Informatika, könyvtár: 
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költészet,vágánsdalok.  

 

Dante: Isteni színjáték (részlet/ek 

a Pokolból). 

Villon művei (pl. egy-két részlet 

a Nagy testamentumból, 15. sz.). 

irodalom jellegével az 

ókeresztény és középkori 

szakaszban; a vallásos és 

világi irodalom 

együtthatásával; 

 felismeri az antikvitás hatását 

a középkorra (pl. Vergilius-

Dante);  

 néhány szemelvény alapján 

értékeli Dante és Villon 

életművének jelentőségét. 

tájékozódás a Villon-

fordításokról. 

(5) K

u

k 

Középkori irodalom, himnusz, legenda, vallomás, trubadúr, lovagi 

költészet, vágánslíra, nyugat-európai verselés, rím, tercina, testamentum, 

balladaforma, refrén. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – az európai irodalom a 14–16. 

században (reneszánsz) 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Szerkesztett ciklus, kötet, versszerkezet, rím, rímképlet, lírai én, 

novella, reneszánsz. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az eszménykép és műalkotás helyének tudatosítása a hétköznapi 

életben. A reneszánsz eszmények, értékek, témák, alkotások, alkotói 

magatartások befogadása révén az azonosulás és kritikai érzék 

fejlesztése. 

Művelődéstörténeti és stílustörténeti korszakolás problémáinak 

tudatosítása. A poétikai műveltség továbbépítése (novella, 

szonettforma, versciklus). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Szemelvények a 14–16. századi 

európai reneszánsz irodalomból.  

 

Az itáliai kora reneszánsz 

irodalomból:  

Petrarca: Daloskönyv (egy-két 

szonett), 

Boccaccio: Dekameron (egy 

novella).  

A tanuló 

 tudatosítja a legfontosabb 

reneszánsz eszményeket, 

értékeket, tárgyakat, témákat;   

 Petrarca és Boccaccio néhány 

műve alapján megismerkedik 

a kor lehetséges/sajátos 

alkotói magatartásaival 

(kettősségek: tudós 

humanizmus és személyes 

élményanyag, illetve a 

szórakoztatás szándéka);  

 pontosítja ismereteit 

műelemzés alapján a novella 

műfajáról; felismeri a 

szonettformát. 

Vizuális kultúra; Ének-

zene: a reneszánsz 

építészet, 

képzőművészet, zene 

néhány alkotása. 

(6) k Reneszánsz, humanizmus, humanista, novella, szonett, versciklus.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – drámajátékos 

tevékenységgel 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Dramatikus megjelenítés, előadási formák.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyzetfelismerés és rögtönzés szerepe hétköznapi szituációkban, 

váratlan helyzetek kezelése. 

A megismert emberi magatartásformák mérlegelő megítélése. 

Színház- és drámatörténeti ismeretek drámajátékos tevékenységgel 

történő megközelítése. A dráma és a színjáték műfaji sajátosságainak 

vizsgálata, és elhelyezése a dráma- és színháztörténet korszakaiban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Néhány sajátos színjátéktípus a 

10–16. században (a középkor és 

reneszánsz vallásos és világi 

előadási formái). Rögtönzés 

cselekményváz alapján. 

A tanuló 

 részt vesz a témakörhöz 

kapcsolódó drámajáték 

előkészítésében és 

előadásában;  

 képes rögtönzésre 

(cselekményváz és adott 

állandó típusok alapján);  

 megismer néhányat az 

európai színjátszás máig élő 

hagyományaiból;  

 felismeri az előadásmódok és 

színpadformák sokféleségét a 

középkori játéktípusokban. 

Dráma és tánc: dráma 

és színháztörténet, 

játéktípusok. 

(7) a

k 

Commedia dell’arte, farce, misztériumjáték, moralitás, passió, rögtönzés, 

állandó típusok, színpadformák. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Középkori nyelvemlékek 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Nyelvtörténeti alapismeretek, szórványemlék, szövegemlék, kódex, 

legenda, himnusz.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvi és irodalmi hagyomány megbecsülése. 

Az anyanyelvi kultúra építése: a magyar kultúra legkorábbi emlékeinek 

megértése, értelmezése – összefüggésben a középkori írásbeliség 

szerepének, a nyelvemlékek jelentőségének tudatosításával. 

Művelődéstörténeti összefüggések megértése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

 

Középkori írásbeliség, műfajok, 

nyelvemlékek.  

 

Halotti beszéd és könyörgés; 

Ómagyar Mária-siralom. 

A tanuló 

 értelmezi a magyar nyelvű 

kultúra legkorábbi írásos 

emlékeit (kötelező művek: 

HB; ÓMS); 

Történelem és 

állampolgári 

ismeretek: a 

könyvnyomtatás 

történetéről; 

könyvtártörténet. 
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 megismeri a középkori 

írásbeliség sajátosságait;   

 tudatosítja a nyelvemlékek 

szerepét, jelentőségét és 

továbbélésüket későbbi 

korokban (l. „Halotti beszéd”-

ek) 

(8)  Írásbeliség, szóbeliség, nyelvemlék, szövegemlék, kódex, prédikáció. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Janus Pannonius portréja Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Időmértékes verselés, disztichon, epigramma, elégia, ars poetica.  

Humanizmus, humanista. Pannónia dicsérete  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egy humanista alkotó portréjának megismertetése. Az életmű néhány 

fontos témájának tudatosítása, értékelése. Az emberi lét és az embert 

körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző megközelítési módokat 

felölelő megvitatása, test és lélek viszonyának értelmezési lehetőségei. 

A történeti és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése: fogalmak 

változó jelentésének megértése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Janus Pannonius lírája, jellemző 

témái (pl. öntudat, békevágy, 

betegség).  

Epigrammák és elégiák (pl. Egy 

dunántúli mandulafáról, Búcsú 

Váradtól, Saját lelkéhez). 

A tanuló  

 megismeri egy humanista 

alkotó portréját, költői és 

emberi szerepvállalását; 

személyes élményanyagának 

költészetformáló szerepét;  

 tudatosítja, értékeli az életmű 

néhány fontos témáját, a lírai 

alany magatartását (pl. költői 

öntudat, művészi becsvágy, 

búcsúzás, betegség, 

katonáskodás, test és lélek);  

 megismeri néhány fogalom 

változó jelentését (pl. elégia, 

epigramma);  

 elemzési minimuma: 

Pannónia dicsérete és Janus 

Pannonius még egy műve. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: a 15. sz. 

kulturális élete 

Magyarországon. 

 

Vizuális kultúra; Ének-

zene: a reneszánsz 

kultúra 

Magyarországon. 

(9) a

k 

Elégia, epigramma, búcsúzásvers, refrén, disztichon, költői magatartás, 

irónia, gúny, interkulturalitás, újplatonizmus.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Balassi Bálint portréja 

Ismétlés 

Órakeret 

9 óra 

 

3 óra 

Előzetes tudás Reneszánsz, kompozíció, ütemhangsúlyos verselés, lírai én, téma, 

motívum. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A Balassi-versekben megjelenített magatartásformák és értékek 

felismerése. A szövegvers és dallamra írott énekvers 

megkülönböztetésének kérdései. Életformák találkozásai, értelmezései: 

végvári élet, költő lét. 

Az életmű megközelítési problémáinak (kötetkompozíció; kéziratos 

énekeskönyv; különféle felfogások: kompozíció / tematika, dallamvers, 

szövegvers) megértését támogató Balassi Bálint portré közvetítése. 

Szövegbefogadási képességek, ritmusérzék fejlesztése: ütemhangsúlyos 

formák ritmizálása, a Balassi-strófa azonosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Balassi Bálint lírája; költői 
tudatosság; az életmű néhány 
tematikus és formai jellemzője. 
 
Egy katonaének (kompozíció, 
értékrend). 
Legalább további két mű 
értelmezése (szerelmi tematika, 
pl. Júlia-vers / Célia-vers; istenes 
tematika, zsoltárparafrázis vagy 
könyörgésvers, pl. Adj már 
csendességet) 
Megformáltság, szerkezet (pl. 
aranymetszés, hárompillérű 
kompozíció). 

A tanuló  
 megismeri az alkotó költői 

portréját és magatartását (az 
életmű 3-4 darabja nyomán); 

 tudatosítja az életmű 
megközelítési problémáit 
(kötetkompozíció; kéziratos 
énekeskönyv; különféle 
felfogások: kompozíció / 
tematika); 

 megkülönbözteti a 
dallamvers és szövegvers 
fogalmát; 

 tud ritmizálni 
ütemhangsúlyos formákat, 
felismeri a Balassi-strófát;  

 elemzési minimuma: Egy 
katonaének és még egy-két 
mű.  

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek: a 16. sz. 
kulturális élete 
Magyarországon. 
 
Vizuális kultúra: a 
reneszánsz kultúra 
Magyarországon; az 
aranymetszés. 

(10) a

k 

Kötetkompozíció, dallamvers, szövegvers, ütemhangsúlyos verselés, 

rímelhelyezkedés, Balassi-strófa.   

 

2. 10. évfolyam  

a) Óraszám: heti 3 óra, évi 108 óra 

b) Tananyagtartalom 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – késő reneszánsz, barokk, klasszicizmus 

(16–17. század) 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás Reneszánsz, humanizmus, reformáció.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A reneszánsz, barokk, klasszicista életeszmény mai tanulságai.  

A kronológiai tájékozottság, a fogalmi műveltség, a történeti érzék 

továbbfejlesztése (pl. művelődéstörténeti korszak, korstílus, 

stílusirányzat, irányzatok egymás mellett élése); képesség a reneszánsz 

és a barokk/klasszicizmus alapvető formai és stílusjegyeinek 

azonosítására, megnevezésére.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

A reneszánsz kései szakasza 

(manierizmus). 

Szemelvény a korszakból: 

Cervantes: Don Quijote (részlet). 

 

Barokk és klasszicizmus a 17. 

században (háttér, tematika, 

stílus- és formajegyek). 

Szemelvényrészletek az 

irányzatokról, szerzőkről, 

művekről.  

A tanuló  

 ismeri a fogalomhasználati 

problémákat 

(művelődéstörténeti korszak, 

korstílus, stílusirányzat); 

 tisztában van irányzatok 

egymás mellett élésével; 

 meg tudja különböztetni a 

reneszánsz / barokk / 

klasszicizmus alapvető 

formai és stílusjegyeit, ismeri 

ezek esztétikai hátterét;  

  műismereti minimuma: 

Cervantes: Don Quijote 

(részlet). 

Vizuális kultúra; Ének-

zene: az irányzatokhoz 

kapcsolódó, jellemző 

alkotások formajegyei 

(minden művészeti 

ágból).  

(1)  Barokk, klasszicizmus; korstílus, stílusirányzat.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – az angol színház a 16–17. 

században és Shakespeare 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás A drámai műnem. A tragédia műfaja, alapfogalmai.  

Drámai szövegek olvasása, elemzése, előadása, egy dráma ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A végzetszerűség és az egyéni felelős cselekvés dilemmája.  
A szeretetteljes kapcsolat próbái. Konfliktushelyzetek kezelésének 
módjai. 
A művekben felvetett erkölcsi problémák mérlegelő megítélése.  
A műismereti tájékozottság, a kulturális emlékezet növelése 
(Shakespeare-szállóigék felidézése); az angol reneszánsz színház és 
dráma jellemzői, a shakespeare-i dramaturgia és nyelvezet befogadása, 
a dráma létformájának, a dramaturgiai jellemzőknek a megértetése 
drámajátékkal. Színházlátogatás, illetve színházi előadás élményének 
megbeszélése. Reflektálás Shakespeare drámaírói életművének, 
művészetének mai hatására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 
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Az angol színház a 16–17. 

században (színház, előadás és 

dramaturgia összekapcsolódása). 

 

Shakespeare egy drámája 

(Hamlet / esetleg Romeo és Júlia 

vagy más, választott mű).  

A tanuló 

 ismer néhány Shakespeare-

témát, szállóigét; 

 képes egy mű részletes 

elemzése kapcsán a hősök 

jellemzésére, magatartásuk, 

konfliktusaik értékelésére; 

 megérti a befogadói 

elvárások (korabeli 

közönség) és a dramaturgia 

összefüggését; 

 részt vesz egy jelenet 

kidolgozásában és 

előadásában;  

 felismeri a dráma másik 

létformáját (aktuális színházi 

előadások, rendezői 

értelmezések hatásával); 

értékeli az újrafordítások, 

filmes feldolgozások 

szerepét;   

 lehetőség szerint megtekint 

egy színházi előadást (vagy 

felvételét); 

 műismereti minimuma: egy 

Shakespeare-dráma elemző 

feldolgozása és memoriter: 

egy monológ/részlete; 

 alkalmassá válik az adott 

műről szóló vélemények 

kritikus befogadására; egy 

szóbeli érettségi témakör 

anyagának összeállítására és 

az abban megjelölt feladat 

kifejtésére.   

Vizuális kultúra; Ének-

zene; Mozgóképkultúra 

és médiaismeret: 

illusztrációk, zenei és 

filmes feldolgozások 

Shakespeare-művekből. 

 

Dráma és tánc: 

színháztörténet, 

színházművészet, 

színpadi hatás. 

(2)  

k 

Drámai műfajok, drámai szerkezet, drámai nyelv, drámai jellem, blank 

verse. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – a francia klasszicista 

színház (17. század) 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
Barokk és klasszicizmus a 17. században. Ars poetica. 

Drámatörténeti és drámaelméleti ismeretek. Komikum és tragikum. 

Lehetséges: Fösvény vagy más Molière-mű ismerete. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az emberi magatartások sokféleségének belátása és felelős megítélése. 

Kötelesség és szenvedély, egyén és közösség viszonya. 

A klasszicista normatív esztétika sajátosságainak (műfaji hierarchia, 

szabályok); a korabeli elvárások és a dramaturgia összefüggésének 

felismertetése. A komikum műfajformáló minőségének és 

változatainak megértése pl. drámajátékban való részvétel révén. 

Műelemző képesség fejlesztése: egy mű részletes elemzése, a hősök 

jellemzése, magatartásuk, konfliktusaik értékelése. Színházlátogatás, 

illetve színházi előadás élményének megbeszélése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

A klasszicizmus elvárásai. 

Tragédia és komédia. 

A francia színház a 17. 

században (színház, előadás és 

dramaturgia összekapcsolódása). 

Molière: Tartuffe (vagy más 

műve). A komikum megjelenési 

formái. 

A tanuló 

 felismeri a klasszicista 

normatív esztétika 

sajátosságait (műfaji 

hierarchia, szabályok); a 

korabeli elvárások és a 

dramaturgia összefüggését;  

 megérti a komikum 

műfajformáló minőségét és 

változatait (helyzet- és 

jellemkomikum); 

 képes egy mű részletes 

elemzése kapcsán a hősök 

jellemzésére, magatartásuk, 

konfliktusaik értékelésére; 

 részt vesz egy jelenet 

kidolgozásában és 

előadásában;  

 lehetőség szerint megtekint 

egy színházi előadást (vagy 

felvételét);   

 műismereti minimuma: egy 

Molière-mű elemző 

feldolgozása és memoriter: 

egy részlet; 

 alkalmassá válik az adott 

műről szóló vélemények 

kritikus befogadására; egy 

szóbeli érettségi témakör 

anyagának összeállítására és 

az abban megjelölt feladat 

kifejtésére.  

Dráma és tánc: 

színháztörténet, a 

színpadi kísérő zene, a 

koreográfia. 

(3) K

a

k 

Felvonás, jelenet, díszlet, jelmez, szerzői utasítás, hármas egység, 

mértéktartás, helyzetkomikum, jellemkomikum, nyelvi komikum, 

jellemtípus, bizalmas, rezonőr. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Látásmód – Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Barokk, eposz, eposzi konvenciók (kellékek). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok megértése, a morális 

gondolkodásra és ítéletalkotásra való képesség fejlesztése. A hazához 

való kötődés erősítése, a Zrínyi által képviselt értékek elfogadása. 

Tájékozottság a stíluskorszakokban, a stílus-és formaérzék fejlesztése: a 

barokk formajegyeinek, a világkép és műfajok, poétikai/retorikai 

megoldások összefüggéseinek megismertetése (az irodalmi művekben 

és más művészeti ágakban). A műfaji konvenció jelentéshordozó 

szerepének bemutatása. Az olvasott művek befogadásának, 

megértésének támogatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Magyar barokk irodalom.  

Szemelvény: Pázmány Péter 

értekező prózájából (hitvita, 

prédikáció). 

 

Zrínyi Miklós: Szigeti 

veszedelem (részletek); a barokk 

eposz (szerkezet; koncepció; 

embereszmény /a főhős mint 

Krisztus katonája; értékrend). 

A tanuló  

 felismeri a barokk 

formajegyeit az irodalmi 

művekben és más művészeti 

ágakban is, összhangban az 

irodalommal;  

 megismeri világkép és 

műfajok, poétikai / retorikai 

megoldások összefüggését;   

 tisztában van az eposzi 

kellékek 

hagyományozódásával, az 

antik és barokk eposzok 

különbségével (koncepció, 

szerkezet, értékrend, 

embereszmény); 

  műismereti minimuma: Zrínyi 

Miklós: Szigeti veszedelem 

(részlete). 

Vizuális kultúra; Ének-

zene: a barokk 

formajegyei a 

festészetben, 

építészetben, a 

zenében.  

(4) a

k 

Barokk eposz, eposzi konvenciók a barokkban, erkölcsi érték, heroizmus, 

körmondat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Világirodalom – az európai irodalom a 18. században 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Felvilágosodás, klasszicizmus, regény, regényműfaji változatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Különböző világlátású művek megjelenített témáinak, élethelyzeteknek 

elhelyezése többféle értelmezési kontextusban; az erkölcsi és esztétikai 

ítélőképesség fejlesztése. 

A felvilágosodás eszmerendszerében felvetett erkölcsi problémák.  

A szabadság eszményének különböző megközelítései. Összehasonlítás 

és megkülönböztetés: az eszmetörténeti korszak, filozófiai irányzat és 
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stílusirányzat kategóriáinak megkülönböztetése, összefüggések 

megvilágítása. Szemelvények, művek értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

A felvilágosodás irodalmának 

jellemző műfajai és 

stílusirányzatai: klasszicizmus, 

szentimentalizmus 

(érzékenység), rokokó.   

 

Művek, szemelvények az angol, 

francia és német irodalomból, 

pl. Defoe, Swift, Jane Austen; 

Voltaire, Rousseau; Goethe, 

Schiller különféle műfajú 

alkotásaiból.  

A választott szerzőkhöz, 

művekhez kacsolódó fogalmi 

ismeretek. 

A tanuló  

 megkülönbözteti az 

eszmetörténeti korszak, 

filozófiai irányzat és 

stílusirányzat kategóriáit;  

 megismeri a bölcseleti háttér 

és a stílusirányzat, műfaj, 

tematika néhány 

összefüggését, az egyes 

irányzatok jellemző 

tendenciáit, irodalmi 

műfajait, máig ható 

kérdésfeltevéseit az európai 

irodalmakból vett egyes 

szemelvények alapján;  

 választható beszámolót 

készíthet olvasmányélménye 

vagy látott színházi élménye 

alapján (pl. Defoe, Jane 

Austen, Schiller művei);  

 műismereti minimuma: 

Swift, Voltaire, Goethe egy-

egy művének /részletének 

ismerete. 

Vizuális kultúra; Ének-

zene: klasszicizmus, 

rokokó más művészeti 

ágakban; megzenésített 

irodalmi művek (pl. 

Goethe, Schiller 

alkotásai). 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; Filozófia; 

Etika: a felvilágosodás 

korának bölcselete; 

értekezések a kor 

szerzőitől. 

(5) K

m

a

k 

Felvilágosodás, klasszicizmus, szentimentalizmus, rokokó, valóság és 

fikció, elbeszélői nézőpont, kalandregény, robinzonád, fejlődésregény, 

énregény, levélregény, tézisregény, ellenutópia, szatíra (szatirikus 

hangnem).   

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyar irodalom a 18. században – portrék: Csokonai 

Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel 

Órakeret 

19 óra 

Előzetes tudás Barokk és felvilágosodás. Anakreón és Horatius életművének néhány 

jellemzője. Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az európai és a magyar irodalom összekapcsolódásának felismerése 

által a nemzeti és az európai identitás erősítése. Az egyén és közösség 

problémáinak európai és hazai dimenziói: polgárosodás, parlagiasság. 

Az anyanyelv és az anyanyelvi kultúra fejlesztésére irányuló törekvések 

megbecsülése. 

A magyar nyelv ügyében született legfontosabb programok, értekezések 

gondolatainak; Kazinczy tevékenységének; a magyar felvilágosodás 

időszakának, irodalmi életének, néhány sajátosságának megismertetése; 

a nyelvújítási mozgalom jelentőségének tudatosítása. 
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Jellemző stílusirányzatok, műfajok, verstípusok és versformák 

felismertetése, összefüggésben Csokonai és Berzsenyi életművének 

jellegével.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

A 18. század irodalma a 

felvilágosodás előtt  

(a kuruc költészethez kapcsolódó 

irodalmi formák; Mikes 

Kelemen: Törökországi levelek 

részlete). 

 

A felvilágosodás korának 

irodalma.  

Művelődési programok. 

Bessenyei György értekező 

prózai művének részlete (pl. 

Magyarság). 

Alkotói csoportok, irodalmi 

központok, sajátos életutak (pl. 

Batsányi János, Kármán József). 

Kazinczy Ferenc 

irodalomszervező tevékenysége 

és írói munkássága (legalább egy 

epigrammája). 

 

Csokonai Vitéz Mihály portréja; 

életművének műfaji, formai és 

stiláris sokszínűsége A 

Reményhez, A tihanyi Ekhóhoz és  

még legalább egy mű (pl. Az 

estve, Tartózkodó kérelem, A 

Magánossághoz) alapján. 

 

Berzsenyi Dániel portréja; 

jellemző műfajok, témák, 

életérzések költészetében. A 

közelítő tél, A magyarokhoz I. és 

legalább még egy mű (pl. 

Levéltöredék barátnémhoz, 

Osztályrészem) értelmezése. 

Csokonai és Berzsenyi hatása, 

továbbélése a későbbi magyar 

költészetben.  

A tanuló 

 ismeri a magyar nyelv ügyében 

született legfontosabb 

programok, értekezések 

gondolatait; Kazinczy 

tevékenységét; a magyar 

felvilágosodás időszakának, 

irodalmi életének néhány 

sajátosságát;  

 tudatosítja a nyelvújítási 

mozgalom jelentőségét;  

 tisztában van Csokonai és 

Berzsenyi életművének 

jellegével, az alkotók helyével, 

szerepével a magyar irodalom 

történetében; felismer jellemző 

stílusirányzatokat, műfajokat, 

verstípusokat és versformákat;  

 műismereti minimuma: Mikes 

Kelemen: Törökországi levelek 

(részlet), Kazinczy Ferenc egy 

epigrammája; Bessenyei 

György egy értekező prózai 

részlete; Csokonai Vitéz 

Mihály: A Reményhez; A 

tihanyi Ekhóhoz és egy mű; 

Berzsenyi Dániel: A közelítő 

tél, A magyarokhoz I. és egy 

mű.  

 Csokonai és Berzsenyi kapcsán 

alkalmassá válik legalább 3-4 

alkotásuk és a műveikről szóló 

vélemények, elemzések 

értelmezésére; egy-egy szóbeli 

témakör kifejtésére; 

memoriterek tolmácsolására. 

Vizuális kultúra; 

ének-zene: 

stílusirányzatok 

egymásmellettisége a 

18. században.  

 

Földrajz: a 

témakörhöz, az 

alkotókhoz 

kapcsolódó topológia.   

(6) K

a

k 

Nyelvújítás, irodalmi élet, művelődési program, értekezés, szentencia, 

szimultán ritmus, bölcseleti óda, elégiko-óda, elégia, dal, episztola, 

létösszegzés, időszembesítő verstípus.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – az európai irodalom a 19. század első 

felében (romantika, romantika és realizmus) 

Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás Romantika, a romantikus korstílus néhány alapvető jellemzője.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nemzeti és az európai identitás erősítése. Eszmény és valóság 

viszonyának értelmezése. Embertípusok, életvezetési stratégiák, eszmei 

és erkölcsi törekvések értékelése. 

A romantika korstílus jellegének, jelentőségének, a romantika és a 

kritikus, realista szemlélet együtthatásának megértetése. Felkészítés a 

stiláris és hangnemi összetettség, az irónia és a groteszk befogadására. 

Információgyűjtés- és feldolgozás, szövegalkotás, értelmező 

képességek: házi olvasmány önálló feldolgozása, beszámoló készítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

A romantika irodalmának 

jellemzői (esztétikai elvek, 

művészi szabadság, stílus- és 

formajegyek; ironikus látásmód, 

groteszk minőség).  

Új műfajok, formák (pl. 

történelmi regény, bűnügyi 

történet, drámai költemény, 

verses regény). 

Társadalmi típusok (felesleges és 

karrierista hősök, hivatalnokok) 

megjelenése a romantikával 

egyidejű, realista szemléletű 

művekben. 

 

Művek, szemelvények az 

angol/amerikai, francia, német és 

orosz irodalomból, 

pl. Byron, Shelley, Keats; Poe; 

Victor Hugo, E. T. A. Hoffmann, 

Puskin vagy mások alkotásaiból; 

illetve Balzac, Stendhal, Gogol 

műveiből. 

A választott szerzőkhöz, 

művekhez kacsolódó fogalmi 

ismeretek.  

A tanuló  

 felismeri az életművek 

egymásmellettiségét az 1830-

as években (klasszika, 

romantika, realizmus 

tendenciái, l. 

Goethe/Hugo/Stendhal, 

Balzac) és a romantika 

korstílus-jellegét, 

jelentőségét; a romantika és a 

kritikus, realista szemlélet 

együtthatását;   

 megismeri az irodalmi 

liberalizmus szerepét és 

hatását az esztétikára (új 

műfaji változatok; stiláris és 

hangnemi összetettség, irónia 

és groteszk);   

 műismerete: Shelley, Keats, 

Poe, V. Hugo, E. T. A. 

Hoffmann, Puskin, illetve 

Balzac, Stendhal, Gogol egy-

egy művének / részletének 

ismerete; 

 képes egy választott/kijelölt 

epikai alkotás (házi 

olvasmány) elemző 

bemutatására a közös 

értelmezés után;  

 beszámolót/könyvajánlót 

készíthet egyéni 

olvasmányélménye alapján a 

korszak műveiből;  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; Vizuális 

kultúra; Ének-zene: a 

romantika művészete.  

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: a 

romantika, romantikus 

mai médiaértelmezése.  
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 alkalmassá válik a korszakról, 

a szerzőkről, művekről szóló 

vélemények kritikus 

befogadására, egy lehetséges 

szóbeli tétel kifejtésére. 

(7) K 
Műfajkeveredés, hangnemi kevertség, groteszk, irónia, bűnügyi történet, 

történelmi regény, verses regény, regényciklus, analitikus regény.   

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Színház- és drámatörténet – Katona József: Bánk bán Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Klasszicizmus és romantika. Tragédia, drámai szerkezet. A tragikus hős 

összeomlása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Élet-válaszutak a különböző helyzetekben.  

A tettek és a szavak közötti viszony szerepének felismerése. A „nemzeti 

dráma” mint közös ismeret.  

A tragédiában megjelenített magánéleti és közéleti konfliktus értékelése. 

Felkészítés a Bánk bán olvasására, befogadására, értelmezésére 

(problematika, drámai szerkezet és nyelv, sajátos lezárás, „megoldás”). 

Érvelő képesség: álláspontok megismerése, összevetése, értékelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Katona József: Bánk bán – sok 

szempontú műértelmezés. Pl.  

 magánéleti és közéleti 

konfliktus, alapkérdések;  

 a szereplők körei, Bánk 

összeomlása; a címszereplő 

megítélésének változatai; 

 felépítés, szerkezeti 

megoldások (az V. felvonás 

szerepe).   

A tanuló 

 ismeri a magyar színház 

történetének néhány 

sajátosságát (az állandó magyar 

színház hiányát, törekvéseket a 

létrehozására);   

 képes elemezni nemzeti 

tragédiánk sajátosságait 

(problematika, drámai 

szerkezet és nyelv, sajátos 

lezárás, „megoldás) 

 megismer néhány álláspontot a 

műértelmezéshez;  

 lehetőség szerint megtekint egy 

színházi előadást (vagy 

felvételét), és közös elemzéssel 

értékelik az adott 

interpretációt;  

 műismereti minimuma: a 

tragédia (házi olvasmány) 

elemző feldolgozása és 

memoriter: részlet(ek) a műből; 

 alkalmassá válik a mű 

értelmezéseinek kritikus 

befogadására; egy szóbeli 

Ének-zene: 

operafeldolgozás. 
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érettségi témakör anyagának 

összeállítására és az abban 

megjelölt feladat kifejtésére. 

(8) a

k 

Vándorszínház, állandó színház, szerepkör, intrikus, naiva, késleltetés, 

drámai nyelv, klasszicizmus és romantika.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyar irodalom a 19. század első felében – portrék: 

Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás Romantika; néhány népdal; ismeretek Kölcseyről, Vörösmartyról. 

Kölcsey Ferenc: Hymnus, Huszt ; Vörösmarty Mihály: Szózat  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Törekvés a társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, 

kérdésfelvetések szellemi hátterének megértésére, a morális 

gondolkodásra és ítéletalkotásra. Az alkotók műveiben megjelenített 

egyéni és nemzeti sorsproblémák megértése és értékelése. A 

reformkor–nemzeti romantika–népiesség fogalmak tartalmának, 

szerepének és jelentőségének felismertetése. Kölcsey- és Vörösmarty-

művek befogadásának, értelmezésének elősegítése, jelentőségük 

megértése, elfogadása. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási 

képesség fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Magyar irodalmi élet a 19. 

század első felében; orgánumok, 

folyóiratok, alkotói csoportok. A 

reformkori nemzeti romantika. 

A népiesség programjai. 

  

Kölcsey Ferenc alkotói portréja; 

közéleti szerep, egyéni és 

közösségi sors. Hymnus és még 

egy lírai alkotása (pl. Elfojtódás; 

Vanitatum vanitas; Zrínyi dala; 

Zrínyi második éneke). 

Értekező prózája (pl. Nemzeti 

hagyományok és / vagy a 

Parainesis részlete). 

 

Vörösmarty Mihály portréja. 

Romantikus világlátás, tematika 

és képalkotás lírában és 

drámában a Szózat; Előszó és 

még egy-két lírai alkotás (pl. 

Késő vágy; Gondolatok a 

könyvtárban; Az emberek, A vén 

cigány) alapján, illetve a 

Csongor és Tünde 

A tanuló 

 ismeri a magyar irodalom 

néhány sajátosságát a 19. 

század első felében;  

 felismeri a reformkor-nemzeti 

romantika-népiesség fogalmak 

tartalmát, szerepét és 

jelentőségét; 

 tisztában van Kölcsey és 

Vörösmarty életművének 

jellegével, az alkotók helyével, 

szerepével a magyar irodalom 

történetében;  

 műismereti minimuma: 

Kölcsey: Hymnus, Huszt és 

még egy lírai mű, egy értekező 

prózai részlet; Vörösmarty: 

Szózat, Előszó és még egy-két 

lírai mű, valamint a Csongor 

és Tünde; memoriterek; 

 Kölcsey és Vörösmarty 

kapcsán alkalmassá válik 

legalább négy alkotásuk és a 

műveikről szóló vélemények, 

elemzések értelmezésére; egy-

Vizuális kultúra; 

Ének-zene: a magyar 

romantika más 

művészeti ágakban.  

 

Földrajz: az 

alkotókhoz 

kapcsolódó topológia. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a 

reformkori művelődés 

és társadalmi élet. 
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értelmezésével (pl. alapkérdések, 

értékszerkezet, motívumok, 

műfaji sajátosságok: 

mesejáték/drámai költemény).  

egy szóbeli témakör 

kifejtésére; memoriterek 

tolmácsolására. 

(9) K

u

k 

Irodalmi élet, népköltészet, népdalgyűjtés; nemzeti himnusz, értekezés, 

intelem, értékszembesítő és időszembesítő verstípus, rapszódia, romantikus 

irónia, drámai költemény. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Életmű – Petőfi Sándor 

Ismétlés 

Órakeret 

12 óra 

 

3 óra 

Előzetes tudás 

Romantika, népiesség, népdal, dal, helyzetdal, elbeszélő költemény, 

életkép, episztola, felező tizenkettes versforma. Ismeretek Petőfi 

életútjáról, műveiről.  

Anyám tyúkja; Füstbe ment terv; János vitéz; Az Alföld; Nemzeti dal és 

más lírai alkotások. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A lírai beszédmód változatainak értelmezése; Petőfi jellemző témáinak, 

műfajainak, poétikai megoldásainak, versformáinak 

megkülönböztetése, jellemző hangnemeinek (pl. humor és irónia) 

befogadása.  

A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése. 

Felkészítés önálló műértelmezés megfogalmazására. Petőfi műveiről 

szóló vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus befogadására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Petőfi Sándor életműve.  

Pályaszakaszok (életérzések, 

költői magatartás) és jellemző 

alkotások. 

A népi szemléletmód hatása; 

romantika és népiesség.   

 

Témák (pl. szerelem, táj, ars 

poetica), versciklusok; lírai 

műfajok és líratípusok (pl. 

dalok, helyzetdalok, ódák, 

elégiák, rapszódiák; tájlíra, 

forradalmi látomásvers) és 

versformák változatossága;  

A puszta, télen; A XIX. század 

költői; Európa csendes, újra 

csendes…; Szeptember végén, 

és még legalább három-négy 

lírai alkotás elemző 

feldolgozása.  

A tanuló 

 ismeri az életmű főbb alkotói 

korszakait; Petőfi helyét, szerepét 

a magyar irodalom történetében; 

költészetének jellegét;  

 tisztában van a romantikus 

korstílus és a népiesség 

stílustendenciájának 

együtthatásával;  

 műelemzések során megismeri 

Petőfi jellemző témáit, műfajait, 

poétikai megoldásait, versformáit; 

megkülönbözteti jellemző 

hangnemeit (pl. humor és irónia);  

 képes önálló műértelmezés 

megfogalmazására;   

 műismereti minimuma: Az Alföld; 

Nemzeti dal ; János vitéz; A 

puszta, télen; A XIX. század 

költői; Európa csendes, újra 

Hon és népismeret: 

Petőfi emlékhelyek. 

 

Földrajz: Petőfi 

életútjának 

topológiája. 

 

Vizuális kultúra; 

Ének-zene: a 

romantika művészete, 

Petőfi művek 

feldolgozásai 

(hangoskönyv, 

színház, rajzfilm, dal). 
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Verses epika (pl. A helység 

kalapácsa mint eposzparódia; 

és/vagy Az apostol. 

 

Utalás egy-egy téma, 

motívum, poétikai jellemző 

kortárs irodalmi 

megjelenítésére; az evokáció, 

az intertextualitás néhány 

példája. 

csendes…; Szeptember végén és 

még három-négy mű és 

memoriterek;  

 képessé válik Petőfi életművének 

bemutatására (legalább 10–12 lírai 

és 1–2 verses epikai alkotás 

alapján); a műveiről szóló 

vélemények, elemzések 

értelmezésére, kritikus 

befogadására; egy szóbeli 

témakörben kijelölt feladat 

kifejtésére, memoriterek 

tolmácsolására. 

(10) K

k 

Népiesség, elbeszélő költemény, versciklus, helyzetdal, tájlíra, 

látomásköltészet, ars poetica, komikus eposz, költői szerep, váteszköltő. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Látásmód – Jókai Mór 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Romantika, romantikus ábrázolásmód, romantika és népiesség, 

heroizmus és humor, regényműfaji változatok, történelmi regény, 

anekdota, anekdotikusság.  

A kőszívű ember fiai vagy más regénye.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A Jókai-regényekben fölmutatott erkölcsi, egyéni és nemzeti-közösségi 

problémakörök felismerése. Értékek és szerepek konfliktusai. 

Jókai művének/műveinek ismeretében, azok olvasására építve 

beszélgetés, vita a korabeli és a mai olvasóközönség befogói 

elvárásainak különbségéről, a különbség megértése. A befogadói 

horizont tágítása: Jókai alkotásmódjának jellemzői, a romantikus 

ábrázolásmód sajátosságai és a romantikus regény jellemző műfaji 

változatai. Felkészítés egy regény sokoldalú megközelítésére, önálló 

véleménykifejtésre. A történetmondás képességének fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Jókai alkotásainak jellemzői, 

műfaji változatok az 

életművében;  

regényírói művészetének 

sajátosságai a romantikus 

prózaepika jegyében.  

 

Jókai Mór: Az arany ember 

(esetleg más regényének) elemző 

értelmezése sok szempontú 

megközelítéssel,  

pl.: a romantika megjelenési 

formái; műfaji változat; 

szerkezet, jellemábrázolás, 

A tanuló 

 tisztában van a korabeli és a 

mai olvasóközönség 

befogadói elvárásainak 

különbségével;  

 ismeri Jókai helyét a magyar 

regényirodalom történetében, 

alkotásmódjának jellemzőit;  

 felismeri a romantikus 

ábrázolásmód sajátosságait és 

a romantikus regény jellemző 

műfaji változatait;  

 képes egy regény sok 

szempontú megközelítésére, 

Hon és népismeret; 

történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; vizuális 

kultúra; ének-zene: a 

romantika művészete. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: Jókai-

művek filmes 

feldolgozásai.  

 

Földrajz: a regény/ek 

topológiája. 
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elbeszéléstechnika, nézőpont, 

közlésformák; hangnemi és 

motivikus összetettség. 

Problematika (az adott műhöz pl. 

természet és civilizáció, bűn és 

büntetés, kettős jellem).  

saját álláspont kifejtésére;    

 műismereti minimuma: egy 

regénye: Az arany ember 

(vagy más, pl. Egy magyar 

nábob, Fekete gyémántok)  

 egy regényelemzés kapcsán 

képes önálló szóbeli tétel 

keretében egy elemzési 

feladat kifejtő megoldására. 

(11) K

k 

Történelmi regény, vallomásregény, epizód, leírás, utópia, humor, 

anekdota. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben alkalmazza a 

művelt köznyelv (regionális köznyelv), illetve a nyelvváltozatok 

nyelvhelyességi normáit. Képes a beszédhelyzetnek, témának, célnak, 

közönségnek megfelelő szóbeli és írásbeli megnyilatkozásra.  

Képes szöveghű, értelmező felolvasásra, olvasható, rendezett írásra. 

 

Rendszeresen használja a könyvtárat, ide értve a különféle (pl. 

informatikai technológiákra épülő) információhordozók használatát is. 

Képes arra, hogy önállóan eligazodjon az információk világában; 

értelmesen tudj élni az önképzés lehetőségeivel. Értő módon használja 

a tömegkommunikációs, illetve az audiovizuális, digitális szövegeket. 

 

Bizonyítja különféle szövegek megértését a szöveg felépítésére, 

grammatikai jellemzőire, témahálózatára, tagolására irányuló 

elemzéssel. Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan 

jegyzetet és vázlatot készíteni. Képes az olvasott szöveg tartalmával 

kapcsolatos véleményét szóban és írásban megfogalmazni, indokolni. 

Képes szövegek kapcsolatának és különbségének felismerésére és 

értelmezésére, e képesség alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli 

műfajokban. Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi 

szövegekben megjelenített értékeket, erkölcsi kérdéseket, motivációkat, 

magatartásformákat. 

 

Ismeri a hivatalos írásművek jellemzőit, képes önálló szövegalkotásra 

ezek gyakori műfajaiban. Képes definíció, magyarázat, prezentáció, 

egyszerűbb értekezés (kisértekezés) készítésére az olvasmányaival, a 

felvetett és tárgyalt problémákkal összefüggésben, maga is meg tud 

fogalmazni kérdéseket, problémákat. Alkalmazza az idézés szabályait 

és etikai normáit.   

 

Ismeri a magyar nyelv rendszerét, képes a grammatikai, szövegtani, 

jelentéstani, helyesírási jelenségek önálló fölismerésére, a tanultak 

tudatos alkalmazására.  

 

Tudja alkalmazni irodalmi alkotások műfaji természetének megfelelő 

szövegfeldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat. Képes órai 
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eszmecserében, vitában, érvelésben az irodalmi művekben megjelenő 

álláspontok azonosítására, követésére, megvitatására, 

összehasonlítására, eltérő vélemények megértésére, saját véleménye 

újrafogalmazására. 

Képes tudásanyagának megfogalmazására, előadására a magyar és a 

világirodalom kiemelkedő alkotóiról, az olvasott, feldolgozott 

művekről.  

Be tudja mutatni a tanult stíluskorszakok, irányzatok sajátosságait. 

Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek főbb jellemzőinek 

bemutatásra, a művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszer, 

lényegre törő ismertetésére, értelmezésére.  

Képes memoriterek szöveghű tolmácsolására a szövegfonetikai 

eszközök helyes alkalmazásával, tudatos szövegmondással. 

 
 

3. 11. évfolyam 

a) Óraszám: heti 3 óra, évi 108 óra 

b) Tananyagtartalom 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Ismétlés 

 

Életmű – Arany János 

Órakeret 

3 óra 

 

10 óra 

Előzetes tudás 

A bűn és bűnhődés erkölcsi kérdései. 

Romantika, népiesség, elbeszélő költemény, életkép, episztola, ballada, 

ütemhangsúlyos és időmértékes verselési formák, felező tizenkettes 

versforma. Ismeretek Arany életútjáról, műveiről; kapcsolat Petőfivel. 

Arany: A walesi bárdok, Rege a csodaszarvasról, Toldi, Családi kör. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az Arany-életműben felvetett erkölcsi, magatartásbeli kérdések 

felvetése és értelmezése. A lírai beszédmód változatainak értelmezése; 

korszakjellemző beszédmódok néhány jellegzetes alkotásának 

összevetése, az életmű főbb alkotói korszakainak, Arany költői 

szerepének, költészete jellegének megismertetése. Műelemzés, 

értelmezés: Arany jellemző lírai témái, műfajai, poétikai megoldásai, 

versformái és néhány verses epikai alkotása.  

Felkészítés lírai és epikai alkotások önálló értelmezésének 

megfogalmazására, a művekről szóló vélemények, elemzések 

értelmezésére, kritikus befogadására.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Arany János életműve.  

Pályaszakaszok (életérzések, 

költői magatartások) és jellemző 

alkotások. 

A romantika utáni költőszerep-

A tanuló  

 ismeri az életmű főbb alkotói 

korszakait; Arany költői 

szerepét a magyar irodalom 

történetében; költészetének 

Informatika: könyvtári 

és internetes 

tájékozódás. 

 

Etika: bűn, bűnhődés, 
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lehetőségek és lírai tendenciák.  

 

Jellemző lírai tematika (pl. ars 

poeticák), hangnemek, műfajok 

(pl. elégiko-óda, elégia) és 

szerkesztésmód, verstípusok (pl. 

idő- és értékszembesítés, 

létösszegzés) a nagykőrösi és a 

kései költészetben (Letészem a 

lantot, Epilogus és legalább még 

két-három lírai alkotás). 

 

A ballada műfaji sajátosságai; 

tematikus és szerkesztésmódbeli 

különbségek a két 

balladakorszak alkotásaiban (A 

walesi bárdok és még legalább 

1–2 ballada). 

A Toldi estéje elemző 

bemutatása.  

 

Utalás egy-egy téma, motívum, 

poétikai jellemző kortárs 

irodalmi megjelenítésére; az 

evokáció, az intertextualitás 

néhány példája. 

jellegét;  

 műelemzések során 

megismeri Arany jellemző 

lírai témáit, műfajait, poétikai 

megoldásait, versformáit és 

néhány verses epikai 

alkotását;  

 megismeri a lírikus és epikus 

költőszerep szembeállítását, 

változó megítélését;   

 képes lírai és epikai 

alkotások önálló 

értelmezésének 

megfogalmazására; a Toldi és 

a Toldi estéje néhány 

szempontú összevetésére; 

 műismereti minimuma: A 

walesi bárdok, Rege a 

csodaszarvasról, Toldi, 

Családi kör, további egy-két 

ballada; Toldi estéje; 

Letészem a lantot, Epilogus 

és még két-három lírai 

alkotás (memoriterek is); 

 képessé válik Arany 

életművének bemutatására 

(legalább 5-6 lírai alkotás, 2-

3 ballada és a Toldi és a Toldi 

estéje alapján); a műveiről 

szóló vélemények, elemzések 

értelmezésére, kritikus 

befogadására; egy-egy 

szóbeli témakörben kijelölt 

feladat kifejtésére, 

memoriterek tolmácsolására. 

testvérféltékenység. 

(1) K

a

k 

Elbeszélő költemény és verses regény, ballada, ütemhangsúlyos- és 

időmértékes formák (és együtthatásuk), verstípusok (idő- és 

értékszembesítés, létösszegzés).  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház– és drámatörténet – Madách Imre: Az ember 

tragédiája 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás A magyar színház történetének néhány sajátossága. Alapvető drámai 

műfajok és formák. A romantika műfaji kevertsége. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az emberi létezés alapkérdéseinek értelmezése. Annak belátása, hogy a 

küzdés és a ráhagyatkozó hit egymás erősítői az ember életében. 

Olvasás, szövegelemzés, beszélgetés révén a mű megértésének 
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támogatása (a tragédia műfaji változatának jellemzői, filozófiai, 

bölcseleti tartalmak), sajátos drámai hősei; többféle világfelfogás 

egyidejű létezése; a drámai költemény mibenléte). Műértelmezés 

többféle megközelítésből. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Madách Imre: Az ember 

tragédiája – sok szempontú 

műértelmezés. 

 

A drámai költemény műfajának 

következménye a szerkezetre és 

hősökre. 

Felépítés (cselekmény-szerkezet: 

keret- és történeti színek, 

személyiségközpontúan / lírai 

szerkezet: tematikus, szétválás-

sorozat).  

Problematika, 

történelemszemlélet, bölcseleti 

háttér (szabadelvűség és 

pozitivizmus).   

Az idő, tér, anyag szerepe az 

emberiség és különböző szellemi 

irányok történetében. 

A tanuló  

 megismeri a drámai 

költemény műfaji 

változatának jellemzőit 

(filozófiai, bölcseleti 

tartalmak), sajátos drámai 

hőseit; többféle világfelfogás 

egyidejű létezését; - 

értelmezi a művet (lehetőleg 

többféle megközelítésből);  

 megismerkedik néhány 

műértelmezéssel, 

állásponttal;  

 lehetőség szerint megtekint 

egy színházi előadást (vagy 

felvételét), és közös 

elemzéssel értékelik az adott 

interpretációt és a mű 

színpadra állításának 

lehetőségeit;  

 műismereti minimuma: a 

Tragédia (házi olvasmány) 

elemző feldolgozása és 

memoriter: részlet(ek) a 

műből, valamint szállóigévé 

vált sorok; 

 alkalmassá válik a mű 

értelmezéseinek kritikus 

befogadására; egy szóbeli 

érettségi témakör anyagának 

összeállítására és az abban 

megjelölt feladat kifejtésére. 

Etika; Filozófia: 

filozófiai irányzatok a 

19. században. 

 

Dráma és tánc: 

színházművészet, a mű 

színrevitele különböző 

felfogásokban. 

 

Informatika, könyvtár: 

tájékozódás a Tragédia 

hazai és nemzetközi 

színházi előadásairól, 

fordításairól, 

adaptációiról. 

(2) a

k 

Drámai költemény, lírai dráma, bölcseleti mondanivaló, falanszter, 

ellenutópia, pozitivizmus. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – az európai epika és líra a romantika 

után (19. sz. második fele) 

Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás 
Romantika és realizmus, hőstípusok (pl. karrierista hős, a felesleges 

ember, a hivatalnok), regényciklus, analitikus regény; 

impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió; a műfordítások szerepe.  



 

186 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A környezet és származás hatása a hősök karakterére. Különböző 

világlátású művekben megjelenített témák, élethelyzetek értelmezése,  

a megjelenített erkölcsi, világképi és esztétikai problémák mérlegelése 

és értékelése. 

Az epikában a romantika és realizmus együtthatásának, 

folytonosságának felismertetése, a realista és naturalista stílusirányzat 

jellemzőinek értelmezése. Felkészítés világirodalmi alkotások önálló 

értelmezésére, stílusirányzatok jellemzői jegyeinek felkutatására.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

A realista és naturalista epika 

jellemzői (esztétikai elvek, 

tematika, látásmód, stílus- és 

formajegyek) a 19. század 

közepétől; a prózaepika újításai 

(nézőpontok, síkváltások, 

időszerkezet, polifónia; új műfaji 

változatok) a kis- és 

nagyepikában.  

 

Impresszionizmus, szimbolizmus 

és a lírai műnem megújítása (pl. 

a személyiség, a lírai 

közvetlenség háttérbe szorulása, 

a látomás felszabadítása, 

objektivizálódás). 

 

Művek, szemelvények az 

angol/amerikai, francia, német és 

orosz irodalomból (pl. Emily 

Brontë, Dickens, Flaubert, Zola, 

Lev Tolsztoj, Dosztojevszkij 

alkotásaiból, illetve Baudelaire, 

Verlaine, Rimbaud, Rilke, 

Whitman) műveiből.  

A választott szerzőkhöz, 

művekhez kapcsolódó fogalmi 

ismeretek. 

A tanuló  

 felismeri a romantika és 

realizmus együtthatását, 

folytonosságát az epikában; 

értelmezi a realista és 

naturalista stílusirányzat 

jellemzőit;  

 megismeri az impresszionista 

és (pre)szimbolista európai 

líra néhány sajátosságát; 

 képes egy választott/kijelölt 

epikai alkotás (házi 

olvasmány) elemző 

bemutatására a közös 

értelmezés után; néhány lírai 

alkotás értelmezésére;  

 beszámolót / könyvajánlót 

készíthet egyéni 

olvasmányélménye alapján a 

korszak szerzőinek műveiből;  

 műismeret: néhány mű / 

részlet pl. Emily Brontë, 

Dickens, Flaubert, Lev 

Tolsztoj, Dosztojevszkij 

alkotásaiból, illetve 

Baudelaire, Rimbaud, Rilke, 

Whitman műveiből;  

 alkalmassá válik a 

korszakról, a szerzőkről, 

művekről szóló vélemények 

kritikus befogadására, egy 

lehetséges szóbeli tétel 

kifejtésére. 

Vizuális kultúra; Ének-

zene: impresszionizmus, 

szimbolizmus más 

művészeti ágakban. 

(3) K

m

a

k 

Realizmus, naturalizmus, impresszionizmus, szimbolizmus; eszmeregény, 

polifonikus regény, tolsztojizmus, regényciklus, l’art pour l’art, tiszta 

költészet, kötetkompozíció, hangulatlíra, prózavers, szabad vers, objektív 

líra, tárgyvers. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – az európai dráma és 

színház a 19. sz. második felében 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Az európai dráma és színház néhány megelőző nagy korszaka 

(antikvitás, középkor, reneszánsz, klasszicizmus) és szerzője 

(Szophoklész, Shakespeare, Molière). 

A drámai műnem alapfogalmai (drámai szerkezet, jellem, nyelv). 

Arisztotelészi dramaturgia.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A személyiség tisztelete. A megjelenített élethelyzetek, konfliktusok 

értő és felelős megítélése, például az élethazugság témakörének 

morális vonatkozásai különböző művekben. A férfi-női társadalmi 

szerepek megértése. 

A romantika utáni drámatörténet néhány jellemző tendenciájának 

megvitatása, két jelentős szerző egy-egy alkotásának, 

figyelembevételével, újításaik, dramaturgiai sajátosságaik bemutatása. 

A művekről, színházi előadásokról alkotott álláspontok értelmezése. 

Dramatikus játékok. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Az európai dráma és színház a 

19. sz. második felében – a 

korszak drámairodalmának 

újdonságai és két drámai alkotás, 

két szerző dramaturgiája.  

Egy drámai mű elemzése a 19. 

század második feléből (pl. 

Ibsen: Babaszoba/Nóra vagy A 

vadkacsa – az ibseni 

dramaturgia sajátosságai, pl. az  

analitikus szerkesztésmód 

felújítása, középponti 

szimbólumok alkalmazása, 

reformátorok és rezonőrök, 

hangnemkeveredés stb.; a szerző 

problémafelvetése, pl. házassági 

válság, élethazugság). 

 

Egy Csehov-mű elemző 

bemutatása (pl. Ványa bácsi, 

Három nővér). 

A csehovi dramaturgia 

sajátosságai (pl. a drámaiság 

fogalmi változása; 

drámaiatlan/lírai dráma; 

főszereplő-, konfliktusok és 

cselekmény-nélküliség; 

csoportképek/cselekvés-

képtelenség; párhuzamos 

A tanuló 

 megismeri a romantika utáni 

drámatörténet néhány jellemző 

tendenciáját;  

 elemzi két jelentős szerző egy-

egy alkotását, újításaik 

figyelembevételével, bemutatja 

dramaturgiájuk sajátosságait;  

 megismer néhány álláspontot a 

művek értelmezéséhez;  

 lehetőség szerint megtekint egy 

színházi előadást (vagy 

felvételét), és közös elemzéssel 

értékelik az adott 

interpretációt;  

 lehetőség szerint kidolgoznak 

egy-egy jelenetet az elemzett 

művekből;  

 műismereti minimuma: egy 

dráma a 19. század második 

feléből és Csehov egy drámája;   

 alkalmassá válik a művek 

értelmezéseinek kritikus 

befogadására; egy szóbeli 

érettségi témakör anyagának 

összeállítására és az abban 

megjelölt feladat kifejtésére. 

Dráma és tánc: 

színháztörténet. 

 

Etika: a szerzői 

problémafelvetések 

etikai szempontú 

megvitatása, 

értékelése. 
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monológok/fedett dialógusok, 

ironikus látásmód); új műfaji 

változatok, új játékstílus. 

(4) K

k 

Drámaiatlan dráma, analitikus drámai szerkezet, párhuzamos monológ, 

élethazugság. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyar irodalom a 19. század második felében – 

portré: Mikszáth Kálmán 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Mikszáth Kálmán egy novellája, esetleg egy (kis)regénye (pl. Szent 

Péter esernyője), novellaelemzések.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Néhány alapvető emberi léthelyzet megismerése (élet és halál, család, 

férfi–nő, szerelem, gyermek, szülőföld, haza, törvény, bűn és 

bűnhődés). Az elbeszélő és állásfoglalásának viszonya az elbeszélő 

művekben. 

Annak belátása, hogy a régióhoz kötődés egyetemes emberi kérdések 

felvetését is jelentheti. 

A 19. sz. második fele magyar irodalmának áttekintő megismertetése: 

sajátosságok, néhány jellemző tendencia. (Petőfi és a népiesség 

továbbhatása, a líra alakulása, a századvég novellisztikájának néhány 

darabja).  

Mikszáth alkotói portréjának közvetítése, alkotásmódjának jellemzői, a 

novellaelemző készség fejlesztése, a mikszáthi történetszövés 

megfigyelése, egy regény sok szempontú megközelítése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

A 19. század második felének 

magyar irodalmából néhány 

szerző és mű(részlet) ismerete. 

Vajda János alkotói helyzete, 

költészetének jellemzői 

(legalább. egy műve, pl. Húsz év 

múlva, A vaáli erdőben, Az 

üstökös). 

A századvég és századelő 

novellisztikája (műelemzési 

lehetőségek, pl. Gozsdu, Petelei, 

Gárdonyi, Tömörkény, Bródy 

Sándor műveiből). 

 

Mikszáth alkotásainak jellemzői, 

témák, motívumok és műfaji 

változatok az életművében;  

írásművészetének sajátosságai, 

stílusszintézise. 

A jó palócok novelláinak világa 

(legalább két mű elemzése).  

Egy Mikszáth-regény (pl. 

A tanuló 

 tisztában van a 19. sz. 

második fele magyar 

irodalmának sajátosságaival, 

ismeri a korszak néhány 

jellemző tendenciáját; 

 megismeri a Petőfi és Ady 

közti, Arannyal részben 

párhuzamos líra helyzetét; 

Vajda és az Ady fellépése 

előtti költők (pl. Reviczky, 

Komjáthy) szerepét; 

 a századvég 

novellisztikájának néhány 

darabját értelmezve fejleszti 

novellaelemzési készségét;  

 ismeri Mikszáth helyét a 

magyar regényirodalom 

történetében, 

alkotásmódjának jellemzőit; 

képes egy regényének sok 

Etika: Mikszáth 

műveiben felvetett 

erkölcsi kérdések 

megvitatása, pl. a 

kapcsolatok világa, 

törvény és lelkiismeret. 

 

Filozófia: a létre 

vonatkozó kérdések, 

etika, erkölcsfilozófia. 

 

Földrajz: a földrajzi tér 

regionális szerveződése, 

a Mikszáth-regény/ek 

topológiája. 
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Beszterce ostroma, A Noszty fiú 

esete...) elemző értelmezése, sok 

szempontú megközelítéssel, pl. 

műfaji változat; szerkezet, 

jellemábrázolás, elbeszélés-

technika, nézőpont, 

közlésformák, hangnemek; 

problematika (pl. megkésettség, 

dzsentriábrázolás). 

szempontú megközelítésére, 

saját álláspont kifejtésére és 

adott szempontú, önálló 

novellaértelmezésre; 

lehetőséget kap beszámoló / 

könyvajánló készítésére 

egyéni olvasmányélménye 

alapján; 

 műismereti minimuma: 

Vajda János egy műve; 

Mikszáth egy regénye (házi 

olvasmány) és két novellája; 

 alkalmassá válik a művek 

értelmezéseinek kritikus 

befogadására; egy szóbeli 

érettségi témakör anyagának 

összeállítására és az abban 

megjelölt feladat kifejtésére. 

(5)  Hangulatlíra, filozófiai dal, anekdotikusság.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Magyar irodalom – a Nyugat és első nemzedéke 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás A klasszikus modernség néhány irányzata és alkotója, a századvég 

magyar irodalma.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az európai és magyar irodalmi hagyományok és modernség irányainak 

összevetése, konfliktusai. A kozmopolitizmus és patriotizmus 

kérdésfelvetései. Annak felismerése, hogy a magyar kultúra sokszínű 

törekvések együttese. 

Érvelő bemutatás: a Nyugat jelentősége a magyar kultúrtörténetben; a 

korban megismertetett stílusirányzatok, filozófiai, lélektani iskolák 

(Freud, Bergson) néhány jellemzőjének azonosítása. Értse egy folyóirat 

felépítését, tudjon benne tájékozódni. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

A Nyugat mint folyóirat és 

mozgalom; szerkesztési elvek, 

szerkesztők, kritikusok, 

nemzedékek; célkitűzések; 

filozófiai és stílusirányzatok hatása, 

megismertetése. 

 

Juhász Gyula költészetének 

sajátosságai (pl. impresszionizmus, 

nosztalgia, emlékezés, legalább egy 

műve, pl. Tiszai csönd, Milyen volt; 

életképszerűség, leíró jelleg, pl. 

A tanuló 

 felismeri a Nyugat 

jelentőségét a magyar 

kultúrtörténetben; 

alkalmazza a nemzedék-

korszakolást későbbi 

tanulmányai során;  

 tudja a korban megismert 

stílusirányzatok, filozófiai, 

lélektani iskolák (Freud, 

Bergson) néhány 

Vizuális kultúra; ének-

zene: 

impresszionizmus, 

szimbolizmus, 

szecesszió más 

művészeti ágakban. 

 

Filozófia: 

életfilozófiák, 

időproblémák. 
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Tápai lagzi).  

 

Tóth Árpád lírájának jellemzői; 

tematikája, hangnemei, formái 

(magányélmény, elégikusság, 

impresszionizmus stb., legalább 

egy-két műve, pl. Hajnali szerenád, 

Esti sugárkoszorú, Elégia egy 

rekettyebokorhoz, Lélektől lélekig, 

Jó éjszakát!). 

 

Egy folyóirat (időszaki kiadvány) 

periodicitása, felépítése, 

folyóiratcikkek visszakeresése, 

hivatkozása. 

 

Utalás egy-egy téma, motívum, 

poétikai jellemző kortárs irodalmi 

megjelenítésére; az evokáció, az 

intertextualitás néhány példája. 

jellemzőjét;   

  műismereti minimuma: 

Juhász Gyula egy műve, 

Tóth Árpád egy-két műve. 

(6) k Impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Ady Endre Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás A Nyugat; stílusirányzatok a századelőn  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak megértése, hogy a kulturális hagyományhoz, a nemzethez 

kötődés, a sorsvállalás sokféle hangon és módon jelentkezhet. A 

hazaszeretet és haladás kérdései.  

Ady költészetének befogadása: főbb alkotói korszakai, költői szerepe, 

költészetének jellege. Műelemzések, összpontosítva Ady jellemző 

köteteire, szerkesztési módszereire, lírai témáira, poétikai 

megoldásaira. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség 

fejlesztése. 

Önálló, több szempontú műértelmezések megfogalmazása a művekről 

szóló vélemények, elemzések értelmezésével is. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Ady Endre életműve.  

Kötet- és cikluskompozíció; 

költői szerepvállalás, az 

innováció szándéka. 

Klasszikus modernség, 

szecessziós-szimbolista 

látásmód; a versritmus 

megújítása. 

 

A tanuló  

 ismeri az életmű főbb alkotói 

korszakait; Ady helyét, költői 

szerepét a magyar irodalom 

történetében; költészetének 

jellegét; 

 tisztában van a 20. eleji 

magyar irodalom 

sajátosságaival és a megújítás 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: társadalmi 

modernizáció, 

városiasodás, a modern 

újságírás. 

 

Vizuális kultúra: Ady-

illusztrációk.  
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Meghatározó korszakok (pl. 

költői indulás, világháború), 

kötetek (pl. Új versek, A halottak 

élén), témák, motívumok (pl. 

magyarság, istenes, létharc, 

látomásszerű tájvers, ars poetica; 

élet-halál, hajó, ugar ) alapján  

jellemző alkotásainak 

értelmezése A Sion-hegy alatt;  

Góg és Magóg fia vagyok én...; 

Kocsi-út az éjszakában és még 4-

5 mű (memoriterek is), pl. 

Párisban járt az Ősz; A magyar 

ugaron; Harc a Nagyúrral; 

Hunn, új legenda; Bujdosó kuruc 

rigmusa; Az eltévedt lovas; 

Emlékezés egy nyár-éjszakára 

stb., esetleg egy-egy részlet 

publicisztikájából is). 

Utalás egy-egy téma, motívum, 

poétikai jellemző kortárs 

irodalmi megjelenítésére; az 

evokáció, az intertextualitás 

néhány példája. 

szándékával; 

 műelemzések során 

megismeri Ady jellemző 

köteteit, szerkesztési 

módszereit, lírai témáit, 

motívumait, poétikai 

megoldásait; 

 képes önálló 

versértelmezések 

megfogalmazására; 

 műismereti minimuma: A 

Sion-hegy alatt;  Góg és 

Magóg fia vagyok én...; 

Kocsi-út az éjszakában és 

még 4-5 mű;  

 képessé válik az Ady-életmű 

jellemzőinek bemutatására 

(legalább 10 lírai alkotás 

alapján); a műveiről szóló 

vélemények, elemzések 

értelmezésére, kritikus 

befogadására; egy-egy 

szóbeli témakörben kijelölt 

feladat kifejtésére, 

memoriterek tolmácsolására. 

 

Földrajz: Ady-

emlékhelyek 

topológiája. 

 

Informatika: 

tájékozódás a Nyugat 

digitalizált 

változatában. 

(7) a

k 

Klasszikus modernség, szecessziós-szimbolista látásmód, tagoló vers, 

kötetkompozíció, ciklikus szerkesztés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Portré – Móricz Zsigmond Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Realista és naturalista epika, Móricz egy műve, pl. Hét krajcár vagy 

Légy jó mindhalálig/Pillangó/Árvácska  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Móricz helyének, látásmódjának, kérdésfeltevéseinek, alkotásmódja 

jellemzőinek megismerése, alkotásainak több szempontú 

megközelítése; felkészítés önálló novellaelemzések megfogalmazására, 

megvitatására.  A megjelenített létformák morális és társadalmi 

kérdései. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Móricz alkotásainak jellemzői, 

írásművészetének sajátosságai; 

naturalista és realista 

ábrázolásmódja. 

 

Tárgykörök, témák (pl. paraszti, 

dzsentri; szegénység) és műfaji 

A tanuló  

 ismeri Móricz helyét a magyar 

epika történetében (Nyugat; 

népi írók mozgalma, Kelet 

Népe); alkotásmódjának 

jellemzőit;  

 képes néhány alkotásának sok 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: Móricz-

művek filmes, 

televíziós adaptációi 

(pl. Pillangó, Égi 

madár, Rokonok, 

Barbárok, Árvácska). 
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változatok (novella, elbeszélés, 

történeti példázat, idill-típusú 

regény stb.).  

Novelláinak világa (legalább két 

mű elemzése, pl. Tragédia, 

Szegény emberek, Barbárok). 

Egy Móricz-regény (pl. Úri muri, 

Rokonok, Sárarany, Az Isten 

háta mögött) elemző 

értelmezése, sok szempontú 

megközelítéssel, pl. műfaji 

változat; szerkezet, 

jellemábrázolás, elbeszélés-

technika, nézőpont, 

közlésformák, hangnemek, írói 

előadásmód; problematika (pl. 

vívódó hősök, dzsentri-

ábrázolás).  

szempontú megközelítésére, 

saját álláspont kifejtésére és 

adott szempontú, önálló 

műértelmezésre 

(novellaelemzések 

megfogalmazására);  

 lehetőséget kap beszámoló / 

könyvajánló készítésére 

egyéni olvasmányélménye 

alapján;  

 műismereti minimuma: 

Móricz egy regénye (házi 

olvasmány) és egy novellája; 

 alkalmassá válik a művek 

értelmezéseinek kritikus 

befogadására; egy szóbeli 

érettségi témakör anyagának 

összeállítására és az abban 

megjelölt feladat kifejtésére. 

(8)  Realista és naturalista ábrázolásmód, népi írók mozgalma. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – avantgárd irányzatok; a magyar 

avantgárd 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Stílusirányzatok a századfordulón. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Modernség és hagyomány kérdésfelvetései a magyar avantgárd 

irodalomban. A 20. sz. eleji stílusirányzatok létrejöttének, a csoportok, 

programok szándékainak, esztétikai elveinek, poétikai megoldásainak 

feltárása. Dokumentumok megvitatása a magyar avantgárd sajátos 

helyzetéről, Kassák szerepéről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Világirodalom – avantgárd 

irányzatok. 

Formabontás és formaépítés 

(közös tendenciák a 

stílusirányzatokban). 

 

Futurizmus, expresszionizmus, 

szürrealizmus: néhány 

szemelvény az egyes irányzatok 

dokumentumaiból, illetve néhány 

irodalmi alkotás (pl. Marinetti, 

Majakovszkij; Trakl, G. Benn; 

Apollinaire, Éluard műveiből). 

A jellemzően nem irodalmi 

irányzatok (kubizmus, 

A tanuló 

 megismeri a 20. sz. eleji 

stílusirányzatok létrejöttét, a 

csoportok, programok 

szándékait, esztétikai elveit, 

poétikai megoldásait;  

 a magyar avantgárd sajátos 

helyzetét, Kassák szerepét. 

Vizuális kultúra; 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: az 

avantgárd a 

képzőművészetekben 

(futurizmus, 

expresszionizmus, 

szürrealizmus, 

kubizmus, 

konstruktivizmus, 

dada); az 

expresszionista és 

szürrealista 

filmművészet. 
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konstruktivizmus, dada, stb.) 

néhány célkitűzése, formajegye. 

A magyar avantgárd sajátosságai, 

az aktivizmus programja; Kassák 

Lajos szerepe (egy-két művének 

ismerete, pl. Mesteremberek; A 

ló meghal...). 

(9) a

k 

Avantgárd, futurizmus, expresszionizmus, szürrealizmus, aktivizmus, 

szabad vers, szimultanizmus, önműködő írás, képvers. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Kosztolányi Dezső Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Kosztolányi egy novellája és lírai alkotása(i), memoriterek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Törekvés a társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok szellemi 

hátterének megértésére, a morális gondolkodásra és ítéletalkotásra. A 

személyiség, az egyediség tisztelete, a közös emberi sorsból fakadó 

szolidaritás. 

Kosztolányi jellegzetes lírai témáira, poétikai megoldásaira 

összpontosító műelemzések. Kis- és nagyepikájából néhány jelentős 

darab értelmezése. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási 

képesség fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Kosztolányi Dezső életműve.  

Pályaszakaszok, életérzések, 

költői magatartásformák; 

világkép, művészetfelfogás 

(homo aestheticus); 

stílusirányzatok (pl. 

impresszionizmus, 

expresszionizmus); viszonya az 

anyanyelvhez. 

 

Jellemző lírai tematika; 

hangnemek, műfajok, 

versciklusok (pl. A szegény 

kisgyermek panaszai); 

Számadás-kötet; kis- és 

nagyszerkezetek; ars 

poeticák;legalább 4 lírai alkotás, 

köztük: Hajnali részegség, 

Halotti beszéd. 

Novellák (pl. A kulcs, Fürdés 

stb.) és novellaciklusok (Esti 

Kornél-novellák). 

Egy Kosztolányi-regény (pl. 

Édes Anna, Pacsirta) elemző 

A tanuló  

 ismeri az életmű főbb alkotói 

korszakait; Kosztolányi 

helyét, szerepét a magyar 

irodalom történetében; 

írásművészetének jellegét;  

 tisztában van a Nyugat első 

nemzedéke tevékenységével, 

jelentőségével;   

 műelemzések során 

megismeri Kosztolányi 

jellemző lírai témáit, poétikai 

megoldásait; kis- és 

nagyepikájának néhány 

jelentős darabját;  

 képes lírai és epikai 

alkotások önálló 

értelmezésének 

megfogalmazására;  

 műismereti minimuma: 

Kosztolányi egy regénye és 

két novellája; lírai alkotásai, 

Hajnali részegség, Halotti 

beszéd és még egy-két műve 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: urbanizáció, 

kulturális élet, sajtó. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

Kosztolányi-művek 

filmes feldolgozásai.  

 

Etika; Filozófia: 

filozófiai, lélektani 

irányzatok, pl. a 

freudizmus és hatása. 
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értelmezése, sok szempontú 

megközelítéssel, pl. műfaji 

változat; szerkezet, 

jellemábrázolás, 

elbeszéléstechnika, nézőpont, 

közlésformák, hangnemek, írói 

előadásmód; problematika. 

 

Utalás egy-egy téma, motívum, 

poétikai jellemző kortárs 

irodalmi megjelenítésére; az 

evokáció, az intertextualitás 

néhány példája. 

(memoriter is); 

 képessé válik a Kosztolányi-

életmű jellemzőinek 

bemutatására (legalább 4 lírai 

alkotás, egy regény, két 

novella alapján); a műveiről 

szóló vélemények, elemzések 

értelmezésére, kritikus 

befogadására; egy-egy 

szóbeli témakörben kijelölt 

feladat kifejtésére, 

memoriterek tolmácsolására. 

(10)  Versciklus, novellaciklus, példázat, lélektan. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Látásmódok: Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem, részlet; karcolat, paródia; esetleg: 

Ezeregyéjszaka és Szindbád alakja.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai  

A nosztalgia és humor szerepe a műalkotásban és az ember 

önértelmezésében.  

Az alkotói életútra összpontosító bemutatás: Karinthy és Krúdy helye a 

korszakban; alkotás- és látásmódjuk jellemzői. Önálló tájékozódás, 

műválasztás, műértelmezések, összehasonlító elemzések. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Karinthy kisepikájának jellemzői 

választott novella (pl. A cirkusz; 

Találkozás egy fiatalemberrel; 

Barabbás) és a Tanár úr kérem 

karcolatgyűjtemény darabjai 

alapján.  

Humorfelfogása (humoreszkjei). 

Irodalmi karikatúrák (néhány, 

már megismert szerző /mű és 

paródiája) az Így írtok ti 

szemelvényei alapján. 

 

Krúdy Gyula írói világa, egyéni 

hangja legalább egy Szindbád-

novella alapján (pl. Negyedik út, 

Ötödik út); anekdotikusság, az 

idő és az emlékezés formaalkotó 

szerepe.  

A Krúdy-művek 

atmoszférájának, témáinak, 

A tanuló 

 kijelöli Karinthy és Krúdy 

helyét a korszakban (újságírás; 

Nyugat, illetve csoporthoz nem 

tartozás); ismeri alkotás- és 

látásmódjuk jellemzőit;  

 képes néhány alkotás 

értelmezésére, műelemzések 

kritikus befogadására, saját 

álláspont kifejtésére és adott 

szempontú, önálló 

műmegközelítésre (pl. 

novellaelemzések 

megfogalmazására);  

 képessé válik összehasonlító 

elemzésekre (párnovellák, pl. A 

jó tanuló felel / A rossz tanuló 

felel; ellentétesek, pl. Magyar 

dolgozat / Röhög az egész 

osztály); mű és paródiája 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

Huszárik Zoltán 

Szindbádja. 

Karinthy műveinek 

filmes adaptációi, 

műveinek előadó-

művészeti példái. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

urbanizáció, városi 

élet Budapesten. 
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alakjainak, motívumainak 

megidézése (stílusimitációk, pl. 

Márai Sándor: Szindbád 

hazamegy; Huszárik Zoltán: 

Szindbád).  

összevetésére); novellaciklus 

és film összehasonlító 

elemzésére;  

 műismeret: Karinthy 

(választható valamely műve); 

Krúdy egy novellája. 

(11)  Humor, paródia, karcolat, novellaciklus, hasonmásalak, nosztalgia.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Életmű – Babits Mihály 

 

Ismétlés 

Órakeret 

10 óra 

 

3 óra 

Előzetes tudás A Nyugat mint folyóirat és mozgalom. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A lét erkölcsi aspektusai a háború, világégés idején. Betegség és 

prófétai küldetés értelmezési lehetőségei. A vívódó, az örök értékeket 

védő, a magyarság sorsát egyetemes horizontba helyező művek 

megismerése. 

Babits főbb alkotói korszakainak, helyének, szerepének megismertetése, 

műértelmezések: jellemző témák, hangnemek, motívumok, poétikai 

megoldások feltárása. A jelentéstulajdonítás során kapcsolatkeresés az 

európai és a magyar irodalom nagy hagyományaival, kódjaival.  

A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Babits Mihály életműve.  

Pályaszakaszok, kötetek, költői 

magatartásformák (pl. 

pályakezdés; világháborúk ideje; 

kései költészet); életérzések, 

világkép, értékrend, 

művészetfelfogás (homo 

moralis); a bölcseleti, filozófiai 

érdeklődés hatásai. Magyarság és 

európaiság. 

 

Szerepe a Nyugat mozgalmában; 

irodalmi kapcsolatai; esszé- és 

irodalomtörténet-írói, műfordító 

tevékenysége. 

 

Stílusirányzati sokszínűsége (pl. 

impresszionizmus, szecesszió, 

szimbolizmus); klasszicizálás, 

antikizálás; hagyomány és 

modernség egysége.  

 

A tanuló 

 ismeri az életmű főbb alkotói 

korszakait; Babits helyét, 

szerepét a magyar irodalom 

és a Nyugat történetében; 

írásművészetének jellegét;  

 tisztában van a Nyugat első 

nemzedéke tevékenységével, 

jelentőségével;   

 műelemzések során 

megismeri Babits jellemző 

lírai témáit, poétikai 

megoldásait és a Jónás 

könyvét;   

 képes Babits-művek önálló 

értelmezésének 

megfogalmazására;  

 műismereti minimuma: Esti 

kérdés, Ősz és tavasz között 

és még egy-két műve 

(memoriter is) és a Jónás 

Vizuális kultúra: Babits- 

portrék. 

 

Informatika: adattárak 

internetes közlések (pl. 

a Nyugat), 

hanganyagok. 

 

Etika; Filozófia: 

filozófiai, etikai 

irányzatok és hatásuk. 
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Jellemző lírai tematika, költői 

magatartás (békevers, pl. Húsvét 

előtt; a prófétaszerep elutasítása 

vagy vállalása, pl. Mint különös 

hírmondó); versszerkezetek, 

hangnemek, formák, motívumok 

gazdagsága (pl. Esti kérdés, Ősz 

és tavasz között); ars poeticus 

alkotások (pl. A lírikus epilógja; 

Cigány a siralomházban; Csak 

posta voltál).  

 

A választott művekhez 

kacsolódó fogalmi ismeretek (pl. 

gyászdal, tárgyias költészet, 

ditirambus, könyörgésvers). 

A Jónás könyve, mint az 

ószövetségi példázat parafrázisa. 

Jónás és az Úr magatartása. 

Nyelvhasználati és hangnemi 

összetettség.  

 

Utalás egy-egy téma, motívum, 

poétikai jellemző kortárs 

irodalmi megjelenítésére; az 

evokáció, az intertextualitás 

néhány példája. 

könyve;  

 képessé válik a Babits-életmű 

jellemzőinek bemutatására 

(legalább négy lírai alkotás); 

a műveiről szóló 

vélemények, elemzések 

értelmezésére, kritikus 

befogadására; egy-egy 

szóbeli témakörben kijelölt 

feladat kifejtésére, 

memoriterek tolmácsolására. 

(12)  Bergsoni időszemlélet, ditirambus, prófétaság, küldetéstudat, rájátszás.  

 

 

4. 12. évfolyam 

a) Óraszám: heti 3 óra, évi 96 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Ismétlés 

Életmű – József Attila 

Órakeret 

4 óra 

 

10 óra 

Előzetes tudás József Attila: Altató; Betlehemi királyok; Mama; művek az 5–8. 

évfolyamról.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az esztétikai élmény hatása az önismeretre, a világismeretre. Igény és 

képesség az ízlés önálló fejlesztésére. Egyén és közösség 

viszonyrendszerének ellentmondásossága. Annak felismerése, hogy a 

társadalmi-szociális elkötelezettség és az egyéni lét értelmezése 

egyszerre van jelen az életműben. Az életmű főbb alkotói korszakainak 
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többféle megközelítésmódot alkalmazó megismertetése. József Attila 

helye, szerepe a magyar irodalom történetében; írásművészetének 

jellege. A komplex képek elemzése révén (is) a kreativitás, a 

képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése. 

Műelemzések: jellemző lírai témák, stílusirányzati jellemzők, poétikai 

megoldások feltárása. Felkészítés önálló versértelmezések 

megfogalmazására, vélemények, interpretációk befogadására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

József Attila életműve.  

Pályaszakaszok, életérzések, költői 

magatartásformák (pl. Tiszta 

szívvel; Tudod, hogy nincs 

bocsánat); világkép, 

költészetfelfogás (pl. Ars poetica; 

Thomas Mann üdvözlése). 

Stílusirányzatok (pl. 

expresszionizmus, szürrealizmus, 

Medáliák) és stílustendenciák (pl. 

újnépiesség) hatása.  

 

Jellemző lírai tematika (pl. 

Külvárosi éj; Óda; Nem emel föl); 

gondolati költészet 1932-1934 

között (pl. Téli éjszaka, 

Reménytelenül; A város peremén); 

kései költészet (közéleti, pl. 

Levegőt; A Dunánál; Hazám; 

szerelmi, pl. Nagyon fáj; tragikus 

önsors versek, pl. Karóval jöttél; 

Talán eltűnök hirtelen...). 

Versszerkezetek, verstípusok, 

hangnemek, formák, témák, 

motívumok (pl. gyermek, éjszaka, 

külváros, bűntudat) gazdagsága. 

Komplex költői képek 

(síkváltások).   

Hatása a későbbi költészetre (pl. 

Pilinszky, Nagy László). 

A választott művekhez kapcsolódó 

fogalmi ismeretek (pl. freudizmus, 

agitatív vers, szegényember-vers, 

szonettkoszorú). 

 

Utalás egy-egy téma, motívum, 

poétikai jellemző kortárs irodalmi 

megjelenítésére; az evokáció, az 

intertextualitás néhány példája. 

A tanuló 

 ismeri az életmű főbb 

alkotói korszakait; József 

Attila helyét, szerepét a 

magyar irodalom 

történetében; 

írásművészetének jellegét;  

 műelemzések során 

megismeri József Attila 

jellemző lírai témáit, 

motívumait, poétikai 

megoldásait;  

 képes önálló 

versértelmezések 

megfogalmazására;  

 műismereti minimuma: 

Külvárosi éj; Óda; Tudod, 

hogy nincs bocsánat és még 

4-5 műve (memoriter is); 

 képessé válik az életmű 

jellemzőinek bemutatására 

(legalább 12 lírai alkotás 

alapján); a műveiről szóló 

vélemények, elemzések 

értelmezésére, kritikus 

befogadására; egy-egy 

szóbeli témakörben kijelölt 

feladat kifejtésére, 

memoriterek 

tolmácsolására. 

Informatika: könyvtári 

és internetes 

tájékozódás József 

Attila 

dokumentumokról.  

 

Ének-zene: 

megzenésített 

költemények. 

 

Etika; Filozófia: 

korabeli irányzatok és 

hatásuk; filozófiai 

kérdésfelvetések. 
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(1) a

k 

Komplex kép, síkváltás, szabad vers, létösszegzés, időszembesítés, 

önmegszólítás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – epikai és lírai törekvések a 20. 

században és a kortárs irodalomban 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Avantgárd irányzatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Valóság és fikció, a bűntelenség és bűnösség, létbe vetettség filozófiai 

kérdéseinek értelmezése 

A 20. századi irodalom néhány meghatározó tendenciájának 

megismertetése. Művek, műrészletek feldolgozása, alkotói nézőpontok, 

látásmódok, témák, történeti, kulturális kontextusok megvitatása.  Az 

önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és 

műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására és 

megosztására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Epikus művek (szemelvények, 

részletek a kis- és nagyepikából) 

pl. Kafka (pl. Az átváltozás); 

Thomas Mann (pl. Tonio Kröger 

/ Mario és a varázsló; Bulgakov: 

A Mester és Margaríta; Camus 

(pl.: Közöny); Orwell (pl. 

Állatfarm / 1984); Faulkner, 

Hemingway, Hrabal, I. B. 

Singer, Szolzsenyicin 

alkotásaiból és kortárs művekből. 

A választott szerzők jellemző 

tematikája, kérdésfelvetése; 

formanyelvi, szóhasználati 

sajátosságai.  

Művek és adaptációik 

összevetése. 

 

Lírai alkotások (szemelvények, 

részletek). 

Legalább egy lírikus látásmódja 

egy-két művének elemző 

megközelítésével (pl. T. S. 

Eliot). 

A választott szerzőkhöz, 

művekhez kacsolódó fogalmi 

ismeretek (pl. intellektuális 

költészet, mitologizálás, 

mitoszregény, dokumentum-

irodalom, parabola, 

A tanuló 

 megismeri a 20. századi 

irodalom néhány meghatározó 

tendenciáját;  

 ismer néhány jellemző, 

jelentős 20. századi epikus 

művet, részletet (pl. Bulgakov, 

Camus, Faulkner, 

Hemingway, Hrabal, Kafka, 

Thomas Mann, Orwell, I. B. 

Singer, Szolzsenyicin 

alkotásaiból) és kortárs 

szerzők epikai és lírai 

alkotásait;  

 ismeri egy kiemelkedő lírikus 

portréját, egy-két művét (pl. 

T. S. Eliot);  

 képes önálló műértelmezések 

megfogalmazására;  

 lehetőséget kap saját 

olvasmányélményeinek 

előadására (műbemutatás / 

ajánlás). 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: filmes 

feldolgozások, pl. 

Kafka, Orwell, Hrabal 

műveiből. 
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egzisztencializmus). 

(2) K

k 

Neoavantgárd, posztmodern, családregény, objektív líra, vezérmotívum, 

montázstechnika, abszurd.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – a 20. századi és a kortárs 

drámairodalom néhány törekvése 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Csehov és még egy 19. század végi szerző dramaturgiája. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A színházi hatásrendszer befogadása; a társadalmi, közösségi és egyéni 

konfliktusok hátterének megértése. Annak megélése, hogy a művekben 

megjelenített konfliktusok átélése, megértése segítséget ad a saját 

életproblémák felismerésében, értelmezésében. A színház és a dráma 

alakulása, jellegzetes tendenciák. A drámai történetmondás 

sajátosságai. Színház és dráma kapcsolata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

 20. századi és/vagy a kortárs 

drámairodalom egy-két jellemző 

tendenciája 

(pl. az epikus dráma, abszurd 

dráma, egzisztencialista dráma, 

groteszk színház, amerikai 

drámairodalom köréből). 

 

Szemelvények, részletek drámai 

művekből, pl. Brecht (pl. 

Koldusopera/Kurázsi mama; 

Beckett: Godot-ra várva; 

Ionesco: A kopasz énekesnő; 

Dürrenmatt (pl. Az öreg hölgy 

látogatása/A fizikusok); egy 

szerző, mű középpontba állítása. 

 

A választott szerzőkhöz, 

művekhez kacsolódó fogalmi 

ismeretek (pl. epikus színház, 

elidegenítő effektusok, song, 

tézisdráma, abszurd dráma, 

példázatosság, groteszk komédia, 

paradoxon). 

A tanuló  

 megismeri a 20. századi 

és/vagy kortárs dráma és 

színház néhány jellemző 

tendenciáját;  

 elemez egy-két jelentős 20. 

századi vagy kortárs alkotást, 

újításaiknak (vagy a 

hagyomány és újítás 

kettősségének) 

figyelembevételével; 

bemutatja dramaturgiájuk 

sajátosságait;  

 megismer néhány álláspontot 

a művek értelmezéséhez;  

 lehetőség szerint megtekint 

egy színházi előadást (vagy 

felvételét), és közös 

elemzéssel értékelik az adott 

interpretációt;  

 lehetőség szerint kidolgoznak 

egy-egy jelenetet az elemzett 

művekből;  

 alkalmassá válik a művek 

értelmezéseinek kritikus 

befogadására. 

Dráma és tánc: 

színháztörténet, 

színházművészet. 

(3)  Epikus színház, abszurd dráma. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Portré – Radnóti Miklós Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 
Radnóti egy-két műve, köztük: Nem tudhatom (memoriter is). 

Klasszicizálás, antikvitás; idill, tragikum; az ekloga műfajának 

története. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A költői és prófétai hivatás a világháború küszöbén és a II. világháború 

alatt. Költői magatartásformák, jellemző műfajok, témák több 

szempontú megközelítése. A műfaji konvenció jelentéshordozó 

szerepének bemutatása. Versszervező elvek felismerése és értelmezése. 

Az esztétikai érzék, a formaérzék fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Radnóti Miklós portréja. 

Életút és életmű egysége 

(haláltudat, munkaszolgálat, 

lágervers; idill és tragikum). A 

kor jellemzői (pl. Töredék), 

Radnóti tragédiája és költői 

magatartásformái (jóság, 

tiltakozás, lázadás, emlékezés, 

emberség, hazaszeretet, pl. Nem 

tudhatom, hitvesi költészet, pl. 

Tétova óda, Levél a hitveshez). 

Jellemző műfajok, témák, 

életérzések költészetében; 

műveinek formai és stiláris 

sajátosságai (avantgárd, szabad 

vers, klasszicizálás stb.). 

Eklogaciklusa (a Hetedik ecloga 

és legalább még egy mű alapján, 

pl. Negyedik ecloga). A Tajtékos 

ég és a bori notesz (pl. Erőltetett 

menet, Razglednicák). 

 

Utalás egy-egy téma, motívum, 

poétikai jellemző kortárs 

irodalmi megjelenítésére; az 

evokáció, az intertextualitás 

néhány példája. 

A tanuló  

 tisztában van Radnóti 

életművének jellegével; a 

költő helyével, szerepével a 

magyar irodalom 

történetében; Vergilius rá tett 

hatásával; 

 felismeri jellemző műfajait, 

versformáit; 

 műismereti minimuma: Nem 

tudhatom, Hetedik ecloga és 

még két műve; 

 Radnóti kapcsán alkalmassá 

válik legalább 4 alkotásának 

és a műveiről szóló 

véleményeknek, 

elemzéseknek az 

értelmezésére; egy-egy 

szóbeli témakör kifejtésére; 

memoriterek tolmácsolására. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: 

munkaszolgálat, 

munkatábor.   

 

Földrajz: emlékhelyek, 

Radnóti életének, 

sorsának topológiája. 

(4) K Eklogaciklus, idill és tragikum, razglednica. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Portrék – Szabó Lőrinc, Márai Sándor, Pilinszky 

János, Weöres Sándor, Ottlik Géza 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás A 20. századi magyar irodalom néhány jelentős szerzőjének már 

megismert életműve vagy portréja.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az erkölcs, egyén és közösség viszonyának kérdései lírai és prózai 

alkotásokban.  

A lírai beszédmód változatainak értelmezése; a korszakra és az egyes 

alkotókra jellemző beszédmódok feltárása, néhány jellegzetes alkotás 

összevetése. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség 

fejlesztése. 

 Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és 

műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására és 

megosztására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Szabó Lőrinc költészetének 
jellege, pl. a Lóci-versek, Az Egy 
álmai; a Semmiért egészen és 
versciklusainak (pl. a 
Tücsökzene) néhány darabja 
alapján. 
 
Weöres Sándor költészetének 
tematikus és formai 
változatossága (pl. a 
Rongyszőnyeg; Magyar etüdök 
alapján); gondolati költészete; 
szerepversei, stílusutánzatai (pl. 
a Psyché szemelvényei).  
 
Pilinszky János világlátásának 
tükröződése költészetében; 
alkotásmódjának, poétikai 
megoldásainak, motívumainak 
sajátosságai (a Harmadnapon és 
még egy műve alapján, pl. 
Négysoros, Francia fogoly, 
Harbach 1944, Apokrif stb.).  
 
Márai Sándor életműve néhány 
epikus szemelvény alapján (pl. 
Egy polgár vallomásai;  
A gyertyák csonkig égnek; 
Napló); esszérészlet (pl. Füves 
könyv) és lírai alkotás (Halotti 
beszéd) alapján; az emigráns 
léthelyzet hatása. 
Ady Endre publicisztikájából 
részlet (pl. Ismeretlen Korvin-
kódex margójára, Kosztolányi 
Dezső esszérészlet (pl. Ábécé a 
fordításról és ferdítésről), Illyés 
Gyula esszérészlet (pl. 
Hajszálgyökerek ) 
Ottlik Géza: Iskola a határon - 

A tanuló 
 tisztában van az adott 20. 

századi szerzők életművének 
jellegével; az alkotók 
helyével, szerepével a 
magyar irodalom 
történetében;   

 műismereti minimum: Szabó 
Lőrinc egy-két műve, Weöres 
Sándor egy-két műve; 
Pilinszky János 
Harmadnapon és még egy 
műve; 

 választhat: Márai Sándor 
egy-két alkotása; Ottlik Géza 
egyik műve;  

 a szerzők kapcsán alkalmassá 
válik a műveikről szóló 
véleményeknek, 
elemzéseknek az 
értelmezésére; egy-egy 
szóbeli témakör kifejtésére; 
memoriterek tolmácsolására. 

Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: Bódy 
Gábor: Psyché.  
 
Informatika: adattárak, 
honlapok, önálló 
tájékozódás pl. a Márai-
és az Ottlik- kultuszról. 
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sok szempontú 
regényértelmezés.   
 
A választott szerzőkhöz, 
művekhez kacsolódó fogalmi 
ismeretek. 
 
Utalás egy-egy téma, motívum, 
poétikai jellemző kortárs 
irodalmi megjelenítésére; az 
evokáció, az intertextualitás 
néhány példája. 

(5)  Szerepvers, stílusutánzás, négysoros.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Látásmódok – Illyés Gyula, Németh László, Örkény 

István, Nagy László 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
Képesség lírai, epikai művek, drámák értelmezésére, önálló 

feldolgozására. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és 

műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására, 

értelmezésére és a kapcsolatos vélemények megosztására. 

Annak felismerése, hogy az írói-költői felelősség, szociális-társadalmi 

együttérzés változatos módon, műfajban és tematikában szólalhat meg. 

Szerzők több szempontú bemutatása, életművük jellege, szerepük a 

magyar irodalomban. Téma, hangnem, beszédhelyzet és műfaj 

összefüggéseinek megfogalmazása néhány jellegzetes példán. Egy-egy 

mű korabeli és mai hatása (pl. Egy mondat a zsarnokságról; egyperces 

novellák).  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Illyés Gyula lírájának 

sajátosságai az Egy mondat a 

zsarnokságról és más műve 

alapján (pl. Bartók, Koszorú); az 

irodalmi szociográfia műfaja, l. 

Puszták népe (vagy részletek).  

 

Németh László egy regénye (pl. 

Iszony) vagy egy drámája (pl. II. 

József; A két Bolyai).  

 

Nagy László költői világa, 

alkotásmódja (pl. népiesség, 

hosszúénekek, montázstechnika, 

képrendszer, portrévers, képvers) 

egy-két műve alapján (pl. 

Himnusz minden időben, Ki viszi 

A tanuló 

 tisztában van az adott 20. 

századi szerzők életművének 

jellegével; az alkotók 

helyével, szerepével a 

magyar irodalom 

történetében;   

 műismereti minimuma: Illyés 

Gyula egy műve;  

 továbbá választhat: Németh 

László egy műve; Örkény 

István néhány műve; Nagy 

László egy-két műve; 

esszérészlet Illyés Gyula, 

Németh László műveiből;  

 a szerzők kapcsán alkalmassá 

válik a műveikről szóló 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: Örkény 

műveinek filmes 

adaptációi.  

 

Informatika: internetes 

közlés, adattárak –

önálló tájékozódás. 
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át a szerelmet; József Attila!; 

Menyegző). 

 

Örkény István groteszk 

látásmódja néhány egyperces 

novella és / vagy a Tóték alapján. 

A választott szerzőkhöz, 

művekhez kacsolódó fogalmi 

ismeretek. 

véleményeknek, 

elemzéseknek az 

értelmezésére; egy-egy 

szóbeli témakör kifejtésére; 

memoriterek tolmácsolására. 

(6) a

k 

Népi írók mozgalma, irodalmi szociográfia, hosszúének, portrévers, 

képvers, groteszk látásmód, egyperces novella. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Művelődéstörténeti, irodalomtörténeti tájékozódás – 

Portrék, látásmódok a 20. század magyar irodalmából 

(választható szerzők, művek) 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás A 20. századi magyar irodalom jellemzői (életművek, portrék, 

látásmódok).  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és 

műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására, 

értelmezésére és a kapcsolatos vélemények megosztására. A magyar 

irodalom sokféleségének, határokon átnyúló egységének 

megbecsülése. 

Művelődéstörténeti és irodalomtörténeti tájékozódás, irányzatok, 

csoportok, szerzők sajátosságai. A 20. század különböző korszakainak 

kulturális, irodalmi törekvései. Különböző típusú, terjedelmű és műfajú 

epikai, lírai művek, továbbá esszék elemzése, értelmezése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Választás alapján művek, 

szemelvények 20. századi:  

 szépprózai alkotásokból, pl. 

Gion Nándor, Mészöly 

Miklós, Nyirő József (pl. Úz 

Bence, Kopjafák), Szabó 

Magda (pl. Abigél), Sánta 

Ferenc (pl. Sokan voltunk), 

Sütő András műveiből;  

 lírikusok munkásságából, pl. 

Áprily Lajos, Dsida Jenő, 

Nemes Nagy Ágnes, Orbán 

Ottó, Sinka István, Szilágyi 

Domokos egy-két műve;  

 értekező prózai művekből, 

esszékből, pl. Nemes Nagy 

Ágnes, Szerb Antal és mások 

műveiből, például Szabó 

A tanuló 

 tisztában van a választott 20. 

századi szerzők életművének 

jellegével; az alkotók 

helyével, szerepével a 

magyar irodalom 

történetében;  

 megismeri a század 

irodalmának néhány 

törekvését, sajátosságát 

(nemzeti konzervatív 

irodalom, népi írók 

mozgalma, határon túli 

magyar és emigráns 

irodalom);  

 választhat műelemzést / 

műajánlást egyéni 

olvasmányélményei alapján;   

Informatika: internetes 

közlés, irodalmi 

adattárak és honlapok. 
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Dezső Adyról írt esszéiből. 

 Művelődés- és 

irodalomtörténeti 

tájékozódás: a nemzeti 

konzervatív irodalom, a népi 

írók mozgalma, a határon túli 

és emigráns irodalom.  

 A választott szerzőkhöz, 

művekhez kacsolódó fogalmi 

ismeretek. 

 a szerzők kapcsán alkalmassá 

válik a műveikről szóló 

véleményeknek, 

elemzéseknek az 

értelmezésére; egy-egy 

szóbeli témakör kifejtésére, 

memoriterek tolmácsolására. 

(7) K

m

a

k 

Művelődéstörténet, irodalomtörténet, nézőpont, nézőpontváltás, nemzeti 

konzervatív irodalom, parabola, intertextualitás; költői attitűd, költői 

szerep; Kárpát-medencei, erdélyi irodalom; emigráns irodalom; „ötágú 

síp”. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Portrék, látásmódok a kortárs irodalomból (választható 

szerzők, művek) 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás A 20. és 21. századi magyar irodalom tendenciái. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és 

műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására, 

értelmezésére és a kapcsolatos vélemények megosztására. 

Annak a belátása, hogy a kortárs törekvések megismerése segíti a 

körülöttünk levő világ megértését. 

Kortárs irodalom: a tájékozottság növelése, az eligazodás támogatása; a 

fogalmi műveltség bővítése. Kortárs alkotások értelmezése, a művekről 

szóló vélemények, elemzések mérlegelése. A kortárs irodalmi élet több 

szempontú bemutatása. Kertész Imre Sorstalanság című regényének 

feldolgozása. 

Az elektronikus tömegkommunikáció és az irodalom kölcsönhatásának 

új jelenségei.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Szemelvények a kortárs 

szépprózai alkotásokból, lírai 

művekből, esszéirodalomból. 

 

A kortárs dráma és színház 

világa (egy választott mű 

elemzése).   

 

Irodalmi díjak és díjazottak (a 

Nobel-díjas: Kertész Imre 

Sorstalanság című regénye). 

Kortárs irodalmi élet. 

A választott szerzőkhöz, 

művekhez kacsolódó fogalmi 

ismeretek. 

A tanuló 

 tisztában van a kortárs 

irodalomból választott 

szerzők életművének 

jellegével; az alkotók 

helyével, szerepével; 

 megismeri a kortárs irodalom 

néhány törekvését, 

sajátosságát, a posztmodern, 

digitális irodalom, 

hangoskönyv fogalmát; 

 választhat 

műelemzést/műajánlást 

egyéni olvasmányélményei 

alapján; 

Dráma és tánc: a 

kortárs színház 

irányzatai, példái.  

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: az 

elektronikus 

tömegkommunikáció és 

az irodalom 

kölcsönhatásának új 

jelenségei. 

 

Informatika: a digitális 

közlés példái.  
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Tájékozódás az irodalmi és 

könyvtári adatbázisok, blogok, 

kritikai folyóiratok, internetes 

folyóiratok között. 

 

Önálló olvasmányválasztás 

szempontjai, indoklása, 

értékelése, mások 

szempontjainak értelmezése. 

 értelmez egy kortárs drámai 

alkotást (lehetőleg megtekinti 

színházban/felvételről);  

 információkat szerez a 

kortárs irodalmi életről 

(könyvünnepek, 

sikerkönyvek); irodalmi 

díjakról (pl. Kertész Imre 

Nobel-díjas Sorstalanság 

című regényéről);  

 a szerzők kapcsán alkalmassá 

válik a műveikről szóló 

véleményeknek, 

elemzéseknek az 

értelmezésére; egy-egy 

szóbeli témakör kifejtésére, 

memoriterek tolmácsolására. 

(8) a

k 

Kortárs nyilvánosság, nyomtatott és internetes folyóiratok, hangoskönyv, 

digitális közlés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Regionális kultúra Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás A választott tárgyhoz kapcsolódó irodalmi ismeretek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Azonosulás a szűkebb-tágabb tájegység történeti és jelenkori 

értékeivel, a regionális kötődés erősítése. Irodalmi emlékhelyek, 

nemzeti identitás. Eligazodás, tudás- és tapasztalatszerzés a 

tájegység/település/kerület/iskola stb. kulturális, irodalmi 

hagyományairól, irodalmi emlékhelyeiről.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

A régió, tájegység, település, 

kerület, iskola kulturális, 

irodalmi, múltbeli és jelen 

hagyományai (pl. kisebbségi 

irodalom, folklór, múzeum, 

színház stb.); 

az ide kötődő, ehhez kapcsolódó 

szerző(k) irodalmi műve(i). 

Irodalmi emlékhelyek (szülőház, 

emlékszoba, kiállítás, múzeum, 

temető, színház stb.). 

A választott tárgyhoz kapcsolódó 

fogalmi ismeretek. 

A tanuló 

 tisztában van a tájegység / 

település / kerület / iskola stb. 

kulturális, irodalmi 

hagyományaival, ismer 

irodalmi emlékhelyeket;   

 a tematika kapcsán 

alkalmassá válik egy szóbeli 

témakör kifejtésére (érettségi 

követelményrendszer). 

Vizuális kultúra; Hon és 

népismeret; Földrajz; 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: régió, 

tájegység, történelmi 

emlékezet, emlékhely, 

hagyomány. 

Társadalomismeret: 

civil társadalom, a 

lokális kulturális 

szerveződések 

jelentősége. 

(9) a

k 

Régió, regionalitás, hagyomány, kisebbség, nemzetiség, folklór, az 

irodalom „földrajza”, interkulturalitás, kulturális emlékezet. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az irodalom határterületei 

 

Ismétlés 

Órakeret 

4 óra 

 

4 óra 

Előzetes tudás Népköltészet, műköltészet, alkalmi költészet. Szórakoztató irodalom, 

slágerszöveg. 

A témakör 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Igény és képesség erősítése az ízlés önálló, tudatos fejlesztésére. Az 

esztétikai és művészeti tudatosság alakítása, fejlesztése. Az irodalmiság 

változó fogalmának áttekintése, példákkal. Több szempontot érintő 

megbeszélés az ízlésről, annak kontextusairól, alakulásáról. A művészet 

kultúraalkotó szerepének megfigyelése. Más kultúrák megismerésének 

igénye. Az érvelő képesség, a retorikai tudás továbbfejlesztése. Példával 

való bizonyítása, hogy az irodalom egyrészt folyamatos, másrészt 

történetileg változó hagyomány. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

A szórakoztató irodalom típusai, 

hatáskeltő eszközei és sajátos 

műfajainak jellemzői (pl. 

fantasy-irodalom, 

detektívregény, sci-fi, lektűr; 

dalszöveg). 

 

Az irodalom filmen; filmes 

feldolgozások.  

 

Film- és könyvsikerek, 

divatjelenségek. 

 

Az irodalmi ismeretterjesztés 

főbb nyomtatott és elektronikus 

műfajai. 

A választott témához kapcsolódó 

fogalmi ismeretek. 

A tanuló 

 tisztában van az irodalmiság 

változó fogalmával;  

 megérti az ízlés kontextuális 

függőségét; 

 alakul igénye és képessége az 

ízlés önálló fejlesztésére;  

 fejlődik médiatudatossága, 

esztétikai és művészeti 

tudatossága;  

 választhat 

műelemzést/műajánlást 

egyéni olvasmány-

élményei/filmélményei 

alapján; 

 a tárgykör kapcsán 

alkalmassá válik a 

jelenségekről/művekről szóló 

véleményeknek, 

elemzéseknek az 

értelmezésére; egy-egy 

szóbeli témakör kifejtésére. 

Vizuális kultúra: kortárs 

művészet.  

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: filmes 

feldolgozások, 

mediatizált kultúra. 

 

Ének-zene: a zene 

fogyasztásának 

jelenségei, zenei 

szubkultúrák.  

 

Társadalomismeret: a 

kulturális fogyasztás 

társadalmi jellemzői; 

értékviták. 

(10) K

k 
Ízlés, értelmezés, szórakoztatás, populáris kultúra, kultusz, divat, irodalmi 

ismeretterjesztés, digitális kultúra, (filmes) adaptáció. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben megválasztja 

a megfelelő hangnemet, nyelvváltozatot, stílusréteget. Alkalmazza a 

művelt köznyelv (regionális köznyelv), illetve a nyelvváltozatok 

nyelvhelyességi normáit, képes felismerni és értelmezni az attól eltérő 
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nyelvváltozatokat.  

 

Értő módon használja a tömegkommunikációs, illetve az audiovizuális, 

digitális szövegeket. Az értő, kritikus befogadásra is alapozva képes 

önálló szövegalkotásra néhány publicisztikai, audiovizuális és 

informatikai hátterű műfajban, a képi elemek, lehetőségek és a szöveg 

összekapcsolásában rejlő közlési lehetőségek kihasználásával.  

Rendszeresen használja a könyvtárat, ide értve a különféle (pl. 

informatikai technológiákra épülő) információhordozók használatát is. 

Képes arra, hogy kellő problémaérzékenységgel, kreativitással és 

önállósággal igazodjon el az információk világában; értelmesen és 

értékteremtően tudjon élni az önképzés lehetőségeivel.  

 

Bizonyítja szövegelemzési, szövegértelmezési jártasságát a tanult leíró 

nyelvtani, szövegtani, jelentéstani, pragmatikai ismeretek 

alkalmazásával; a szépirodalmi szövegek mellett képes szakmai-

tudományos, publicisztikai, közéleti (audiovizuális, informatikai alapú) 

szövegek feldolgozására, értelmezésére is. Bizonyítja különféle 

szövegek megértését, a szöveg felépítésére, grammatikai jellemzőire, 

témahálózatára, tagolására irányuló elemzéssel.  

 

A hivatalos írásművek műfajaiban képes önálló szövegalkotásra  

(pl. önéletrajz, motivációs levél). Képes olvasható, rendezett írásra.  

Képes szövegek kapcsolatainak és különbségeinek felismerésére, 

értelmezésére (pl. tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások, nem 

irodalmi és irodalmi szövegek, tények és vélemények összevetése), e 

képességek alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli műfajokban. 

Alkalmazza az idézés szabályait és etikai normáit. Képes definíció, 

magyarázat, prezentáció, értekezés (kisértekezés) készítésére az 

olvasmányaival, a felvetett és tárgyalt problémákkal összefüggésben, 

maga is meg tud fogalmazni kérdéseket, problémákat.  

 

Bizonyítja a magyar nyelv rendszerének és történetének ismeretét, a 

grammatikai, szövegtani, jelentéstani, stilisztikai-retorikai, helyesírási 

jelenségek önálló fölismerését, a tanultak tudatos alkalmazását.  

Átfogó ismerettel bír a nyelv és társadalom viszonyáról, illetve a nyelvi 

állandóság és változás folyamatáról. Anyanyelvi műveltségének fontos 

összetevője a tájékozottság a magyar nyelv eredetéről, rokonságáról, 

történetének főbb korszakairól; a magyar nyelv és a magyar művelődés 

kapcsolatának tudatosítása.  

Tudja alkalmazni a művek műfaji természetének, poétikai jellemzőinek 

megfelelő szövegfeldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat. 

Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben 

megjelenített értékeket, erkölcsi kérdéseket, álláspontokat, 

motivációkat, magatartásformákat, képes ezek értelmezésére, önálló 

értékelésére.  

Képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, példával 

történő bemutatására, következtetések megfogalmazására. Részt vesz 

elemző beszélgetésekben, ennek tartalmához hozzájárul saját 
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véleményével. Képes az irodalmi művekben megjelenő álláspontok 

azonosítására, követésére, megvitatására, összehasonlítására, eltérő 

vélemények megértésére, újrafogalmazására. 

 

Tájékozott az olvasott, feldolgozott lírai alkotások különböző 

műfajaiban, poétikai megoldásaiban, kompozíciós eljárásaiban.  

Képes tudásanyagának többféle szempontot követő megfogalmazására 

írásban a magyar és a világirodalom kiemelkedő alkotóiról.  

Meggyőzően be tudja mutatni a tanult stíluskorszakok, irányzatok 

sajátosságait. 

Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, 

erkölcsi tartalmának tárgyszerű ismertetésére.  

Be tud mutatni műveket, alkotókat a magyar és világirodalom 

korszakaiból, továbbá a kortárs irodalomból. 

Képes művek közötti kapcsolatok, témák, fölismerése és értékelése, az 

evokáció, az intertextualitás példáinak bemutatására. Képes különböző 

korokban keletkezett alkotások tematikai, poétikai szempontú 

értelmezésére, összevetésére.  

Képes memoriterek szöveghű tolmácsolására, kifejező 

szövegmondásra. 

 

5. Végső cél 

Az érettségi vizsgakövetelmények elsajátítása, valamint sikeres érettségi vizsga 

teljesítése MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM tantárgyból a hatályos jogszabályoknak 

megfelelően.  

 

 

 

C. Kommunikáció – Magyar nyelv és irodalom (KOMA) szakiskola 

9-10. évfolyam 

 

1. Célok, feladatok 

a) Általános célok 

 

A szakiskolai képzés célja, hogy az egyes integrált tartalmakat hordozó 

műveltségterületek segítségével érvényesítse a közismereti és szakmai tananyagok 

interdiszciplináris és problémaközpontú szemléletét és szervezését; valamint a tartalmak 

feldolgozása, elsajátítása során a köznevelési törvényben előírtaknak megfelelően 

érvényesüljön a Nemzeti alaptantervnek a tanulásról és a tanulásszervezésről kialakított 

felfogása. 

Az egyes műveltségterületek témakörei, témái a valóság problémáit és az azok 

felismeréséhez, megértéséhez, kezeléséhez szükséges tudásokat, képességeket is a 

mindennapi élet kontextusába helyezik, kiemelve ezzel a társadalmilag releváns, alkalmazható 

tudás fontosságát. 
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           Az olvasási, a szövegértési és a kommunikációs készségek, képességek fejlesztése 

döntő szerepet játszik a társadalmi beilleszkedésben, a társadalmi sikerességben, ezért 

kitüntetett szerepet játszik a szakiskola közismereti programjában. A társadalmilag elfogadott 

kommunikációs formák, viselkedésminták megismerése és használati módjuk elsajátítása 

nagyrészt e tantárgy keretei között zajlik. A tantárgy tanításának alapvető célja a biztos 

alapkészségek kialakítása: a magabiztos írás, a helyesírás, az olvasás és a kommunikáció. A 

program ugyanakkor lehetőséget teremt arra is, hogy a tanulók művészeti, irodalmi 

tájékozottságot szerezzenek, ízlésük, véleményük formálódjon, képesek legyenek köznapi, 

közéleti és művészeti témákról is beszélgetni.  

Ez a tantervi program elsősorban nem ismereteket kínál, hanem a szemléletet 

alakítja, azt mutatja meg, hogyan érdemes tanulni, hogy lehet továbblépni, fogódzókhoz jutni. 

Olyan tudást és képességeket fejleszt, amelyek a mai világban elengedhetetlenek. Segít 

megérteni, hogy tanulni és gondolkodni kell. Hogy a rossz válasz jobb, mintha eleve 

elutasítjuk a gondolkodást. A program komoly partnernek tekinti, gondolkodásra és 

tevékenységekre hívja a tanulókat fejlődésük, boldogulásuk érdekében. 

A kerettanterv fontos eleme, hogy kapcsolatot teremt a tudományos eredmények és az 

iskolai tanulás, a tudomány és a hétköznapok között. Megmutatja a már sok kudarcot 

tapasztalt diákoknak, hogy az órai témákkal való foglalkozás örömforrás is lehet, az óra 

élményeket is adhat. Mindeközben remélhetően kiegészíthetjük és továbbépíthetjük a diákok 

általános iskolából hozott hiányos tudását, és fejleszthetjük képességeiket. A program 

szokatlansága ellenére is tartalmaz olyan elemeket, amelyeket az érettségire való felkészülés 

során is hasznosíthatnak azok, akik tovább akarnak tanulni.  

A magyar nyelv és irodalom tantárgyat a többi közismereti tantárggyal 

egységben kell tanítani. A tantervi tematika igazodik az osztályfőnöki órákon kijelölt 

átfogó témákhoz.  

Minden évfolyamon négy csomópontja van a tananyagnak: a) kommunikáció, b) 

nyelvtan, c) szövegértés/szövegalkotás, d) művészeti, irodalmi nevelés és médiaismeret. 

Törekedni kell arra, hogy a beszéd mellett minden órán sor kerüljön írásra, olvasásra, a 

helyesírás gyakorlására, irodalmi művekkel, képekkel való találkozásra. Ezek arányát és 

mélységét azonban az érintettségnek, az érdeklődésnek kell meghatároznia.  

A kommunikációs csomópont a domináns, hiszen az eredményes kommunikáció 

technikáinak elsajátítása a társadalmi sikeresség egyik kulcsa. A többi csomópont ehhez 

kapcsolódik. Ezt a területet mindig kiemelten kell kezelni. Olyan helyzeteket kell teremteni, 

amelyekben konkrét szituációkat kell megoldaniuk a diákoknak; az elméletnél sokkal 

fontosabb a gyakorlat. Az egyéni kommunikációtól a társadalmi kommunikációig számos 

területet érint a kerettanterv. Az egyes kommunikációs témákhoz sokféle út vezethet: az 

életből vett szituációs játék, médiához köthető feladat vagy valamilyen irodalmi mű, esetleg 

szövegtani feladat egyaránt lehet kiindulópont, a lényeg az, hogy sikerüljön felkelteni az 

osztály érdeklődését. Meg kell érinteni a diákokat, érzékennyé kell őket tenni a téma iránt, 

felkelteni az érdeklődésüket, megmutatni, hogy ezek a tananyagok nem fölöslegesnek tűnő 

tudást hordoznak, hanem a mindennapok részei, s így megismerésükkel, a velük való 

foglalkozással életminőségüket, sikerességüket tudják javítani. 

Nyelvtani csomópont: a szűken vett nyelvtani rész nem haladja meg lényegesen az 

általános iskolában tanultakat, azt ismétli, illetve mélyíti el. Szemlélete azonban tágabb, arra 

helyezi a hangsúlyt, hogy a nyelvtan/nyelvészet a grammatikai szabályok alkalmazásánál 

sokkal szélesebb körben is értelmezhető. Ebben a csomópontban szerepelhetnek a külön meg 

nem jelölt, a tanár által az osztály, esetleg az egyes tanulók fejlesztési igényei szerint 

megválasztott rövid és szisztematikus helyesírási feladatok is.  
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A szövegértés/szövegalkotás csomópontban kapott helyet az olvasás- és íráskészség 

fejlesztése. Minél több alkalmat kell találni arra, hogy a diákok némán és hangosan is 

olvassanak, mivel sok esetben éppen olvasási nehézségeik miatt küzdenek alapvető 

szövegértési gondokkal. Az írásos feladatok is fontosak, füzetbe és feladatlapokra is írhatnak 

a tanulók. Az írásbeli munkát mindig ellenőrizze és javítsa a tanár, lehetőség szerint óra 

közben. A tanulók kapjanak lehetőséget arra, hogy bármilyen más órán felmerülő szövegértési 

problémájukat felvethessék ezeken az órákon. 

Az irodalom/művészet csomópont: az ajánlott szövegválogatás nem törekszik 

semmilyen kánon követésére vagy irodalomtörténeti áttekintésre, jóllehet számos szöveg 

szerepel a magyar és világirodalom különböző korszakaiból. Kortárs szerzők is szép számmal 

találhatók az anyagban, hogy a mai szövegeknek is legyen esélyük arra, hogy megszólítsák a 

diákokat, illetve hogy a tanulók kortárs alkotásokkal is találkozzanak. Ezekben az esetekben 

se hagyományos műelemzés folyjon, hanem kerüljön sor a személyes érzések, az érintettség, a 

szövegek által kiváltott reakciók megbeszélésére.  

Nem irodalomtörténetet, szerzőket, nagy műveket kell tanítani, hanem egy-egy mű 

adott témához kapcsolásával azt kell megmutatni, hogy az irodalmi szöveg is lehet érdekes, 

izgalmas, kapcsolódhat a diákok életéhez. Minél élményszerűbb a találkozás, annál nagyobb 

az esély az olvasással kapcsolatos pozitív attitűd kialakítására. Bár nincs irodalomtörténet, a 

különböző korokból vett (főleg magyar) irodalmi szövegek arra is jók, hogy felismerjék a 

diákok, hogy ezek a szövegek egy hagyomány és a magyar kultúra részei. A modern szerzők, 

a modern kultúra, sőt a tömegkultúra is segíthet eljutni a klasszikus értékekhez, hiszen a 

populáris kultúra általában a klasszikus kultúra alapvető struktúráit másolja, annak eszköztárát 

veszi át, tematikája pedig sokszor motiválóbb és érdekesebb lehet a diákok számára.  

A magyartanítás hagyományos tartalmaival és felépítésével kapcsolatban a szakiskolai 

tanulók többsége negatív élményeket szerzett. A művészeti nevelés alapvető célja az, hogy a 

műalkotásokkal találkozás során pozitív érzések érjék a diákokat. Örömet találó, gondolkodni 

akaró embereket nevelése a cél.  

A kerettanterv épít az egyre nagyobb szerepet betöltő digitális és vizuális kultúrára 

(fotó, film, digitális tartalmak stb.), illetve a média pozitív és negatív jelenségeinek 

értelmezésére is. A fiatalok sokszor könnyebben jutnak el a virtuális világ és vizualitás felől a 

szövegekhez, mint fordítva. A most szakiskolába kerülő fiatalok már a Z generáció tagjai, 

akik a digitális világba születtek, teljes természetességgel használják a digitális eszközöket, 

szabadidejükben a világhálón élnek, sokkal nehezebben illeszkednek be szűk környezetükbe. 

A kerettantervnek és a hozzá kapcsolódó közismereti programnak ezt figyelembe kell vennie. 

Ugyanakkor a média működésének, illetve a manipuláció hatásmechanizmusainak megértése 

is nagyon fontos cél. 

A Kommunikáció – magyar nyelv és irodalom (KOMA) műveltségterület a Szaki 

programban kitüntetett szerepet játszik, mert az alapvető kulcskompetenciák közül többnek a 

fejlesztésében is szerepe van: az anyanyelvi kompetencia és a kulturális kompetencia 

fejlesztésében elsőrendűen, de a tanulási képességek fejlesztésében, a szociális és 

állampolgári kompetencia erősítésében, sőt a digitális kompetencia fejlesztésében is nagy 

szerepe van. Az általános iskolát végzett tanulók jó része az alapvető kompetenciák hiányában 

érkezik a szakiskolába, tehát egy alapos mérés után fokozatos, egyénre szabott fejlesztésben 

kell részesülniük. Az általános iskolából hozott hiányok csökkentése mellett tovább kell 

fejleszteni kommunikációs és szövegértési/szövegalkotási képességeiket. A NAT-ban is 

megfogalmazott nevelési célok tekintetében elsőrendű szerepe van a műveltségterületnek 

abban, hogy a tanulók önismerete, erkölcsi magatartása, felelősségvállalása, jövője, szakmai 

pályája iránti elkötelezettsége megfelelően alakuljon.  
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b) Fejlesztési területek – nevelési célok 

  

 Az erkölcsi nevelés 

 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

 Önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése 

 A családi életre nevelés  

 Lelki egészségre nevelés 

 Felelősségvállalás másokért 

 Pályaorientáció 

 Médiatudatosságra nevelés 

 A tanulás tanítása 

 

c) Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés 

 

 Anyanyelvi kommunikáció 

 Digitális kompetencia 

 Szociális és állampolgári kompetencia 

 Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

 A hatékony, önálló tanulás 

 

d) Egységesség és differenciálás 

A nevelési-oktatási folyamat egyszerre egységes és differenciált: megvalósítja az egyéni 

sajátosságokra tekintettel levő differenciálást és az egyéni sajátosságok ismeretében az 

egységes oktatást.  

Az egyéni különbségek figyelembe vételének fontos területe a tehetséggondozás, 

amelynek feladata, hogy felismerje a kiemelkedő közismereti vagy szakmai teljesítményre 

képes tanulókat, segítse őket, hogy képességeiknek megfelelő szintű eredményeket érjenek el 

szakmájuk gyakorlása közben és alkotó egyénekké váljanak. 

A differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják az egyes területeken 

alulteljesítő tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló 

csökkentését, megszüntetését.  

 

 

2. 9. évfolyam 

a) Óraszám: heti 2 óra, évi 72 óra 

 

A 9. évfolyamon heti két óra áll rendelkezésre. A kerettanterv az éves óraszám 90%-át fedi le, 

azaz 64 órát határoz meg. A kerettantervet megvalósító KOMA program ezen az évfolyamon 

négy, egy-egy negyedévet átívelő, közös, az osztály számára megvalósítandó projektfeladatot 

is ajánl: az első negyedévben egy virtuális osztálykönyvet hoznak létre a diákok, mely 

alkalmas az osztály megismerésére, a közös munka, feladatvégzés kereteinek megtalálására. 

A második negyedévben osztályújságot készítenek, ennek megvalósításához már magasabb 

szintű együttműködésre van szükség. A harmadik negyedévben egy történetet írnak közösen 

(ehhez készíthetnek fotókat, rövidfilmeket is), a negyedik negyedévben ebből a történetből 

képregényt készítenek.  
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b) A 9. évfolyam legfontosabb céljai: 

— a szóbeli és írásbeli kommunikáció fejlesztése, hátránykompenzálás; 

— a teljes mondatokban való fogalmazás igényének felkeltése; 

— ismerjék fel és alkalmazzák a helyesírási alapelveket; 

— saját vélemény megfogalmazása szóban és írásban; 

— a köznyelvi és irodalmi szöveg különbségeinek felismerése; 

— ismerjenek fel néhány jelentéstani elemet a művészi nyelvben; 

— ismerjenek fel néhány alakzatot és szóképet; 

— legyenek képesek rokon értelmű szavakkal változatosabbá tenni mondanivalójukat; 

— legyenek képesek szóban és írásban logikusan elmesélni egy történetet; 

— ismerjék néhány egynyelvű szótár használatát; 

— legyenek képesek néma olvasással szövegek megértésére és az olvasottak 

felidézésére;  

— legyenek képesek történetet írni előre meghatározott szempontok segítségével;   

— tudjanak vázlatot készíteni megadott szempontok alapján; 

— legyenek képesek stílusváltásra hivatalos helyzetben; 

— ismerjék fel a manipuláció eszközeit a különböző médiumokban és műfajokban; 

— szerezzenek gyakorlatot a vizuális, a hangzó és a komplex információk 

megértésében; 

— ismerjék meg az online kommunikáció módjait írott és íratlan szabályait. 

 

c) Tananyagtartalom 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Személyes kommunikáció – Tömegkommunikáció 

Órakeret:  

8 óra  

Előzetes tudás 

Az általános iskolából hozott, igen változatos szintű kommunikációs 

ismeretek. A kommunikáció elemeinek ismerete. Alkalmazkodás a 

kommunikációs helyzetnek megfelelő normákhoz. Hajlandóság az 

együttműködésre. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A szóbeli kommunikáció személyes sikerének fokozása a 

kommunikáció verbális és egyéb összetevőinek tudatosításával. Az 

üzenet kódolásának és dekódolásának gyakorlása. Az udvarias, 

köznyelvi normának megfelelő kommunikáció igényének 

felébresztése és gyakorlása. A személyközi és a társadalmi, valamint a 

tömegkommunikáció fogalmának megismerése, ezek 

megkülönböztetése. A tömegkommunikáció csatornáinak és 

eszközeinek ismerete, a manipuláció felismerése. Az online 

kommunikáció módjainak, írott és íratlan szabályainak megismerése; 

az egyén felelősségének tudatosítása az internetes kommunikációban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Önismeret, énkép, énkép-kommunikáció, én és a csoport. A 

kommunikáció alapmodellje, összetevőinek azonosítása, 

értelmezése. 

A nonverbális kommunikáció elemei, sajátosságai, működési 

mechanizmusai (pl. testbeszéd, térközszabályozás, arcjáték). 

A közös nyelv és a nonverbális kommunikáció szerepe a 

megértésben; a verbális és a nonverbális kommunikáció 

OKÉ-tematika 

illeszkedő részei. 

Társadalomismeret: 

társadalmi 

kommunikáció, 

tömegkommunikáció, 

centrum-periféria. 

http://www.kommunikacio-alapjai.hu/index.php/altalanos-modell.html
http://www.kommunikacio-alapjai.hu/index.php/altalanos-modell.html
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összhangja; dekódolás.  

A kommunikációs zavarok, konfliktusok feloldásának eljárásai. 

Generációs megértési nehézségek: eltérő nyelv, eltérő jelentés (pl. 

szleng, réteg- és csoportnyelvek). 

A verbális kommunikáció jelentősége és lehetséges formái. A 

kommunikáció sikere, a kulturális és a nyelvi szabályok szerepe a 

megértésben.  

Etikett a kommunikációban. Kommunikáció az interneten. Netikett 

a Facebookon, e-mailben és online csevegés közben.  

Előzetes elvárások a kommunikációban, a megértés csapdái, emberi 

játszmák. 

A kulturális szignálok használatának, a kommunikációs maximák 

érvényesülésének vizsgálata.  

A kommunikáció szintjei. A társadalmi kommunikáció fogalma. A 

társadalmi kommunikáció csatornái. Centrum és periféria. A 

társadalmi kommunikáció egyéb területei: hivatalos szövegek (pl. 

menetrend, betegtájékoztató, banki dokumentumok, álláshirdetések 

értelmezése). 

Tömegkommunikáció és műfajai. A manipuláció fogalma és 

hatásmechanizmusai.  

Kommunikációs gyakorlatok és játékok. Az értő figyelem 

felkeltése, fenntartása beszélőként; hallgatóként pedig gyakorlása. 

Természetismeret, 

matematika: 

kommunikációs 

képességeket fejlesztő 

gyakorlatok. 

Idegen nyelv: 

nonverbális 

kommunikáció, 

testbeszéd, eltérő 

szabályok különböző 

kultúrákban. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Énkép, kommunikáció, testbeszéd, mimika, gesztusnyelv, arcjáték, 

térközszabályozás, kódolás, dekódolás, üzenet, rétegnyelv, 

kommunikációs zavar, tömegkommunikáció, hír, vélemény, 

manipuláció, sajtó, netikett. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális és verbális kommunikáció kapcsolata; 

Hivatalos kommunikáció 

Órakeret:  

8 óra  

Előzetes tudás 

Ismeretek a kommunikáció verbális és nonverbális elemeinek 

működéséről, a tömegkommunikációról és a manipulációról. 

Ismeretek a vizuális kommunikációról, gyakorlat a képi nyelv 

elemzésében. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A kommunikáció kulturális meghatározottságának tudatosítása. 

A reklámnyelv megfigyelése és megértése különböző reklámhordozók 

esetében, a manipuláció felismerése. 

Filmnyelvi kommunikációs eszközök megismerése, felismerése és 

alkalmazása. 

A vizuális, a hangzó és a komplex információk megértésének 

továbbfejlesztése. 

A színek jelentéshordozó szerepéről való tudás elmélyítése.  

Ismerkedés a zenei nyelvvel, és a nyelv zenéjének tanulmányozása. 

A hivatalos és a társalgási stílus megkülönböztetése saját 

gyakorlatban. 

Hivatalos kommunikáció műfajainak, szövegtípusainak, 

szabályrendszerének megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kommunikáció kulturális meghatározottsága, kulturális OKÉ-tematika 

http://www.kommunikacio-alapjai.hu/index.php/jellegzetessegek/kommunikacio-szintjei.html
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antropológiai szempontok; a divat, az öltözködés jelentéshordozó 

szerepe. 

Reklám, plakát, graffiti: meggyőzés vizuális eszközei, meggyőzés, 

manipuláció. 

Reklám: rádióreklám, internetes reklám. A meggyőzés hangzó és 

komplex eszközei, meggyőzés, manipuláció. 

A képi nyelvben és a verbalitásban rejlő meggyőzési lehetőségek, 

ezek kipróbálása. 

Megértés szöveggel és szöveg nélkül, a kontextus és a hagyomány 

szerepe, kulturális útjelzők. Hangzó szövegek és képi információk 

megértése. 

A filmnyelv mint kommunikációs forma. 

A vizuális és a verbális kommunikáció kapcsolata.  

A vizuális kommunikáció eszközei, a képek jelentése és 

olvashatósága.  

A színek jelentése, színszimbolika a köznapokban és a 

művészetekben. 

Zene és kommunikáció, zenei nyelv, a nyelv zenéje. A zenei nyelv 

egyetemessége. 

 

Részvétel a hivatalos kommunikációban, a hivatalos kommunikáció 

aktuális műfajai: felelés, beszámoló, vizsga stb. 

Pályázatok. Állásinterjú. A hivatalos dialógus mint műfaj. 

Gyakorlatok, szerepjáték. 

illeszkedő részei. 

Társadalomismeret: 

kommunikáció 

társadalmi és kulturális 

meghatározottságai. 

Természetismeret, 

matematika: 

kommunikációs 

képességeket fejlesztő 

feladatok. 

Idegen nyelv: a nem 

nyelvi jelek és a 

kontextus szerepe az 

idegen nyelvi 

kommunikációban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vizualitás, képi nyelv, filmnyelv, nemzeti kultúra, szubkultúra, 

célközönség, színszimbolika, dialógus, zenei nyelv, a nyelv zenéje, 

intonáció, beszédtempó, hivatalos kommunikáció. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A nyelv és a nyelvtan rendszere 

Órakeret:  

8 óra  

Előzetes tudás 

A nyelvi jelekről és a nyelvi jelrendszerről az általános iskolában 

tanultak. A helyes beszéd és a helyesírás egyéni szintje. A 

legalapvetőbb nyelvtani ismeretek, a nyelvi elemek felismerése. 

Egyéni fejlesztési szükségletek felismerése, a helyes beszéd és a 

helyes írás iránt kialakuló motiváció. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A nyelvi jelekről és a nyelvi jelrendszerről tanultak felfrissítése,  

kiegészítése. A helyes beszéd és a jó helyesírás igényének felkeltése, 

megerősítése. A nyelvtani ismeretek hasznosságáról való 

meggyőződés kialakítása, megerősítése. Az általános iskolában tanult 

leíró nyelvtani ismeretek felfrissítése, az alapvető hiányosságok 

pótlása feladatok megoldása során. A szóelemek és a szófajok, 

valamint a szintagmák felismerésének fejlesztése, szókincsbővítés. A 

teljes mondatokban való fogalmazás igényének felkeltése. A 

helyesírás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A nyelv fogalma, nyelv és beszéd.  

A beszéd jellemzői – az egyénre jellemző beszédmód.  

A jel, a jelzés, a jelrendszer fogalmának megismerése, illetve 

Társadalomismeret, 

idegen nyelv, 

természetismeret, 
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ismétlése. A jelek típusai (ikon, index, szimbólum). 

A nyelv mint jelrendszer, a nyelvi jelek típusai.  

A nyelvtan szerepe az egyén életében, tanulásának haszna.  

Játék a mondatokkal, nyelvi cselekvésekkel.  

A nyelv szintjei, a leíró nyelvtan egységei (hangtan, morfématan, 

szótan, mondattan, szövegtan).  

Hang, fonéma, betű. A hangok jelölése írásban, a betű. 

Hangtörvények. 

A hangtörvényekből fakadó helyesírási szabályok felelevenítése, 

helyesírási feladatok egyéni szükségletek szerint. A hangok szerepe 

a beszédben. A hangok keletkezése, tiszta ejtés.  

A szófajok beszédbeli és mondatbeli szerepe. A szófajok 

felismerése, szavak csoportosítása.  

Morfémák, szóelemek, szóalakok. A toldalékok szerepe a szó- és a 

mondatalkotásban. Szóalkotó játékok.  

Szintagmák keresése és jelölése. A szókincs fejlesztése a határozós 

és a jelzős szintagmákhoz kapcsolódva. 

A tulajdonnevek és az igekötős igék helyesírása. 

Általános helyesírási gyakorló feladatok az egyéni problémák 

feltárására és egyéni fejlesztésre. A helyesírás önálló fejlesztésének 

módjai, az önellenőrzés eszközei. 

matematika: 

helyesírás. 

Idegen nyelv: a 

nyelvek egyedisége és 

rokonsága. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyelv, beszéd, beszédmód, jelrendszer, jeltípus, hang, betű, hasonulás, 

összeolvadás, morféma, szóelem, szóalak, toldalék, szintagma. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mondat – szöveg – jelentés 

Órakeret

8 óra  

Előzetes tudás Az előző félévben tanult nyelvtani ismeretek. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A mondattani és a szövegtani ismeretek felidézése és bővítése 

gyakorlati feladatok során. A központozás mint helyesírási probléma 

gyakorlása. 

Az értő néma és hangos olvasás fejlesztése kreatív feladatokkal. A 

jelentéstani ismeretek fejlesztése, szerepük felismerése a művészi 

nyelvben és a hétköznapi kommunikációban. Szövegelrendezés. 

A szókincs bővítése, a fogalmazási készség fejlesztése. Ismerkedés az 

egynyelvű szótárak használatával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mondat fogalma, a mondat szerkesztettsége és modalitása. A 

modalitás szerepe a közlő szándékának kifejezésében. Írásjelek. 

Az egyszerű és az összetett mondat felismerése, csoportosítása 

gyakorlati feladatok során. Az összetett mondat típusainak 

megkülönböztetése, összetett mondatok alkotása szerkezeti 

modellek alapján. 

A szöveg és a szövegkohézió. Szövegértési feladatok. A 

szövegelemzés lehetséges módszerei. A szövegkohézió nyelvi 

elemei, lineáris kohézió (pl. névmások, toldalékok vizsgálata a 

szófajokról és a morfémákról tanultak felidézésével). 

A szövegkohézió jelentésbeli elemei, globális kohézió (pl. a cím, a 

téma, a tétel- és kulcsmondatok, kulcsszavak; a bekezdések logikai 

Társadalomismeret, 

idegen nyelv, 

természetismeret, 

matematika: 

helyesírás. 

 

Idegen nyelv: a 

szófajok ismeretének 

szerepe a 

nyelvtanulásban; 

szövegértést segítő 

technikák. 
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viszonyának vizsgálata köznapi, irodalmi és saját szövegekben). 

Szövegfonetikai eszközök. Hangos olvasás, interpretálás, előadó-

művészet. A fonetikai eszközökkel való tudatos bánásmód 

gyakorlása. 

A hangalak és a jelentés viszonya. Azonos alakú, egyjelentésű, 

többjelentésű, rokon értelmű, hangutánzó és hangfestő szavak 

felismerése, gyűjtése, csoportosítása. 

A rokon értelmű szavak szerepe a szóbeli és az írásbeli 

kommunikáció változatosságában, pontosságában és 

választékosságában. Szókincsbővítő feladatok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyszerű és összetett mondat; kijelentő, felszólító, felkiáltó, óhajtó és 

kérdő mondat; kohézió, bekezdés, kulcsszó, kulcsmondat, fonetika, 

hangalak, jelentés, azonos alakú, egyjelentésű, többjelentésű, rokon 

értelmű, hangutánzó és hangfestő szó, alakzat, ismétlés, fokozás, 

túlzás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Szövegértés, szövegalkotás I. 

A szövegek szerkezete 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Különböző szövegek folyamatos olvasása. Az olvasottak lényegének 

felismerése. Kérdések megfogalmazása az olvasott szöveggel 

kapcsolatban. Törekvés a gondolatok célhoz illeszkedő kifejezésére 

írásban. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Különböző megjelenésű és műfajú szövegek átfogó megértése, a 

szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezése, a szövegből 

információk visszakeresése. A szöveg tartalmának összefoglalása, 

jegyzet és vázlat önálló készítése. Az olvasott szöveg tartalmával 

kapcsolatban saját vélemény megfogalmazása szóban és írásban. 

Szövegalkotás során a különböző mondatfajták használata. A 

helyesírás alapvető szabályainak ismerete. Szótárak (papíralapú és 

internetes) gyakorlott használata, saját szókincs fokozatos bővítése. A 

szövegek tagolása, főbb szerkezeti elemeinek ismerete. A 

forrásellenőrzés szempontjainak megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szöveg jellemzői, tartalmi és formai elemei. 

Különböző szövegek – különböző szándékok: szerzők, 

szövegalkotási célok, hogyan változik egy-egy szöveg a szándéktól 

függően. 

Különböző célok – különböző szövegműfajok (típusok, jellemzők) 

– olvasástechnika, olvasás és szövegértés, hangos és néma olvasás 

utáni értés. 

Szövegek tagolása, szerkezeti elemek, kapcsoló elemek. 

Az írásbeli és a szóbeli szövegalkotás eltérései, az eltérések okai, 

típusai. 

Szókincs bővítése, szótárak, kézikönyvek használata. 

Internetes szótárak, helyesírás-ellenőrző programok, 

szótárprogramok használata, internetes keresés, források 

ellenőrzésének kérdései. 

Rövid szóbeli szövegek leírása – írott szöveggé alakítása. 

OKÉ-tematika 

illeszkedő részei. 

Társadalomismeret, 

idegen nyelv, 

természetismeret, 

matematika: 

szövegértést, 

szövegalkotást 

fejlesztő feladatok, 

hangos és néma 

olvasás gyakorlása. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szöveg, szövegalkotási szándék és cél, szövegrész, kapcsolóelem, 

szótár, szó szerinti jelentés, üzenet. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Szövegértés, szövegalkotás II. 

A történetalakítás eszközei 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Az olvasott szövegről saját vélemény megfogalmazása szóban és 

írásban. Különböző megjelenésű és műfajú szövegek megértése. 

Információk keresése a szövegben. A szöveg tartalmának 

összefoglalása, önálló jegyzet és vázlat készítése. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Történet létrehozása előre meghatározott szempontok alapján, a 

történet részeinek, felépítésének meghatározása. A történetek 

variálhatóságának megtapasztalása, kipróbálása. 

Meghatározott szempontok szerint kiselőadások, referátumok önálló 

elkészítése. Különböző beszédműfajok meghatározása és 

megkülönböztetése. Különböző beszéd/szövegműfajok jellemzőinek 

ismerete. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A történet fogalma, funkciója. 

Történetalakítás: a történet alapegységei, történetépítés. A történet 

variálhatósága, különböző műfajok. 

Saját történet létrehozása, szereplők, történetelemek kiválasztása, 

cselekménybonyolítás. 

A szöveg makroszerkezetének három egysége: bevezetés, tárgyalás, 

befejezés. 

Beszédműfajok/szövegműfajok. Elbeszélés, élménybeszámoló, 

felszólalás, hozzászólás, érvelés. 

Köznyelv, irodalmi nyelv, nyelvi norma, szleng, rétegnyelvek, 

csoportnyelvek. 

A kiselőadás, a referátum és a vázlat készítésének szabályai. 

Forrásmegjelölés, forrásellenőrzés. 

OKÉ-tematika 

illeszkedő részei. 

 

Társadalomismeret, 

idegen nyelv, 

természetismeret, 

matematika: 

szövegértést, 

szövegalkotást 

fejlesztő feladatok, 

hangos és néma 

olvasás gyakorlása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Történet, bevezetés, tárgyalás, befejezés, bekezdés, elbeszélés, 

élménybeszámoló, érvelés, rétegnyelv, nyelvi norma, referátum, 

kiselőadás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Irodalom – művészetek – média I. 

Művészeti ágak, műnemek, műfajok 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

A rímes, ritmikus szöveg megkülönböztetése a prózától. Ismeretek 

Petőfi Sándor, Arany János, Gárdonyi Géza tanult műveiről, irodalmi 

alkotásokról való egyszerű saját szöveg alkotásának képessége. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A köznyelvi és irodalmi szöveg különbségeinek felismerése. 

Műnemek és műfajok felismerése. A magas és tömegkultúra 

különbségeinek felismerése. Az ízlés fogalmának megértése, a modern 

kommunikáció műfajainak megismerése. A művészeti ágak 

megkülönböztetése. A manipuláció működési mechanizmusának 

belátása, a fikció fogalmának megértése, az alternatív valóságok 

szerepének belátása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Irodalom:  OKÉ-tematika 
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Az irodalmi és a köznyelvi szövegek eltérései, az irodalom mint 

nyelvhasználat: az irodalmi szöveg felhívó jellege. 

Az irodalom mágikus jellege. 

Az irodalom szerepváltozása, virtuális valóságok. 

Műnemek: epika, dráma, líra. 

Az egyes műnemek legjellemzőbb műfajai. 

Napló és blog mint irodalmi műfajok, illetve az internet műfajai. 

Levél, e-mail, sms, blog (eltérő nyelvezet, eltérő etikett). 

A Nyugat c. folyóirat.  

Internetes irodalmi lapok (Pl. Litera, Irodalmi Jelen, 

Spanyolnátha). 

Kortárs szerzők versei, szövegei. 

A krimi, sci-fi jellemzői, témái. 

Groteszk, egyperces novellák. 

(Javasolt szerzők /művek, műrészletek/: Arany János, Móricz 

Zsigmond, Mikszáth Kálmán, Ady Endre, József Attila, Karinthy 

Frigyes, Weöres Sándor, Ottlik Géza, Örkény István, Parti Nagy 

Lajos, Karafiáth Orsolya, Varró Dániel, Jónás Tamás, Szabó T. 

Anna.) 

Művészet/Média: 

A művészet fogalma, művészeti ágak. 

Ismerkedés a következő fogalmakkal: magas kultúra, tömegkultúra, 

kommersz, ízlés. 

Az írott sajtó műfajai. 

Fikció, manipuláció, hazugság, átverés, demagógia stb.  

Facebook, világháló, játékok, alternatív valóságok. 

illeszkedő részei. 

Társadalomismeret: 

tömegkultúra, média. 

Idegen nyelv: 

egyszerűbb, rövid 

irodalmi művek eredeti 

nyelven való olvasása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Irodalmi szöveg, köznyelvi szöveg, műnem, műfaj, magas kultúra, 

tömegkultúra, fikció, manipuláció, virtualitás, alternatív valóság, 

groteszk, ízlés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Irodalom – művészetek – média II. 

Az irodalom és a vizuális kultúra formanyelve és 

eszközei 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Az irodalmi és a köznyelvi szövegek közötti különbségek felismerése. 

Önálló szóbeli és írásbeli megnyilatkozások irodalmi művekről. Az 

alapvető műnemek és műfajok jellemzőinek ismerete. A népköltészet, 

műköltészet, mese, elbeszélés fogalmak ismerete. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az irodalom kezdeteivel kapcsolatos alapvető ismeretek elsajátítása. 

A leggyakoribb alakzatok és szóképek felismerése. 

Néhány epikai műfaj, valamint az elbeszéléssel kapcsolatos fogalmak 

ismerete és alkalmazása.  

Művészfilmek és kommerszfilmek közötti különbség felismerése. 

Filmes adaptációk (képregény, regény, remake) jellemzőinek 

megállapítása. 

Ismerkedés az irodalom határterületeivel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Irodalom:  

Oralitás – az irodalom kezdetei, népmesék, monda, legenda. 

OKÉ-tematika 

illeszkedő részei. 
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Műköltészet: eposzok, fabulák, anekdota, aforizma. 

Legfontosabb alakzatok és szóképek (pl. versszak, rím, alliteráció, 

ismétlés, felsorolás, fokozás, ellentét, metafora, megszemélyesítés, 

szimbólum). 

Önéletrajz, életrajz, útirajz az irodalomban. 

Dalszövegek, kortárs költészet, hangköltemények (pl. rap-szövegek, 

Lovasi András, Kiss Tibor, Parti Nagy Lajos, Kukorelly Endre, 

Marno János, Ladik Katalin). 

Novella, regény. (Pl. Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, F. 

Kafka, B. Hrabal.) 

Az elbeszélő szerepe és típusai. 

Cselekménybonyolítás, jellemábrázolás. 

Korrajz, társadalmi kontextus, szubkultúrák megjelenése a 

szövegben. Hagyomány, kánon, történetiség. 

Színhely, időkezelés, beszédmód, valóság és fikció. 

Művészet/Média: 

Graffiti az őskorban és az ókorban. (Pl. barlangrajzok, pompeji 

falfeliratok, egyiptomi sírok). Graffiti ma: művészet vagy kulturális 

környezetszennyezés.  

A képregény mint műfaj, híres képregények. Képregények filmes 

adaptációi (pl. Superman, Batman, Pókember, Sin City, Amerika 

kapitány, Asterix stb.). 

A képregény mint művészet (pl. R. Lichtenstein). 

Művészfilm, kommerszfilmek, reklámfilmek, plakátok. 

Filmes gegek, átverés, képi humor, rajzfilm, némafilm (Pl. Chaplin, 

Stan és Pan, Buster Keaton). 

Film és irodalom kapcsolta – adaptáció vagy új műalkotás, remake-

ek. 

 

Társadalomismeret: 

társadalmi környezet, 

szubkultúrák. 

 

Idegen nyelv: egyszerű 

irodalmi szövegek és 

falfirkák idegen 

nyelven, az idegen 

nyelvű filmek 

megértése a képi nyelv 

elemeinek 

felismerésével. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népköltészet, műköltészet, alakzat, szókép, epika, novella, regény, 

cselekmény, korrajz, hagyomány, szubkultúra, graffiti, képregény, 

művészfilm, közönségfilm, adaptáció. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 9. 

évfolyam végén 

Az egyes tanulók önmagukhoz viszonyítva a korábbinál tudatosabban és 

sikeresebben kommunikálnak. Ismerik a kommunikáció összetevőit, 

tudnak olvasni a nonverbális jelekből. Igyekeznek alkalmazkodni a 

helyzetnek megfelelő kommunikációs normákhoz. 

A tanulók ismerik a kommunikáció fajtáit, meg tudják különböztetni a 

hírt és a véleményt. Online kommunikációjuk tudatos, ismerik az 

internetes kommunikáció veszélyeit és illemtanát. 

A tanulók a pedagógus segítségével felismerik egyéni fejlesztési 

szükségleteiket, kialakul a helyes beszéd és a helyes írás iránti 

motiváció, fejlődik az önellenőrzés, az önálló tanulás képessége. A 

tanulók rendelkeznek a legalapvetőbb nyelvtani ismeretekkel, felismerik 

a nyelvi elemeket. 

A tanulók kissé biztosabb leíró nyelvtani ismeretekkel rendelkeznek, 

ezeket képesek gyakorlati feladatok során alkalmazni. Törekszenek arra, 

hogy szóban és írásban is teljes mondatokban fogalmazzanak, és 

törekszenek arra, hogy kevés helyesírási hibát ejtsenek. 
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A tanulók hangosan és némán is értőn olvasnak. Az olvasott szöveg 

tartalmával kapcsolatban saját véleményt fogalmaznak meg szóban és 

írásban. Képesek a szövegben információkat keresni. Képesek 

különböző típusú szövegek tartalmának összefoglalására, jegyzet és 

vázlat önálló készítésére. Önállóan használják a hagyományos és az 

internetes szótárakat. Ismerik a forráskritika alapvető szempontjait. 

Ismerik a netikett alapvető szabályait és ezek alkalmazását. Képesek az 

irodalmi és köznyelvi szövegek közötti különbségek felismerésére. 

Képesek önálló szóbeli és írásbeli megnyilatkozásokra irodalmi 

művekről.  

A tanulók ismeretei bővülnek a képi, hangzó és a komplex eszközöket 

használó kommunikáció, különösen a reklámok és a filmek terén. 

Felismerik a durva manipulációt. Képessé válnak néhány filmnyelvi 

eszköz felismerésére és alkalmazására. 

A tanulók felismerik az egyszerű szövegek témáját, kulcsszavait, meg 

tudják határozni a bekezdések témáját és ezek kapcsolatát. Fejlődik 

írásjel-használatuk és olvasási készségük. 

A tanulók gyakorlatot szereznek a vizuális, a hangzó és a komplex 

információk megértésében. Elmélyül a színek jelentéséről szerzett 

tudásuk. Képesek stílusváltásra hivatalos helyzetben. 

Felismernek néhány jelentéstani elemet a művészi nyelvben, és képesek 

rokon értelmű szavakkal változatosabbá tenni mondanivalójukat. 

Képesek szóban és írásban logikusan elmesélni egy történetet. Tudnak 

legalább egy nyelvi szótárt használni. 

Képesek néma olvasással szövegek megértésére és felidézésére. 

Képesek történet írására előre meghatározott szempontrendszer 

segítségével. Tudnak vázlatot készíteni megadott szempontrendszer 

alapján. Felismerik a helyesírási alapelveket, és helyesen alkalmazzák 

őket. Képesek néhány alakzat és szókép felismerésére. Ismernek néhány 

epikai műfajt, ismerik és alkalmazzák az elbeszéléssel kapcsolatos 

fogalmakat. 

 

 

3. 10. évfolyam 

a) Óraszám heti 1 óra, évi 36 óra 

A kommunikáció-magyar tanterv a 10. évfolyamon már alapvetően a pályaorientációra, a 

mindennapi életben való eligazodásra készít fel, a kulcskompetenciák fejlesztését is ennek 

rendeli alá. Továbbra is szerepe van az alapvető kulcskompetenciák fejlesztésében is. A NAT-

ban megfogalmazott nevelési célok tekintetében elsőrendű szerepe a felelősségvállalásnak, a 

demokrácia iránti elkötelezettségnek, a tudatos állampolgári létnek, a pályaorientációnak. A 

tanulókat fel kell készíteni a vizsgaszituációkra, a pályaválasztásra, az önálló, tudatos 

kommunikációra, a kulturált nyelvhasználatra, a mindennapi életben gyakran felmerülő 

szövegtípusok megértésére. 

A 10. évfolyamon heti egy óra áll rendelkezésre, a kerettanterv az éves órakeret 90%-

át, azaz 32 órát határoz meg. A kerettantervet megvalósító KOMA program két, egy-egy 

félévet átívelő, közös, az osztály számára megvalósítandó projektfeladatot ajánl: az első 

félévben blogot írnak közösen a diákok (képekkel, zenékkel, kommentárokkal, 
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bejegyzésekkel), a második félévben személyes portfóliót készítenek és életpálya-tervezéssel 

foglalkoznak.  

b) A 10. évfolyam legfontosabb céljai: 

— fejlődjön a tanulók tanulási technikája, alakítsanak ki pozitív viszonyt a jövőbeli 

tanulás különböző módozataihoz; 

— értsék meg az egész életen át tartó tanulásra való képesség és motiváció 

fontosságát;  

— kommunikációjuk során nem kortársi helyzetben kerüljék a szlenget és a 

vulgarizmust; 

— legyenek képesek folyamatosan és meggyőzően felolvasni érvelő szövegeket;  

— készüljenek fel a különböző vizsgahelyzetekre;  

— legyenek képesek önálló, néma, értő olvasásra, meghatározott szempontok alapján 

különböző műfajú szövegek írására; 

— tudjanak rövid, elmondásra vagy felolvasásra szánt és arra alkalmas, különböző 

műfajú szövegeket írni;  

— legyenek képesek különböző műfajú szövegek önálló írására előre megadott 

szempontok önálló alkalmazásával; 

— ismerjék a lényegkiemelés eszközeit; 

— használják tudatosan a digitális eszközöket, legyenek tisztában a világháló 

használatának etikai szabályaival és az internet használatának veszélyeivel. 

 

c) Tananyagtartalom 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A sikeres kommunikáció – nyelvi és kommunikációs 

repertoár a gyakorlatban 

Órakeret 

8 óra  

Előzetes tudás 

Jártasság az írásbeli és szóbeli véleményalkotásban. 

Tömegkommunikációs ismeretek. Tény és vélemény 

megkülönböztetése. 

Véleményformálás szóban és írásban. Az önértékelés és a társértékelés 

szerepének ismerete a tanulás sikerességében. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A tanulási technikák, az önértékelés és a társértékelés fejlesztése. A 

formális és az informális tanulási lehetőségek közötti tájékozódás. 

Írásbeli és szóbeli véleményformálás művészeti alkotásokról. Az 

udvarias társalgás gyakorlása, a vulgarizmus csökkentése, elutasítása. 

Az érvelési technika, a vitakészség gyakorlati fejlesztése. 

A tanulók és mások által írott szövegek meggyőző előadásának 

gyakorlása és e képesség, valamint a rögtönzés fejlesztése. 

Felkészítés a vizsgahelyzetekre. 

Az egész életen át tartó tanulásra való képesség és motiváció 

fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Személyes erősségek és gyengeségek megfogalmazása, megerősítés 

és segítő bírálat a társaknak. A művészeti ágakhoz való viszony 

beépítése az önértékelésbe. 

Formális és informális tanulás, tehetség, kreativitás. 

A családi viszonyok és a társalgási stílus történeti változásai.  

Disputa: érvelő szövegek alkotása szóban. A disputa szabályainak 

megismerése, egyszerűsített játék. 

OKÉ-tematika 

illeszkedő részei. 

 

Társadalomismeret: 

kommunikáció 

társadalmi és kulturális 

meghatározottságai, 
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Tömegkommunikáció, televízió, internet. A média vélemény- és 

ízlésformáló szerepe. 

Pénz és tömegkommunikáció (pl. reklám, show, klip). Állásfoglalás 

az életstílusok, szerepminták körében, értékválasztás. 

Társalgási stílus különböző beszédpartnerek esetén. Udvarias 

társalgás. A vulgarizmus kerülése. 

Kulturált nyelvi megoldások kényes témák megbeszélésére. 

Különböző stílusrétegek műfaji sajátosságainak megfelelően írt 

saját és kész szövegek felolvasása, előadása, illetve rögtönzése. 

Kulturált véleményalkotás, önértékelés, egymás munkájának és 

teljesítményének értékelése indoklással, fejlesztési tanácsokkal. 

Érvelő műfajok és szövegek, a meggyőzés szolgálatában. A vizsga, 

mint a meggyőzés színtere. 

tömegkommunikáció, 

média, film. 

 

Természetismeret, 

matematika: 

kommunikációs 

képességeket fejlesztő 

gyakorlatok. 

 

Idegen nyelv: udvarias 

társalgás, 

véleménynyilvánítás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Formális és informális tanulás, egész életen át tartó tanulás; disputa, 

érvelés, érv, cáfolat, tételmondat; vulgarizmus, előadói stílus, 

testbeszéd, arcjáték, hangerő, hanglejtés, értékválasztás, érvelés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Nyelv és társadalom – nyelvi rétegek, stílusrétegek 

Órakeret

8 óra  

Előzetes tudás Az eddig szerzett stilisztikai ismeretek. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A stílusrétegek megkülönböztetése. Jártasság kialakítása a 

szépirodalmi művek néhány stílusjegyének felismerésében. 

Fejlődés a társalgási stílus gyakorlásában a vulgarizmus negatív 

voltának tudatosítása. 

A szövegalkotási, felolvasási és előadási jártasság fejlesztése. 

Az alapvető nyelvtörténeti ismeretek felelevenítése és bővítése; a 

szinkron nyelvváltozatok közötti tájékozódási képesség megalapozása. 

A tanuló számára fontos nevek eredetének, jelentésének, valamint az 

asszonynév-választás törvényes lehetőségeinek megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szóbeliség és az írásbeliség stílusjegyei a magánéleti és a 

félhivatalos, publicisztikai helyzetekben. 

A tárgyalt művekről szóló rövid kritikák, blogbejegyzések 

koherenciájának elemzése.  

Ismerkedés a publicisztikai, az előadói (szónoki) és a tudományos 

(népszerű tudományos, ismeretterjesztő) stílus jegyeivel szövegek 

alapján. A különböző stílusrétegekbe tartozó szövegek felismerése. 

Nyelvtörténeti ismeretek, a magyar nyelv eredete, a szókincs 

történeti rétegei néhány szöveg vizsgálatával. 

Nyelvújítás, a technika és a globalizáció szerepe a nyelv 

változásában. Szógyűjtés a technikával, a divattal és a zenével 

kapcsolatban – köznyelvivé vált idegen és új szavak. 

Ismerkedés az utónévkönyvvel, a nevek eredetével és jelentésével. 

Nyelvváltozatok, nyelvjárások. Egy-egy a tanulók által ismert vidék 

nyelvjárásainak jellegzetességei. Tájszavak.  

Nyelvváltozatok, ifjúsági és diáknyelv. Szleng és argó. 

Szlengszótárak. A határon túli nyelvhasználat egy-két változata: 

kétnyelvűség, kevertnyelvűség, kettős nyelvűség. 

Társadalomismeret, 

idegen nyelv, 

természetismeret, 

matematika: 

helyesírás. 

Idegen nyelv: a 

globalizáció 

következtében 

nemzetközivé vált 

szavak, néhány 

diáknyelvi és szleng 

elem idegen nyelven. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Koherencia, publicisztika, stílusárnyalat, társalgási stílus, művelt 

köznyelv, szleng, argó, nyelvtörténet, finnugor nyelvcsalád, 

nyelvváltozat, nyelvjárás, tájszó. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szövegértés, szövegalkotás – retorikai gyakorlatok 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Önálló, néma, értő olvasás, meghatározott szempontrendszer alapján 

különböző műfajú szövegek írása, vázlatírás. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Különböző műfajú szövegek önálló írása, előre megadott 

szempontrendszer önálló alkalmazása, a lényegkiemelés eszközeinek 

alkalmazása. 

Képes instrukciók szöveggé formálása, illetve szöveges információk 

képpé alakítása. 

Egyszerűbb retorikai feladatok megoldása, retorikai szövegek önálló 

alkalmazása. 

Mindennapi szövegtípusok (önéletrajz, névjegy, álláshirdetés, 

kérvények stb.) megértése és önálló létrehozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Álláshirdetések elemzése és alkotása személyes tényezők 

figyelembe vételével, önismeret. 

Lényegkiemelés különböző műfajú, családi témájú szövegekben 

(pl. újságcikk, blogbejegyzés). 

Érvelő szövegek vizsgálata és alkotása. 

Képes instrukciók szöveggé formálása v. szöveges instrukciók 

alapján egyszerű képek alkotása (összeszerelés, folyamatábra stb.). 

Írásbeli ítéletalkotás, kritika, értékelő szöveg írása.  

Nézőpontváltás a szövegben. 

Egyedi névjegy tervezése, megalkotása.  

Retorikai feladat, ünnepi beszéd alkotása (pl. ballagásra, 

születésnapra, esküvőre, eljegyzésre, keresztelőre). 

A retorika nyelven kívüli eszközei. 

Retorikai feladat, beszéd alkotása tetszőleges témában. 

Érvelő szövegek olvasása és alkotása. 

Vers- vagy prózaírás sablon segítségével. 

Alapvető stilisztikai ismeretek rendszerezése, gyakorlati 

alkalmazása szövegalkotás során. 

OKÉ-tematika 

illeszkedő részei. 

Társadalomismeret, 

idegen nyelv, 

természetismeret, 

matematika: 

szövegértést, 

szövegalkotást 

fejlesztő feladatok, 

hangos és néma 

olvasás gyakorlása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Lényegkiemelés, érvelés, ítéletalkotás, kritika, nézőpontváltás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Irodalom – művészetek – média 

Műalkotások befogadása 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Műnemek és a hozzájuk kapcsolódó legfontosabb műfajok ismerete, 

szempontok szerinti véleményalkotás irodalmi művekről. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Irodalmi művekről, filmekről való véleményalkotás önálló kifejtése. 

Művészeti irányzatok közötti különbségek felismerése. 

Műalkotások megértésével, értelmezésével, befogadásával kapcsolatos 

legfontosabb ismeretek elsajátítása. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Irodalom: 

Különböző műnemű és műfajú irodalmi művekről közös 

beszélgetés és elemzés tematikus bontásban.  

(Javasolt szerzők : Ady Endre, József Attila, Áprily Lajos, Kányádi 

Sándor, Dsida Jenő, Kukorelly Endre versei, F.M. Dosztojevszkij, 

Krúdy Gyula, Tamási Áron, Márai Sándor, Szilágyi Domokos, 

Esterházy Péter, Háy János műveiből részletek, Madách Imre, W. 

Shakespeare drámáiból részletek.) 

Művészet/média:  

Legfontosabb avantgárd irányzatok jellemzői (pl. expresszionizmus, 

futurizmus, dadaizmus, szürrealizmus, kubizmus, konstruktivizmus).  

Művészeti ágak, műfajok, kifejezőeszközök, üzenet, hangulat.  

Műalkotás és műkedvelés, hobbi, giccs. 

Filmek a tematikus bontáshoz. (pl. M. Ferreri, Huszárik Zoltán, F. 

Zeffirelli, B. Luhrmann filmjéből vett részletek, hollywoodi happy 

end filmek). 

Műalkotások (vers, zene, film, tánc stb.). befogadása és 

kommentálása, a befogadó szerepe a művek értelmezésekor.  

OKÉ-tematika 

illeszkedő részei. 

 

Társadalomismeret: 

kisebbségi lét, határon 

túli magyarság. 

 

Idegen nyelv: idegen 

nyelvű filmek felirattal 

vagy anélkül, képi 

nyelv, falfirkák. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Avantgárd irányzatok, műkedvelés, hobbi, giccs, befogadó, 

műértelmezés. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 10. 

évfolyam végén 

Fejlődnek a tanulók tanulási technikái, a tanulók felismerik az egész 

életen át tartó tanulás szükségességét.  

Ismerik a hétköznapokban használatos dokumentumok típusait, azok 

kitöltésének módját, eligazodnak a hivatalos ügyekben használatos 

formanyomtatványok között, kitöltésükben alapszintű jártasságot 

szereznek. 

Többségük legalább nem kortársi beszédhelyzetben kerüli a szlenget és 

a vulgarizmust. 

A tanulók képesek folyamatosan és meggyőzően felolvasni érvelő 

szövegeket. Felkészültek a vizsgahelyzetek kommunikációs szempontú 

kezelésére. Rendelkeznek alapvető nyelvtörténeti ismeretekkel, tudják, 

hogy egy időben is többféle nyelvváltozat létezik. 

Képesek önálló, néma, értő olvasásra, meghatározott szempontrendszer 

alapján különböző műfajú szövegek írására, vázlatírásra.Tudnak rövid 

elmondásra vagy felolvasásra szánt és arra alkalmas szövegeket írni.  

Képesek különböző műfajú szövegek írására, előre megadott 

szempontrendszer alkalmazásával, ismerik a lényegkiemelés eszközeit. 

Képesek a retorika alapvető eszközeit alkalmazni érvelő szövegek 

szóbeli előadásakor. 

Tisztában vannak a média vélemény- és ízlésformáló szerepével, 

felismerik a manipuláció eszközeit. 

Kulturáltabban mondanak véleményt a műalkotásokról nemtetszés 

esetén is, képesek véleményüket egy-két érvvel alátámasztani. 

Felismerik a művészeti irányzatok közötti különbségeket. Felismerik a 

képszerűség néhány stíluseszközét és a szépirodalmi stílus néhány 

jellegzetességét szépirodalmi művekben.  
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II. TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 

A. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

szakközépiskola 9-12. évfolyam 

1. Alapcélok 

A középiskolai történelemtanítás jellegét tekintve forrás- és tevékenységközpontú. 

Olyan nevelő-oktató tevékenység, amelynek célja az általános történelmi műveltség 

kiterjesztése és elmélyítése, valamint a magasabb műveltség megalapozása. A történelmi 

tanulmányoknak jelentős szerepük van a tanulói személyiség fejlődésében, társadalmi 

cselekedeteik tudatosulásában. Fontos a történelmi eseményekben részt vevő egyének és 

csoportok nézeteinek és tetteinek megismerése, az ezek mögött húzódó motívumok, 

szándékok és élethelyzetek felismerése és megértése, a résztvevők felelősségének belátása. 

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

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

történelem feldolgozásával; az európai és egyetemes demokratikus értékrend kialakítása az 

egyetemes történelem elemzésével. Ezeken túl a társadalomismereti modulok és 

tantárgyrészek segítségével sor kerül a demokratikus gondolkodásra és magatartásra 

nevelésre; az állampolgári feladatokra és a tudatos közéleti részvételre való felkészítésre; az 

alapvető személyiségi és emberi jogok, valamint erkölcsi normák megismerésére és 

tiszteletére; az egyenlő bánásmóddal és esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismeretek és 

képességek fejlesztésére; a szociális érzékenység kialakítására a társadalmi egyenlőtlenségeik 

okainak megismertetésével. Kiemelt cél annak érzékeltetése, hogy a magyar nemzet 

történelme sokféle egyéb nemzetiség és etnikum együttműködésének az eredménye is. 

Nyitott, elfogadó gondolkodást kell kialakítani az eltérő kultúrák vonatkozásában a 

kisebbségek történelmének áttekintésével – beleértve a határon túli magyarság és a hazai 

nemzeti- és etnikai kisebbségek múltját és jelenét is –, különös tekintettel a Kárpát-

medencében együtt élő népekre. Cél továbbá a környezettudatosságra és fenntarthatóságra 

nevelés a környezet és a természet, valamint az ember kapcsolatának koronkénti 

bemutatásával. 

Fontos feladat a differenciált történelmi gondolkodás kialakítása, amely azonos 

események, történések különböző szempontú megközelítését jelenti. Hiszen minden 

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

tanulóknak ezeket kell felismerni és megérteni, azonosulni velük vagy elutasítani azokat, 

átlátva, hogyan éltek és gondolkodtak az adott kor emberei. Mindehhez szükséges a 

hagyományos politikatörténet feldolgozása mellett a társadalom-, művelődés- és 

mentalitástörténet megfelelő súlyú kezelése. Ehhez nyújt segítséget a közműveltségi tartalmak 

mellett megjelenő ismétlődő/visszatérő és hosszmetszeti témák egy jelentős része. 

 

2. 9. évfolyam 
a) Tervezett óraszám:  

Heti 3 óra, évi 108 óra, amiből 10 óra összefoglalásra, számonkérésre és az év végi 

szintvizsgára szolgál. 

b) Alapcélok: 

A korábbi, történetek feldolgozásán alapuló, képszerű történelemtanítást felváltja az 

elemző, az oksági viszonyokat kutató jellegű munka. Kiemelt szerepe van a 
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problémaközpontú történelemtanításnak, amely adott esetben teljesen eltérő nézőpontok 

ütköztetését is szükségessé teszi. A kulcskompetenciák közül a hatékony és önálló tanulás 

készsége szintjének emelése a legfontosabb feladat. 

A tanulóknak meg kell ismerniük az elsődleges és másodlagos források kezelésének 

szabályait. Az anyaggyűjtéshez nélkülözhetetlen a könyvtárakban, illetve azok anyagában 

(kézikönyvek, lexikonok, atlaszok, ismeretterjesztő folyóiratok stb.), valamint az elektronikus 

adatbázisokban való tájékozódás készségének kialakítása és fejlesztése. A diákoknak ezen a 

képzési és életkori szinten el kell jutni az események elbeszélésétől, a források tartalmi 

ismertetésétől a problémafelvetés, magyarázat, fejtegetés, következtetés és érvelés 

alkalmazásáig, felhasználva a szaknyelvet. Fontos feladat a grafikus kifejezések (diagramok, 

grafikonok) elemzése, majd készítése, képi információhordozók gyűjtése, válogatása, 

készítése, valamint az időben és térben való tájékozódás fejlesztése.  

c) Tananyagtartalom: 

Tematikai egység Az őskor és az ókori Kelet  
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Az őskori ember világa. Ószövetségi történetek. 

Ókori keleti örökségünk (időszámítás, írás, tudományos ismeretek, 

vallások, építmények). 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló felismeri, hogy a történelem különböző szaktudományok 

módszereit és eredményeit hívja segítségül a múlt rekonstruálásához, 

mivel a történelmi források sokszínűek. Tudatosul benne, hogy az emberi 

történelem korai időszakára vonatkozó eltérő tudományos 

megközelítések alapvetően a forrásanyag hiányosságából fakadnak. 

Felismeri, hogy a közösségek vallási törvényekkel, szokásokkal, 

szabályokkal, az államok jogrenddel teremtik meg az együttélés 

szükséges feltételeit. 

Belátja, hogy az emberi faj fennmaradása a természet és a társadalom 

szerves összefüggésében lehetséges. Megérti, hogy az ember az alkotó 

munka során állandóan felhasználja tapasztalatait, ismereteit. Felismeri, 

hogy a közösség teremti meg az embert, az ember viszont létrehozza és 

fenntartja közösséget. 

Felismeri, hogy minden társadalomnak megvannak a maga szabályai, s 

maga kormányzata, amelyek az emberek életét irányítják, s fordítva, a 

kormányzás is hat a társadalomra. A források önmagukban nem adnak 

válaszokat a kérdéseinkre. Elemzésre és a forrásokból kiolvasható 

információk megszólaltatására van szükség ehhez. Felismeri a természeti 

adottságok meghatározó szerepét az első államok, birodalmak 

keletkezésében és felbomlásában. Megismeri az ókori keleti vallások 

szellemi, társadalmi gyökereit, megérti az emberi kultúra fejlődésére 

gyakorolt hatásukat. Belátja, hogy a társadalom az ókori Keleten tagolt, 

melyben az engedelmesség, az emberek közötti kölcsönös függés és 
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hierarchia egyaránt fontos. 

Képes ismereteket meríteni különböző információforrásokból, és azokat 

rendszerezni. Képes időmeghatározásra történelmi időszakokhoz 

kapcsolódva és konkrét eseményekhez kapcsolódva egyaránt. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A történelem forrásai. 

 

Az első társadalmak.  

Nők, férfiak életmódja és 

társadalmi helyzete, 

életformák.

 

 

A folyamvölgyi kultúrák. 

A Közel-Keletet egyesítő 

birodalmak. A földrajzi 

környezet. 

 

Az ókori Kelet kulturális 

öröksége. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Forrástípusok 

felismerése, 

információgyűjtés és azok 

rendszerezése. (Pl. az első 

civilizációkról 

fennmaradt források 

csoportosítása különböző 

szempontok szerint.) 

 A földrajzi környezet 

szerepe az egyes 

civilizációk életében. (pl. 

nagy folyók, tagolt 

partvidék). 

Kritikai gondolkodás: 

 Lényeg kiemelése írott 

szövegből, ismeretek 

problémaközpontú 

elrendezése. (Pl. egy 

folyamvölgyi kultúra 

sajátosságainak 

bemutatása Hammurapi 

törvényei alapján.) 

 Társadalmi csoportok, 

intézmények 

működésének 

összehasonlítása. (Pl. 

eltérő és hasonló vonások 

az ókori Kelet 

civilizációinak társadalmi 

szerkezetében, 

államszervezetében.) 

 

Kommunikáció: 

Szóbeli beszámoló gyűjtő-, 

illetve kutatómunkával 

szerzett ismeretek alapján. 

(Pl. az ókori keleti 

Biológia-egészségtan: A 

homo sapiens egységes faj. 

 

Földrajz:  

Kontinensek, rasszok, 

térképolvasás. 

 

Magyar nyelv és irodalom:  

Bibliai történetek, az írás 

kialakulása, jelentősége, 

nyelvcsaládok. 

 

Vizuális kultúra:  

Az ókori Kelet művészeti 

emlékei (pl. Willendorfi 

Vénusz, II. Ramszesz 

sziklatemploma, Echnaton 

fáraó családjával, a gízai 

piramisok). 

 

Matematika:  

A számegyenes, az idő 

mértékegységei (nap, hónap, 

év, évtized, évszázad). 

 

Informatika: 

Glog (interaktív tabló) 

készítése az ókori Egyiptom 

témájában. 

                                                           
 A Témák oszlopban dőlt betűvel jelöltük itt és a továbbiakban a Nat azon feldolgozható ismétlődő/visszatérő és hosszmetszeti 
témáit, melyek illeszkednek az adott ismeretanyaghoz. 
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civilizációk jellegzetes 

tárgyi emlékeinek és 

kulturális örökségének 

feldolgozása.) 

 

Tájékozódás térben és időben 

 Megismert történelmi 

események időrendbe 

állítása. (Pl. ókori keleti 

civilizációk ábrázolása 

idővonalon.) 

 A történelmi tér 

változásainak leolvasása 

térképekről. (Pl. 

Mezopotámia államainak 

elhelyezkedése, Egyiptom 

területi változásai.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi 

forrás, tény és bizonyíték. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, népességrobbanás, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági kapcsolat, kereskedelem, 

politika, állam, államforma, egyeduralom, államszervezet, birodalom, 

monoteizmus, politeizmus. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: régészet, homo sapiens, őskőkor, újkőkor, zsákmányoló 

életmód, mágia, bronzkor, vaskor, nemzetség, despotizmus, városállam, 

öntözéses földművelés, buddhizmus, brahmanizmus. 

Személyek: Kheopsz, Hammurapi, Salamon, I. Dareiosz, Mózes, Buddha, 

Konfuciusz. 

Topográfia: „termékeny félhold”, Mezopotámia, Egyiptom, Palesztina, 

Perzsia, India, Kína, Babilon, Jeruzsálem. 

Kronológia: Kr. e. 8000 körül (az újkőkor kezdete), Kr. e. 3000 körül (az 

első államok kialakulása), Kr. e. XVIII. sz. (Hammurapi uralkodása), Kr. e. 

X. sz. (a zsidó állam fénykora). 

 

Tematikai egység Az ókori Hellász 
Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás 
Görög istenek, hősök, tudósok, művészek, olimpia, görög-perzsa 

háborúk. A demokrácia alapelvei. 

A tematikai 

egység nevelési-

 A tanuló képes jellemezni a különböző államformákat (királyság, 

köztársaság) és a hatalomgyakorlás eltérő formáit (demokrácia, 
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fejlesztési céljai diktatúra). Megismeri az ókori demokrácia alapelveit, vázlatosan 

összehasonlítja a modern demokrácia alapelveivel. Áttekinti a háborúk – 

történelmi, politikai, gazdasági, vallási, etnikai, hatalmi – okait, 

különválasztva az ürügyektől. 

Azonosítja a háborúk egyénekre és közösségekre gyakorolt hatásait. 

Elfogadja a közügyekben való részvétel fontosságát. Belátja a 

humánum, a szépség és jóság antik eszméje megbecsülésének és a 

művészi értékek megóvásának szükségességét. 

Felismeri, hogy túlnépesedő területekről általában a népesség 

kiáramlásra kerül sor. Érzékeli, hogy a gazdaságilag fejletlen és fejlett 

területek közötti kereskedelem meglehetősen élénk lehet: 

nyersanyagokat, élelmiszereket ad az egyik oldal, míg iparcikkeket a 

másik. Átlátja, hogy európai civilizáció gyökerei az antikvitásból 

erednek. 

Képes az európai civilizáció gyökereinek feltárására, az ókori 

demokrácia alapelveinek vázlatos összehasonlítására a modern 

demokrácia alapelveivel. Képes a szerzett információk rendezésére és 

értelmezésére, kiselőadás tartására. Képes különböző időszakok 

történelmi térképeinek az összehasonlítására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A polisz kialakulása. 

A földrajzi környezet. 

 

Az athéni demokrácia 

működése. 

Államformák, államszervezet. 

A hatalommegosztás formái, 

szintjei. 

 

Spárta. 

Kisebbség, többség. 

 

A görög hitvilág, művészet és 

tudomány. 

 

Nagy Sándor birodalma és a 

hellenizmus. 

Birodalmak. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés különböző 

médiumok anyagából, 

szaktudományi 

munkákból. (Pl. a görög 

művészet témájában.) 

 Különböző emberi 

magatartástípusok, 

élethelyzetek 

megfigyelése, 

következtetések levonása. 

(Pl. a görög-perzsa 

háborúk hőseinek 

áldozatvállalása.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Érvek gyűjtése a saját 

vélemény 

alátámasztására, 

ellenérvek gyűjtése 

meghatározott álláspontok 

cáfolására. (Pl. az 

arisztokratikus és a 

demokratikus kormányzás 

Földrajz:  

A Balkán-félsziget déli 

részének természeti 

adottságai. 

 

Testnevelés és sport:  

A sport- és olimpiatörténet 

alapjai. 

 

Magyar nyelv és irodalom:  

Görög mitológia, homéroszi 

eposzok, az antik görög 

színház és dráma, 

Szophoklész: Antigoné. 

 

Dráma és tánc:  

Az ókori színház és dráma. 

 

Vizuális kultúra:  

Az antik görög 

képzőművészet (pl. a 

Dárdavivő, a Delphoi 

kocsihajtó, a Laokoón-
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előnyeiről, hátrányairól.) 

 Történelmi-társadalmi 

adatok, modellek és 

elbeszélések elemzése a 

bizonyosság, a lehetőség 

és a valószínűség 

szempontjából. (Pl. 

Spártáról a 

történetírásban kialakult 

hagyományos kép 

árnyalása.) 

 Különböző szövegek, 

hanganyagok, filmek stb. 

vizsgálata a történelmi 

hitelesség szempontjából. 

(Pl. Hellász történelmét 

feldolgozó hollywoodi 

filmek.) 

 

Kommunikáció: 

 Folyamatábra, diagram 

elemzése/készítése. (Pl. 

az athéni demokrácia 

kialakulása.) 

 Vizuális rendezők 

(táblázatok, ábrák) 

készítése. (Pl. 

gyarmatváros és 

anyaváros kapcsolata.) 

 

Tájékozódás időben és 

térben: 

 Különböző időszakok 

történelmi térképeinek 

összehasonlítása, a 

változások hátterének 

feltárása. (Pl. Nagy 

Sándor birodalmának 

kialakulása térképek 

alapján.) 

 Egyszerű térképvázlatok 

rajzolása különböző 

információforrások 

alapján. (Pl. a görög 

gyarmatosítás fő irányai.) 

csoport). 

 

Matematika:  

Pitagorasz-tétel, Thalész-

tétel, Eukleidész (euklideszi 

geometria), görög ábécé 

betűinek használata a 

matematikában. Pi szám 

jelölése [π]. 

 

Fizika:  

Arkhimédész, ptolemaioszi 

világkép, Arisztotelész 

természetfilozófiája. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, interpretáció, jelentőség. 
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Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, népesedés, népességrobbanás, migráció, 

életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági kapcsolat, gyarmatosítás, árutermelés, pénzgazdálkodás, 

kereskedelem, 

politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, köztársaság, 

demokrácia, polgárjog, államszervezet, birodalom, szuverenitás, 

politeizmus. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: polisz, mitológia, arisztokrácia, démosz, türannisz, népgyűlés, 

esküdtbíróság, demagógia, sztratégosz, cserépszavazás, filozófia, 

hellenizmus. 

Személyek: Szolón, Kleiszthenész, Periklész, Pheidiász, Hérodotosz, 

Thuküdidész, Platón, Arisztotelész, Nagy Sándor, a legfontosabb görög 

istenek. 

Topográfia: Athén, Spárta, Olümpia, Peloponnészosz, Makedónia, 

Alexandria. 

Kronológia: Kr. e. 776 (az első feljegyzett olimpiai játékok), Kr. e. V. 

század közepe (Periklész kora), Kr. e. 336–323 (Nagy Sándor uralkodása). 

 

Tematikai egység Az ókori Róma 
Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 
Az ókori Róma alapítása. Hadvezérek, csaták, uralkodók az ókori 

Rómában. Újszövetségi történetek. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló felismeri, hogy egy több évszázadon keresztül fennálló 

állam felemelkedésében és hanyatlásában több tényező együttes hatása 

játszik szerepet, valamint, hogy a hosszú életű birodalmak társadalma, 

gazdasági élete, politikai berendezkedése folyamatosan változik. 

Megismeri a birodalomszervezési elveket, valamint azt, hogy a 

kormányzati hatalom sokféle tényezőn nyugodhat: anyagi tényezők – 

tulajdon, jövedelem; politikai tényezők – legitimáció, jogok, jogkörök; 

társadalmi tényezők - társadalmi támogatottság; kulturális tényezők – 

ideológia; egyéb tényezők – erőszak. Látja, hogy a kormányzati hatalom 

általában egyének és testületek között oszlik meg. Megérti, hogy a 

gazdasági és katonai hatalom birtoklása alapja lehet egy-egy személy 

vagy csoport politikai befolyásának, de a politikai befolyás is gazdasági 

hatalomhoz juttathat embereket. 

Érzékeli a zsidó gyökerekből is táplálkozó kereszténység kialakulásának 

és egyházzá szerveződésének hatását a későbbi korok fejlődésére, 

valamint felismeri annak civilizációformáló szerepét. 

Belátja, hogy az ókori Római Birodalmat a katonai erő, fejlett 

jogrendszer és államszervezet jellemezte. Tudja, hogy az antik kultúra a 
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görög és a római kultúra kölcsönhatása során alakult ki, látja ennek az 

európai civilizációra gyakorolt hatását. 

Képes források megbízhatóságára vonatkozó kérdések 

megfogalmazására, valamint feltevéseket megfogalmazni, közben 

vitában tárgyilagosan érvelni. Képes történelmi témákat vizuálisan 

ábrázolni (folyamatábra, diagram, vizuális rendező stb.). 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Róma útja a köztársaságtól a 

császárságig. 

 

A köztársaság és a császárság 

államszervezte és 

intézményei. Államformák, 

államszervezet. 

 

Gazdaság, gazdálkodás, az 

életmód változásai. 

 

A római hitvilág, művészet, a 

tudomány és a jog. 

 

A kereszténység kialakulása, 

tanításai és elterjedése. 

A világvallások alapvető 

tanításai, vallásalapítók, 

vallásújítók. 

 

Pannónia provincia. 

 

A népvándorlás, az antik 

civilizáció felbomlása. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 A rendelkezésre álló 

ismeretforrások 

értelmezése. (Pl. a 

köztársaság 

államszervezeti ábrái.) 

 Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, 

grafikonokból, 

diagramokból. (Pl. 

gazdaság, gazdálkodás a 

császárkorban.) 

 A tanultak felhasználása 

új feladathelyzetben. (Pl. 

a görög és a római 

mindennapi élet 

összevetése.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Különböző szövegek, 

hanganyagok, filmek 

vizsgálata a történelmi 

hiteleség szempontjából. 

(Pl. Róma alapítása, 

Jézus élete.) 

 Feltevések 

megfogalmazása 

történelmi személyiségek 

cselekedeteinek, 

viselkedésének 

mozgatórugóiról. (Pl. 

Caesar és Augustus 

intézkedései, 

Constantinus reformjai.) 

 

Kommunikáció: 

 Önállóan gyűjtött 

képekből tabló készítése. 

(Pl. a római kultúra 

Földrajz:  

Az Appennini-félsziget 

természeti adottságai. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Bibliai történetek, Vergilius, 

Horatius. 

Az írás kialakulása, 

jelentősége, nyelvcsaládok. 

 

Matematika:  

A római számok. 

 

Vizuális kultúra:  

Pantheon, Colosseum, 

Augusztus szobra. 

 

Etika; filozófia:  

A kereszténység története. Az 

európai civilizáció és kultúra 

zsidó-keresztény gyökerei. 

 

Informatika: 

Multimédia CD-ROM 

használatával Pannónia 

földrajzi, közigazgatási, 

társadalom- és hadtörténeti 

emlékeinek bemutatása. 

Virtuális utazás az ókori 

Rómában. 
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emlékei napjainkban.) 

 Beszámoló készítése 

népszerű tudományos 

irodalomból, 

szépirodalomból, rádió- 

és tévéműsorokból. (Pl. a 

gladiátorok élete.) 

 

Tájékozódás térben és 

időben: 

 Történelmi időszakok 

jellegzetességeinek 

megragadása és 

összehasonlítása. (Pl. 

hasonló tartalmú görög 

és római események 

kronológiai párba 

állítása.) 

 Különböző időszakok 

történelmi térképeinek 

összehasonlítása, a 

változások hátterének 

feltárása. (Pl. a 

kereszténység terjedése.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, jelentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, népesedés, népességrobbanás, migráció, 

életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, kereskedelmi 

mérleg, piaci egyensúly, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, köztársaság, 

önkényuralom, diktatúra, politikai párt, polgárjog, államszervezet, 

birodalom, szuverenitás, 

vallás, politeizmus, monoteizmus, vallásüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: patrícius, plebejus, consul, senatus, dictator, néptribunus, 

rabszolga, provincia, triumvirátus, principatus, limes, dominatus, diaszpóra, 

apostol, Biblia, egyház, püspök, zsinat, barbár, népvándorlás. 

Személyek: Hannibal, a Gracchus-testvérek, Marius, Sulla, Caesar, Antonius, 

Augustus, Názáreti Jézus, Péter apostol, Pál apostol, Constantinus, Attila. 

Topográfia: Róma, Karthágó, Actium, Pannónia, Konstantinápoly, 

Aquincum, Sopianae, Savaria. 

Kronológia: Kr. e. 753 (Róma hagyomány szerinti alapítása), Kr. e. 510 (a 

köztársaság létrejötte), Kr. e. 264–146 (a pun háborúk), Kr. e. 44 (Caesar 
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halála), Kr. e. 31 (az actiumi csata), Kr. u. 70 (Jeruzsálem lerombolása), 313 

(a milánói ediktum) 325 (a niceai zsinat), 395 (a Római Birodalom 

felosztása), 476 (a Nyugat-római Birodalom bukása). 

 

 

Tematikai egység A középkor 
Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás 

A középkori élet színterei és szereplői. A lovagi életmód és a keresztes 

hadjáratok; új mezőgazdasági eszközök és módszerek; a céhek. A 

középkori járványok. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló látja, hogy a felszínen változatlannak tűnő korokban 

végbemenetnek olyan változások, amelyek csak később és hosszabb 

távon fejtik ki hatásukat jelentősen az emberek életviszonyaira és 

életmódjára. Nyomon követi a középkori keresztény vallásos világkép 

módosulását a történelem során. Meghatározó európai fejlődési 

mozgatórugókként értékeli az egyéni érdekeltség kiterjedését, a 

hatalommegosztás elvének megjelenését az egyházi és világi, illetve a 

központi és helyi hatalom között. 

Érti a keresztény vallás szerepét az európai szellemi és hatalmi 

expanzióban, azonosítja az egyház társadalomépítő és -szabályozó 

tevékenységét, megérti távlatos jelentőségét. Tudatosítja az iszlám 

vallás civilizációformáló szerepét. 

Nyomon követi a középkori keresztény vallásos világkép módosulását a 

történelem során. Kimutatja a humanizmus örökségét a modern ember 

gondolkodásmódjában. Felismeri a könyvnyomtatás kulturális és 

politikai szerepének, jelentőségét. 

Azonosítja a rendiséget mint a modern állam középkori gyökerét. 

Kimutatja a középkori város továbbélését a modern európai 

civilizációban, felméri a városokat megillető közösségi szabadságjogok 

és önkormányzatiság értékét. Feltárja a középkori keresztény civilizáció 

örökségét és kimutatja a középkori városi civilizáció továbbélését a 

modern európai civilizációban. Felismeri a termelés új szervezeti 

formáinak társadalomformáló hatását. Különböző szempontok alapján 

összehasonlítja Európa eltérő gazdasági fejlődésű régióit. Tudja, hogy a 

népsűrűség eloszlásából egy területen sokféle következtetést le lehet 

vonni (pl. a gazdaság fejlettségről, a városiasodás mértékéről, háborús 

pusztításokról). 

Képes írott és hallott szövegekből tételmondatokat kiemelni, szövegeket 

tömöríteni és átfogalmazni. Képes többféleképpen értelmezhető 

szövegek jelentésrétegeinek a feltárására. Képes történelmi helyzetek 

dramatizálására. 
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Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Róma örökösei: a Bizánci 

Birodalom, a Frank 

Birodalom, és a Német-római 

Birodalom létrejötte. 

Birodalmak. 

 

A nyugati és keleti 

kereszténység. A középkori 

egyház és az uralkodói 

hatalom Európában. 

 

Nyugat-Európa társadalma és 

gazdasága a kora 

középkorban. 

Erőforrások és termelési 

kultúrák. 

 

Az iszlám és az arab hódítás. 

Vallások szellemi, 

társadalmi, politikai gyökerei 

és hatása. 

 

Gazdasági fellendülés és a 

középkori városok születése. 

A technikai fejlődés feltételei 

és következményei. 

 

A rendiség kialakulása. 

 

Nyugat-Európa válsága és 

fellendülése a XIV–XV. 

században. 

 

A közép- és kelet-európai 

régió államai. 

 

Az Oszmán (Török) 

Birodalom terjeszkedése. 

 

Egyházi és világi kultúra a 

középkorban. 

Korok, korstílusok. 

 

Itália, a humanizmus és a 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés 

szaktudományi 

munkákból. (Pl. a 

feudalizmus 

terminológiája.) 

 Információk önálló 

rendszerezése, 

értelmezése és 

következtetések levonása. 

(Pl. a keresztes 

hadjáratok európai 

anyagi és szellemi 

kultúrára, életmódra 

gyakorolt hatásainak 

összegzése.) 

 Különböző emberi 

magatartástípusok, 

élethelyzetek 

megfigyelése, 

következtetések levonása. 

(Pl. az iszlám mindennapi 

életet szabályozó 

előírásainak betartása; a 

vallási fanatizmus 

megjelenési okai, 

megjelenési formái.) 

 Ismeretszerzés 

grafikonokból, 

diagramokból. (Pl. 

Európa lakosságának 

becsült növekedését 

bemutató diagram 

kapcsán.) 

 Egy történelmi 

oknyomozás 

megtervezése. (Pl. Jeanne 

d’Arc életútja és halála.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Kérdések önálló 

megfogalmazása. (Pl. az 

uradalom felépítésével és 

működésével 

kapcsolatban.) 

 Híres emberek, történelmi 

Földrajz: 

Európa természeti adottságai, 

az arab világ földrajzi 

jellemzői, világvallások, arab 

földrajz (tájolás, útleírások), 

az ún. kis jégkorszak 

Európában. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Lovagi költészet, 

vágánsköltészet, Boccaccio, 

Petrarca. 

 

Etika: 

Hit és vallás, a világvallások 

emberképe és erkölcsi 

tanításai, az intolerancia, mint 

erkölcsi dilemma. 

 

Vizuális kultúra:  

Bizánci művészet, román 

stílus, gótika, reneszánsz 

(Leonardo, Michelangelo, 

Raffaello). 

 

Matematika: 

Arab számok (hindu eredetű, 

helyi értékes, 10-es alapú, 

arab közvetítéssel világszerte 

elterjedt számírás), arab 

algebra. 

 

Fizika: 

Arab csillagászat (arab 

eredetű csillagászati 

elnevezések, csillagnevek, 

iszlám naptár stb.). 

Középkori technikai 

találmányok, a gótikus stílus 

technikai alapjai (támív, 

támpillér); tudománytörténet, 
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reneszánsz. 

Világkép, eszmék, ideológiák. 

Korok, korstílusok. 

 

Hétköznapi élet a 

középkorban. 

személyiségek jellemzése, 

feltevések 

megfogalmazása a 

történelmi személyiségek 

cselekedeteinek, 

viselkedésének 

mozgatórugóiról. (Pl. 

Nagy Károly portréja 

krónikarészlet alapján.) 

 Feltevések 

megfogalmazása egyes 

történelmi jelenségek 

hátteréről, feltételeiről, 

okairól. (Pl. a 

mezőgazdaság 

fellendülésében szerepet 

játszó tényezők elemzése.) 

 Különféle értékrendek 

összehasonlítása, saját 

értékek tisztázása. (Pl. a 

középkori ember 

gondolkodásának átélése 

és megértése; a zsidóság 

szerepe az európai 

városiasodásban, 

antijudaista törekvések az 

egyház részéről.) 

 

Kommunikáció: 

 Vizuális rendezők 

(táblázatok, ábrák) 

készítése. (Pl. a hűbéri 

viszony és hűbéri lánc 

bemutatását szolgáló 

ábra.) 

 Mások érvelésének 

összefoglalása és 

figyelembevétele. A 

véleménykülönbségek 

tisztázása, a saját 

álláspont gazdagítása, 

továbbfejlesztése. (Pl. 

miért nem nevezhetők a 

Nyugat-római Birodalom 

bukása utáni évszázadok 

sötét középkornak?) 

 Események, történetek, 

jelenségek dramatikus 

asztrológia és asztronómia. 

 

Biológia-egészségtan: 

Az arab orvostudomány 

eredményei. 

 

Ének-zene: 

A középkor zenéje; a 

reneszánsz zenéje. 

 

Informatika: 

Internetes gyűjtőmunka és 

feladatlap megoldása (pl. a 

keresztes hadjáratok 

témájában). 
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megjelenítése. (Pl. egy 

középkori vár lakóinak 

egy napja.) 

 Esszé írása történelmi-

társadalmi témákról. (Pl. 

a város, mint az egyik 

legsajátosabb európai 

intézmény.) 

 

Tájékozódás időben és 

térben: 

 Az európai történelem és 

a magyar történelem 

kölcsönhatásainak 

elemzése. (Pl. 

összehasonlító időrendi 

táblázat készítése a XIV–

XV. századi Nyugat-, 

Közép- és Kelet-Európa 

legfontosabb politikai 

eseményeiről.) 

 A történelmi tér 

változásainak leolvasása 

különböző térképekről. 

(Pl. az arab hódítás 

fontosabb szakaszainak 

bemutatása.) 

 Egyszerű térképvázlatok 

rajzolása 

információforrások 

alapján. (Pl. Európa 

régióinak bejelölése a 

vaktérképen.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, történelmi forrás, ok és 

következmény. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, 

életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, termelési 

egység, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, hatalmi ágak, egyeduralom, monarchia, 

államszervezet, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés. 

Fogalmak, Fogalmak: ortodox egyház, római katolikus egyház, pápa, szerzetes, 
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adatok kolostor, bencés rend, kódex, feudalizmus, hűbériség, jobbágy, robot, 

majorság, uradalom, önellátás, nyomásos gazdálkodás, iszlám, Korán, 

kalifa, invesztitúra, inkvizíció, eretnekség, antijudaizmus, kolduló rend, 

rendi monarchia, városi önkormányzat, hospes, céh, levantei kereskedelem, 

Hanza, skolasztika, egyetem, lovag, román stílus, gótika, reneszánsz, 

humanizmus, szultán, szpáhi, janicsár. 

Személyek: Karolingok, Nagy Károly, Justinianus, Mohamed próféta, 

Aquinói Szent Tamás, IV. Henrik, VII. Gergely, Gutenberg. 

Topográfia: Egyházi (Pápai) Állam, Bizánci Birodalom, Mekka, Német-

római Birodalom, Szentföld, Velence, Firenze. 

Kronológia: 622 (Mohamed futása, a muszlim időszámítás kezdete), 732 (a 

frankok győzelme az arabok felett), 800 (Nagy Károly császárrá 

koronázása), 843 (a verduni szerződés), 1054 (az egyházszakadás), 1215 (a 

Magna Charta kiadása), 1453 (Konstantinápoly elfoglalása). 

 

Tematikai egység A magyarság története a kezdetektől 1490-ig  
Órakeret 

26 óra 

Előzetes tudás 

Mondák a magyarság vándorlásáról, mondák és történetek a 

honfoglalásról, kalandozásokról és az államalapításról. Géza fejedelem 

és (Szent) István király műve. Az Árpád-ház uralkodói, szentjei. Nagy 

Lajos, a hódító és törvényhozó. Hunyadi János a törökellenes 

küzdelmek élén. Hunyadi Mátyás portréja. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló felismeri és tudatosul benne, hogy a magyarság eredetére 

vonatkozó álláspontok különbözősége a források rendkívüli 

hiányosságából és az egyes szaktudományok (történettudomány, 

régészet, nyelvészet) kutatási eredményeinek egymásnak olykor 

ellentmondó adataiból fakad. Felismeri azt is, hogy egy régió vagy 

ország gazdasági és demográfiai megerősödése növeli a katonai 

potenciált, s ez felerősíti az expanzív törekvéseket, illetve a politikai 

megosztottság meggyengíti egy régió vagy egy ország katonai ellenálló 

erejét és agresszióra csábítja a szomszédokat. Látja, hogy a külső 

agresszió egységbe forrasztja a megtámadott ország politikai erőit és 

lakosságát. 

A magyarság korai történetének tanulmányozása során belátja, hogy az 

új tudás elsajátítása, a környező népektől való tanulás, az 

alkalmazkodási képesség fontos feltétele volt népünk fennmaradásának. 

Megérti, hogy a kereszténység felvétele és az erre épülő államalapítás 

teremtette meg a magyar állam megerősödésének és fejlődésének 

feltételeit. Felismeri, hogy az Árpád-korban megszilárdult a keresztény 

magyar állam. A korszak jelentős uralkodói politikai életpályájának 

megismerésén keresztül belátja, hogy Magyarország a közép-európai 
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régió egyik legerősebb államaként fejlődött, sorsa több ponton 

összekapcsolódott a környező államok és Nyugat-Európa fejlődésével. 

Tudja, hogy az ország fejlődésének lehetőségeit lényegesen befolyásolta 

a tatárokkal és az oszmán törökökkel folytatott küzdelem. 

Képes többféleképpen értelmezhető szövegek eltérő jelentésrétegeinek a 

feltárására. Álláspontját tárgyilagos érveléssel tudja előadni. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyar nép eredete, 

vándorlása, a honfoglalás és a 

kalandozások kora.  

Népesség, demográfia 

(vándorlás, migráció). 

 

Árpád-házi uralkodók 

politikai életpályája (Géza és 

Szent István, Szent László, 

Könyves Kálmán, II. András, 

IV. Béla).  

Uralkodók és államférfiak. 

 

A társadalom és a gazdaság 

változásai a honfoglalástól a 

XIII. század végéig. 

 

A Magyar Királyság, mint 

jelentős közép-európai 

hatalom, az Anjouk, 

Luxemburgi Zsigmond és 

Hunyadi Mátyás korában. 

Fölzárkózás, lemaradás. 

 

A magyar rendi állam és az 

Oszmán (Török) Birodalom 

párharca. 

 

Társadalmi és gazdasági 

változások a XIV–XV. 

század folyamán. 

 

A középkori magyar kultúra 

és művelődés emlékei. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Kulcsszavak és 

kulcsmondatok keresése 

szövegben. (Pl. Szent 

István törvényeiben.) 

– Információk gyűjtése és 

önálló rendszerezése, 

értelmezése. (Pl. az 

Aranybulla elemzése, 

korabeli törvényi 

előírások az idegenekről; 

középkori városaink 

jellemzőinek, a lakosság 

összetételének, 

rétegződésének kutatása.) 

– Tanultak felhasználása új 

feladathelyzetben. (Pl. 

korstílusok azonosítása 

magyarországi 

műemlékeken.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Érvek gyűjtése a saját 

vélemény 

alátámasztására, 

ellenvélemények 

cáfolására. (Pl. a magyar 

honfoglalás lefolyása.) 

– Kérdések 

megfogalmazása a 

források 

megbízhatóságára, a 

szerző esetleges 

elfogultságára, rejtett 

szándékaira vonatkozóan. 

(Pl. korabeli utazók, 

krónikaírók leírásainak 

elemzése.) 

– Különbségek felismerése 

Magyar nyelv és irodalom: 

A magyar nyelv rokonsága, 

története, nyelvcsaládok, 

régi magyar nyelvemlékek: a 

Tihanyi apátság alapítólevele, 

Halotti beszéd és könyörgés, 

Ómagyar Mária-siralom. 

Eredetmondák (pl. Arany 

János: Rege a 

csodaszarvasról). 

Janus Pannonius: Pannónia 

dicsérete, Katona József: 

Bánk Bán, Arany János: 

Toldi. 

 

Vizuális kultúra: 

A nagyszentmiklósi kincs, a 

honfoglalás korát feldolgozó 

képzőművészeti alkotások 

megfigyelése, elemzése. 

Román, gótikus és reneszánsz 

emlékek Magyarországon (pl. 

a jáki templom). 

 

Ének-zene: 

Reneszánsz zene: Bakfark 

Bálint. 

 

Matematika: 

Térbeli modellek készítése 

(pl. korstílusok) 

demonstrálásához. 

 

Informatika, 

könyvtárhasználat: 
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és a változások nyomon 

követése egy-egy 

történelmi jelenség 

kapcsán. (Pl. a jobbágy 

fogalom 

jelentésváltozása.) 

– Híres emberek, történelmi 

személyek jellemzése, 

feltevések 

megfogalmazása a 

cselekedeteinek 

mozgatórugóiról. (Pl. 

Hunyadi Mátyás 

külpolitikája.) 

– Történelmi jelenetek 

elbeszélése, eljátszása 

különböző 

szempontokból. Erkölcsi 

kérdéseket felvető 

élethelyzetek 

megismerése és 

bemutatása. (Pl. 

Nándorfehérvár 

ostromának 

rekonstruálása magyar és 

török korabeli források 

alapján.)  

– Különböző szövegek, kép- 

és hanganyagok stb. 

vizsgálata történelmi 

hitelesség szempontjából. 

(Pl. a XIX. századi 

historizáló festészet 

alkotásai [pl. Feszty-

körkép].) 

 

Kommunikáció: 

– Esszé írása történelmi-

társadalmi témákról. (Pl. 

I. Károly gazdasági 

reformjainak okai.) 

– Történelmi, társadalmi 

témák vizuális ábrázolása. 

(Pl. a magyar társadalom 

változásai az Árpád-

korban.) 

 

Tájékozódás térben és 

A Magyar Nemzeti Múzeum 

Magyarország története az 

államalapítástól 1990-ig c. 

állandó kiállítása középkori 

része Hunyadi Mátyás kori 

anyagának feldolgozása 

sétálófüzet kitöltésével. 

Internetes gyűjtőmunka a 

magyarok eredetével 

kapcsolatos elméletek 

témájában. 
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időben: 

 Tanult események, 

jelenségek topográfiai 

meghatározása térképen. 

(Pl. a magyarság 

vándorlásának fő 

állomásai.) 

 Az európai és a magyar 

történelem eltérő időbeli 

ritmusának elemzése. (Pl. 

a kereszténység felvétele, 

államok alapítása.) 

 Egyszerű térképvázlatok 

rajzolása 

információforrások 

alapján. (Pl. a tatárjárás.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 

interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, népességfogyás, 

migráció, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, 

piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, 

államszervezet, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: nyelvrokonság, őstörténet, őshaza, törzsszövetség, kettős 

fejedelemség, honfoglalás, kalandozás, királyi vármegye, ispán, nádor, 

egyházmegye, királyi tanács, tized, szerviens, várjobbágy, vajda, 

Aranybulla, nemesi vármegye, székely, szász, kun, bandérium, aranyforint, 

regálé, harmincad, kapuadó, szabad királyi város, bányaváros, mezőváros, 

úriszék, báró, köznemes, kilenced, ősiség, perszonálunió, végvári rendszer, 

rendi országgyűlés, rendkívüli hadiadó, füstpénz, fekete sereg, corvina. 

Személyek: Árpád, Géza fejedelem, I. (Szent) István, Koppány, I. (Szent) 

László, Könyves Kálmán, Anonymus, II. András, IV. Béla, I. Károly, I. 

(Nagy) Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás. 

Topográfia: Magna Hungaria, Kazár Birodalom, Levédia, Etelköz, 

Vereckei-hágó, Augsburg, Pannonhalma, Esztergom, Székesfehérvár, 

Pozsony, Horvátország, Erdély, Dalmácia, Muhi, Buda, Visegrád, 

Nándorfehérvár. 

Kronológia: 895 táján (a honfoglalás), 955 (az augsburgi csata), 972–997 

(Géza fejedelemsége), 997/1000–1038 (I. /Szent/ István), 1077–1095 (I. 
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/Szent/ László), 1095–1116 (Könyves Kálmán), 1205–1235 (II. András), 

1222 (az Aranybulla kiadása), 1235–70 (IV. Béla), 1241–42 (a tatárjárás), 

1301 (az Árpád-ház kihalása), 1308–42 (I. Károly), 1342–82 (I. /Nagy/ 

Lajos), 1351 (I. /Nagy/ Lajos törvényei), 1387–1437 (Luxemburgi 

Zsigmond), 1444 (a várnai csata), 1456 (a nándorfehérvári diadal), 1458–

90 (I. /Hunyadi/ Mátyás). 

 

d) A fejlesztés várt eredményei, a továbbhaladás feltételei 

Az ókori és középkori egyetemes és magyar kultúrkincs rendszerező megismerésével 

az egyetemes emberi értékek tudatos vállalása, családhoz, lakóhelyhez, nemzethez, 

Európához való tartozás fontosságának felismerése, elfogadása. A korábbi korokban élt 

emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak azonosítása, a különböző 

államformák működési jellemzőinek felismerése. 

Ismerje fel a tanuló a civilizációk történetének jellegzetes sémáját (kialakulás, 

virágzás, hanyatlás). 

Ismerje és mind szélesebb körben alkalmazza a történelem értelmezését segítő 

kulcsfogalmakat és egyedi fogalmakat, az árnyalt történelmi tájékozódás és gondolkodás 

érdekében. 

Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök cselekedeteit a 

közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából értékeli, tudjon példákat 

mondani különböző korok eltérő értékítéleteiről egy-egy történelmi személyiség kapcsán. 

Tudja értelmezni az eltérő uralkodási formák és társadalmi, gazdasági viszonyok közötti 

összefüggéseket. 

Tudja, hogy az egyes népeket vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk alapján azonosítani 

és megismerni. Ismerje fel, hogy a vallási előírások, valamint az államok által 

megfogalmazott szabályok döntő mértékben befolyásolhatják a társadalmi viszonyokat és a 

mindennapokat. Ismerje fel a meghatározó vallási, társadalmi, gazdasági, szellemi 

összetevőket egy-egy történelmi jelenség, folyamat értelmezésénél. 

Tudja, hogy a történelmi jelenségeket, folyamatokat társadalmi, gazdasági, szellemi 

tényezők együttesen befolyásolják. 

Ismerje a keresztény Magyar Királyság létrejöttének, virágzásának és hanyatlásának 

főbb állomásait. Legyen képes érzékelni és elemezni az egyetemes és a magyar történelem 

eltérő időbeli ritmusát, illetve ezek kölcsönhatásait. Tudja az egyes korszakokat komplex 

módon jellemezni és bemutatni. 

Legyen képes a tanuló ismereteket meríteni, beszámolót, kiselőadást készíteni és 

tartani különböző írott forrásokból, történelmi kézikönyvekből, atlaszokból/szakmunkákból, 

statisztikai táblázatokból, grafikonokból, diagramokból és internetről. 

Legyen képes a szerzett információk rendezésére/értelmezésére, és tudja a 

rendelkezésre álló információforrásokat áttekinteni/értékelni is. Tudjon kérdéseket 

megfogalmazni a forrás megbízhatóságára és a szerző esetleges elfogultságára vonatkozóan. 
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Legyen képes különböző magatartástípusok és élethelyzetek megfigyelésére, ezekből 

következtetések levonására. Tudja írott és hallott szövegből a lényeget kiemelni 

tételmondatok meghatározásával, szövegek tömörítésével és átfogalmazásával egyaránt.  

Legyen képes feltevéseket megfogalmazni történelmi személyiségek cselekedeteinek, 

viselkedésének mozgatórugóiról. Legyen képes történelmi helyzeteket elbeszélni, eljátszani a 

különböző szereplők nézőpontjából. 

Legyen képes az időmeghatározásra konkrét kronológiai adatokkal, valamint 

történelmi időszakokhoz kapcsolódóan egyaránt, és tudjon kronológiai adatokat rendszerezni. 

Használja a történelmi korszakok és periódusok nevét. Legyen képes összehasonlítani 

történelmi időszakokat, egybevetni eltérő korszakok emberi sorsait a változások 

szempontjából, és legyen képes a változások megkülönböztetésére is. 

Legyen képes különböző információforrásokból önálló térképvázlatok rajzolására, 

különböző időszakok történelmi térképeinek az összehasonlítására, a történelmi tér 

változásainak leolvasására, az adott témához leginkább megfelelő térkép kiválasztására. 

 

 

3. 10. évfolyam 

a) Tervezett óraszám: 

Heti 3 óra, évi 108 óra, amiből 10 óra összefoglalásra, számonkérésre és az év végi 

szintvizsgára szolgál. 

b) Alapcélok: 

A korábbi, történetek feldolgozásán alapuló, képszerű történelemtanítást felváltja az 

elemző, az oksági viszonyokat kutató jellegű munka. Kiemelt szerepe van a 

problémaközpontú történelemtanításnak, amely adott esetben teljesen eltérő nézőpontok 

ütköztetését is szükségessé teszi. A kulcskompetenciák közül a hatékony és önálló tanulás 

készsége szintjének emelése a legfontosabb feladat. A tanulóknak meg kell ismerniük az 

elsődleges és másodlagos források kezelésének szabályait.  

Az anyaggyűjtéshez nélkülözhetetlen a könyvtárakban, illetve azok anyagában 

(kézikönyvek, lexikonok, atlaszok, ismeretterjesztő folyóiratok stb.), valamint az elektronikus 

adatbázisokban való tájékozódás készségének kialakítása és fejlesztése. A diákoknak ezen a 

képzési és életkori szinten el kell jutni az események elbeszélésétől, a források tartalmi 

ismertetésétől a problémafelvetés, magyarázat, fejtegetés, következtetés és érvelés 

alkalmazásáig, felhasználva a szaknyelvet. Fontos feladat a grafikus kifejezések (diagramok, 

grafikonok) elemzése, majd készítése, képi információhordozók gyűjtése, válogatása, 

készítése, valamint az időben és térben való tájékozódás fejlesztése. 

c) Tananyagtartalom: 

Tematikai egység A világ és Európa a kora újkorban 
Órakeret 

18 óra 
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Előzetes tudás 
Felfedezők, utazók, reformátorok, a Napkirály udvara, a felvilágosodás 

eszméi. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló érzékeli, hogy az emberek a maguk által leghelyesebbnek 

gondolt módon cselekszenek. Az azonban, hogy a különböző korokban 

mit tartottak helyesnek vagy helytelennek jelentős mértékben eltért 

egymástól. Ahhoz, hogy az emberek tetteit és döntéseit helyesen tudjuk 

megítélni, először meg kell érteni a helyzetet, amelyben éltek. Belátja, 

hogy a világ különböző civilizációit összeköti az emberi 

alapszükségletek biztosításának igénye (élelem, biztonság, világ 

megértésének igénye stb.). Megérti, hogy a kultúrák találkozása milyen 

esélyeket és/vagy veszélyeket hordoz magában.  

Képes empatikusan, a leigázottak szempontjából is értékelni a földrajzi 

felfedezéseket és az azt követő gyarmatosítást. 

A tanuló belátja, hogy Amerika felfedezése gyökeresen megváltoztatta a 

világ képét. Felismeri, hogy a kereskedelmi utak feletti ellenőrzés 

általában jelentős hatalmi pozíciót is jelent, valamint hogy a 

kereskedelemi utak terén lezajló változások átrendezik a régiók közötti 

gazdasági erőviszonyokat, hosszú távon jelentős gazdasági, társadalmi 

és politikai következményekkel járnak. Átlátja a tőkés gazdaság 

működési mechanizmusát, felismeri a termelés új szervezeti formáinak 

társadalomformáló hatását. Tudja, hogy a reformáció a katolikus egyház 

világi hatalmával való szembefordulás nyomán jött létre, és érti, hogy a 

hitélet megújítása mellett a protestáns gondolkodásmód 

(önkormányzatiság, hivatásetika) terjesztésével jelentős eszmei és 

társadalmi hatást gyakorolt Európára. Megismeri az európai régiók 

eltérő fejlődését és egymásra hatását. 

Képes összehasonlítani történelmi időszakokat, egybevetni eltérő 

emberi sorsokat. Képes a történelmi tér változásainak leolvasására, az 

adott témához leginkább megfelelő térkép kiválasztására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Amerika ősi kultúrái, a nagy 

földrajzi felfedezések és 

következményeik. 

Felfedezők, feltalálók. 

Függetlenség és alávetettség. 

A fanatizmus jellemzői és 

formái. 

 

Reformáció és katolikus 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés különböző 

típusú forrásokból. (Pl. a 

95 pontból a lutheri tanok 

kimutatása; a barokk 

stílusjegyeinek felismerése 

képek alapján.) 

– Különböző emberi 

Földrajz:  

Földrajzi felfedezések 

topográfiai vonatkozásai, a 

holland mélyföld, a 

Naprendszer. 
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megújulás. 

Vallások szellemi, 

társadalmi, politikai gyökerei 

és hatásai. 

 

Az atlanti hatalmak 

(Hollandia és Anglia) 

felemelkedése. 

Erőforrások és termelési 

kultúrák. 

 

Nagyhatalmi küzdelmek a 

XVII. században és a XVIII. 

század elején. 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

 

Az angol polgárháború és a 

parlamentáris monarchia 

kialakulása. 

A hatalommegosztás formái, 

szintjei. 

 

A francia abszolutizmus és 

hatalmi törekvések. 

 

Közép- és Kelet-Európa a 

XVI–XVII. században. 

 

A tudományos világkép 

átalakulása. 

magatartástípusok, 

élethelyzetek 

megfigyelése, 

következtetések levonása. 

(Pl. a polgárosult angol 

nemesség és a francia 

nemesség 

összehasonlítása.) 

– Információk önálló 

rendszerezése és 

értelmezése. (Pl. a 

harmincéves háború 

okainak csoportosítása.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Érvek gyűjtése a saját 

vélemény alátámasztására, 

ellenérvek gyűjtése 

meghatározott álláspontok 

cáfolására. (Pl. forradalom 

volt-e a XVII. századi 

angliai átalakulás?) 

– A különbségek felismerése 

és a változások nyomon 

követése egy-egy 

történelmi jelenség 

kapcsán. (Pl. az ipari 

termelési keretek – céh, 

kiadási, felvásárlási 

rendszer, manufaktúra – 

összehasonlítása.) 

 

Kommunikáció: 

– Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a XVI. 

századi világkereskedelem 

működése.) 

– Vizuális rendezők 

(táblázatok, ábrák) 

készítése. (Pl. az angol 

polgárháború 

szakaszairól.) 

 

Tájékozódás időben és 

Magyar nyelv és irodalom: 

Shakespeare, Molière. 

 

Dráma és tánc:  

Az angol reneszánsz színház 

és dráma, a francia 

klasszicista színház és dráma. 

 

Vizuális kultúra:  

A barokk stílus. 

 

Ének-zene:  

A barokk zene. 

 

Fizika: 

A földközéppontú és a 

napközéppontú világkép 

jellemzői. A Föld, a 

Naprendszer és a Kozmosz 

fejlődéséről alkotott 

csillagászati elképzelések. 

Kepler törvényei, Newton. 

 

Filozófia: 

Descartes, Bacon, Locke. 
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térben: 

– A történelmi tér 

változásainak leolvasása 

térképekről. (Pl. a 

reformáció egyes 

irányzatainak a 

térhódítása.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi 

forrás, interpretáció, jelentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, népesedés, népességrobbanás, 

népességfogyás, migráció, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, termelési 

egység, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, 

monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, 

szuverenitás, centrum, periféria, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés, antijudaizmus. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: ültetvény, tőke, kapitalizmus, világkereskedelem, 

abszolutizmus, reformáció, protestáns, evangélikus, református, 

ellenreformáció, jezsuita, barokk, manufaktúra, vetésforgó, anglikán, 

puritán, Jognyilatkozat, alkotmányos monarchia, merkantilizmus. 

Személyek: Kolumbusz, Magellán, Vasco da Gama, V. Károly, Luther, 

Kálvin, Kopernikusz, Spinoza, I. Erzsébet, Cromwell, XIV. Lajos, I. (Nagy) 

Péter. 

Topográfia: Németalföld, London, Versailles, Szentpétervár. 

Kronológia: 1492 (Amerika felfedezése), 1517 (Luther fellépése, a 

reformáció kezdete), 1618–48 (a harmincéves háború), 1642–49 (az angol 

polgárháború), 1689 (a Jognyilatkozat kiadása). 

 

Tematikai egység Magyarország a kora újkorban 
Órakeret 

21 óra 
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Előzetes tudás 
A mohácsi csata, a végvári harcok hősei, a hadvezér Zrínyi Miklós, 

kuruc mondák és történetek. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló tudja, hogy a sorsfordító történelmi események nem 

kizárólag egy kiváltó okra vezethetők vissza, és következményeik 

döntően befolyásolhatják egy adott állam/közösség fejlődésének 

lehetőségeit. Értékeli a Rákóczi-szabadságharc idején létrejött széles 

társadalmi összefogás mozgósító erejét és a kölcsönös engedményeken 

alapuló megállapodás hosszú távú jelentőségét.  

Felismeri a kiemelkedő történelmi személyek közösségformáló és 

társadalom-átalakító szerepét. Megérti, hogy a reformáció a 

bibliafordítás, a magyar nyelvű hitélet és a magyar írásbeliség 

fellendülése révén formálta jelentősen a magyar művelődéstörténetet, a 

katolicizmus megújulása során kialakított hagyományok a magyar 

nemzettudat fontos részévé váltak. 

Belátja, hogy az oszmán-török katonai fölény mellett a politikai 

megosztottság is hozzájárult az ország három részre szakadásához. 

Megérti a részekre szakadt ország helyzetét a két nagyhatalom 

ütközőzónájában, és belátja, hogy a török kiűzését a hatalmi 

erőegyensúly felbomlása tette lehetővé. Átlátja a másfél évszázados 

török uralom rövid és hosszú távú következményeit. 

Képes elemezni az egyetemes és magyar történelem eltérő időbeli 

ritmusát, és ezek kölcsönhatásait. Képes különböző 

információforrásokból egyszerű önálló térképvázlatok rajzolására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A Jagelló-kor. 

 

Az ország három részre 

szakadása. 

Függetlenség és alávetettség. 

 

Várháborúk kora. 

Békék, háború, hadviselés. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés 

szaktudományi 

munkákból (pl. Erdély 

aranykoráról). 

– Az internet kritikus 

felhasználása történelmi 

ismeretek szerzésére. (Pl. 

a magyarországi oszmán 

– török építészeti 

emlékekről.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

Magyar nyelv és irodalom: 

A reformáció kulturális 

hatása; Pázmány Péter; 

Zrínyi Miklós: Szigeti 

veszedelem, kuruc költészet, 

Mikes Kelemen. 

 

Ének-zene: 

Szegénylegény katonaénekek 

(pl. Csinom Palkó). 
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A három országrész 

berendezkedése, 

mindennapjai. 

 

A reformáció és a katolikus 

megújulás Magyarországon. 

 

Az Erdélyi Fejedelemség. 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

 

A magyar rendek és a 

Habsburg-udvar konfliktusai. 

 

A török kiűzése 

Magyarországról. 

 

Népesség, társadalom, 

gazdaság és természeti 

környezet a XVI–XVII. 

századi Magyarországon. 

 

A Rákóczi-szabadságharc. 

Egyezmények, szövetségek. 

– Különböző történelmi 

elbeszélések 

összehasonlítása a 

narráció módja 

alapján.(Pl. Brodarics 

István és Szulejmán a 

mohácsi csatáról.) 

– Feltevések 

megfogalmazása egyes 

történelmi jelenségek 

hátteréről, feltételeiről, 

okairól. (Pl. Szapolyai 

királyságának szerepe az 

önálló Erdélyi 

Fejedelemség későbbi 

létrejöttében.) 

 

Kommunikáció: 

– Vizuális rendezők 

(táblázatok, ábrák) 

készítése. (Pl. kép 

alapján váralaprajz 

elkészítése.) 

– Mások érvelésének 

összefoglalása és 

figyelembevétele. A 

véleménykülönbségek 

tisztázása, a saját 

álláspont gazdagítása, 

továbbfejlesztése. (Pl. az 

ország előtt 1526-ban 

álló alternatívák 

megvitatása.) 

– Esszé írása történelmi 

témákról. (Pl. a török 

uralom hatása 

Magyarország 

fejlődésére címmel; 

valamint Schulhof Izsák 

beszámolója Buda 

visszavívásáról c. forrás 

elemzése.) 

 

Tájékozódás időben és 

térben: 

 

Földrajz: 

A természeti környezet 

változása a török korban. 

 

Matematika: 

Képzeletben történő 

mozgatás (pl. átdarabolás 

elképzelése; testháló 

összehajtásának, 

szétvágásoknak az 

elképzelése; testek különféle 

síkmetszetének elképzelése – 

váralaprajz készítése). 

 

Informatika: 

Törökországi magyar 

emlékhelyek keresése az 

interneten, virtuális séta. 
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– Az egyetemes és a 

magyar történelem eltérő 

időbeli ritmusának és 

kölcsönhatásainak 

elemzése. (Pl. a Rákóczi-

szabadságharc és a 

spanyol örökösödési 

háború eseményei 

között.) 

– A történelmi tér 

változásainak leolvasása 

különböző térképekről. 

(Pl. az ellenreformáció 

térnyerésének nyomon 

követése.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, tény és bizonyíték, 

interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességfogyás, migráció, 

életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, 

monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

centrum, periféria, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: örökös jobbágyság, hajdú, vitézlő rend, unitárius, kuruc, 

trónfosztás. 

Személyek: II. Lajos, Szapolyai János, I. Ferdinánd, I. Szulejmán, Dobó 

István, Zrínyi Miklós, Károli Gáspár, Bocskai István, Bethlen Gábor, 

Pázmány Péter, Zrínyi Miklós (a költő és hadvezér), I. Lipót, Savoyai 

Jenő, II. Rákóczi Ferenc. 

Topográfia: Mohács, Kőszeg, Buda, Hódoltság, Eger, Szigetvár, 

Sárospatak, Ónod, Nagyszombat, Bécs. 

Kronológia: 1526 (a mohácsi csata), 1541 (Buda török elfoglalása, az 

ország tényleges három részre szakadása), 1552 (Eger sikertelen török 

ostroma), 1566 (Szigetvár eleste), 1591–1606 (a tizenöt éves háború), 
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1664 (Zrínyi Miklós téli hadjárata, a vasvári béke), 1686 (Buda 

visszafoglalása), 1699 (a karlócai béke), 1703–11 (a Rákóczi-

szabadságharc), 1707 (az ónodi országgyűlés), 1711 (a szatmári béke). 

 

Tematikai egység Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora 
Órakeret 

23 óra 

Előzetes tudás 

A felvilágosodás eszméi; az észak-amerikai gyarmatok függetlenségi 

harca; a francia forradalom vívmányai; a terror; Napóleon; az ipari 

forradalom találmányai. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló megérti, hogy a korszakban a társadalmi és gazdasági 

átalakulás egymást erősítve bontakozott ki, valamint, hogy az ipari 

forradalom máig ható gazdasági, társadalmi folyamatok elindítója volt. 

Látja, hogy a felvilágosodás állította középpontba a világmindenség 

megértésének igényét, a tudományos megismerés elsőbbrendűségét 

állította, és hogy ezzel a tudományok fejlődésének új korszaka 

kezdődött. Belátja, hogy a hatalommegosztás és a képviseleti elv 

általánossá válása a polgári államokban a demokratikus jogok 

gyakorlásának kiterjesztését eredményezte. 

Tudja, hogy a felvilágosodás során fogalmazódtak meg a máig is 

érvényes demokratikus eszmék és elidegeníthetetlen emberi jogok, 

amelyek mind a mai napig a nyugati típusú demokráciák jogrendjének 

alapját képezik. Megszületik az állam és egyház szétválasztásának 

gondolata. Látja, hogy a korszak forradalmi eszméi – szabadság, 

egyenlőség, testvériség – nem egyszer egymást kizáró módon 

valósultak meg. Érzékeli, hogy a hatalmi harcot, harcokat konfliktusok 

és kompromisszumok egymást váltó sorozataként lehet leírni. 

Felismeri, hogy az ipari forradalom, amely új energiaforrások 

hasznosítása mellett új technikai eszközök alkalmazásával és a 

termelési formák átalakításával létrehozta az ipari társadalmat, a 

népesség számszerű gyarapodását, urbanizációt és az ipari munkásság 

létszámának növekedését eredményezte. Ismeri a korszakban kialakult 

politikai ideológiák – liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus, 

szocializmus – jellemzőit, és átlátja, hogy ezek átalakult formában ma is 

léteznek. Látja, hogy a korszak tette az uralkodók és hatalmon levők 

feladatává a közjó szolgálatát, amely szélsőséges formájában zsarnoki, 

terrorisztikus eszközökkel történő „népboldogításhoz” vezetett. 

Tudja az egyes történelmi korszakokat komplex módon elemezni és 
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bemutatni. Képes a változások megkülönböztetésére. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A felvilágosodás. 

Világkép, eszmék, ideológiák, 

társadalomkritika. 

 

A felvilágosult 

abszolutizmus. 

 

Hatalmi átrendeződés a 

XVIII. századi Európában. 

Egyezmények, szövetségek. 

 

Az Egyesült Államok 

létrejötte és alkotmánya. 

A hatalommegosztás formái, 

szintjei. 

 

A francia forradalom eszméi, 

irányzatai, hatása. 

Forradalom, reform és 

kompromisszum. 

 

A napóleoni háborúk 

Európája és a Szent 

Szövetség rendszere. 

 

Az ipari forradalom és 

hatásai. 

A technikai fejlődés feltételei 

és következményei. 

 

A XIX. század eszméi. 

Világkép, eszmék, ideológiák, 

társadalomkritika. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Különböző emberi 

magatartástípusok, 

élethelyzetek 

megfigyelése, 

következtetések 

levonása. (Pl. a tömegek 

bekerülése a 

politizálásba.) 

– Információk önálló 

rendszerezése és 

értelmezése. (Pl. az ipari 

forradalom találmányai 

és jelentőségük.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Feltevések 

megfogalmazása egyes 

társadalmi-történelmi 

jelenségek okairól. (Pl. a 

forradalmi terror és 

szükségessége.) 

– Történelmi személyiségek 

jellemzése, feltevések 

megfogalmazása 

viselkedésük 

mozgatórugóiról. (Pl. 

Robespierre, Napóleon.) 

 

Kommunikáció: 

– Elsődleges történelmi 

források elemzése, 

összefüggések 

felderítése. (Pl. a 

Függetlenségi nyilatkozat 

elemzése és a 

felvilágosodás hatásának 

kimutatása.) 

– Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a 

Magyar nyelv és irodalom:  

A felvilágosodás és a 

romantika, a francia 

Enciklopédia, Voltaire: 

Candide. 

 

Vizuális kultúra: 

Klasszicizmus és romantika. 

 

Ének-zene: ,  

A klasszika zenéje (pl. 

Haydn, Mozart, Beethoven), 

Marseillaise. 

 

Fizika:  

Hőerőgépek, a teljesítmény 

mértékegysége (watt). 

 

Erkölcstan; etika: 

Állampolgárság és nemzeti 

érzés. A szabadság rendje: 

jogok és kötelességek. 

Magánérdek és közjó. 

Részvétel a közéletben. A 

társadalmi igazságosság 

kérdése. 

 

Földrajz:  

Urbanizációs folyamatok és 

hatásaik. 
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hatalommegosztás 

elvének ábrája.) 

– Beszámoló, kiselőadás 

tartása népszerű 

tudományos irodalomból, 

(Pl. a szabadkőművesség 

témájában.) 

– Vizuális rendezők 

(táblázatok, ábrák) 

készítése. (Pl. a francia 

forradalom korszakai.) 

– Események, történetek 

dramatikus 

megjelenítése. (Pl. XVI. 

Lajos pere.) 

– Esszé írása történelmi, 

filozófiai kérdésekről (Pl. 

a „Mi viszi előre a 

világot? Forradalom 

vagy szerves fejlődés” 

témájában.) 

 

Tájékozódás időben és 

térben: 

– Események időrendbe 

állítása. (Pl. a 1848-as 

forradalmak.) 

– A történelmi tér 

változásainak leolvasása 

különböző térképekről. 

(Pl. Lengyelország 

felosztása.) 

 

Filozófia:  

A felvilágosodás filozófusai 

(pl. Diderot, Voltaire, 

Rousseau), a német 

idealizmus (pl. Kant, Hegel), 

Marx. 

 

Biológia-egészségtan: 

Védőoltások (az 

immunológia tudományának 

kezdetei). 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret:  

A modern nyilvánosság 

kialakulása. 

 

Informatika:  

Prezentáció készítése pl. az 

iparipari forradalom 

témájában. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, 

jelentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, népesedés, népességrobbanás, 

népességfogyás, migráció, életmód, város, nemzet, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, 

piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, 

monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, 
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szuverenitás, centrum, periféria, emberi jog, állampolgári jog, 

népképviselet, 

vallás, vallásüldözés, vallásszabadság, lelkiismereti szabadság. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: felvilágosodás, racionalizmus, a hatalmi ágak megosztása, 

természetjog, társadalmi szerződés, népszuverenitás, szabad verseny, 

felvilágosult abszolutizmus, Emberi és polgári jogok nyilatkozata, 

alkotmány, jakobinus, terror, nacionalizmus, emancipáció, antiszemitizmus, 

liberalizmus, konzervativizmus, szocializmus, Szent Szövetség, 

urbanizáció. 

Személyek: Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Adam Smith, II. (Nagy) 

Frigyes, Washington, XVI. Lajos, Danton, Robespierre, Napóleon, 

Metternich, Watt, Stephenson, Marx. 

Topográfia: Párizs, Poroszország, Szilézia, Lengyelország, gyarmatok 

Észak-Amerikában, Waterloo. 

Kronológia: 1776. július 4. (az amerikai Függetlenségi nyilatkozat kiadása, 

az Amerikai Egyesült Államok létrejötte), 1789. július 14. (a Bastille 

ostroma, a francia forradalom kitörése), 1793–1794 (a jakobinus diktatúra), 

1804–1814/15 (Napóleon császársága), 1848 (forradalmak Európában). 

 

Tematikai 

egység 
Az újjáépítés kora Magyarországon 

Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás 
Magyarország újjáépítése a Habsburg Birodalom keretei között. 

Nemzetiségi viszonyok. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló felismeri, hogy az uralkodó és a rendek egymásra utaltsága, a 

központi és a helyi hatalom egyensúlya jelentett garanciát a békés 

építőmunkára, ugyanakkor ahhoz, hogy a változások mértékét és 

jelentőségét helyesen meg tudjuk ítélni, fontos, hogy jól ismerjük a 

változások előtti és utáni helyzetet, és ezt össze tudjuk hasonlítani 

egymással. 

Átlátja, hogy a modernizációs kényszer nyomán alakult ki közéletünkben 

a ma is meglévő „magyar gondolat” és „szabad gondolat” szembenállása. 

Látja, hogy mindez egy soknemzetiségű államot eredményezett, amely 

később nemzetiségi ellentétek és konfliktusok alapjául szolgált. 

Ugyanakkor e nemzetiségek/etnikumok előbb a gazdasági fejlődésben, 
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majd a politikai életben is fontos szerepet játszottak. 

A tanuló tudja, hogy az ország újjáépítése együtt járt más népek, 

nemzetiségek befogadásával/betelepülésével/betelepítésével. Megérti a 

gazdasági, kereskedelmi, kulturális fejlődést. Tudatosul benne, hogy 

Magyarország a Habsburg Birodalom részét képezte, megérti a 

birodalmiságból fakadó problémák lényegét, és reális képet alkot 

Magyarország birodalmon belüli helyzetéről. Érti a vármegyerendszer 

szerepét a függetlenség bizonyos elemeinek a megőrzésében. Látja, hogy 

a változások kedvezően érintették a mezőgazdaság helyzetét, de bizonyos 

értelemben gátját jelentették a hazai ipari termelés kibontakozásának.  

Képes statisztikai, demográfiai adatok komplex elemzésére. Ismereteket 

tud meríteni szakmunkákból is. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Népesség és természeti 

környezet: demográfiai 

változások, az etnikai 

arányok átalakulása. 

Népesség, demográfia 

(vándorlás, migráció). 

Kisebbség, többség, 

nemzetiségek. 

 

A Magyar Királyság 

újjászervezése és helye a 

Habsburg Birodalomban. 

 

A felvilágosult abszolutizmus 

a Habsburg Birodalomban. 

 

Társadalmi és gazdasági 

viszonyok változásai a XVIII. 

században. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, 

grafikonokból, 

diagramokból. (Pl. a 

korszakra vonatkozó 

demográfiai adatok 

elemzése, értékelése.) 

– A tanultak felhasználása 

új feladathelyzetben. (Pl. 

a felvilágosodás 

fogalmainak azonosítása 

a korszak uralkodói 

intézkedéseiben.) 

– Egy történelmi 

oknyomozás 

megtervezése. (Pl. 

Martinovics Ignác 

perújrafelvétele.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Feltevések 

megfogalmazása a 

történelmi személyiségek 

cselekedeteinek, 

viselkedésének 

mozgatórugóiról. (Pl. II. 

Földrajz: 

Magyarország természeti 

adottságai. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Nyelvújítás: Kazinczy 

Ferenc. 

A magyar felvilágosodás 

irodalma: Bessenyei György, 

Csokonai Vitéz Mihály. 

 

Ének-zene: 

A barokk zene (pl. J. S. Bach, 

Händel), a klasszika zenéje 

(pl. Haydn). 

 

Vizuális kultúra: 

Barokk stílusú épületek (pl. a 

fertődi Esterházy-kastély), 

freskók, szobrok és 
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A nemzeti ébredés: a kultúra 

és művelődés változásai. 

József politikai 

életpályájának elemzése.) 

 

Kommunikáció: 

– Önállóan gyűjtött 

képekből összeállítás, 

tabló készítése. (Pl. 

nemzetiségek 

Magyarországon.) 

– Vizuális rendezők 

(táblázatok, ábrák) 

készítése. (Pl. 

jobbágyterheket 

szemléltető ábra 

készítése.) 

 

Tájékozódás térben és 

időben: 

– A történelmi tér 

változásainak leolvasása 

különböző térképekről. 

(Pl. Magyarország etnikai 

összetételének, elemzése.) 

– Egyszerű térképvázlatok 

rajzolása különböző 

információforrások 

alapján. (Pl. a 

népességmozgások 

irányainak megjelenítése.) 

táblaképek Magyarországon,  

 

Informatika: 

könyvtártípusok, 

könyvtártörténet. . 

Grafikonok, diagramok 

készítése a demográfiai 

adatok szemléltetésére. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, 

város, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, 

piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, 

monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

centrum, periféria, vallás. 
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Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: betelepítés, betelepülés, Pragmatica Sanctio, Helytartótanács, 

felső tábla, alsó tábla, vámrendelet, úrbéri rendelet, Ratio Educationis, 

türelmi rendelet, jobbágyrendelet. 

Személyek: III. Károly, Mária Terézia, II. József, Kazinczy Ferenc. 

Topográfia: Határőrvidék, Bácska, Bánát. 

Kronológia: 1723 (Pragmatica Sanctio), 1740–80 (Mária Terézia), 1780–

1790 (II. József). 

 

Tematikai egység 
Reformkor, forradalom és szabadságharc 

Magyarországon 

Órakeret 

23 óra 

Előzetes tudás 
A magyar reformkor képviselői, március 15. mint iskolai ünnepély, a 

forradalom és szabadságharc kiemelkedő személyiségei. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló tudja megkülönböztetni egymástól azokat az okokat, 

amelyek már jóval a vizsgált esemény előtt léteztek azoktól, amelyek az 

esemény közvetlen kiváltó okaiként értékelhetők. Látja, hogy az 

események bekövetkeztének vannak közvetett és közvetlen okai, ezt 

úgy is értelmezhetjük, hogy a dolgok bekövetkeztének mindig vannak 

közvetett feltételei és vannak közvetlen kiváltó okai. 

Megérti, hogy a közös cél eredményezte a forradalom és szabadságharc 

idején létrejövő nemzeti egységet és összefogást, amely számos 

politikai, társadalmi és katonai eredménnyel járt, és hogy mindezt csak 

két nagyhatalom külső katonai agressziója volt képes leverni. 

Érti, hogy a korszakot a nemzeti és a liberális eszme megerősödése, 

valamint az európai centrumhoz való fölzárkózás kényszere határozza 

meg. Belátja, hogy ezek nyomán fogalmazódott meg a jobbágyi és rendi 

viszonyok megszüntetésének, az érdekegyesítés, a közteherviselés, 

valamint a nemzeti nyelv és kultúra megteremtésének szükségessége, 

amelyek a polgári viszonyok és a nemzeti önállóság megteremtését 

célozzák. Tudja, hogy e célok megvalósítása állította középpontba 

azokat a nagyformátumú politikusokat, akik túllépve egyéni érdekeiken, 

egymást kiegészítve a közösség hosszú távú érdekeit szolgáló 

reformprogramok mellé állították a közvéleményt. 

Képes felidézni a polgárosodó Magyarország kiépülésének meghatározó 

gondolatait, megidézni annak kulcsszereplőit, egyszerűbb biográfiákat 
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összeállítani. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az átalakuló társadalom és 

gazdaság. 

Nők és férfiak életmódja és 

társadalmi helyzete, 

életformák. 

 

A reformeszmék kialakulása 

és terjedése: Széchenyi István 

programja. 

Fölzárkózás, lemaradás. 

 

A reformmozgalom 

kibontakozása. 

A nemzeti ébredés és a 

nemzetiségi kérdés. 

Kisebbség, többség, 

nemzetiségek. 

 

A reformkori művelődés, 

kultúra. 

 

A forradalom és 

szabadságharc nemzetközi 

keretei. 

 

Az 1848-as forradalom és 

vívmányai, az áprilisi 

törvények. 

Forradalom, reform és 

kompromisszum. 

 

A szabadságharc története. 

Békék, háború, hadviselés. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Különböző emberi 

magatartástípusok, 

élethelyzetek 

megfigyelése, 

következtetések 

levonása. (Pl. a nemesi 

életszemlélet 

megismerése Pulszky 

Ferenc műve alapján.) 

– Egy történelmi 

oknyomozás 

megtervezése. (Pl. Petőfi 

Sándor halála.) 

Kritikai gondolkodás: 

– Híres emberek, történelmi 

személyiségek jellemzése, 

feltevések 

megfogalmazása 

viselkedésük 

mozgatórugóiról. (Pl. 

Széchenyi István, Görgei 

Artúr; az 

érdekegyesítéssel és a 

törvény előtti 

egyenlőséggel 

kapcsolatos viták 

bemutatása.) 

– Különböző szövegek, 

hanganyagok, filmek stb. 

vizsgálata a történelmi 

hitelesség szempontjából. 

(Pl. Németh László Az 

áruló című történeti 

drámája.) 

 

Kommunikáció: 

– Elsődleges történelmi 

források elemzése, 

összefüggések 

felderítése. (Pl. Széchenyi 

Magyar nyelv és irodalom:  

A felvilágosodás és a 

reformkor irodalma. 

Nemzeti dráma, nemzeti 

színjátszás kezdetei. 

 

Dráma és tánc:  

A XIX. századi magyar 

színház és dráma néhány 

alkotása: Katona József: 

Bánk bán, Vörösmarty 

Mihály: Csongor és Tünde. 

 

Vizuális kultúra:  

Klasszicizmus és romantika 

(pl. Pollack Mihály: Nemzeti 

Múzeum). 

 

Ének-zene:  

Himnusz, Szózat, Erkel 

Ferenc: Hunyadi László – a 

nemzeti opera születése, Liszt 

Ferenc. 

 

Földrajz:  

Magyarország természeti 

adottságai, 

folyamszabályozás. 

 

Informatika:  

Glog (interaktív tabló) 

készítése Széchenyi István 



 

258 

 

programja a Stádium 12 

pontja alapján.) 

– Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a 

reformkori rendi 

országgyűlés felépítése és 

a törvényhozás menete.) 

– Események, történetek, 

jelenségek dramatikus 

megjelenítése. (Pl. 

Széchenyi és Kossuth 

vitája.) 

 

Tájékozódás időben és 

térben: 

– Az európai történelem és 

a magyar történelem 

kölcsönhatásainak 

elemzése. (Pl. az 1848-as 

forradalmak 

kölcsönhatásai.) 

 Események időrendbe 

állítása. (Pl. a pesti 

forradalom eseményei.) 

gyakorlati újításairól. 

Az 1848-49-es szabadságharc 

számítógépes stratégiai játék 

alkalmazása. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, jelentőség, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, 

város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, 

monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

centrum, periféria. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: reform, polgári átalakulás, liberális nemesség, centralista, 

cenzúra, államnyelv, önkéntes és kötelező örökváltság, közteherviselés, 

érdekegyesítés, védővám, márciusi ifjak, nemzetőrség, áprilisi törvények, 

felelős kormány, sajtószabadság, népképviselet, cenzusos választójog, 

jobbágyfelszabadítás, tavaszi hadjárat, Függetlenségi nyilatkozat, 
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nemzetiségi törvény. 

Személyek: Széchenyi István, Wesselényi Miklós, Kölcsey Ferenc, Deák 

Ferenc, Kossuth Lajos, Eötvös József, Metternich, Batthyány Lajos, 

Szemere Bertalan, Petőfi Sándor, Jellasics, Görgei Artúr, Ferenc József, 

Windischgrätz, Bem József. 

Topográfia: Pest-Buda, Vaskapu, Pákozd, Isaszeg, Debrecen, Világos. 

Kronológia: 1830 (Széchenyi István: Hitel című művének megjelenése, a 

reformkor kezdete), 1832–36 (rendi országgyűlés), 1844 (a magyar nyelv 

államnyelvvé nyilvánítása), 1848. március 15. (forradalom Pesten), 1848. 

április 11. (az áprilisi törvények), 1848. szeptember 29. (a pákozdi csata), 

1849. április 6. (az isaszegi csata), 1849. április 14. (a függetlenség 

kimondása), 1849. május 21. (Buda felszabadítása), 1849. augusztus 13. (a 

világosi fegyverletétel). 

 

d) A fejlesztés várt eredményei, a továbbhaladás feltételei 

A kora újkori egyetemes és magyar kultúrkincs rendszerező megismerésével az 

egyetemes emberi értékek tudatos vállalása, családhoz, lakóhelyhez, nemzethez, Európához 

való tartozás fontosságának felismerése, elfogadása. 

A múltat és a történelmet formáló, összetett folyamatok, látható és háttérben 

meghúzódó összefüggések felismerése, és ezek erkölcsi-etikai aspektusainak azonosítása. 

A korábbi korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak 

azonosítása, a különböző államformák működési jellemzőinek felismerése. 

Ismerje és mind szélesebb körben alkalmazza a történelem értelmezését segítő 

kulcsfogalmakat és egyedi fogalmakat, az árnyalt történelmi tájékozódás és gondolkodás 

érdekében. 

Tudja értelmezni az eltérő uralkodási formák és társadalmi, gazdasági viszonyok 

közötti összefüggéseket. Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, 

nemzeti hősök cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából 

értékeli, tudjon példákat mondani különböző korok eltérő értékítéleteiről egy-egy történelmi 

személyiség kapcsán.  

Ismerje fel, hogy a vallási előírások, valamint az államok által megfogalmazott 

szabályok döntő mértékben befolyásolhatják a társadalmi viszonyokat és a mindennapokat. 

Tudja, hogy a történelmi jelenségeket, folyamatokat társadalmi, gazdasági, szellemi tényezők 

együttesen befolyásolják. 

Ismerje a világ és az európai kontinens eltérő fejlődési irányait, ezek társadalmi, 

gazdasági és szellemi hátterét. Tudja azonosítani Európa különböző régióinak eltérő fejlődési 

útjait. 

Ismerje a magyar kora újkor háborús időszakait és a békés időszakok építőmunkájának 

eredményeit, valamint a polgári Magyarország kiépülésének meghatározó gondolatait és 

kulcsszereplőit. 
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Legyen képes a tanuló ismereteket meríteni, beszámolót, kiselőadást készíteni és 

tartani különböző írott forrásokból, történelmi kézikönyvekből, atlaszokból/szakmunkákból, 

statisztikai táblázatokból, grafikonokból, diagramokból és internetről. Legyen képes 

folyamatábrát, diagramot, vizuális rendezőt (táblázatot, ábrát) készíteni, történelmi témákat 

vizuálisan ábrázolni. 

Legyen képes a szerzett információk rendezésére/értelmezésére, és tudja a 

rendelkezésre álló információforrásokat áttekinteni/értékelni is. Tudjon kérdéseket 

megfogalmazni a forrás megbízhatóságára és a szerző esetleges elfogultságára vonatkozóan. 

Legyen képes különböző magatartástípusok és élethelyzetek megfigyelésére, ezekből 

következtetések levonására. Tudja írott és hallott szövegből a lényeget kiemelni 

tételmondatok meghatározásával, szövegek tömörítésével és átfogalmazásával egyaránt. 

Legyen képes a többféleképpen értelmezhető szövegek jelentésrétegeinek feltárására. 

Legyen képes feltevéseket megfogalmazni történelmi személyiségek cselekedeteinek, 

viselkedésének mozgatórugóiról. Legyen képes történelmi helyzeteket elbeszélni, eljátszani a 

különböző szereplők nézőpontjából. 

Legyen képes saját véleményét megfogalmazni, közben legyen képes vitában a 

tárgyilagos érvelés és a személyeskedés megkülönböztetésére. 

Legyen képes az időmeghatározásra konkrét kronológiai adatokkal, valamint 

történelmi időszakokhoz kapcsolódóan egyaránt, és tudjon kronológiai adatokat rendszerezni. 

Használja a történelmi korszakok és periódusok nevét. Legyen képes összehasonlítani 

történelmi időszakokat, egybevetni eltérő korszakok emberi sorsait a változások 

szempontjából, és legyen képes a változások megkülönböztetésére is. 

Legyen képes érzékelni és elemezni az egyetemes és a magyar történelem eltérő 

időbeli ritmusát, illetve ezek kölcsönhatásait. Tudja az egyes korszakokat komplex módon 

jellemezni és bemutatni. 

Legyen képes különböző információforrásokból önálló térképvázlatok rajzolására, 

különböző időszakok történelmi térképeinek az összehasonlítására, a történelmi tér 

változásainak leolvasására, az adott témához leginkább megfelelő térkép kiválasztására. 

 

 

4. 11. évfolyam 

a) Tervezett óraszám: 

Heti 3 óra, évi 108 óra, amiből 10 óra összefoglalásra, számonkérésre és az év végi 

kisérettségire szolgál. 

b) Alapcélok: 

A középiskolai történelemtanítás a 11. évfolyamtól már fokozottan az érettségire való 

felkészülés/felkészítés jegyében telik el. Mindazon fejlesztési területeket és 

kulcskompetenciákat kiemeljük és elmélyítjük, amelyek a történelemtanítás során szerepet 

játszanak. Ezek közül a legfontosabb a nemzeti azonosságtudat kialakítása és a hazafias 

nevelés, valamint az aktív állampolgárságra és demokráciára nevelés. Fontos, hogy tanulóink 

hazájukhoz hű, nemzeti, népi kultúránk értékeit ismerő és becsülő, a demokratikus jogállam 
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iránt elkötelezett, a közügyekben aktívan részt vevő, a társadalmi és etnikai sokszínűséget 

értékként kezelő, a kisebbségi kultúrákat ismerő, el- és befogadó állampolgárokká váljanak. 

Ehhez használjuk fel és tudatosítsuk a közelmúlt történelmének értékeit (jeles magyar 

történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók 

munkásságát), közös társadalmi és állami sikereinket (pl. a rendszerváltozás, a demokratikus 

jogállam kiépítése, békés nemzetegyesítés, csatlakozásunk az európai közösséghez és az 

atlanti katonai szövetséghez), kitérve történelmünk árnyoldalainak bemutatására, 

feldolgozására is.  

A tanulói kompetencia fejlesztésének területei közül első helyen a 11–12. 

évfolyamokon is a források használata és értékelése említhető. A forrásokból történő önálló 

adatgyűjtés mellett elvárt a történelmi háttér ismeretében következtetések levonása is. 

Mindehhez nemcsak a szakszókincs alapos ismerete szükséges, hanem az egyes történelmi 

fogalmak meghatározása is, annak tudatában, hogy azok a különböző történelmi korokban 

változó jelentésűek lehetnek. A történelemtanítás fontos eleme a középiskolai oktatás záró 

szakaszában is a tanulók történelmi időben és térben való tájékozódó-képességének 

fejlesztése. Ez a kronológiai és topográfiai adatok megismerésén és megtanulásán túl azok 

egységben látását, az események sorrendjének (diakrónia) és az egy időben zajló 

történéseknek (szinkrónia) a felismerését is célozza. Ezen a szinten már elvárt egyszerű 

kronológiai táblázatok önálló készítése, valamint kronológiai munkák használata is. Fontos a 

történelmi tér változásainak felismerése, a történelmi és földrajzi térképek összekapcsolása, 

valamint az ökológiai szemlélet kialakítása a történelmi jelenségek értelmezésében. 

 

c) Tananyagtartalom: 

Tematikai egység A nemzetállamok és a birodalmi politika kora 
Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 
Az egységes Olaszország és Németország létrejötte. Polgárháború az 

Amerikai Egyesült Államokban. Birodalmak versenye a világ 

újrafelosztásáért, élet a gyarmatokon. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló látja, hogy az okok közötti összefüggések vizsgálata segít 

annak a megállapításában, hogy mely tényezők játszották a 

legfontosabb szerepet az események bekövetkeztében. Felismeri, hogy a 

történelmi események magyarázata nagyon sok esetben az egyének és 

csoportok személyes indítékainak feltárásán és bemutatásán alapul. 

mely állami keretként. Tudja, hogy a modern polgári államszervezet új 

funkciói kiterjedtek az oktatásra, az egészségügyre és a 

szociálpolitikára. Megérti azokat a régi fejlődési kereteket szétfeszítő 

törekvéseket, amelyek szükségszerűen vezettek el egy olyan mértékű 

hatalmi versengéshez, amely beletorkollott az első világháborúba. 

Felismeri, hogy a nemzetállami keret képes hatékonyan megjeleníteni, 

megvédeni egy nemzet érdekeit, melynek tagjainak jogai ekkor számos, 
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a közösséget összetartó elemmel bővültek. 

Érti, hogy a nacionalista eszme terjedése, az ipari forradalom belső 

piacteremtő képessége együttesen segítették elő a nemzetállamok 

létrejöttét. Felismeri, hogy a különböző nemzetállamok 

megteremtésének igénye és a tőkés termelés állandó bővítésének 

kényszere magában hordozta a nemzetek közötti versengés 

kiéleződését, amely többek között a gyarmatosítás új szakaszának 

megjelenését eredményezte. Belátja, hogy az ipari forradalom újabb 

szakaszának eredményei (új iparágak, találmányok stb.) számos 

árnyoldallal (környezetkárosítás, társadalmi egyenlőtlenségek 

növekedése) jártak. 

Képes saját ismeretforrások segítségével történelmi oknyomozásra, 

ehhez önálló jegyzetelésre, tudatos és kritikus internethasználatra. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Nemzetállami törekvések 

Európában (Olaszország, 

Németország, a balkáni 

államok). 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

 

Az Amerikai Egyesült 

Államok polgárháborúja és 

nagyhatalommá válása. 

 

Társadalmi és gazdasági 

változások a centrum 

országaiban. 

 

Az iparosodás új szakaszának 

hatásai (társadalom, 

gondolkodás, életmód, épített 

és természeti környezet). 

Technikai fejlődés feltételei 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, 

grafikonokból, 

diagramokból. (Pl. az 

egyenlőtlen fejlődés 

fogalmának értelmezése.) 

– Önálló információgyűjtés 

különböző médiumokból. 

(Pl. az ipari forradalom 

második szakaszának 

találmányai; a Dreyfus-

ügy.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Különbségek felismerése 

és a változások nyomon 

követése egy-egy 

történelmi jelenség 

kapcsán. (Pl. szövetségi 

rendszerek.) 

– Híres emberek, történelmi 

személyek jellemzése, 

feltevések 

megfogalmazása a 

történelmi személyiségek 

Földrajz: 

Kontinensek földrajza, 

Európa országai, Balkán, a 

városfejlődés szakaszai. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Stendhal, Balzac, Victor 

Hugo, Puskin, Zola, 

Dosztojevszkij, Verlaine, 

Rimbaud, Baudelaire, Keats. 

 

Vizuális kultúra: 

Eklektika, szecesszió és az 

izmusok meghatározó alkotói 

és művei. 

 

Ének-zene: 

Verdi, Puccini, Wagner, 
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és következményei. 

 

A munkásság 

érdekképviseleti és politikai 

mozgalmai, szervezetei. 

 

A modern polgári állam 

jellegzetességei. 

Hatalommegosztás formái, 

színterei. 

 

Az Európán kívüli világ 

változásai a XIX. század 

második felében: gyarmati 

függés, a birodalmak 

versenye a világ 

újrafelosztásáért. 

Függetlenség, alávetettség, 

kisállamok, nagyhatalmak. 

cselekedeteinek, 

viselkedésének 

mozgatórugóiról. (Pl. 

Bismarck politikai 

pályája.) 

– Önálló vélemény 

megfogalmazása 

történelmi eseményekről, 

szereplőkről, 

jelenségekről, filozófiai 

kérdésekről. (Pl. a 

gyarmatosítás 

ideológiája.) 

 

 

Kommunikáció: 

– Esszé írása történelmi – 

társadalmi témákról. (Pl. a 

technikai fejlődés hatása a 

környezetre és az 

életmódra.) 

– Mások érvelésének 

összefoglalása és 

figyelembe vétele. A 

véleménykülönbségek 

tisztázása, a saját álláspont 

gazdagítása, 

továbbfejlesztése. (Pl. 

rabszolgakérdés, női 

emancipáció.) 

 

Tájékozódás térben és 

időben: 

– Történelmi időszakok 

összehasonlítása a 

változások mennyisége és 

gyorsasága szempontjából. 

(Pl. gyarmatbirodalmak 

kiterjedése a XIX. század 

elején és végén.) 

– Események, jelenségek, 

tárgyak, személyek 

időrendbe állítása. (Pl. az 

olasz és a német egység 

Debussy. 

 

Fizika: 

Tudósok, feltalálók:  

Faraday, Helmholz. 

 

Kémia: 

Meyer, Mengyelejev, Curie 

házaspár. 

 

Biológia-egészségtan: 

Pasteur, Darwin: 

evolúcióelmélet. 

 

Testnevelés és sport: 

Újkori olimpiák. 
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megvalósulásának fő 

területi lépései.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, tény és bizonyíték, 

interpretáció. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, 

életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, 

monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, demokrácia, népképviselet, 

közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, 

vallás, vallásüldözés, jogegyenlőség, emancipáció, 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: monopólium, futószalagos termelés, polgári állam, 

középosztály, városiasodás, emancipáció, antiszemitizmus, cionizmus, 

szakszervezet, keresztényszocializmus, szociáldemokrácia, egyenlőtlen 

fejlődés, nagyhatalom, hármas szövetség, antant, keleti kérdés. 

Személyek: III. Napóleon, Garibaldi, Bismarck, II. Vilmos, Lincoln, 

Rotschildok, Viktória királynő, XIII. Leó. 

Topográfia: Piemont, Olaszország, Német Császárság, Szuezi-csatorna, 

Elzász-Lotaringia, Balkán. 

Kronológia: 1853–56 (a krími háború), 1859 (a solferinoi ütközet), 1861–

65 (az Egyesült Államok polgárháborúja), 1866 (a königgrätzi csata), 1871 

(a Német Császárság létrejötte), 1882 (a hármas szövetség megalakulása), 

1907 (a hármas antant létrejötte). 

 

Tematikai egység 
A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora 

Magyarországon 

Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás 

Megtorlás, önkényuralom és kiegyezés. Magyarország fejlődése a 

dualizmus korában, a Monarchia együtt élő népei, a nemzetiségek 

helyzete. 

A tematikai  A tanuló megérti, hogy a szabadságharc idegen katonai erővel történt 
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egység nevelési-

fejlesztési céljai 

leverése nem járt együtt az összes vívmány megsemmisítésével, hiszen 

azok egy részére (pl. jobbágyfelszabadítás) az új hatalomnak is 

szüksége van saját helyzete stabilizálásához. 

Átlátja, hogy az új polgári világ kiépülése Magyarországon számos 

vonatkozásban értékteremtéssel és értékvesztéssel járt, így az európai 

élmezőnyhöz való felzárkózási kísérlete az eredmények mellett számos 

– akár máig ható – társadalmi, gazdasági és szellemi, ideológiai 

ellentmondást is magában hordozott. Belátja, hogy Magyarországon a 

dualizmus korában következett be a – máig meglévő – szakadás az elit- 

és a tömegkultúra között. 

Megérti, hogy a kiegyezés reális kompromisszum volt, amely megfelelt 

a kor erőviszonyainak. Látja a kiegyezés hosszú távú hatásait 

Magyarország fejlődésére, mely folyamatban a hazai zsidó polgárság 

kiemelkedő szerepet játszott. Felismeri, hogy a dualizmus korában a 

magyar sajtó a modernizálódó magyar állam negyedik hatalmi ágává 

alakult. 

Képes különböző történelmi elbeszéléseket egybevetni egymással. Tud 

jeleneteket elbeszélni, erkölcsi kérdéseket felvető élethelyzeteket 

felismerni és bemutatni. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szabadságharcot követő 

megtorlás és önkényuralom  

 

A kiegyezés létrejötte és 

tartalma. 

Államformák, államszervezet. 

 

A kiegyezéshez fűződő viták, 

a kiegyezés alternatívái. 

 

Politikai élet, társadalmi 

változások és gazdasági 

fejlődés a dualizmus korában. 

Fölzárkózás, lemaradás; 

Népesség, demográfia. 

 

Budapest világvárossá válása. 

 

A nemzetiségi kérdés 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Példák gyűjtése a 

szabadságharcot követő 

megtorlás és üldöztetés 

magyar, valamint más 

nemzetiségű áldozatairól, 

formáiról, eszközeiről, 

méretéről. (Pl. a lengyel, 

olasz és német 

származású honvéd 

tisztek kivégzése, a hazai 

zsidó közösségekre kirótt 

hadisarc.) 

– Ismeretszerzés 

különböző írásos 

forrásokból, statisztikai 

táblázatokból. (Pl. a 

dualizmuskori gyáripar.) 

– Egy történelmi 

oknyomozás 

Magyar nyelv és irodalom: 

Arany János: A walesi 

bárdok, a századforduló 

irodalmi élete (pl. a Nyugat). 

 

Vizuális kultúra: 

Romantika és realizmus (pl. 

Munkácsy Mihály), a 

szecesszió és eklektika 

jellemzői (pl. Steindl Imre: 

Országház). 

 

Ének-zene: 

Liszt Ferenc, az operett 
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alakulása, a zsidó 

emancipáció. 

 

A dualizmus válságjelei. 

 

A tudomány és művészet a 

dualizmus korában. 

 

Életmód a századfordulón. 

megtervezése.  

 

Kritikai gondolkodás: 

– Erkölcsi kérdéseket 

felvető élethelyzetek 

felismerése, bemutatása. 

(Pl. az aradi vértanúk 

búcsúlevelei, a tiszaeszlári 

vérvád képtelensége.) 

– Különböző történelmi 

elbeszélések 

összehasonlítása a 

narráció módja alapján. 

(Pl. a kiegyezés mérlege 

Eötvös József és Kossuth 

Lajos írásai alapján.) 

– Feltevések 

megfogalmazása egyes 

jelenségek hátteréről, 

feltételeiről, okairól. (Pl. 

a zsidó emancipáció okai, 

a zsidóság részvétele a 

modernizációban.) 

 

Kommunikáció: 

– Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a 

dualizmus pártviszonyai.) 

– Vizuális rendezők 

(táblázatok, ábrák) 

készítése. (Pl. a dualista 

állam.) 

– Beszámoló, kiselőadás 

tartása történelmi 

forrásszövegek alapján. 

(Pl. dualizmuskori 

színházkultúra.) 

– Események, történetek, 

jelenségek mozgásos, 

táncos, dramatikus 

megjelenítése. (Pl. 

jelenetek egy pesti 

kávéház 

mindennapjaiból.) 

Tájékozódás időben és 

születése, Bartók Béla, 

Kodály Zoltán. 

 

Földrajz: 

Folyamszabályozás, 

természetkárosítás, árvizek 

kiváltó okai. 

 

Fizika:  

Az elektrifikáció, a 

transzformátor, a villamos 

mozdony, a karburátor. 

 

Testnevelés és sport: 

Magyar olimpiai részvétel – 

Hajós Alfréd, magyar 

sikersportágak (pl. úszás, 

vívás). 

 

Informatika: 

Internetes forrásgyűjtés pl. a 

dualizmus kori élclapok 

(Bolond Miska, Borsszem 

Jankó, Üstökös) anyagából. 
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térben: 

– Az európai történelem és 

a magyar történelem 

kölcsönhatásainak 

elemzése. (Pl. a 

kiegyezés létrejöttét 

elősegítő külpolitikai 

tényezők számbavétele.) 

– A történelmi tér 

változásainak leolvasása 

különböző térképekről. 

(Pl. a magyarországi 

vasúthálózat fejlődése.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, tény 

és bizonyíték, jelentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, korfa, 

népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, 

nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági 

teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, 

adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, önkényuralom, hatalmi ág, 

egyeduralom, monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, 

szuverenitás, centrum, periféria, népképviselet, 

vallás, jogegyenlőség, emancipáció, 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: emigráció, passzív ellenállás, húsvéti cikk, kiegyezés, 

dualista monarchia, közös ügy, gazdasági kiegyezés, Dunai 

Konföderáció, nemzetiségi törvény, horvát-magyar kiegyezés, 

Szabadelvű Párt, Szociáldemokrata Párt, választójog, torlódó 

társadalom, úri középosztály, dzsentri, kivándorlás, asszimiláció, zsidó 

emancipáció, állami anyakönyvezés, polgári házasság, népoktatás, 

millennium. 

Személyek: Haynau, Alexander Bach, Deák Ferenc, Andrássy Gyula, 

Tisza Kálmán, Baross Gábor, Wekerle Sándor, Tisza István, Jászi 

Oszkár, Puskás Tivadar, Kandó Kálmán, Ganz Ábrahám. 

Topográfia: Arad, Osztrák-Magyar Monarchia, Budapest, Bécs, Fiume, 
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Bosznia-Hercegovina. 

Kronológia: 1849. október 6. (az aradi vértanúk kivégzése), 1865 (Deák 

Ferenc húsvéti cikke), 1867 (a kiegyezés, Ferenc József 

megkoronázása), 1868 (a nemzetiségi és népiskolai törvény, a horvát-

magyar kiegyezés), 1875–90 (Tisza Kálmán miniszterelnöksége), 1873 

(Budapest létrejötte), 1896 (a millennium), 1905 (a Szabadelvű Párt 

választási veresége, belpolitikai válság). 

 

Tematikai egység Az első világháború és következményei 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 
A tudomány és technika fejlődésének új szakasza. Nagyhatalmi 

konfliktusok és a szövetségi rendszerek kialakulása. A keleti kérdés.  

A dualista monarchia válsága.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló megérti, hogy ugyanazzal a történelmi eseménnyel 

kapcsolatban az okok és a következmények kiválasztása és logikai 

összerendezése között jelentős különbségek lehetnek. Érzékeli, hogy az 

okozati összefüggések feltárása közötti különbségek miatt lényeges 

eltérések lehetnek ugyanazon történelmi esemény bemutatása, 

értelmezése és értékelése között. Látja az első világháború 

kirobbanásához vezető okokat, és azok komplex jellegét. Felismeri, hogy 

a korábban kialakult nagyhatalmi egyensúly felbomlása, a gyarmatokért 

való versengés, a létrejövő katonai szövetségek, a fegyverkezési verseny 

és a megoldatlan balkáni helyzet együttesen vezetett a háborúhoz. Érti, 

hogy az új hadászati eszközök és módszerek alkalmazása elhúzódó 

harcokkal és óriási ember- és anyagi veszteséggel jártak, és minden 

állampolgárt érintettek. 

Felismeri a háború sajátos, az emberi történelemben ez idáig nem létező 

új vonásait. Tisztában van a háború emberiségre gyakorolt romboló 

morális hatásaival. Ismeri és érti a trianoni trauma lényegét, máig tartó 

hatásainak mozgatórugóit. Megérti, hogy a későbbi győztesek olyan – 

sok tekintetben irracionális, megalázó – békeszerződéseket 

kényszerítettek rá a legyőzöttekre, melyekkel igazolni lehetett a háborús 

társadalmi áldozatvállalás értelmét, ugyanakkor ezek magukban 

hordozták egy újabb fegyveres konfliktus kényszerét. 

Reálisan értékeli a történelmi tényeket, figyelembe véve a háborút lezáró 

békerendszert. Felismeri a békerendszer keltette új ellentmondásokat, 

különös tekintettel a kelet-közép-európai régióra. Érti az oroszországi 

események társadalmi, gazdasági, ideológiai hátterét és az emberi 
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történelem további alakulására gyakorolt hatásait. Látja, hogy a 

világháború Európa hatalmi pozícióvesztését, az Egyesült Államok 

centrális helyzetbe kerülését, a bolsevizmus hatalomra jutását, a 

tömegdemokráciák kialakulását, valamint a korábban egységesülő 

világpiac felbomlását eredményezte. 

Képes különböző szövegek, hanganyagok, filmek stb. vizsgálatára és 

megítélésére a történelmi hitelesség szempontjából. Önálló véleményt 

tud megfogalmazni történelmi eseményekről. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az első világháború. 

Hadviselés. 

 

Magyarország az első 

világháborúban. 

 

A februári forradalom és a 

bolsevik hatalomátvétel. A 

diktatúra kiépülése Szovjet-

Oroszországban. 

A háborús vereség 

következményei 

Magyarországon: az Osztrák-

Magyar Monarchia 

felbomlása, az őszirózsás 

forradalom, a 

tanácsköztársaság. 

 

Az első világháborút lezáró 

békerendszer. 

 

A trianoni békediktátum. 

Kisebbség, többség, 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, 

diagramokból. (Pl. 

háborús veszteségek.) 

 Önálló információgyűjtés 

adott témához különböző 

médiumokból. (Pl. 

haditudósítások, 

plakátok.) 

 Információk gyűjtése 

múzeumokban. (Pl. a 

korszak helytörténeti 

vonatkozásai.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Különböző szövegek, 

képek, plakátok, 

karikatúrák vizsgálata a 

történelmi hitelesség 

szempontjából. (Pl. 

Ferenc József korának 

plakátjai, karikatúrái.) 

 Tanult ismeretek 

problémaközpontú 

elrendezése. (Pl. 

hadicélok, haditervek – 

békecélok, békeelvek, és 

ezek megvalósulása.) 

 

Kommunikáció: 

Földrajz:  

Európa domborzata és 

vízrajza. 

 

Magyar nyelv és irodalom:  

Móricz Zsigmond: Barbárok, 

Ady Endre, Babits Mihály 

háborús versei. 

 

 

Kémia:  

Hadászatban hasznosítható 

vegyi anyagok. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

Tömegkommunikáció, 

médiumok hatása a 

mindennapi életre. 
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nemzetiségek. 

 

Új államok Közép-

Európában. A határon túli 

magyarság sorsa.  

Kisállamok, nagyhatalmak. 

 Esszé írása történelmi-

társadalmi témákról (Pl. a 

trianoni békediktátum 

hatásai.) 

 Mások érvelésének 

összefoglalása és 

figyelembe vétele. A 

véleménykülönbségek 

tisztázása. (Pl. 

Magyarország részvétele 

a világháborúban.) 

 Történetek dramatikus 

megjelenítése. (Pl. a 

magyar delegáció 

részvétele a 

béketárgyalásokon.) 

 

Tájékozódás térben és 

időben: 

 Kronológiai adatok 

rendezése. (Pl. a háború 

kiemelkedő eseményeinek 

időrendje.) 

 Néhány kiemelt esemény, 

jelenség topográfiai 

adatainak elhelyezése 

vaktérképen. (Pl. a 

békeszerződések területi 

vonatkozásai.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 

interpretáció, jelentőség, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, migráció, életmód, város, nemzet, 

nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, demokrácia, 

monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, 

szuverenitás, centrum, periféria, 
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vallás, monoteizmus, vallásüldözés, antiklerikalizmus. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: villámháború – állóháború/állásháború, központi hatalmak, 

frontvonal, hátország, antant, jóvátétel, Népszövetség, revízió, reváns, 

bolsevik, szovjet, kommunizmus, őszirózsás forradalom, Kommunisták 

Magyarországi Pártja (KMP), egypártrendszer, proletárdiktatúra, 

ellenforradalom, kormányzó, vörösterror, fehérterror. 

Személyek: Lenin, Trockij, Wilson, Clemenceau, IV. Károly, Károlyi 

Mihály, Jászi Oszkár, Garami Ernő, Kun Béla, Aponyi Albert, Horthy 

Miklós. 

Topográfia: Szarajevó, Doberdó, Szentpétervár, Szerb-Horvát-Szlovén 

Királyság, Csehszlovákia, a balti államok, Lengyelország, a trianoni 

Magyarország. 

Kronológia: 1914–18 (az első világháború), 1914. június 28. (a szarajevói 

merénylet) 1914. július 28. (az Osztrák–Magyar Monarchia hadat üzen 

Szerbiának, a világháború kirobbanása), 1917 (a februári forradalom és a 

bolsevikok hatalomátvétele Oroszországban), 1918. október 31. (az 

őszirózsás forradalom győzelme), 1918. november 3. (a padovai 

fegyverszünet), 1919 (a békekonferencia kezdete, a versailles-i béke), 

1919. március 21. – augusztus 1. (a proletárdiktatúra időszaka), 1920. 

június 4.(a trianoni békediktátum aláírása). 

 

Tematikai egység Európa és a világ a két világháború között 
Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 
A gazdasági világválság és következményei az Egyesült Államokban és 

Európában, diktatúrák és diktátorok földrészünkön. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló átlátja, hogy a politikai jogok kiterjesztése több országban a 

szociális demagógia felerősödésével járt, így utat nyitott a szélsőséges 

elemek hatalomra kerülésének, akik diktatórikus rendszereket vezettek 

be. Ismeri a diktatúrák működési mechanizmusát; tudja, hogy faji vagy 

osztályalapon, a bűnbakképzés eszköztárát alkalmazva 

embercsoportokat bélyegeztek meg, telepítettek ki, vagy gyilkoltak meg, 

és a társadalmat „fenyegető veszélyre” való tekintettel mindenkinek 

korlátozták a szabadságjogait. 

Érti, hogy az emberek élete még akkor is különböző, ha ugyanabban a 

korban és ugyanabban az országban éltek, hiszen az adott korban is 
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különböző gondolkodású emberek léteztek, ezért a korszakra jellemző 

általános dolgok nem mindig igazak mindenkire. 

A tanuló érti, hogy az Egyesült Államokban az 1920-as évek nagy 

gazdasági fejlődést és lényeges életmódbeli átalakulást hoztak (pl. az 

autók elterjedése), amelyet az évtized végi nagy válság követett. Látja, 

hogy a válságból való kilábalást különbözőképpen találták meg a világ 

vezető hatalmai és országai. 

Felismeri, hogy a háborús pusztítás, különösen a vereség és a gazdasági 

válságok egyik következménye a szélsőségek térnyerése. Belátja, hogy a 

korszakban megtörtént az elitkultúra és a tömegkultúra végérvényes 

szétválása. Tudja, hogy a korszakban hatalmas lépés történt a női 

emancipáció felé. 

Képes társadalmi-történelmi események összehasonlítására, értékrendek 

egybevetésére, azok értékelésére, saját álláspont megfogalmazására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az 1920-as évek politikai és 

gazdasági viszonyai. 

 

Demokráciák és 

tekintélyuralmi rendszerek 

Európában a két világháború 

között. 

Világkép, eszmék, ideológiák, 

társadalomkritika. 

 

Az olasz fasiszta állam és 

ideológia jellemzői. 

 

A kommunista diktatúra a 

Szovjetunióban. 

 

Az 1929-33-as 

világgazdasági válság 

jellemzői és következményei. 

Az Amerikai Egyesült 

Államok válasza a válságra: a 

New Deal. 

 

A nemzetiszocialista 

ideológia és a náci diktatúra 

jellemzői. 

Tömegtájékoztatás, sajtó, 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés különböző 

statisztikai táblázatokból, 

grafikonokból, 

diagramokból. (Pl. a 

német választások 

eredményei 1928–33 

között; a 

munkanélküliség 

alakulása az Egyesült 

Államokban 1929–1937.) 

– Különböző emberi 

magatartástípusok, 

élethelyzetek 

megfigyelése, 

következtetések 

levonása. (Pl. a GULAG 

táborainak  élete 

Szolzsenyicin: Ivan 

Gyenyiszovics egy napja 

című műve alapján.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Feltevések 

Magyar nyelv és irodalom:  

Az avantgárd (pl. Apollinaire, 

Borges, Bulgakov, Faulkner, 

Thomas Mann, Orwell, 

Szolzsenyicin, Iszaak Babel). 

 

Vizuális kultúra:  

A technikai képalkotás: 

fényképezés, film 

jelentősége. 

Az avantgárd: Picasso: 

Guernica. 

Fényképek értelmezése. 

 

Ének-zene:  

Az avantgárd zene, a dzsessz. 

 

Biológia-egészségtan: 

Vitaminok, penicillin – 
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propaganda. A fanatizmus 

jellemzői és formái. 

 

Nemzetközi viszonyok a két 

világháború között. 

 

A gyarmatok helyzete. 

Tudomány és művészet a két 

világháború között. 

Korok, korstílusok. 

 

Életmód és mindennapok a 

két világháború között. 

Nők és férfiak életmódja és 

társadalmi helyzete, 

életformák. 

megfogalmazása egyes 

társadalmi-történelmi 

jelenségek okairól. (Pl. az 

antiszemitizmus okai.) 

– Különböző szövegek, 

hanganyagok stb. 

vizsgálata a hitelesség 

szempontjából. (Pl. 

különböző 

propagandafilmek 

elemzése.) 

– Híres emberek, történelmi 

személyiségek jellemzése, 

feltevések 

megfogalmazása a 

történelmi személyiségek 

cselekedeteinek, 

viselkedésének 

mozgatórugóiról. (Pl. 

Gandhi és a polgári 

engedetlenségi 

mozgalom.) 

 

Kommunikáció: 

– Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a 

világgazdasági válság 

jelenségei.) 

 

Tájékozódás időben és 

térben: 

– A történelmi tér 

változásainak leolvasása 

különböző térképekről. 

(Pl. Köztes-Európa 

nemzetiségi térképének 

összevetése az első 

világháború előtti és 

utáni államhatárokkal.) 

– Történelmi időszakok 

összehasonlítása a 

változások mennyisége 

és gyorsasága 

szempontjából. (Pl. a 

hagyományos női szerep 

antibiotikumok, védőoltások. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

A média kifejező eszközei és 

ezek hatásmechanizmusa.  

A korszak stílusirányzatai. 

 

Testnevelés és sport: 

Olimpiatörténet – a berlini 

olimpia (1936). 

 

Informatika:  

Archív filmfelvételek 

keresése az interneten és 

elemzésük. 
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megváltozása fél 

évszázad alatt.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, interpretáció, történelmi 

nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, 

életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, 

monarchia, demokrácia, parlamentarizmus, diktatúra, közigazgatás, 

birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, népképviselet, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: általános választójog, tömegpárt, fasizmus, korporatív állam, 

kisantant, Dawes-terv, pártállam, államosítás, kollektivizálás, 

tervutasításos rendszer, GULAG, személyi kultusz, koncepciós per, tőzsde, 

túltermelési válság, New Deal, totális diktatúra, tömeg propaganda, 

nemzetiszocializmus, fajelmélet, zsidóüldözés, Führer, SS, Berlin-Róma 

tengely, Anschluss, tekintélyelvű állam, erőszakmentes ellenállás, 

magaskultúra (elitkultúra), tömegkultúra. 

Személyek: Mussolini, Sztálin, Roosevelt, Keynes, Hitler, Goebbels, 

Gandhi. 

Topográfia: Köztes-Európa, Szovjetunió, Brit Nemzetközösség, Berlin, 

weimari köztársaság, Moszkva, Saar-vidék, Rajna-vidék, Szudéta-vidék. 

Kronológia: 1922 (fasiszta hatalomátvétel Olaszországban, a Szovjetunió 

létrehozása), 1924 (a Dawes-terv), 1925 (a locarnói egyezmény), 1929–

1933 (a világgazdasági válság), 1933 (Hitler hatalomra kerülése), 1936 

(Berlin–Róma tengely), 1938 (Anschluss, a müncheni konferencia). 

 

Tematikai egység Magyarország a két világháború között 
Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás Politikusportrék a két világháború közötti Magyarországon. Trianon és 

következményei – a nemzeti összetartozás napja. 
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló felismeri, hogy önmagában az a tény, hogy egy történelmi 

beszámolóban nincsenek valótlan tények és hamis állítások, nem 

biztosítja azt, hogy a beszámoló hiteles és megbízható képet ad az 

eseményekről. Félrevezető lehet például az, ha bizonyos tényeket nem 

említ, vagy olyan összefüggéseket sugall az események között, amelyek 

valójában nem léteztek. 

Érti a kisebbségi lét problémáit, átérzi a határok által elszakított 

területeken kisebbségi sorba kényszerített magyarság helyzetét. 

Szélsőségektől mentesen értékeli az adott történelmi időszakot, annak 

eseményeit és személyiségeit. Tisztában van a külpolitikai 

alternatívákkal és képes azonosítani azok mozgatórugóit. Érti, hogy a két 

világháború közötti magyar fejlődés legfontosabb mozgatórugója a 

trianoni békeszerződés és annak hatásaira való reflektálás volt. 

Tudatosulnak benne a trianoni békeszerződés politikai életre, 

gazdaságra, társadalomra és közgondolkodásra gyakorolt hatásai. 

Képes különböző időszakokat bemutató történelmi térképek 

összehasonlítására, a különböző változások (területi, etnikai, demográfiai 

stb.) hátterének a feltárására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A konszolidáció kezdete 

folyamata, jellemzői, 

eredményei és válsága. 

Államformák, államszervezet. 

 

A válság és hatása: a 

belpolitikai élet változásai az 

1930-as években. 

A magyar külpolitika céljai 

és lehetőségei a két 

világháború között. 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

 

A revízió lépései és politikai 

következményei 

Magyarországon. 

 

Társadalom és életmód 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, 

grafikonokból, 

diagramokból. (Pl. 

magyar gazdaság a két 

világháború között.) 

 Különböző emberi 

magatartástípusok, 

élethelyzetek 

megfigyelése, 

következtetések levonása. 

(Pl. az egyes társadalmi 

csoportok 

életkörülményei.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Feltevések 

megfogalmazása a 

történelmi személyiségek 

Földrajz:  

Magyarország és Közép-

Európa természeti adottságai. 

 

Magyar nyelv és irodalom:  

A Nyugat mint folyóirat és 

mint mozgalom; József 

Attila; a népi írók; a határon 

túli irodalom. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

Tömegkommunikáció, 

médiumok hatása a 

mindennapi életre, a magyar 
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Magyarországon a két 

világháború között. 

Szegények és gazdagok 

világa. Egyenlőség, 

emancipáció. 

 

Tudomány és művészet a két 

világháború között. 

 

Tömegkultúra és -sport. 

Tömegtájékoztatás, sajtó, 

propaganda. 

cselekedeteinek 

mozgatórugóiról. (Pl. 

Horthy Miklós politikai 

életpályája.) 

 Történelmi – társadalmi 

adatok, modellek és 

elbeszélések elemzése a 

bizonyosság, a lehetőség 

és a valószínűség 

szempontjából. (Pl. a 

magyar külpolitika 

mozgástere, alternatívái.) 

 Különböző hanganyagok, 

filmek vizsgálata a 

történelmi hitelesség 

szempontjából. (Pl. a 

korabeli játékfilmekből 

kirajzolódó mindennapi 

élet és társadalomkép 

összevetése a történeti 

valósággal). 

 

Kommunikáció: 

 Önállóan gyűjtött 

képekből összeállítás, 

tabló készítése. (Pl. a 

korszak helytörténeti 

vonatkozásai.) 

 Beszélgetés egy 

társadalmi, történelmi 

témáról. Saját vélemény 

érthető megfogalmazása. 

(Pl. az antiszemitizmus 

témában.) 

 

Tájékozódás térben és 

időben: 

 A világtörténet, az 

európai történelem, a 

magyar történelem eltérő 

időbeli ritmusának és 

kölcsönhatásainak 

elemzése. (Pl. a német 

befolyás erősödése és 

hatásai.) 

hangosfilmgyártás kezdetei. 

propaganda-eszközök 

 

Biológia-egészségtan:  

Szent-Györgyi Albert. 

 

Vizuális kultúra:  

avantgárd – Kassák Lajos. 

 

Informatika:  

Anyaggyűjtés tudatos és 

kritikus internethasználattal a 

revízió, irredentizmus 

témájában. 
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 Néhány kiemelt esemény, 

jelenség topográfiai 

helyének elhelyezése 

vaktérképen. (Pl. a 

revíziós politika 

eredményei 1938–39.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, 

népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, monarchia, parlamentarizmus, 

közigazgatás, szuverenitás, centrum, periféria, választójog,  

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: konszolidáció, antiszemitizmus, numerus clausus, földreform, 

népszövetségi kölcsön, pengő, Magyar Nemzeti Bank, revízió, 

irredentizmus, kultúrfölény, társadalombiztosítás, agrárolló, népi 

mozgalom, a nyilas mozgalom, nyílt és titkos szavazás, zsidótörvény, 

győri program, első bécsi döntés. 

Személyek: Teleki Pál, Bethlen István, Klebelsberg Kunó, Gömbös Gyula, 

Imrédy Béla, Szent-Györgyi Albert. 

Topográfia: Felvidék, Kárpátalja. 

Kronológia: 1920 (a numerus clausus, földreform) 1921–31 (Bethlen 

István miniszterelnöksége), 1927 (a pengő bevezetése), 1932–1936 

(Gömbös Gyula miniszterelnöksége), 1938. november 2. (az első bécsi 

döntés), 1939. március (Kárpátalja visszacsatolása). 

 

Tematikai egység A második világháború 
Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás A második világháború jellemzői és következményei. Magyarország a 



 

278 

 

második világháborúban. A holokauszt Európában és Magyarországon. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló ismeri az újfajta hadviselés jellegzetességeit és azok 

hatásait, a hátországot, a civil lakosságot sem kímélő modern totális 

háború jellemzőit és a tömegpusztító hadászati eszközök használatát. 

Feltárja a politikai antiszemitizmus megnyilvánulásai megerősödésének 

mozgatórugóit, azonosítja veszélyeit. 

Elítéli a diszkriminációt, és elutasítja az ún. fajelmélet következményeit 

(megkülönböztetés, jogfosztás, elkülönítés, deportálás, megsemmisítés). 

Tudja, hogy mennyi áldozattal, pusztítással járt a második világháború, 

és hogy a holokauszt az emberiség, valamint az egész magyarság 

tragédiája. Belátja, hogy az ország számára veszteségként értelmezhető 

a hazai zsidó származású művészek, tudósok, feltalálok emigrációba 

kényszerülése (pl. Bartók, Neumann, Teller). Megismer olyan 

történelmi helyzeteket, amelyek a háborús viszonyok közötti népek, 

népcsoportok vagy személyek megmentését eredményezték. 

Megérti, miként került a háború során Magyarország kényszerpályára és 

ez milyen következményekkel járt az ország sorsát illetően. 

Képes önálló véleményt megfogalmazni társadalmi-történelmi 

eseményekről, azok főbb szereplőiről. Képes erkölcsi kérdéseket felvető 

élethelyzeteket felismerni és megvitatni, valamint a hatalmon lévők és a 

társadalom felelősségének mérlegelésére a hazánkat érintő alapvető 

tragédiákban (pl. a doni katasztrófa, a holokauszt). 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A második világháború 

kitörése. Hadi és diplomáciai 

események a Szovjetunió 

elleni német támadásig. 

Békék, háború, hadviselés. 

 

A fordulat a háború 

menetében. 

 

A szövetségesek 

együttműködése és győzelme. 

Egyezmények, szövetségek. 

 

A második világháború 

jellemzői. A holokauszt. 

 

Magyarország háborúba 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés 

szaktudományi 

munkákból. (Pl. 

Magyarország háborús 

veszteségeiről.) 

– Ismeretszerzés különböző 

írásos forrásokból. (Pl. az 

első és második 

zsidótörvény.) 

– Emberi 

magatartástípusok, 

élethelyzetek 

megfigyelése, 

következtetések 

levonása. (Pl. 

Fííííííííizika: 

Nukleáris energia, 

atombomba. 

 

Etika: 

Az intolerancia, a gyűlölet, a 

kirekesztés, a rasszizmus. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Radnóti Miklós, Semprun:  
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lépése és részvétele a keleti 

fronton. 

 

Kállay Miklós 

miniszterelnöksége. 

 

A német megszállás és nyilas 

uralom. Felszabadulás és 

szovjet megszállás. 

 

Háborús veszteségeink. A 

zsidóüldözés társadalmi, 

eszmei háttere és holokauszt 

Magyarországon. 

A fanatizmus jellemzői és 

formái.  

kollaboránsok, 

ellenállók, embermentők 

a második 

világháborúban.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Híres emberek jellemzése 

(Pl. Churchill, a brit 

elszántság jelképe.) 

– Értékrendek 

összehasonlítása, saját 

értékek tisztázása. (Pl. 

Göring-, Höss-idézetek 

alapján a náci 

gondolkodásról.) 

– Történelmi-társadalmi 

jelenségek értékelése a 

saját értékrend alapján. 

(Pl. holokauszt.) 

– Filmek a történelmi 

hitelességének vizsgálata. 

(Pl. A halál ötven órája 

[1965].) 

– Kérdések megfogalmazása 

a forrás megbízhatóságára 

vonatkozóan (pl. Horthy 

Miklós emlékiratai 

kapcsán). 

– A zsidótörvények 

változásainak felismerése, 

az okok megkeresése. 

 

Kommunikáció: 

Események dramatikus 

megjelenítése. (Pl. 

Churchill és Roosevelt 

vitája a második front 

megnyitásának 

helyszínéről.) 

Érvelés: (pl A náci 

fajelmélet 

tarthatatlansága.) 

A nagy utazás, Kertész Imre: 

Sorstalanság. 

Személyes történetek, naplók, 

memoárok 

 

Vizuális kultúra: 

A technikai képalkotás: 

fényképezés, a film 

jelentősége. 

Fényképek értelmezése (pl. 

Capa: A normandiai 

partraszállás fényképei) 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

Videó-interjúk, 

visszaemlékezések, a videó-

interjú, mint műfaj elemzése 

 

Informatika: 

Archív filmfelvételek 

keresése az interneten, és 

elemzésük. 
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Tájékozódás időben és 

térben: 

– A történelmi tér 

változásainak leolvasása 

térképekről. (Pl. a náci 

Németország és a 

Szovjetunió terjeszkedése 

1939–1941.) 

– Kronológiai adatok 

rendezése. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, 

interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, népesedés, 

népességfogyás, migráció, életmód, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, diktatúra, 

közigazgatás, birodalom, szuverenitás, emberi jog, állampolgári jog, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: háromhatalmi egyezmény, tengelyhatalmak, koncentrációs 

tábor, megsemmisítő tábor, népirtás, emberirtás, holokauszt, partizán, 

totális háború, furcsa háború, hadigazdaság, Vörös Hadsereg, antifasiszta 

koalíció, fegyveres semlegesség, második bécsi döntés, „hintapolitika”, 

gettó, deportálás, munkaszolgálat, hadifogság, kiugrási kísérlet, malenkij 

robot. 

Személyek: Hitler, Churchill, Sztálin, Roosevelt, Rommel, Montgomery, 

Zsukov, Eisenhower, De Gaulle, Bárdossy László, Kállay Miklós, Szálasi 

Ferenc, Wallenberg. 

Topográfia: Leningrád, Pearl Harbor, Midway, El-Alamein, Sztálingrád, 

Kurszk, Auschwitz, Jalta, Potsdam, Hirosima, Normandia, Újvidék, 

Kamenyec-podolszki, Voronyezs, Don-kanyar, Délvidék és Észak-Erdély. 

Kronológia: 1939. augusztus 23. (a szovjet-német megnemtámadási 

egyezmény), 1939. szeptember 1. (Németország megtámadja 

Lengyelországot, kitör a második világháború), 1941. június 22. 

(Németország megtámadja a Szovjetuniót), 1942 (Midway-szigeteknél 

lezajlott ütközet, el-alameini csata), 1943 (véget ér a sztálingrádi csata, a 
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kurszki csata), 1944. június 6. (megkezdődik a szövetségesek normandiai 

partraszállása), 1945. február (a jaltai konferencia), 1945. május 9. (az 

európai háború befejeződése), 1945. augusztus 6. (atomtámadás Hirosima 

ellen), 1945. szeptember 2. (Japán fegyverletételével véget ér a második 

világháború). 

1940. augusztus 30. (a második bécsi döntés), 1941. április (magyar 

támadás Jugoszlávia ellen), 1941. június 26. (Kassa bombázása), 1942–

1944 tavasza (Kállay Miklós miniszterelnöksége), 1943. január (a doni 

katasztrófa), 1944. március 19. (a németek megszállják Magyarországot), 

1944. október 15. (Horthy Miklós sikertelen kiugrási kísérlete, nyilas 

hatalomátvétel), 1944. december 21. (Debrecenben összeül az Ideiglenes 

Nemzetgyűlés), 1945. április (Magyarország felszabadítása a náci uralom 

alól, a szovjet megszállás kezdete, a háború vége Magyarországon). 

 

d) A fejlesztés várt eredményei, a továbbhaladás feltételei 

Az újkori és a XX. század első felének egyetemes és magyar történelmi jelenségek, 

események rendszerező feldolgozásával a jelenben zajló folyamatok előzményeinek 

felismerése, a nemzeti öntudat és aktív állampolgárságra nevelés. A múltat és a történelmet 

formáló, alapvető folyamatok, ok-okozati összefüggések felismerése (pl. a globalizáció 

felerősödése és a lokális közösségek megerősödése) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok 

(pl. társadalmi kirekesztés) azonosítása, ezeknek jelenre vonatkoztatása, megítélése. 

Az új- és modernkorban élt emberek, közösségek sokoldalú élet-, gondolkodás- és 

szokásmódjainak azonosítása, a hasonlóságok és különbségek árnyalt felismerése, több 

szempontú értékelése. A történelem értelmezését segítő kulcsfogalmak és egyéb egyedi 

fogalmak rendszeres és szakszerű alkalmazása révén, többoldalú történelmi tájékozódás és 

árnyalt gondolkodás.   

Ismerje fel a tanuló, hogy az utókor, a történelmi emlékezet a nagy történelmi 

személyiségek tevékenységét többféle módon és szempont szerint értékeli, egyben legyen 

képes saját értékítélete megfogalmazásakor a közösség hosszú távú nézőpontját alkalmazni. 

Ismerje a XIX-XX. század kisebb korszakainak megnevezését, illetve egy-egy korszak 

főbb jelenségeit, jellemzőit, szereplőit, összefüggéseit. Ismerje a magyar történelem főbb 

csomópontjait az 1848–1849-es szabadságharc leverésétől a II. világháború leveréséig. 

Ismerje az új- és modernkorban meghatározó egyetemes és magyar történelem eseményeit, 

évszámait, történelmi helyszíneit. Legyen képes összefüggéseket találni a térben és időben 

eltérő történelmi események között, különös tekintettel azokra, melyek a magyarságot 

közvetlenül vagy közvetetten érintik. 

 Legyen képes e bonyolult történelmi folyamat meghatározó összefüggéseit, szereplőit 

beazonosítani, valamint legyen képes egy-egy korszak főbb kérdéseinek problémaközpontú 

bemutatására, elemzésére. 

Tudja, hogy a XIX–XX. században lényegesen átalakult Európa társadalma és 

gazdasága (polgárosodás, iparosodás) és ezzel párhuzamosan új eszmeáramlatok, politikai 
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mozgalmak, pártok jelennek meg. Ismerje fel, hogy az Egyesült Államok milyen 

körülmények között vált a mai világ vezető hatalmává és mutasson rá az ebből fakadó 

ellentmondásokra.  

Tudja a trianoni békediktátum máig tartó hatását, következményeit értékelni és legyen 

képes a határon túli magyarság sorskérdéseit felismerni. 

Tudja a demokratikus és diktatórikus államberendezkedések közötti különbségeket, 

legyen képes a demokratikus berendezkedés előnyeit és működési nehézségeit egyaránt 

felismerni és azokat elemezni. 

Legyen képes ismereteket meríteni különböző ismeretforrásokból, történelmi, 

társadalomtudományi, filozófiai és etikai kézikönyvekből, atlaszokból, szaktudományi 

munkákból, legyen képes ezek segítségével történelmi oknyomozásra. Jusson el kiselőadások, 

beszámolók önálló jegyzetelése szintjére. Legyen képes az internetet kritikus és tudatos 

használatára történelmi, filozófia- és etikatörténeti ismeretek megszerzése érdekében. 

Legyen képes különböző történelmi elbeszéléseket (pl. emlékiratok) összehasonlítani a 

narráció módja alapján. Legyen képes a különböző szövegek, hanganyagok, filmek stb. 

vizsgálatára és megítélésére a történelmi hitelesség szempontjából. Legyen képes történelmi 

jeleneteket elbeszélni, adott esetben eljátszani különböző szempontokból. Legyen képes 

erkölcsi kérdéseket felvető élethelyzeteket felismerni és bemutatni. Fogalmazzon meg önálló 

véleményt társadalmi, történelmi eseményekről, szereplőkről, jelenségekről, filozófiai 

kérdésekről. Legyen képes mások érvelésének összefoglalására, értékelésére és figyelembe 

vételére, a meghatározott álláspontok cáfolására, a véleménykülönbségek tisztázására, 

valamint a saját álláspont gazdagítására is. Legyen képes történelmi-társadalmi adatokat, 

modelleket és elbeszéléseket elemezni a bizonyosság, a lehetőség és a valószínűség 

szempontjából. Legyen képes összehasonlítani társadalmi-történelmi jelenségeket strukturális 

és funkcionális szempontok alapján. Legyen képes értékrendek összehasonlítására, saját 

értékek tisztázására. Értékelje a társadalmi-történelmi jelenségeket az értékrendek alapján.  

Legyen képes történelmi-társadalmi témákat vizuálisan ábrázolni, esszét írni 

(filozófiai kérdésekről is), ennek kapcsán kérdéseket világosan megfogalmazni. 

Legyen képes a történelmi időben történő sokoldalú tájékozódásra. Legyen képes a 

különböző időszakot bemutató történelmi térképek összehasonlítása során a változások (pl. 

területi változások, népsűrűség, vallási megosztottság stb.) hátterének feltárására. 

 

 

5. 12. évfolyam 

a) Tervezett óraszám: 

Heti 3 óra, évi 96 óra, amiből 10 óra összefoglalásra és számonkérésre szolgál. 

b) Alapcélok: 

A középiskolai történelemtanítás utolsó éve részben már az érettségire való 

felkészülés/felkészítés jegyében telik el. Mindazon fejlesztési területeket és 

kulcskompetenciákat kiemeljük és elmélyítjük, amelyek a történelemtanítás során szerepet 

játszanak. Ezek közül a legfontosabb a nemzeti azonosságtudat kialakítása és a hazafias 



 

283 

 

nevelés, valamint az aktív állampolgárságra és demokráciára nevelés. Fontos, hogy tanulóink 

hazájukhoz hű, nemzeti, népi kultúránk értékeit ismerő és becsülő, a demokratikus jogállam 

iránt elkötelezett, a közügyekben aktívan részt vevő, a társadalmi és etnikai sokszínűséget 

értékként kezelő, a kisebbségi kultúrákat ismerő, el- és befogadó állampolgárokká váljanak. 

Ehhez használjuk fel és tudatosítsuk a közelmúlt történelmének értékeit (jeles magyar 

történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók 

munkásságát), közös társadalmi és állami sikereinket (pl. a rendszerváltozás, a demokratikus 

jogállam kiépítése, békés nemzetegyesítés, csatlakozásunk az európai közösséghez és az 

atlanti katonai szövetséghez), kitérve történelmünk árnyoldalainak bemutatására, 

feldolgozására is. Lényeges az is, hogy a XX. századi népirtások (pl. örmény népirtás, 

holokauszt, délszláv háború), a tömegméretű tragédiák és mögöttük rejlő egyéni sorsok 

feldolgozása megtörténjen, a történelmi átélhetőség és kritikai gondolkodás fejlesztése 

érdekében. Fontos a népirtások, háborúk és diktatúrák során az egyéni és szervezett ellenállás 

különböző formáinak megismerése, a személyes magatartásformák megítélése. 

A kulcskompetenciák közül a szociális és állampolgári kompetencia játszik szerepet a 

demokrácia iránti végső elköteleződésben, valamint nemzeti értékeinken túl a közös európai 

gondolat melletti egyértelmű állásfoglalásban is. A tanulói kompetencia fejlesztésének 

területei közül első helyen a 12. évfolyamon is a források használata és értékelése említhető. 

A forrásokból történő önálló adatgyűjtés mellett elvárt a történelmi háttér ismeretében 

következtetések levonása is. Mindehhez nemcsak a szakszókincs alapos ismerete szükséges, 

hanem az egyes történelmi fogalmak meghatározása is, annak tudatában, hogy azok a 

különböző történelmi korokban változó jelentésűek lehetnek. A történelemtanítás fontos 

eleme a középiskolai oktatás záró szakaszában is a tanulók történelmi időben és térben való 

tájékozódó-képességének fejlesztése. Ez a kronológiai és topográfiai adatok megismerésén és 

megtanulásán túl azok egységben látását, az események sorrendjének (diakrónia) és az egy 

időben zajló történéseknek (szinkrónia) a felismerését is célozza. Ezen a szinten már elvárt 

egyszerű kronológiai táblázatok önálló készítése, valamint kronológiai munkák használata is. 

Fontos a történelmi tér változásainak felismerése, a történelmi és földrajzi térképek 

összekapcsolása, valamint az ökológiai szemlélet kialakítása a történelmi jelenségek 

értelmezésében. 

A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek a jelenben való eligazodásra 

igyekszik felkészíteni a tanulókat. Olyan tartalmakat visz be az oktatásba, amelyek a 

hétköznapokban közvetlenül hasznosítható tudást eredményeznek. Olyan készségek 

fejlesztését célozza, amelyek széles körben hasznosíthatók az iskolán kívüli életben. A 

témakörök feldolgozása közvetlen módon járul hozzá a szociális és állampolgári, valamint a 

kezdeményezőkészség és vállalkozási kompetencia fejlesztéséhez. Mindez az általános célok 

közül jelentős mértékben segíti az állampolgárságra és demokráciára nevelést, a másokért 

való felelősségvállalás és az önkéntesség gondolatának elmélyülését a fiatalokban, a 

gazdasági és a pénzügyi nevelést, valamint kisebb mértékben a pályaorientációt is. 

A társadalmi, állampolgári és gazdasági témakörök feldolgozása fontos szerepet 

játszik az önálló és kritikai gondolkodás fejlesztésében, valamint a médiahasználat 

tudatosságának kialakításában, ami középiskolában a következő tevékenységi típusokra 

épülhet: írott és audiovizuális szövegek önálló gyűjtése, szóban vagy írásban történő 
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feldolgozása, valamint tudatos és kritikus kezelése, a tanult ismeretek problémaközpontú 

elrendezése, a többféleképpen értelmezhető szövegek jelentésrétegeinek feltárása, különféle 

értékrendek összehasonlítása, saját értékek és vélemények tisztázása. 

A középiskola utolsó évfolyamán megjelenő társadalmi, állampolgári és gazdasági 

ismeretek témakörei a történelem tantárgy keretében szintetizálják a diákok 

társadalomtudományi ismereteit. Mivel végzős diákokról van szó, fontos, hogy az iskola 

közvetlen módon is előkészítse őket a tényleges gazdasági és politikai szerepvállalásra: az 

állampolgári jogok és kötelességek felelősségteljes gyakorlására, a munkavállalói, illetve a 

vállalkozói szerepre, valamint az országgyűlési és helyhatósági választásokon való 

részvételre. 

E témakörök szemlélete szorosan kötődik az aktuális társadalmi gyakorlathoz, illetve a 

diákok társadalmi tapasztalataihoz. Legfontosabb módszertani sajátossága az induktivitás, 

amely a tanulási folyamat gyakorlat közeli jellegében gyökerezik. Ez azért fontos, mert a 

diákok társadalmi tapasztalatai sok esetben ellentmondanak az iskolában tanult 

eszményeknek, elveknek és fogalmi általánosításoknak. Így mind a tanár, mind a tananyag 

könnyen hiteltelenné válhat. Az ismeretek puszta átadása mellett ezért mindenképp szükség 

van olyan, személyes élményekre építő, készségfejlesztő módszerekre, amelyek 

megalapozzák, illetve erősítik a diákok szociális, erkölcsi és jogi érzékét. A tananyag tehát 

nem egyszerűen ismereteket közvetít, hanem viselkedési mintákat, szemléletet is, egyfajta 

problémamegoldó „társadalmi gyakorlótérnek” tekintve a tanórákat, ahol szimulációs 

helyzetekben erősödhet a diákok döntési és problémamegoldó képessége, empátiája, 

toleranciája és együttműködési készsége. 

 

c) Részletes felbontás: 

Tematikai 

egység 
Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
A második világháború eseményei, a sztálinizmus jellemzői, az Amerikai 

Egyesült Államok politikai és gazdasági viszonyai, a gyarmatok helyzete a 

két világháború között.  

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

 A tanuló felismeri, hogy a katonai és a gazdasági erőviszonyok között 

lehetnek összefüggések. A katonai fölény azonban nem jelent feltétlenül 

gazdasági és kulturális fölényt. 

Felismeri és elítéli a diktatórikus rendszerek szabadságot korlátozó és 

versenyképtelen vonásait. Belátja, hogy a demokrácia a közös döntés 

intézményrendszerének az emberi jogokat leginkább biztosító formája. 

A tanuló értelmezi a háború utáni helyzetet és a megosztott világ 

kialakulásának folyamatát. Felismeri a hidegháború keltette helyi háborúk 

máig ható következményeit. Hiteles kép alakul ki benne a két tömbben élők 

különböző helyzetéről, mindennapjairól. 



 

285 

 

Képes társadalmi-történelmi jelenségeket értékrendek alapján mérlegelni, 

társadalmi-történelmi témákat vizuálisan ábrázolni, valamint a történelmi 

időben történő sokoldalú tájékozódásra. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A nyugati országok 

gazdasági és katonai 

integrációja. Az új 

világgazdasági rendszer 

kialakulása. 

Erőforrások és termelési 

kultúrák. 

 

A szovjet tömb kialakulása, 

jellemzői. 

A hidegháborús 

szembenállás, a kétpólusú 

világ, a megosztott Európa. 

Egyezmények, szövetségek. 

 

A gyarmati rendszer 

felbomlása (India, Kína), a 

„harmadik világ”. 

 

A közel-keleti konfliktusok. 

Izrael Állam létrejötte, az 

arab világ átalakulása. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés különböző 

írásos forrásokból, 

vizuális rendezők 

készítése. (Pl. a két 

szuperhatalom 

jellemzőinek 

összegyűjtése.) 

 A tanultak felhasználása 

új feladathelyzetekben. 

(Pl. Kelet-Közép-Európa 

országainak 

szovjetizálása.) 

 

Kommunikáció: 

 Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a két 

szuperhatalom katonai 

kiadásai.) 

 Beszélgetés egy 

társadalmi, történelmi 

témáról. Saját vélemény 

megfogalmazása. (Pl. az 

iszlám fundamentalizmus 

okai, hatásai.) 

 

Tájékozódás térben és 

időben: 

 Múltban élt emberek 

életének összehasonlítása 

a jelennel. (Pl. Közép-

Európa államai a 

szocializmus időszakában 

és napjainkban.) 

 Tanult helyek 

megkeresése a térképen. 

(Pl. a két tömb 

meghatározó államai.) 

Magyar nyelv és irodalom: 

Orwell, Szolzsenyicin, 

Hrabal, Camus, Garcia 

Marquez. 

 

Kémia: 

Hidrogénbomba, nukleáris 

fegyverek. 

 

Vizuális kultúra: 

A posztmodern, intermediális 

művészet. 

 

Testnevelés és sport: 

Olimpiatörténet. 
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Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 

interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, népesedés, 

népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, piacgazdaság, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, emberi jog, 

állampolgári jog, diktatúra, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, 

népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), szuperhatalom, 

vasfüggöny, hidegháború, fegyverkezési verseny, kétpólusú világ, NATO, 

Varsói Szerződés, KGST, Európai Gazdasági Közösség (Közös Piac), 

berlini fal, harmadik világ, el nem kötelezettek mozgalma, 

újantiszemitizmus. 

Személyek: Sztálin Mao Ce-tung, Truman, Adenauer, Hruscsov, Kennedy 

Ben Gurion. 

Topográfia: NSZK, NDK, Izrael, Kuba, Korea, Vietnam. 

Kronológia: 1945 (az ENSZ létrejötte), 1947 (a Truman-elv, a párizsi béke, 

India függetlensége), 1948 (Izrael létrejötte), 1949 (az NSZK, az NDK, a 

NATO, a KGST, a Kínai Népköztársaság létrejötte, a szovjet atombomba), 

1950–1953 (a koreai háború), 1956 (az SZKP XX. kongresszusa, a szuezi 

válság,), 1957 (a római szerződések), 1959 (a kubai forradalom), 1961 (a 

berlini fal építése, Gagarin űrrepülése), 1962 (a kubai rakétaválság), 1962–

1965 (a második vatikáni zsinat),  

 

Tematikai egység Magyarország 1945–1956 között 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A szovjet megszállás és a kommunista diktatúra jellemzői. Az 1956-os 

forradalom és szabadságharc kiemelkedő személyiségei és céljai.  

A határon túli magyarság sorsa. Október 23. mint iskolai ünnepély. 

A tematikai 

egység nevelési-

 A tanuló felismeri, hogy amikor egy esemény bekövetkeztének az 

okait kutatjuk, nemcsak azt a kérdést kell feltenni magunknak, hogy 
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fejlesztési céljai miért következett be az az esemény, hanem azt is, hogy miért nem 

valami más történt helyette. Látja a magyar és az egyetemes történelem 

összefüggéseit. Átlátja, hogy nehéz történelmi helyzetben az emberek 

nézeteit, döntéseit és cselekedeteit élethelyzetük miként befolyásolja.  

Megismeri és elítéli a totális kommunista diktatúra emberiség elleni 

bűneit. Átérzi a szabadságharc hőseinek és áldozatainak a sorsát, 

szolidáris velük. Belátja, hogy a szovjet megszállás és a kommunista 

diktatúra a lakosságot szabadságjogaiban korlátozta. A jogfosztások 

következményeként számosan emigrációba kényszerültek, amely az 

ország szempontjából veszteségként értelmezhető. 

Felismeri a szovjet megszállás és az ebből fakadó korlátozott állami 

szuverenitás következményeit. Megérti, hogy Magyarországnak 1956-

ban a rendkívül kedvezőtlen nemzetközi helyzetben, az erőegyensúlyra 

épülő politikai viszonyrendszerben nem sikerült kiszakadnia a szovjet 

tömbből. Felismeri, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc 

jelenlegi demokratikus rendünk egyik talpköve. 

 

Képes felhasználni különböző visszaemlékezők adatközléseit, kiszűrve 

azok szubjektív elemeit, objektív történelmi kép kialakítása céljából az 

adott korról. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyarország szovjetizálása, 

a kommunista diktatúra 

kiépítése, jellemzői. 

Függetlenség és alávetettség. 

 

Az egypárti diktatúra 

működése a Rákosi-

korszakban, valamint a 

gazdasági élet 

jellegzetességei. 

Világkép, eszmék, ideológiák, 

társadalomkritika. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés személyes 

beszélgetésekből és 

megfigyeléséből. (Pl. az 

1956-os események 

résztvevőinek 

visszaemlékezéseiből.) 

 A tanultak felhasználása 

új helyzetekben. (Pl. 

Magyarország 

szovjetizálása.) 

 Egy történelmi 

oknyomozás 

megtervezése. (Pl. Tóth 

Ilona ügye.) 

 Ismeretszerzés különböző 

írásos forrásokból, 

vizuális rendezők 

Magyar nyelv és irodalom: 

Illyés Gyula: Egy mondat a 

zsarnokságról. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

Dokumentumfilmek, híradók 

elemzése. 

 

Testnevelés és sport: 

Olimpiatörténet, magyar 

részvétel és sikerek a korszak 
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Életmód, életviszonyok, 

munka, sport, kultúra, 

szórakozás. 

 

Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc okai, háttere, 

főbb eseményei, jellemzői, 

szereplői. 

Forradalom, reform és 

kompromisszum. 

készítése. (Pl. Magyar 

lakosság kivándorlásának 

és emigrációjának 

irányai, célállomásai [pl. 

Nyugat Európa országai, 

USA, Izrael] 

létszámadatai, és 

következményei.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Feltételezések 

megfogalmazása híres 

emberek viselkedésének 

mozgatórugóiról. (Pl. 

Nagy Imre/Kádár János 

1956-os szerepvállalása.) 

 Érvek gyűjtése feltevések 

mellett és ellen, az érvek 

kritikai értékelése. (Pl. 

koncepciós perek.) 

 Többféleképpen 

értelmezhető szövegek 

jelentésrétegeinek 

feltárása. (Pl. a Rákosi-

korszak viccei.) 

 

Kommunikáció: 

 Beszélgetés egy 

történelmi témáról. (Pl. a 

Nyugat magatartása 

1956-ban.) 

 Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. az 1945. és 

1947. évi választások 

eredményei.) 

 

Tájékozódás időben és 

térben: 

A világtörténet, az európai 

és a magyar történelem 

kölcsönhatásainak 

elemzése. (Pl. az 1956-os 

olimpiáin. 

 

Informatika: 

Multimédia CD-ROM 

használatával Magyarország 

XX. századi eseményeinek és 

azok hátterének 

megismerése. 
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forradalom és környezete.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, 

népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, adó, 

politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, 

parlamentarizmus, közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, 

diktatúra, emberi jog, állampolgári jog, 

vallás, vallásüldözés, egyházüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: Szövetséges Ellenőrző Bizottság, földosztás, Független 

Kisgazdapárt, Nemzeti Parasztpárt, Magyar Kommunista Párt, 

Szociáldemokrata Párt, háborús bűnös, népbíróság, kitelepítés, 

lakosságcsere, Magyar Dolgozók Pártja (MDP), államosítás, 

népköztársaság, internálás, osztályharc, ÁVH, besúgó hálózat, ügynök, 

egypártrendszer, pártállam, reakciós, koncepciós perek, kulák, szövetkezet, 

beszolgáltatás, iparosítás, kétkeresős családmodell, aranycsapat, Petőfi 

Kör, MEFESZ, intervenció. 

Személyek: Mindszenty József, Tildy Zoltán, Nagy Ferenc, Kovács Béla, 

Kéthly Anna, Esterházy János, Márton Áron, Rákosi Mátyás, Rajk László, 

Kádár János, Nagy Imre, Maléter Pál, Bibó István. 

Topográfia: Recsk, Hortobágy, Sztálinváros (Dunaújváros), az 1956-os 

forradalom főbb fővárosi helyszínei, Mosonmagyaróvár. 

Kronológia: 1945. március (földosztás), 1946 (a forint bevezetése), 1947. 

február 10. (a párizsi béke), 1947 (kékcédulás választások), 1948 (a 

Magyar Dolgozók Pártjának megalakulása, a nyílt kommunista diktatúra 

kezdete, az iskolák államosítása), 1949 (a kommunista alkotmány, a 

Mindszenty- és a Rajk-per), 1950 (a szerzetesrendek feloszlatása, a 

tanácsrendszer létrejötte), 1953–55 (Nagy Imre első miniszterelnöksége), 

1956. október 23. (a forradalom kirobbanása), 1956. október 28. (a 

forradalom győzelme), 1956. november 4. (szovjet támadás indul 

Magyarország ellen). 
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Tematikai 

egység 
A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
A kétpólusú világ kialakulása a második világháborút követő években.  

A szovjet tömb és a nyugati integráció legfontosabb jellemzői. A 

hidegháborús szembenállás. A gyarmati rendszer felbomlása.  

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

 A tanuló érti és tudja, hogy milyen tényezők vezettek a kétpólusú 

világrend megszűnéséhez. 

Felismeri a kommunista társadalmi-gazdasági berendezkedés 

fejlődésképtelenségét. 

Érti a két világrendszer közötti versengés legfontosabb mozgatórugóit, 

ismeri annak legfontosabb állomásait. Átlátja a leglényegesebb 

különbségeket a két szembenálló tömb országai között a politikai rendszer 

működése, a gazdaság, a társadalom és az életmód terén. Felismeri, hogy a 

modern technológia, a globalizációs folyamatok, a szabadság ideológiája és 

a kommunikációs rendszerek milyen szerepet töltöttek be a szovjet típusú 

rendszerek bukásában. 

Képes ismereteket meríteni különböző történelmi, társadalomtudományi, 

filozófiai és etikai kézikönyvekből, atlaszokból. Ezek tanulmányozását 

követően kialakult álláspontját képes vitában megvédeni. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szovjet-amerikai 

konfliktusok, a versengés és 

együttműködés formái, 

területei. 

 

Demokrácia és a fogyasztói 

társadalom nyugaton – 

diktatúra és hiánygazdaság 

keleten. 

 

A vallások, az életmód 

(szabadidő, sport, turizmus) 

és a kulturális szokások 

(divat, zene) változásai a 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Különböző élethelyzetek 

megfigyelése. (Pl. 

mindennapi élet a 

vasfüggöny két oldalán.) 

 Egy történelmi 

oknyomozás 

megtervezése. (Pl. az 

SZKP XX. kongresszusa.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Feltevések történelmi 

személyiségek 

cselekedeteinek 

mozgatórugóiról. (Pl. 

szovjet és amerikai 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

Tömegkommunikáció, a 

média és a mindennapi élet. 

 

Informatika:  

Neumann János és a modern 

számítógépek. Az internet. 

 

Biológia-egészségtan:  

A DNS és a géntechnológia. 
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korszakban. 

 

A kétpólusú világrend 

megszűnése: Németország 

egyesítése, a Szovjetunió és 

Jugoszlávia szétesése. 

politikusok szerepe a 

korszakban.) 

 Elbeszélések, filmek 

vizsgálata a hitelesség 

szempontjából. (Pl. A 

mások élete [2006].) 

 Mindennapi élethelyzetek 

elbeszélése, eljátszása a 

különböző szereplők 

nézőpontjából. (Pl. a 

hippi-mozgalom.) 

 

Kommunikáció: 

Képi és egyéb információk 

elemzése. (Pl. szovjet és 

amerikai karikatúrák 

elemzése.) 

 

Tájékozódás térben és 

időben: 

 Kronológiai adatok 

rendezése. (Pl. a 

hidegháború, enyhülés, 

kis hidegháború.) 

 Egyszerű térképvázlatok 

készítése. 

 

Fizika:  

Az űrkutatás. 

 

Ének-zene:  

A beat és a rock. 

Szórakoztató zenei műfajok. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi források, tény és 

bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, népesedés, 

népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, piacgazdaság, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, emberi jog, 

állampolgári jog, diktatúra, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, 

népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: fegyverkezési verseny, enyhülési politika, szociális 

piacgazdaság, ökumené, harmadik világ, beat korszak, hippi mozgalom, 

olajválság, iszlám fundamentalizmus, terrorizmus, Cartha ’77 mozgalom, 
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prágai tavasz, diáklázadások, szolidaritás, Európai Unió, PC, mobiltelefon. 

Személyek: Tito, De Gaulle, Brezsnyev, Ceaușescu, Willy Brandt, Thatcher, 

Reagan, Gorbacsov, Helmuth Kohl, Lech Wałęsa, Václav Havel, II. János 

Pál. 

Topográfia: Berlin, Helsinki, Prága, Gdańsk, Csernobil, Temesvár. 

Kronológia: 1964–1973 (a vietnami háború), 1967 (a „hatnapos 

háború”),.1968 (a prágai tavasz, a Brezsnyev-doktrína, párizsi 

diáklázadások), 1969 (az első Holdra szállás), 1972 (SALT-1 szerződés), 

1975 (a helsinki értekezlet), 1979 (SALT-2 szerződés, szovjet csapatok 

Afganisztánban), ), 1989 (a kelet-közép-európai rendszerváltások, a berlini 

fal lebontása), 1991 (a Szovjetunió szétesése, a délszláv válság és az Öböl-

háború kirobbanása). 

 

Tematikai egység A Kádár-korszak  
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A Kádár-korszak legfontosabb politikai, gazdasági, társadalmi és 

kulturális jellemzői. A szocialista rendszer válságának okai. A magyar 

rendszerváltozás fordulópontjai és főszereplői. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló családtagjain keresztül tájékozódik a megélt és megírt 

történelem különbözőségeiről. 

Tudatosítja a hatalom által a társadalomra kényszerített 

kompromisszum jellemzőit és hatásait. Átlátja a szocialista időszak 

Magyarország további történelmére és jelenére gyakorolt hatásait. 

Megérti, hogy Kádár János személye és a nevével fémjelzett korszak 

miért osztja meg ma is a közvéleményt. 

A tanuló megismeri az 1956-os forradalom és szabadságharcot követő 

kegyetlen megtorlás tényeit, a törvénytelen bírósági tárgyalások, 

ítéletek jellemzőit. Ismeri a Kádár-rendszer jellegét és tisztában van 

annak mozgásterével. Képes sokoldalúan elemezni a Kádár-rendszer 

válságának és bukásának okait, körülményeit, felismeri a rendszer 

lényegi reformálhatatlanságát. Ismeri a békés rendszerváltozás menetét. 

Képes mások érvelésének összefoglalására, értékelésére és figyelembe 

vételére, meghatározott álláspontok cáfolására, véleménykülönbségek 

tisztázására, valamint a saját álláspont gazdagítására. 
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Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Megtorlás és a konszolidáció. 

 

Gazdasági reformok, 

társadalmi változások a 

Kádár-korszakban. 

 

Életmód és mindennapok, a 

szellemi- és sportélet. 

 

A Kádár-rendszer válsága, a 

külpolitikai változások és az 

ellenzéki mozgalmak. 

 

A rendszerváltozás 

„forgatókönyve”, mérlege, 

nyertesek és vesztesek. 

Forradalom, reform és 

kompromisszum. 

 

Nemzeti és etnikai 

kisebbségek Magyarországon 

a kétpólusú világ 

időszakában. 

Népesség, demográfia. 

 

 

A határon túli és a világban 

szétszóródott magyarság 

helyzete a kétpólusú világ 

időszakában. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, 

diagramokból. (Pl. a 

földterületek 

nagyságának változása 

1956–1980 között.) 

 Ismeretszerzés írásos 

forrásokból. (Pl. a 

gazdasági mechanizmus 

reformja.)  

 Emberi 

magatartástípusok, 

élethelyzetek 

megfigyelése, 

következtetések levonása. 

(Pl. a Kádár-korszak 

besúgói; ellenzéke.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Feltevések 

megfogalmazása egyes 

társadalmi-történelmi 

jelenségek hátteréről. (Pl. 

a magyar társadalom 

megbékélése a kádári 

hatalommal.) 

 Tételmondat 

meghatározása, 

szövegtömörítés. (Pl. a 

rendszerváltó pártok 

programjai.) 

 Többféleképpen 

értelmezhető szövegek 

jelentésrétegeinek 

feltárása. (Pl. a Kádár-

korszak viccei.) 

 

Kommunikáció: 

– Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a 

parlamenti patkó az 

Magyar nyelv és irodalom: 

Németh László, Nagy László, 

Sütő András, Weöres Sándor, 

Ottlik Géza, Örkény István. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

Dokumentumfilmek, híradók 

elemzése; stílusirányzatok: 

budapesti iskola. 

 

Testnevelés és sport: 

Olimpiatörténet, magyar 

részvétel és sikerek a korszak 

olimpiáin. 
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1990-es választás után.) 

– Beszámoló, kiselőadás 

tartása (Pl. ifjúsági 

szubkultúrák a Kádár-

korszakban címmel.) 

 

Tájékozódás időben és 

térben: 

A világtörténet, az európai 

és a magyar történelem 

kölcsönhatásainak 

elemzése. (Pl. 

összehasonlító kronológiai 

táblázat készítése.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, 

népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrások, gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, gazdasági 

teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, adó, 

politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, 

parlamentarizmus, közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, 

diktatúra, emberi jog, állampolgári jog, 

vallás, vallásüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP), disszidens, 

amnesztia, új gazdasági mechanizmus, háztáji, második gazdaság, „három 

T”, lakótelep, televízió, Rubik kocka, ellenzéki mozgalmak, 

szamizdat,besúgó, ügynök, monori találkozó, lakiteleki találkozó, ellenzéki 

kerekasztal, spontán privatizáció, falurombolás, MDF, SZDSZ, FIDESZ, 

MSZMP, FKgP, KDNP, MSZP, többpártrendszer, gyülekezési jog, 

pluralizmus, jogállam, nemzeti kerekasztal, sarkalatos törvények, 

Alkotmánybíróság. 

Személyek: Kádár János, Nagy Imre, Pozsgay Imre, Tőkés László, Antall 

József, Göncz Árpád, Sólyom László, Teller Ede. 
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Topográfia: Salgótarján, Szászhalombatta, Monor, Lakitelek, Bős-

Nagymaros. 

Kronológia: 1958 (Nagy Imre kivégzése), 1963 (részleges amnesztia), 

1968 (az új gazdasági mechanizmus bevezetése), 1971 (magyar-vatikáni 

megállapodás, Mindszenty József elhagyja Magyarországot), 1978 (az 

Egyesült Államok visszaadja a Szent Koronát), 1985 (a monori találkozó), 

1987 (a lakiteleki találkozó), 1980 (Farkas Bertalan a világűrben), 1989. 

június 16. (Nagy Imre és társainak újratemetése), 1989. október 23. (a 

harmadik Magyar Köztársaság kikiáltása), 1989 (társasági és egyesülési 

törvény), 1990 (szabad országgyűlési és önkormányzati választások), 1991 

(a szovjet csapatok kivonása Magyarországról). 

 

Tematikai 

egység 
Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Az Európai Unió létrejötte és az európai polgárok alapvető jogai. 

A vasfüggöny lebontása és következményei a keleti blokk országaiban. 

Globális problémák: urbanizáció, környezetszennyezés, terrorizmus, 

migráció, klímaváltozás. 

Tantárgyi 

fejlesztési célok 

 A tanuló tisztázza álláspontját a globalizációval kapcsolatban, annak 

előnyei és hátrányai ismeretében. 

Azonosul a fő morális célokkal (demokrácia, antirasszizmus, 

háborúellenesség), felismerve azok esetenkénti ellentmondásait is. Képes 

a demokratikus értékek ismeretében a történelmi-társadalmi kérdések, 

folyamatok árnyalt megítélésére, érti a felelős állampolgári magatartás 

lényegét. Kialakul benne a környezettudatos magatartás, ismeri az ehhez 

kapcsolódó egyéni feladatokat, valamint felismeri a társadalom egészének 

érdekeit. 

Megismeri a globalizáció fő mozgatórugóit, és tisztában vannak a világ 

fejlődésére gyakorolt hatásaival. Képes a globalizációs folyamatok, 

kihívások és az egységesülő Európa előnyeinek és hátrányainak sokoldalú 

feldolgozására. 

Képes önálló esszé készítéséhez önálló kérdések világos 

megfogalmazására, és magának az esszének a megírására is. Képes más 

iskolai tantárgyak ismeretanyagának a felhasználására is. 



 

296 

 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az információs – technikai 

forradalom és a tudásipar. A 

globális világgazdaság új 

kihívásai és ellenmondásai. 

Technikai fejlődés feltételei 

és következményei. 

Erőforrások és termelési 

kultúrák. 

A fenntarthatóság dilemmái. 

A civilizációk, kultúrák 

közötti ellentétek 

kiéleződése. 

 

Az egypólusútól a többpólusú 

világrend felé. 

 

A mediatizált világ. A 

tömegkultúra új jelenségei 

napjainkban. 

Tömegtájékoztatás, sajtó, 

propaganda. 

 

Az Európai Unió alapelvei, 

intézményei, működése és 

problémái. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Az internet felhasználása 

történelmi ismeretek 

szerzésére. (Pl. 

atomfegyverrel 

rendelkező országok az 

ezredforduló után.) 

 

 Vizuális rendezők 

(táblázatok, ábrák, 

vázlatok) készítése. (Pl. a 

mai hatalmi viszonyokat 

bemutató ábra.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Adatok, modellek, 

elbeszélések elemzése a 

bizonyosság, a lehetőség 

és a valószínűség 

szempontjából. (Pl. 

globális világ 

fejlődésének határai.) 

 Erkölcsi kérdéseket 

felvető helyzetek 

felismerése, bemutatása. 

(Pl. klónozás) 

 

Kommunikáció:  

 Tabló készítése önállóan 

gyűjtött képekből. (Pl. 

globális környezeti 

problémák.) 

 Beszélgetés (vita) 

társadalmi, történelmi 

témákról. (Pl. Brazília, 

Oroszország, India, Kína) 

megnövekedett szerepe.) 

 

Tájékozódás térben és 

időben: 

A világtörténet, az európai 

történelem, a magyar 

Földrajz: 

Az EU kialakulása, jellemzői, 

tagállamai; globális 

világgazdaság napjainkban, 

globális környezeti 

problémák; népesség, 

népesedés, urbanizáció; 

fejlődő és fejlett országok 

gazdaságának jellemzői; 

Kína. 

 

Informatika: 

Információk gyűjtése az 

internetről. Bemutatók, 

dokumentumok készítése. 

Információs társadalom. 

Információkeresés, 

információ-felhasználás. 

 

Etika; filozófia: 

Korunk erkölcsi kihívásai. 

 

Ének-zene: 

Világzene. 
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történelem eltérő időbeli 

ritmusának és 

kölcsönhatásainak 

elemzése. (Pl. centrumok 

és perifériák napjainkban.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, történelmi 

nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, 

népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, centrum, 

periféria, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, 

közigazgatás, önkormányzat, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, 

diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: globalizáció, multikulturalizmus, nemzetközi terrorizmus, 

vallási fanatizmus, fogyasztói társadalom, adósságspirál, globális 

felmelegedés, ökológiai katasztrófa, fenntarthatóság, környezetvédelem, 

fiatalodó és öregedő társadalom, migráció, foglalkozási szerkezet, 

diszkrimináció, integráció, euró, internet, tömegkommunikáció. 

Személyek: George Bush, Borisz Jelcin, Bill Clinton, Tony Blair, George 

W. Bush. 

Topográfia: az EU tagállamai. 

Kronológia: 1992 (a maastrichti szerződés aláírása), 1993 (Csehország és 

Szlovákia szétválása), 1995 (a schengeni egyezmény életbe lépése), 1999 

(a NATO bombázza Szerbiát), 2001 (terrortámadás az Egyesült Államok 

ellen), 2002 (az euró bevezetése), 2004 (tíz új tagállam csatlakozik az EU-

hoz, köztük Magyarország is). 

 

Tematikai egység 
A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése 

Magyarországon 

Órakeret 

6 óra 
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Előzetes tudás 

A magyar rendszerváltozás fordulópontjai és főszereplői.  

A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon. 

A szomszédos országokban élő magyarság sorsa. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló híve és őrzője demokratikus rendszerünk vívmányainak, 

elkötelezettje a továbbfejlesztésének. 

Felismeri a közösségi és egyéni érdekek ütközését, kiegyenlítési 

törekvéseit a társadalomban. Megérti a kisebbségi lét problémáit a 

Magyarországon élő etnikai és kulturális kisebbségek, illetve a 

határokon túl élő magyar kisebbség szempontjából egyaránt. 

A tanuló átlátja a békés rendszerváltás jelentőségét és tudatosulnak 

benne annak árnyoldalai, ellentmondásai (pl. forradalomszerű 

átalakulások társadalmi egyeztetés nélkül). Belátja, hogy a 

rendszerváltozásnak nyertesei és vesztesei egyaránt voltak, nem mindig 

a társadalmi igazságosságnak megfelelően. Tisztában van a 

rendszerváltozás előtti és az azt követő időszak politikai és gazdasági 

rendszere közötti legfontosabb különbségekkel. Reális kép alakul ki 

benne Magyarország szerepéről és lehetőségeiről az európai integráción 

belül, továbbá ismeri fontosabb külkapcsolatait, és tudatosul benne a 

jelentősebb nemzetiségi és emigráns közösségek híd-szerepe. 

Képes a nemzet, kisebbség és a helyi társadalmak fogalmak szakszerű 

használatára. Érvekkel is alátámasztott véleményt tud megfogalmazni az 

elmúlt évtizedek hazai gazdasági-társadalmi folyamatairól. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A posztszocialista régió és 

Magyarország helyzete, 

problémái 1990 után. 

A közjogi rendszer jogállami 

átalakítása és 

intézményrendszere 1990 

után. 

Hatalommegosztás formái, 

színterei. 

 

A piacgazdaságra való áttérés 

és az átalakulás 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, 

grafikonokból, 

diagramokból. (Pl. 

Magyarország 

demográfiai helyzete.) 

 Magatartástípusok, 

élethelyzetek 

megfigyelése, 

következtetések levonása. 

(Pl. kisebbségek határon 

innen és túl.) 

 Az internet felhasználása 

történelmi ismeretek 

szerzésére. (Pl. 

Informatika: 

Információkeresés, 

információ-felhasználás. 

 

Matematika: 

Diagramok, táblázatok, 

grafikonok – adatleolvasás, 

készítés, értelmezés, 

statisztikai fogalmak ismerete 
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ellentmondásai, regionális 

gazdasági különbségek. 

 

Magyarország euroatlanti 

csatlakozásának folyamata 

Fölzárkózás, lemaradás. 

 

A társadalmi 

egyenlőtlenségek és a 

mobilitás problémái. A 

magyarországi cigányok 

(romák). Nők, férfiak 

életmódja és társadalmi 

helyzete, életformák, 

szegények és gazdagok 

világa. 

 

A határon túli magyarság 

helyzete. Magyarok a 

nagyvilágban. 

Kisebbség, többség, 

nemzetiségek. 

Magyarország és az 

Európai Unió 

kapcsolata.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

Különbségek felismerése, 

a változások nyomon 

követése egy-egy 

történelmi jelenség 

kapcsán. (Pl. 

Magyarország 

államberendezkedésének 

változásai a XX. század 

folyamán.) 

 

Kommunikáció:  

 Beszélgetés (vita) egy 

társadalmi, történelmi 

témáról. Saját vélemény 

megfogalmazása. (Pl. 

cigányság romák 

integrációja.) 

 Események, történetek, 

jelenségek dramatikus 

megjelenítése. (Pl. 

hajléktalansors, 

munkanélküliség, a 

mélyszegénység 

problémái.) 

 

Tájékozódás térben és 

időben: 

Az adott téma 

tanulmányozásához 

leginkább megfelelő térkép 

kiválasztása különféle 

atlaszokból. (Pl. 

Magyarország népesedési 

viszonyainak, az 

életkörülmények 

változásainak bemutatása.) 

Etika; filozófia:  

Korunk erkölcsi kihívásai. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tények és bizonyítékok, 

történelmi nézőpont. 
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Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, 

népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, centrum, 

periféria, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, 

közigazgatás, önkormányzat, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, 

diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: privatizáció, kárpótlás, migráció, mobilitás, foglalkozási 

szerkezet, munkanélküliség, diszkrimináció, szegregáció, integráció, 

népszavazás. ombudsman, autonómia, magyar igazolvány, kettős 

állampolgárság. 

Személyek: Horn Gyula, Orbán Viktor, Mádl Ferenc, Medgyessy Péter. 

Topográfia: a határon túli magyarlakta területek. 

Kronológia: 1996 (a magyar honfoglalás millecentenáriuma), 1999 

(Magyarország a NATO tagjává válik), 2000 (a magyar államalapítás 

millenniuma), 2004 Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz). 

 

Tematikai egység Társadalmi ismeretek 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
A társadalmi tagozódással kapcsolatos korábbi történelmi és földrajzi 

ismeretek, valamint személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A társadalom makro- és mikrostruktúráját alkotó elemek azonosítása. 

A társadalom tagoltságából eredő egyenlőtlenségek felismertetése, ezek 

okainak azonosítása. 

A társadalmi felelősségvállalás elvi szükségességének megértetése és 

néhány gyakorlati módjának megismertetése. 

A kisközösségek szerepe a helyi, lokális és országos ügyek alakításában.  
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Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Családformák a mai világban. 

Kortárscsoport és ifjúsági 

szubkultúrák. 

 

A helyi társadalom, a civil 

társadalom és az önkéntesség. 

Nemzet és nemzetiség. 

Kulturális és etnikai 

kisebbségek Magyarországon. 

 

Esélyegyenlőtlenség és 

hátrányos társadalmi helyzet. 

Társadalmi felelősségvállalás 

és szolidaritás. 

 

A nagy ellátórendszerek 

(egészségügy, társadalom-

biztosítás, oktatás) 

megismerése. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Családtípusok 

azonosítása és jellemzése 

személyes tapasztalatok 

és a médiából vett példák 

alapján. 

Kritikai gondolkodás: 

A nemzeti-, a közép-

európai-, valamint az 

európai identitás 

értelmezése. 

 

Kommunikáció: 

– Aktuális szocializációs 

kérdések, dilemmák és 

problémák megvitatása. 

– A többes identitás 

fogalmának és gyakorlati 

érvényesülésének 

megvitatása. 

– Egy nemzeti kisebbség, 

valamint egy hátrányos 

helyzetű társadalmi 

csoport életének 

bemutatása szóban vagy 

írásban. 

Földrajz:  

Magyarország régiói; 

demográfiai mutatók; a 

magyar tájak kulturális, 

néprajzi értékei. 

 

Etika:  

Társadalmi szolidaritás. 

Többség és kisebbség. 

Kulcsfogalmak Család, társadalom, szocializáció, kultúra, etnikum, nemzet, nemzetiség. 

Fogalmak 

Szubkultúra, kortárscsoport, helyi társadalom, civil társadalom, kisebbség, 

többség, érdekképviselet, érdekegyeztetés, identitás, hátrányos helyzet, 

felelősségvállalás, szolidaritás, önkéntesség. 

 

Tematikai egység 
Állampolgári ismeretek Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás A politikai rendszerek és az állampolgárok közötti viszony történelmi 

formáinak ismerete. Az iskolai diákönkormányzat működésével 
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kapcsolatos tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 Az aktív és felelős állampolgársághoz szükséges ismeretek és 

készségek megerősítése. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 

megismerése. 

Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek tudatosítása. Az ezek 

gyakorlásához kapcsolódó legfontosabb tevékenységi formák 

azonosítása. 

A magyarországi és az uniós politikai rendszer legfőbb elemeinek 

megismertetése, a politikai részvétel jelentőségének tudatosítása. 

Az új Alaptörvény szellemiségének és fontosabb pontjainak 

feldolgozása. 

Ismeretek Fejlesztési feladatok 
Kapcsolódási pontok 

Állampolgári jogok és 

kötelességek. 

 

 

Magyarország és az Európai 

Unió politikai 

intézményrendszere. 

 

A magyar és az európai 

állampolgárság legfontosabb 

ismérvei. 

 

A magyar választási rendszer 

(országgyűlési és helyhatósági 

választások). 

A politikai részvétel formái. 

A közvetett és a közvetlen 

demokrácia eszköztára. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– A magyarországi 

országgyűlési választások 

modellezése.  

– A hazai helyhatósági 

választások működési 

mechanizmusának 

modellezése. 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Az állampolgári jogok és 

kötelességek kölcsönös 

viszonyrendszerének 

elemzése. 

– A felelősségteljes 

választói magatartás 

értelmezése. 

– A többes állampolgárság 

fogalmának értelmezése. 

Földrajz:  

Az Európai Unió kialakulása 

és működésének jellemzői. 

 

Etika:  

Törvény és lelkiismeret. 

Kulcsfogalmak Állam, állampolgár, politika, intézmény. 
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Fogalmak 

Állampolgári jog, állampolgári kötelesség, politikai intézményrendszer, 

választás, választási rendszer, unió, országgyűlés, helyhatóság, politikai 

részvétel, közvetett demokrácia, közvetlen demokrácia, önkormányzat, 

párt, parlamenti küszöb, állampolgári jogok biztosa, Állami 

Számvevőszék. 

 

Tematikai egység Pénzügyi és gazdasági kultúra 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
A bankok működésével kapcsolatos gazdaságföldrajzi ismeretek. A 

gazdálkodással és a pénzkezeléssel kapcsolatos személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 Az alapvető pénzügyi és gazdasági fogalmak megismertetése, a 

gazdasági folyamatok fő hatótényezőinek megértetése. 

A tudatos és felelős állampolgári gazdálkodás elveinek megismerése, 

elfogadása.  

Ismeretek Fejlesztési feladatok 
Kapcsolódási pontok 

Az állam gazdasági 

szerepvállalása és kapcsolata 

a gazdaság különböző 

szereplőivel. Az állam 

bevételei. Az állam 

stabilizációs, redisztribúciós 

és tőkeallokációs feladatai. 

 

A költségvetési és a monetáris 

politika eszköztára, szerepe a 

gazdaságpolitikai célok 

megvalósításában. 

 

 

A pénzpiac működése, 

megtakarítók és 

forrásigénylők. A pénzügyi 

közvetítők helye a 

nemzetgazdaságban. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Az adók és járulékok 

szerepének megértése a 

modern 

nemzetgazdaságok 

működésében. 

– A vállalkozási formák 

különbségeinek 

megértése, különféle 

példák elemzése révén. 

– A banki és a nem banki 

pénzügyi közvetítők 

sajátos gazdasági 

szerepeinek azonosítása. 

– Néhány hazai vállalkozás 

és a vállalkozói életforma 

megismerése példákon 

keresztül. 

 

Kritikai gondolkodás: 

– A tőkeszerzés különféle 

lehetőségeinek (tőzsde, 

értékpapírok, lízing) 

Földrajz:  

A modern pénzügyi 

közvetítőrendszer a 

világgazdaságban (pénzügyi 

piacok, nemzetközi monetáris 

intézmények, 

nemzetközi tőkeáramlás,  

környezeti problémák, 

fenntarthatóság és az állam). 

 

Etika:  

A felelősség új dimenziói a 

globalizáció korában. 
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A vállalkozások helye a 

nemzetgazdaságban, szerepük 

a GDP megtermelésében. 

Vállalkozási formák. 

Vállalkozások létrehozása és 

működtetése. A vállalkozások 

és a piac kapcsolata.  

Az üzleti terv. 

összehasonlítása. 

– Az állami szerepvállalás 

és az adózás közötti 

kapcsolatok feltárása. 

– A pénzügyekkel, 

gazdasággal foglalkozó 

írott, vagy audiovizuális 

médiaszövegek elemzése 

és feldolgozása. 

– Vázlatos üzleti terv 

készítése szituációs 

gyakorlat keretében. 

– Vita az adózási morállal 

kapcsolatos kérdésekről. 

Kulcsfogalmak Állam, gazdaság, piac, pénz. 

Fogalmak 

Költségvetés, adó, járulék, vállalkozás, személyi jövedelemadó, áfa, 

juttatások, társadalombiztosítás, nyugdíjjárulék, költségvetési intézmény, 

költségvetési egyenleg, deficit, pénzpiac, monetáris politika, jegybank, 

bankrendszer, kereskedelemi bank, megtakarítás, forrás, tőzsde, értékpapír, 

rt, kft, kkt, bt, egyéni vállalkozás, szövetkezet, korlátlan felelősség, 

korlátolt felelősség, egyetemleges felelősség, biztosító társaság, 

lízingtársaságok, pénzügyi közvetítő rendszer. 

 

Tematikai egység Munkavállalás  
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
Diákmunka során szerzett személyes tapasztalatok. A környezet 

munkával kapcsolatos mintáinak ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 Az alapvető munkavállalói jogok és kötelezettségek tudatosítása. 

A munkába állás folyamatának és az alkalmazotti lét néhány fontos 

jellemzőjének megismertetése. 

A munkatevékenység emberformáló és értékteremtő erejének 

felismerése, elfogadása. 

Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

A munkaerő és a piac 

kapcsolata. Munkaerőpiaci 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Munkaerőpiaci 

információk gyűjtése, a 

Magyar nyelv és irodalom:  

Tájékozódás listaszerű, nem 
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elvárások itthon és külföldön. 

 

Szakképzettség. Álláskeresési 

technikák. Pályakezdés, 

beilleszkedés a munkahelyi 

közösségbe. 

 

Munkajogi alapok. 

Foglalkoztatási formák. 

A munkaszerződés tartalma. 

 

A munkaviszonyhoz 

kapcsolódó jogok és 

kötelezettségek 

(munkaszerződés, 

bérszámítás, adózás, 

egészségbiztosítás és 

nyugdíjbiztosítás, kollektív 

szerződés). 

 

A munkaviszony megszűnése, 

munkanélküli ellátás, 

álláskeresési támogatás, 

visszatérés a foglalkoztatásba. 

magyarországi és az 

uniós lehetőségek 

feltérképezése (állások és 

elvárások). 

– Egy állás elnyeréséhez 

kapcsolódó lépések 

megismerése, 

tapasztalatok szerzése a 

dokumentumok 

kezelésével kapcsolatban 

(álláshirdetés, 

tájékozódás, önéletrajz, 

motivációs levél, interjú, 

munkaszerződés). 

– A munkaviszonyhoz 

kapcsolódó adózási, 

egészség- és 

társadalombiztosítási 

teendők modellezése. 

– Saját bankszámla 

nyitásának, bankkártya 

kiváltásának és az 

internetes bankfiók 

használatának 

modellezése. 

– Tájékozódás a 

munkanélküliek 

ellátásáról, átképzési és 

visszatérési 

lehetőségekről a 

területileg illetékes 

hivatalokon keresztül. 

Kommunikáció: 

– A munkahelyi 

közösségbe való 

beilleszkedés 

problémáinak 

modellezése szerepjáték 

keretében. 

– Az egyéni és a vállalati 

érdek ütközését 

megjelenítő viták 

szervezése. 

folyamatos szövegekben. 

Ismerkedés az olyan, 

végrehajtásra szánt, 

aktusszerű szövegekkel, mint 

a számla, az önéletrajz, a 

szerződés és az adóbevallás. 

 

Informatika: Információk 

gyűjtése az internetről. 

Bemutatók, dokumentumok 

készítése. 

Kulcsfogalmak Gazdaság, piac, munka. 
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Fogalmak 

Állás, adó, biztosítás, szerződés, munkaerőpiac, munkaadó, munkavállaló, 

foglalkoztatás, munkaviszony, önéletrajz, motivációs levél, munkajog, 

munkaszerződés, munkaidő, munkabér, adózás, adóbevallás, személyi 

jövedelemadó, egészségbiztosítás, társadalombiztosítás, munkanélküliség, 

munkanélküli ellátás, álláskeresési támogatás. 

 

Tematikai egység Rendszerező ismétlés 
Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás A középiskolai történelem, társadalom és állampolgári ismeretanyag. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az érettségi témakörök rendszerező ismétlése során felkészülés az 

érettségi vizsgára. 

 

d) A fejlesztés várt eredményei, a továbbhaladás feltételei 

A modernkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, események rendszerező 

feldolgozásával a jelenben zajló folyamatok előzményeinek felismerése, a nemzeti öntudat és 

aktív állampolgárságra nevelés. 

A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, ok-okozati összefüggések 

felismerése (pl. a globalizáció felerősödése és a lokális közösségek megerősödése) és 

egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok (pl. társadalmi kirekesztés) azonosítása, ezeknek 

jelenre vonatkoztatása, megítélése. 

A modernkorban élt emberek, közösségek sokoldalú élet-, gondolkodás- és 

szokásmódjainak azonosítása, a hasonlóságok és különbségek árnyalt felismerése, több 

szempontú értékelése. A civilizációk története jellegzetes sémájának alkalmazása újkori és 

modernkori egyetemes történelemre. 

A történelem értelmezését segítő kulcsfogalmak és egyéb egyedi fogalmak rendszeres 

és szakszerű alkalmazása révén, többoldalú történelmi tájékozódás és árnyalt gondolkodás.  

Ismerje fel a tanuló, hogy az utókor, a történelmi emlékezet a nagy történelmi személyiségek 

tevékenységét többféle módon és szempont szerint értékeli, egyben legyen képes saját 

értékítélete megfogalmazásakor a közösség hosszú távú nézőpontját alkalmazni.  

  Ismerje a XX. század kisebb korszakainak megnevezését, illetve egy-egy korszak főbb 

jelenségeit, jellemzőit, szereplőit, összefüggéseit. 

Ismerje a magyar történelem főbb csomópontjait az 1945-ös vereségtől az Európai 

Unióhoz való csatlakozásunkig. Legyen képes e bonyolult történelmi folyamat meghatározó 

összefüggéseit, szereplőit beazonosítani, valamint legyen képes egy-egy korszak főbb 

kérdéseinek problémaközpontú bemutatására, elemzésére. 

Ismerje a modernkorban meghatározó egyetemes és magyar történelem eseményeit, 

évszámait, történelmi helyszíneit. Legyen képes összefüggéseket találni a térben és időben 
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eltérő történelmi események között, különös tekintettel azokra, melyek a magyarságot 

közvetlenül vagy közvetetten érintik. 

Tudja, hogy a XX. században lényegesen átalakult Európa társadalma és gazdasága 

(polgárosodás, iparosodás) és ezzel párhuzamosan új eszmeáramlatok, politikai mozgalmak, 

pártok jelennek meg. Ismerje fel, hogy az Egyesült Államok milyen körülmények között vált 

a mai világ vezető hatalmává és mutasson rá az ebből fakadó ellentmondásokra.  

Tudja a demokratikus és diktatórikus államberendezkedések közötti különbségeket, 

legyen képes a demokratikus berendezkedés előnyeit és működési nehézségeit egyaránt 

felismerni és azokat elemezni. 

Ismerje fel a tanuló a világot – és benne hazánkat is – fenyegető veszélyeket (pl. 

túlnépesedés, betegségek, elszegényesedés, munkanélküliség, élelmiszerválság, tömeges 

migráció). Tudjon élni a globalizáció előnyeivel, benne az európai állampolgársággal. 

Ismerje az alapvető emberi jogokat, valamint állampolgári jogokat és 

kötelezettségeket, Magyarország politikai rendszerének legfontosabb intézményeit, értse a 

választási rendszer működését. 

Legyen képes ismereteket meríteni különböző ismeretforrásokból, történelmi, 

társadalomtudományi, filozófiai és etikai kézikönyvekből, atlaszokból, szaktudományi 

munkákból, legyen képes ezek segítségével történelmi oknyomozásra. Jusson el kiselőadások, 

beszámolók önálló jegyzetelése szintjére. Legyen képes az internetet kritikus és tudatos 

használatára történelmi, filozófia- és etikatörténeti ismeretek megszerzése érdekében. 

Legyen képes különböző történelmi elbeszéléseket (pl. emlékiratok) összehasonlítani a 

narráció módja alapján. Legyen képes a különböző szövegek, hanganyagok, filmek stb. 

vizsgálatára és megítélésére a történelmi hitelesség szempontjából. Legyen képes történelmi 

jeleneteket elbeszélni, adott esetben eljátszani különböző szempontokból. Legyen képes 

erkölcsi kérdéseket felvető élethelyzeteket felismerni és bemutatni. Fogalmazzon meg önálló 

véleményt társadalmi, történelmi eseményekről, szereplőkről, jelenségekről, filozófiai 

kérdésekről. Legyen képes mások érvelésének összefoglalására, értékelésére és figyelembe 

vételére, a meghatározott álláspontok cáfolására, a véleménykülönbségek tisztázására, 

valamint a saját álláspont gazdagítására is. Legyen képes történelmi-társadalmi adatokat, 

modelleket és elbeszéléseket elemezni a bizonyosság, a lehetőség és a valószínűség 

szempontjából. Legyen képes összehasonlítani társadalmi-történelmi jelenségeket strukturális 

és funkcionális szempontok alapján. Legyen képes értékrendek összehasonlítására, saját 

értékek tisztázására. Értékelje a társadalmi-történelmi jelenségeket az értékrendek alapján.  

Legyen képes történelmi-társadalmi témákat vizuálisan ábrázolni, esszét írni (filozófiai 

kérdésekről is), ennek kapcsán kérdéseket világosan megfogalmazni. 

Legyen képes a történelmi időben történő sokoldalú tájékozódásra. Legyen képes a 

különböző időszakot bemutató történelmi térképek összehasonlítása során a változások (pl. 

területi változások, népsűrűség, vallási megosztottság stb.) hátterének feltárására. 

Legyen képes a nemzet, a kisebbség fogalmának és a helyi társadalom fogalmának 

szakszerű használatára, tudjon érvelni a társadalmi felelősségvállalás, illetve a szolidaritás 

fontossága mellett. Legyen képes átlátni a nemzetgazdaság, a bankrendszer, a vállalkozási 

formák működésének legfontosabb szabályait. Legyen képes munkavállalással összefüggő, a 
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munkaviszonyhoz kapcsolódó adózási, egészség- és társadalombiztosítási kötelezettségek, 

illetve szolgáltatások rendszerét átlátni. 

6.  Végső cél 

Az érettségi vizsgakövetelmények elsajátítása, valamint sikeres érettségi vizsga 

teljesítése TÖRTÉNELEM tantárgyból a hatályos jogszabályoknak megfelelően.  

 

 

B. Társadalomismeret szakiskola 9-10. évfolyam 

1. Alapcélok 

 

Az Ember és társadalom (és részben a Földünk – környezetünk) műveltségterület 

tartalmait a szakiskolákban egyetlen tantárgyon keresztül, komplex módon közvetíti a 

Társadalomismeret című tantárgy. A három évfolyamban több tematikus egységbe szervezve 

a történelem, a társadalomismeret, az erkölcs és etika, a hon- és népismeret, a társadalmi, 

állampolgári és gazdasági ismeretek, valamint a filozófia területeinek tartalmait különböző 

arányban tartalmazza. Ezeken kívül a tantárgy a Művészetek műveltségterületből a 

mozgóképkultúra és médiaismeret tartalmainak közvetítésére is szolgál. A tantárgyon belüli 

komplexitás mellett lényeges elvi és szervező erő az új tartalommal bíró osztályfőnöki (a 

továbbiakban Osztályközösség-építés) és a Kommunikáció – magyar nyelv és irodalom (a 

továbbiakban Koma) tantárgyakkal való szoros együttműködés, tantervi összehangoltság, ami 

a tematikai kapcsolódás mellett a tantárgy iskolai megvalósításának is fontos alapvetése. 

A Társadalomismeret tantárgy főbb feladatai a Köznevelési törvény szakiskolákra 

vonatkozó szakaszaiból és a 2012-ben elfogadott NAT-ból következően fogalmazhatók meg: 

— a történelmi múlt megismerése járuljon hozzá a jelen összefüggései, az összetett 

társadalmi folyamatok megértéséhez; 

—  események feltárása, bemutatása és értelmezése révén fejlessze a tanulók 

készségeit, kompetenciát, melynek révén sikeres felnőtté válhatnak; 

— támogassa a felnőtté váló szakiskolai tanulók tudatos közéleti részvételét, az aktív 

állampolgárrá válásukat, erősítse a demokrácia értékeit gondolkodásukban; 

— segítse elő szűkebb és tágabb közösségekhez tartozás személyes megélését, 

felelősségtudatos magatartásukat; 

— a történelmi események tanulmányozása tegye képessé a szakiskolai tanulókat a 

jelenben való eligazodásban, és segítse a jövőre való felkészülésüket;  

— a szakiskolai tanulók életkorához és érdeklődéséhez igazodva a történelmi 

megismerés során kapjanak képet a múltról, és különösen a közel múlt világáról, a 

jelent alakító tényezőiről; 

— személyes élményt alakítson ki a tanulókban a történelmi szituációkkal 

kapcsolatban, lehetőséget biztosítson a történelemből fakadó tanulságok 

levonására; 

—  a történelem problémaközpontú megközelítése biztosítsa az önismereti, a társas 

kapcsolati kultúra fejlesztését és a pozitív énkép kialakítását a tanulókban; 

— a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek ismeretkör legfőbb feladata, 

hogy reflektáljon a diákok társadalmi tapasztalataira.  

 

A tantárgy tanításának céljai a szakiskolai közismereti tantárgyrendszerben a következők: 
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— A differenciált történelmi gondolkodás kialakítása, az adatok, tények, fogalmak, a 

történettudomány által kínált konstrukciók (sémák) rugalmas adaptálásával, illetve 

a történettudomány vizsgálati eljárásainak (történeti probléma felismerése, 

megfogalmazása, a kritika, az interpretáció) alkalmazásával. 

— A tanulók ismerjék fel és értsék meg azt, hogyan és miért éreztek, gondolkodtak, 

cselekedtek másként az emberek a múltban, mint a jelenben élők.  

— A történelmi kulcsfogalmak, a történelmi folyamatok megértése és elsajátítása 

segíti a tanulókat a múltra vonatkozó magyarázatok, következtetések és 

értékelések megértésében, a történelmi ismeretek rendszerezésében, a múlttal és a 

múlt megismerésével kapcsolatos kérdések egyre árnyaltabb megválaszolásában, a 

különböző korok és események összehasonlításában, az összefüggések 

azonosításában, valamint az önálló következtetések és vélemények 

megfogalmazásában. 

— A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek ismeretkör legfőbb célja, hogy a 

különböző társadalomtudományok (szociológia, szociálpszichológia, politológia, 

jogtudomány, közgazdaság-tudomány stb.) nézőpontjából mutasson be 

jelenségeket, problémákat, és segítse a tanulókat ezek értelmezésében, 

következtetések megfogalmazásában; valamint segítse a szakiskolai tanulókat a 

szűkebb és tágabb környezetükben való eligazodásban, boldogulásban.  

— Fontos cél továbbá, hogy a személyes tapasztalatra építő készségfejlesztő 

módszerek alkalmazásával a tantárgy megalapozza és fejlessze a diákok szociális, 

erkölcsi és jogi érzékét, és erősítse problémamegoldó gondolkodásukat.  

Lényeges eleme a kerettantervi programszerkezetnek a bemeneti és kimeneti mérések 

rendszere, amely által pontos képet lehet kapni a szakiskolába belépő tanulóknak a 

tantárgyhoz kapcsolódó kompetenciáiról és ismereteiről, illetve azok hiányáról, és ennek 

ismeretében lehet megvalósítani a szakiskolai közismereti kerettantervet, amely lehetőséget 

ad a tanulók különbözőségének kezelésére. 

 

A társadalomismeret tantárgy célja az, hogy a tanulók képesek legyenek 

— a különböző világképek jellemzőinek felismerésére, a világvallások azonosítására; 

— a magyar történelem és társadalom alapvető folyamatainak megértésére; 

— az egyén szerepének értékelésére és a szűkebb és tágabb közösséghez tartozás 

felelősségének elfogadására;  

— a társadalmi normák erkölcsi értékének és gyakorlati hasznának felismerésére, 

betartására; 

— a politika világában való eligazodásra, saját értékeinek és érdekeinek megfelelő 

döntések meghozatalára; 

— a gazdaság leglényegesebb információinak megértésére, az egyén gazdasági 

lehetőségeinek felmérésére és a pénzügyekben való tájékozódásra. 

 

 

2. 9. évfolyam 

a) Óraszám 

Heti 2 óra, évi 72 óra 

b) A 9. évfolyam céljai 

A nyolc tematikus egység olyan tartalmakból épül fel, amelyek az osztályközösség-

építés és a kommunikáció – magyar nyelv és irodalom tantárgyakkal szoros kapcsolatban 
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állnak. Olyan nevelési célok megvalósítására adnak lehetőséget, mint a tanulás, az iskola, a 

tudás értékeinek, hasznának felismertetése, a társadalom, a közösségek és az egyén 

kapcsolatának vizsgálata, valamint támogatás a magyar demokratikus intézményrendszerben 

való eligazodásban. Ezek a tartalmak olyan tevékenységeken keresztül valósulhatnak meg, 

amelyek mind az egyének, mind az osztályközösségek számára fejlesztést tesznek lehetővé. A 

tanulók korábban nem megfelelő szintre fejlesztett kulcskompetenciái, illetve a meglévő 

kompetenciák bővítésére, fejlesztésére adnak lehetőséget, mint például a szóbeli és írásbeli 

kifejezőkészség, az önálló véleményalkotás, a kritikai gondolkodás vagy a térbeli tájékozódás. 

A 9. évfolyamon a társadalomismeret tantárgyi célja az, hogy a tanulók képesek 

legyenek: 

— a magyar történelem és társadalom alapvető folyamatainak megértésére,  

— az egyén szerepének értékelésére és a közösséghez tartozás felelősségének 

elfogadására,  

— kritikusan szemlélni a tömegmédia általuk fogyasztott termékeit, 

— saját érdekeiknek megfelelően használni Magyarország demokratikus 

intézményrendszerét, 

— értékelni a tudást, megbecsülni iskolát, az osztályközösséget, osztálytársaikat, 

valamint kihasználni a szakiskola által biztosított tanulási lehetőségeket. 

A 9. évfolyam két félévében a társadalomismeret tantárgy a kommunikáció – magyar 

nyelv és irodalom tantárggyal összefogva egy-egy – a félévek témáit összekapcsoló – 

feladatot határoz meg. Az első félév tanóráinak összegzése egy virtuális osztálykönyv 

készítése, ennek legfontosabb célja, hogy e munkafolyamat során az osztály tagjainak 

kapcsolatai erősödjenek az együttes tevékenységek, a közös cél és produktum révén. A 

második félévben szintén a kommunikáció – magyar tantárgy keretében elindított 

osztályújság elkészítése az a félévet összefogó, összetett tevékenység, aminek tartalmainak 

szélesítésére a társadalomismeret tartalmaihoz kapcsolódó különböző típusú és műfajú, írásos 

és képes anyagok szolgálhatnak. A tanév során a tanulók produktumai az egyes témákhoz 

kapcsolódó, azokat bemutató téma-tablók lesznek, amelyeket részben a tanórákon, részben 

projektek keretében készíthetnek el.  

Cél az is, hogy az évfolyam programja elmélyítse és kiszélesítse a tanulók ún. 

történelmi gondolkodását, amelynek segítségével képesek lesznek az egyes történelmi (és 

jelenben zajló) események megértésére, az eseményekkel kapcsolatos forrásokban megjelenő 

eltérő nézőpontok értelmezésére. 

 

c) Tananyagtartalom 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Magyarország Európában 

Órakeret 

3 

Előzetes tudás Alapvető topográfiai ismeretek; elemi tájékozódás Európa és 

Magyarország térképein. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A térbeli és időbeli tájékozódás fejlesztése. Topográfiai ismeretek 

szerzése. Gyakorlottság növelése különböző információforrások 

használatában. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Magyarország földrajzi elhelyezkedése, az Európai Unió országai, 

tájékozódás Magyarország és Európa térképein, saját településének 

elhelyezése a térképeken. 

Az EU, Magyarország, Budapest, az adott település, iskola 

elhelyezkedése térben – falitérképeken, internetes térképeken 

(google maps, google earth). Magyarország szomszédai, 

Magyarország megyéi és úthálózata, azonosítás térképeken.  

A térkép legfontosabb elemeinek (vizek, domborzati jelölések, 

államhatárok, települések) megkeresése, azonosítása a térképen. 

Távolságok becslése és számítása térképeken, események, 

jelenségek topográfiai helyének megmutatása térképen. Néhány 

kiemelt esemény, jelenség topográfiai helyének elhelyezése 

vaktérképen. Internetes térképek használata. Táblázatok 

értelmezése, adatok kikeresése, összefüggések megfogalmazása. 

Természetismeret: 

térképhasználat. 

Matematika: 

mennyiségek 

összehasonlítása. 

Idegen nyelv: földrajzi 

nevek; idegen nyelvű 

honlapok, 

alkalmazások. 

Osztályközösség-

építés: ismeretek 

Magyarországról, az 

EU-ról. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Közép-Európa, Nyugat-Európa, Kelet-Európa, Dél-Európa, Észak-

Európa, Európai Unió, régió, ország, állam, szövetség, rendszerváltás, 

demokratikus berendezkedés, úthálózat, infrastruktúra. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az egyén szerepe a történelemben – A magyar 

történelem kiemelkedő alakjai – Világhírű magyar 

tudósok, művészek és sportolók 

Órakeret 

4 

Előzetes tudás Általános iskolai előzmények. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Híres emberek, történelmi személyiségek jellemzése, feltevések 

megfogalmazása a történelmi személyiségek cselekedeteinek, 

viselkedésének mozgatórugóira. Az emberi (történelmi) cselekvés és 

annak következménye közötti kapcsolat felismerésének gyakorlása 

konkrét példákon.  

A kiemelkedő tevékenységek, teljesítmények megismerése révén az 

egyén szerepének és felelősségének súlyának megbecsülése. 

Az egyéni felelősségérzet erősítése, felelősségvállalás másokért, a 

közösségért. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Életutak, életművek megismerése. 

Az egyén szerepe a történelem, a nemzet sorsának alakításában; 

hősiesség, felelősség, célok és eredmények. 

I. Szent István, II. Rákóczi Ferenc, Széchenyi István, Deák Ferenc, 

Bartók Béla, Szent-Györgyi Albert, Puskás Ferenc, Papp László 

életútja, tevékenysége, teljesítménye, hatása. 

Az egyén, a társadalom és az adott kor összefüggéseinek vizsgálata 

konkrét példákon. 

A tehetség és siker összefüggésének felismerése. 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: a 

személyiség szerepe, 

magyar művészek. 

 

Testnevelés és sport: 

sportteljesítmények. 

 

Osztályközösség-

építés: 

felelősségvállalás, 

társadalmi és 
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közösségi szerepek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Egyéniség, államférfi, politikus, Nobel-díj, tehetség, teljesítmény, 

népszerűség, ismertség, karrier, társadalmi mobilitás, értékteremtés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A tudás és az iskola szerepe a társadalomban 

Órakeret 

4 

Előzetes tudás Általános iskolai előzmények. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az iskola, a tanulás szerepének felismerése. Az emberiség tudásának 

gazdagodási folyamatának bemutatása. A tanulás és az iskola (a 

tankötelezettség) értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanulás eredményessége, a tanulás hiányának következményei – 

tapasztalatok megvitatása, érvek ütköztetése. 

Az emberi tudás – mesterségek, tudományok rendszere – 

kialakulásának megismerése konkrét példák során. 

A tanulás fontossága, egyéni és közösségi haszna. 

Az iskola társadalmi szerepe, célja – elképzelések, vélemények 

ütköztetése. 

A tudás fogalmának átalakulása, az egész életen át tartó tanulás 

szükségessége. 

A tudományos-technológiai fejlődés hatásai – példák gyűjtése, 

összehasonlítás, értékelés. 

Osztályközösség-

építés: iskola, tanulás, 

a tudás szerepe. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egész életen át tartó tanulás, tudomány, iskolarendszer, iskolatípus, 

tankötelezettség, információ, információforrás, tudás, információs 

társadalom, tudásalapú társadalom, tapasztalati és elméleti tudás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egyén és társadalom 

Órakeret 

8 

Előzetes tudás Általános iskolai előzmények. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A közösségek és az egyének sokféle kapcsolatrendszerének 

bemutatása. A társadalmi és az egyéni érdekek összeegyeztetése, 

ennek problémáinak, konfliktusainak felismerése, a konfliktuskezelés 

gyakorlása, vitakultúra fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Az emberi kultúra jellegzetességei, sokfélesége, gazdagsága.  

A társadalmi szintű egyéni és csoportérdekek érvényesítése – 

ellentétek, konfliktusok felismerése, megoldási módok keresése. 

Férfi és női szerepek a társadalomban, munka- és feladatmegosztás, 

együttműködés és rivalizálás, emancipáció, matriarchális és 

patriarchális társadalmak. 

A szabadidő a történelemben – egyéni és társadalmi összefüggései; 

információgyűjtés, összehasonlítás, rendszerezés, véleményalkotás. 

Esetmegbeszélések, elemzések, mindennapi élethelyzetek 

elbeszélése, eljátszása. 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: vita, érvelés. 

Osztályközösség-

építés: vitakultúra, 

konfliktuskezelés, 

szabadidős 

tevékenységek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kultúra, emancipáció, matriarchális, patriarchális társadalom, párt, 

érdekvédelem, érdekérvényesítés, multikultúra, munkakultúra, fizikai 

és szellemi munka. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Média és társadalom 

Órakeret 

8 

Előzetes tudás Általános iskolai előzmények. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A médiaműfajok közötti különbségek, illetve az egyes médiumok 

műsorstruktúrájának megismerése. 

A média társadalmi szerepének és működésének feltárása. 

A médiahasználattal kapcsolatos kritikai gondolkodás, tudatos 

választás képességének fejlesztése személyes élményekre építő 

képességfejlesztő módszerekkel. 

A mozgókép szövegértési fejlesztése a tevékenységközpontú, kreatív 

médiapedagógia eszközeivel.  

A kereskedelmi kommunikációval, a reklámozással kapcsolatos 

megfontolt tudatos fogyasztói szerep kialakítása.   

Az online kommunikációban való tudatos és kreatív részvétel.  

Az adatbiztonsággal, jogtudatossággal, a függőség és egyéb veszélyek 

elkerülésével kapcsolatos ismeretek tudatosítása. 

A közösségi tartalmak előállításához kapcsolódó etikai szabályok 

elsajátítása, a felelősség, a tájékozottság fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tömegmédia világa: a nyomtatott, az elektronikus és a digitális 

média.  

A média társadalmi, gazdasági, politikai funkciói, eszközei, 

jellegzetességei. Kultúra és szórakoztatás, a médiafogyasztás.  

A média különféle funkcióinak azonosítása, előnyeinek és 

hátrányainak felismerése. 

Az aktuális televíziós nézettségi adatok elemzése, értelmezése. 

A filmes hatáseszközök és a filmalkotási folyamat 

feladatmegosztásainak megismerése, az alkotói folyamat mint 

munka. A filmbefogadás működésmódjára történő reflexió. 

Tanulási és szórakozási lehetőségek, hasznos dolgok és veszélyek – 

tv, internet, a biztonságos internethasználat szempontjainak 

tudatosítása. 

A médiaszövegek befogadásának tanulmányozása, a közönség 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: médiával 

kapcsolatos ismeretek, 

szövegértés.  

Osztályközösség-

építés: szabadidős 

tevékenységek, 

fogyasztói szokások, 

magatartásformák. 
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médiafogyasztási szokásainak kritikus megfigyelésére alapozott 

tudatos mű- és műsorválasztás. 

A manipuláció veszélyeinek, technikáinak felismerése, azonosítása 

konkrét példákban. 

Az életkori sajátságoknak és az elvárható tájékozottságnak 

megfelelő érvkészlettel és példákkal alátámasztott vita a média 

társadalmi szerepéről, működésmódjáról, pl. a médiahasználattal 

kapcsolatos függőségekről, a médiafinanszírozással összefüggő 

kérdésekről, a médiabefolyásolásról, manipulációról, a saját 

tartalmak közzétételéről, az erkölcsi és jogi normák alkalmazásáról. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Média, médium, tömegmédia, tömegkommunikáció, az „újmédia”, 

sajtóműfaj, nézettségi adat, műsorstruktúra, célközönség, plán, vágás, 

jelenet, storyboard (képes forgatókönyv), forgatás, utómunka, 

manipuláció, médiahack. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Intézményeink működése 

Órakeret 

8 

Előzetes tudás Általános iskolai előzmények. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Hivatalos és magánügyek megkülönböztetése.  

Országos intézmények – országgyűlés, kormány, minisztériumok, 

bíróságok, adóhivatal – feladatainak, működésének megismerése. 

Helyi intézmények – önkormányzat, polgármesteri hivatal, az 

egészségügyi, az oktatási és egyéb funkciójú helyi intézmények – 

áttekintése. 

Ügyintézés a gyakorlatban – hasznos tudnivalók, a helyi adottságok, 

körülmények, kommunikáció és asszertív viselkedés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A modern polgári állam funkciói, intézményei. 

A demokratikus berendezkedés, a hatalommegosztás. 

A mai magyar állam főbb jellemzői. 

Az önkormányzat intézményei. 

Különböző ügyek intézésének gyakorlata, a kulturált viselkedés 

gyakorlása. 

Különböző emberi élethelyzetek megfigyelése, következtetések 

levonása, magatartásminták elemzése, értékelése. 

Mindennapi élethelyzetek elbeszélése, eljátszása. 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: szóbeli és 

írásbeli szövegalkotás, 

hivatalos stílus.  

Osztályközösség-

építés: a helyzetnek 

megfelelő magatartás.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Állam, államszervezet, önkormányzat, hatalmi ág, demokrácia, 

alkotmány – alaptörvény. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Múlt és jelen képekben és szövegekben 

Órakeret 

16  

Előzetes tudás 
Az európai és magyar történelem alapvető eseményeinek (idő, 

történet) (pl. honfoglalás, 1848/49-es szabadságharc) és az 

eseményekben részt vevő kiemelkedő személyiségek ismerete. 

A komplex 

műveltség-
A történelmi megismerés módjainak, forrásainak, eszközeinek 

megismerése konkrét példákon. 
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területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az európai és magyar történelem kiemelkedő eseményeinek 

megismerése, ahogy a műalkotások láttatják (festmények, szobrok, 

épületek stb.).  

Stílus és tartalom összefüggéseinek felismerése konkrét példákban. 

Makro- és mikrotörténelem kapcsolódásának megmutatása források 

vizsgálatával.  

A filmnek mint a történelmi események láttatójának bemutatása . 

Gyakorlottság növelése különböző információhordozók, források 

használatában adott szempontok betartásával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Írott és tárgyi források, forrástípusok megismerése, a 

szerzők/alkotók nézőpontjának azonosítása, alapvető tartalmi 

elemek felismerése szövegekben, képeken, filmekben. 

A történelemi események és a család- és helytörténet 

kapcsolatainak a felismerése, speciális források (pl. oral history – 

elbeszélt történelem, település- és földrajzi nevek) megismerése. 

Filmelemzés alapjainak az ismerete (kép, hang, szöveg, vizualitás, 

rendezői szándék, befogadás-történet), filmelemzés – a történelmi 

tények tükrében (pl. 80 huszár, Trója). 

Az európai és magyarországi forradalmak alapvető eseményei 

(1848/49, 1956). 

A forradalmakhoz kapcsolódó írott források elemzése (újság, 

irodalmi jellegű szövegek stb.). 

A történelmi/társadalmi konfliktusok okainak felismerése, a 

konfliktust lezáró folyamatok értelmezése (forradalmak a 

történelemben: az 1956-os forradalom eseménytörténete – 

képekben, a diktatúrák és a személyi kultusz természete). 

Ismeretszerzés különböző típusú dokumentumokból – újság, plakát, 

röpirat és irodalmi alkotások elemzése. 

Természetismeret: 

tájékozódás a 

térképen. 

 

Matematika: adatok 

értelmezése. 

 

Idegen nyelv: földrajzi 

és személynevek. 

 

Osztályközösség-

építés: a személyiség 

szerepe, 

információforrások 

használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Írott és íratlan forrás, forrástípus, makro- és mikrotörténelem, 

forradalom, diktatúra, személyi kultusz, demokrácia, konfliktus, 

kompromisszum, médium, újság, plakát, napló, memoár. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Múlt és jelen képekben és szövegekben 

Órakeret 

16  

Előzetes tudás 
A 9. évfolyamon tanultak ismerete. Különbségek és azonosságok 

felismerése a társadalomban (vagyoni helyzet, iskolázottság, 

foglalkozások). Szokások, ünnepek a családban. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A jelen társadalom és gazdaság jellegzetes vonásai a történelmi 

tapasztalatok tükrében, térben és időben – alapvető tájékozottság 

szerzése, az eligazodáshoz szükséges összefüggések, kapcsolatok 

felismerése a konkrét jelenségekben, témákban. 

Gyakorlottság növelése az információhordozók használatában. 

Az együttműködés, a vitakultúra fejlesztése. 

A munkaerőpiac alapvető fogalmainak, szerepének, szereplőinek, 

szabályainak megismerése a modern társadalomban (a 

rabszolgapiactól a munkaközvetítőkig – a munkaerőpiac változásai a 
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történelemben). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Nemek és szerepek a történelemben a jelen társadalmában.  

A társadalmi rétegződés okai, integráció és szegregáció. 

A társadalmi mobilizáció – nyílt és zárt társadalmak most és a 

múltban. 

Nők és férfiak a társadalomban. 

A „vállalkozó” történelmi típusai – térben és időben (hajósok, 

bankárok, konkvisztádorok, újítók és gondolkodók, tudósok). 

A társadalom és a földrajz, települések; tér és társadalom változásai 

a történelemben. Kultúrák tájban és időben, térben. 

Szokások, hagyományok: családi, vallási és társadalmi ünnepek.  

Az ünnepek szerepe a társadalomban és a családban (rítusok, 

kultuszok, jeles napok). 

Hit, vallások, egyházak. Vallások és kultúrák, világvallásoktól a 

szektákig. 

A feldolgozás módjának közös meghatározása, részvétel a 

kivitelezésben. 

A munkaerőpiac működésének elveinek, szabályainak 

megismerése, gyakorlati ismeretek szerzése a helyi sajátosságok 

figyelembevételével. 

Természetismeret: 

tudósok, felfedezők. 

 

Matematika: adatok 

értelmezése. 

 

Idegen nyelv: földrajzi 

nevek, személynevek. 

 

Osztályközösség-

építés: munkavállalás; 

család; vallási 

közösségek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Társadalmi rétegződés, társadalmi mobilizáció, integráció, 

szegregáció, asszimiláció, nemi szerep; vallás, egyház, 

fundamentalizmus, reformáció, szekta, kereszténység, iszlám, 

buddhizmus, sintoizmus, munkaerőpiac, munkavállaló, munkanélküli, 

munkanélküliség, foglalkoztathatóság. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A tanulók teljesítményének a mérése 

Órakeret 

7 óra 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló ismerje Magyarország helyét Európában, földrajzi, politikai 

elhelyezkedését, a magyar államszervezet főbb szereplőit, az 

önkormányzati intézményeket, a tömegmédia fontosabb csatornáit, a 

manipuláció eszközeit. Képes legyen értékelni, megbecsülni az egyéni 

és közösségi értékeket, a tudást, a tanulást, és értse az egész életen át 

tartó tanulás személyes és társadalmi szükségességét. 

A tanuló legyen tisztában a társadalom és gazdaság alapvető 

tulajdonságaival, ismerje fel a történelemben zajló változásokat és azt, 

hogy ezeknek az ismerete nélkülözhetetlen a napjainkban zajló 

társadalmi, gazdasági, politikai, művészeti folyamatok (és azok 

változásainak) a megértéséhez 

 

3. 10. évfolyam 

a) Óraszám 

Heti 1 óra, évi 36 óra 
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b) A 10. évfolyam céljai 

A 10. évfolyam programját a tanulók forrás- és tevékenységközpontú munkáltatása 

határozza meg. Ebben a keretben a tanulóknak a történelmi múlt (és a jelen) különböző típusú 

forrásainak (szöveg, kép, tárgy, audiovizuális) jellemzőivel és feldolgozási szempontjaival 

kell megismerkedniük, és tudniuk kell észlelni a szerzők szándékait, nézőpontját. Az egyes 

történelmi események és helyzetek problémaközpontú elemzése segítheti a múlt és a jelen 

eseményeinek a megértését.  

A tanév során cél az is, hogy a tanulók képessé váljanak 

— a különböző világképek jellemzőinek felismerésére, a világvallások azonosítására; 

— a magyar történelem és társadalom alapvető folyamatainak megértésére; 

— az egyén szerepének értékelésére és a szűkebb és tágabb közösséghez tartozás 

felelősségének elfogadására;  

— a társadalmi normák erkölcsi értékének és gyakorlati hasznának felismerésére, 

betartására; 

— a politika világában való eligazodásra, saját értékeinek és érdekeinek megfelelő 

döntések meghozatalára; 

— a gazdaság leglényegesebb információinak megértésére, az egyén gazdasági 

lehetőségeinek felmérésére és a pénzügyekben való tájékozódásra. 

 

c) Tananyagtartalom 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A világkép 

Órakeret 

6  

Előzetes tudás Általános iskolai előzmények. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A különböző világképek, -magyarázatok megértése, jellegzetességeik 

felismerése, ezek értékelése, a saját gondolataik megfogalmazása, 

másokkal való megvitatása, és más véleményének, hitének tiszteletben 

tartása.  

A globalizáció legjellemzőbb jelenségeinek és folyamatainak 

értelmezése, ezek mindennapi életre gyakorolt hatásainak azonosítása, 

és a globalizációs jelenségeket értékelő, önálló álláspontok kialakítása. 

A generációk közötti kapcsolódások (egymásrautaltság, értékrendbeli 

változások, konfliktusok) feltérképezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Világmagyarázatok, a világról alkotott kép változásai. A sokszínű 

világlátás. Vallások, világvallások. 

A tanulás, a tudás és a műveltség mai szerepének értelmezése.   

A fogyasztói társadalom, a jóléti állam és a világgazdasági 

válságok. 

Demográfiai problémák Európában és a világban. 

A globalizáció és fenntartható fejlődés. A globális világ 

kihívásainak hatása hazánk fejlődésére. Alapvető globális 

problémák tudatosítása. A kulturális globalizáció előnyei és 

hátrányai. 

Generációk, generációs kérdések, konfliktusok. Az időskor és a 

különböző nemzedékek eltérő életmódja. A nemzedékek közti 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: különböző 

megközelítési módok, 

nézőpontok. 

 

Természetismeret: 

környezetvédelem, 

fenntarthatóság. 

 

Osztályközösség-

építés: a tanulás 
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szolidaritás. Az együttélés szabályainak kialakítása és rendeltetése. 

A család funkciójának és szerepének változásai napjainkban. 

szerepe; család; vallási 

közösségek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Világkép, civilizáció, filozófia, vallás, hit, ateizmus, egyistenhit, 

többistenhit, világvallás, földrajzi felfedezés, idealizmus, 

materializmus, gazdasági, társadalmi, politikai rendszer, 

berendezkedés, fejlődő és fejlett ország, globalizáció, fenntartható 

fejlődés, terrorizmus, információs társadalom, klímaváltozás, 

környezetszennyezés, migráció, nyugdíjrendszer, társadalmi 

szolidaritás, inaktív korú népesség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A társadalmi normák – szokások és törvények 

Órakeret 

4  

Előzetes tudás Általános iskolai előzmények. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A társadalmi normák megismerése, megértése és a betartásukra 

törekvő magatartás bemutatása. A normaszegő magatartás és 

következményeinek, szankcionálásának felismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A társadalmi együttélést szabályozó normák (pl. erkölcsi szabályok, 

etikett, iskolai házirend, KRESZ, törvények) értelmezése, 

összehasonlítása, értékelése. 

A normakövető magatartás jelentőségének belátása. 

A normaszegés és szankcionálása – mérlegelés, a felelősség 

belátása. 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom:érintkezési 

formák. 

 

Osztályközösség-

építés: deviancia, 

szankciók, 

felelősségvállalás, 

normakövetés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Norma, normakövetés, szokásjog, írott jog, törvény, etikett. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A politika világa – a demokratikus politikai 

berendezkedés 

Órakeret 

6  

Előzetes tudás Általános iskolai előzmények. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A politikai alapfogalmak megértése, értelmezése a mai magyar 

politikai életre. Történelmi példákon keresztül a szélsőséges politikai 

irányok veszélyességének beláttatása. A demokrácia működésének 

modellálása. Az Alaptörvény fontosabb részleteinek megismertetése. 

Jogok és kötelességek rendszerének átlátása. Az elemző, kritikai 

gondolkodás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A gazdaság, a társadalom és a politika kapcsolata.  Kommunikáció – 
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A politikai berendezkedések: a demokrácia és a diktatúra. 

A rendszerváltás Magyarországon. 

Az Alaptörvény főbb pontjai. 

A politizálás színterei. 

A politikai pártok ma Magyarországon.  

magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés. 

 

Osztályközösség-

építés: társadalmi és 

közösségi szerepek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Politika, demokrácia, diktatúra, párt, politikai jog, rendszerváltás, 

alkotmány, jogállam. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Gazdaság, gazdálkodás, pénzügyek 

Órakeret 

4  

Előzetes tudás Általános iskolai előzmények. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A közgazdasági és pénzügyi ismeretek, összefüggések megértése. Az 

ország költségvetésétől az egyén költségvetéséig – az egyéni 

gazdálkodás gyakorlatának megértése. A realitásérzék fejlesztése, a 

különböző lehetőségek összevetéséhez, mérlegeléséhez szükséges 

felelősségtudat erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A legfontosabb közgazdasági fogalmak (gazdasági ágazatok, 

gazdasági szereplők, tőke).  

Az egyén gazdálkodása, a háztartások gazdálkodása.  

A legfontosabb pénzügyi ismeretek (bankok, banki szolgáltatások, 

számlák, hitel, kamat, megtakarítás, thm, bankkártyák, 

valutaárfolyam, jelzálog). 

Egyéni költségvetés készítése. Mindennapi élethelyzetek 

elbeszélése, eljátszása. 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: szituációs 

játékok. 

 

Matematika: egyszerű 

gazdasági számítások. 

 

Osztályközösség-

építés: egyéni és 

családi költségvetés, 

tervezés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Gazdasági ágazat, költségvetés, vállalkozás, tőke, banki szolgáltatás, 

pénzügyi tranzakció. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyarország az Európai Unióban, Magyarország és 

szomszédai 

Órakeret 

4  

Előzetes tudás Általános iskolai előzmények. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az EU létrejöttének megismerése. Magyarország és az EU 

kapcsolatrendszerének feltérképezése. Magyarország és a szomszéd 

államok kapcsolatának bemutatása, különös tekintettel az ott élő 

magyar kisebbségekre. 

Az eltérő kultúrák tiszteletének erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az EU rövid története, az európai integráció. Kommunikáció – 



 

320 

 

Az EU szervezete. 

A szomszédos államok és az ott élő magyar kisebbségek kultúrája, 

helyzete. 

Részvétel a feldolgozás módjának meghatározásában, 

kivitelezésében. 

magyar nyelv és 

irodalom: a 

szomszédos országok 

egyes írói; a határon 

túli nyelvhasználat. 

Osztályközösség-

építés: kultúra és 

kommunikáció 

kapcsolata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Európai Unió, határon túli magyarság, emigráció, kisebbség, 

nemzetállam. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A civil társadalom – érdekvédelem 

Órakeret 

2  

Előzetes tudás A 9–10. évfolyamon tanultak. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A társadalmi, gazdasági problémák iránti érzékenység megteremtése. 

A társadalmi igazságosság, méltányosság és szolidaritás értékeinek 

tudatosítása. 

Az országos és helyi civilszervezet megismertetése, a tanulók számára 

érdeklődésre számot tartó szervezetek részletes bemutatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Társadalmi, csoport és egyéni érdekek és az érdekvédelem.  

Érdekellentétek felismerése, kezelése, erőszakmentes megoldása. 

A társadalmi szerveződések. 

A civil társadalom. 

A fogyasztóvédelem. 

Önálló információgyűjtés, egy-egy konkrét szervezet munkájának 

részletesebb megismerése. Esetmegbeszélések. 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: érvelés, vita. 

 

Osztályközösség-

építés: egyéni és 

közösségi érdek, 

társadalmi és 

közösségi szerepek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Civil társadalom, civil szervezet, önkéntesség, fogyasztóvédelem, 

érdekképviselet, érdekegyeztetés, szakszervezet, kamara, polgári 

engedetlenség, sztrájk. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természet- és környezetvédelem – Környezettudatos 

magatartás 

Órakeret 

2  

Előzetes tudás A 9–10. évfolyamon tanultak. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A gazdasági-társadalmi változások természetre gyakorolt hatásának 

megismerése. 

Az ember természetkárosító tevékenységeinek bemutatása, és 

aktivizálása a különböző környezeti programokban való tudatos 

részvételre. 

A környezetért és a fenntarthatóságért érzett felelősség kialakítása. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A fogyasztói társadalom hatásai a környezetünkre, a „jólét” ára. 

Az ökológia fogalma. 

A földi élővilág eltartó képességének korlátai. 

A technikai civilizáció hatása a földi ökoszisztémára. 

Pazarló használat, környezetszennyezés, népességrobbanás. 

A hagyományos és alternatív energiaforrások gazdasági és 

társadalmi összefüggései.  

A természetvédelem és a környezetvédelem. 

A globális problémák és a lokális cselekvés közötti kapcsolat.  

Információgyűjtés, esetmegbeszélés, saját tapasztalatok 

összehasonlítása, mindennapi élethelyzetek elbeszélése, eljátszása. 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: 

információfeldolgozás. 

 

Természetismeret: 

energiaforrások, 

nyersanyagok, 

élővilág, 

környezetvédelem, 

környezetszennyezés. 

 

Osztályközösség-

építés: 

felelősségvállalás, 

fogyasztói magatartás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Zöld mozgalom, szelektív hulladékgyűjtés, természet- és 

környezetszennyezés, környezetvédelem, ökológia, ökológiai 

lábnyom, alternatív energiaforrás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A tanulók teljesítményének a mérése 

Órakeret 

6 óra 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló képes legyen a körülötte lévő társadalmi-természeti környezet 

változásait érzékelni, véleményt nyilvánítani a különböző események 

kapcsán; tudja, hogy milyen társadalmi normák érvényesek rá, és ezek 

betartásával legyen képes saját érdekeinek megfelelően cselekedni.  

A tanuló legyen tisztában a társadalom és gazdaság alapvető 

tulajdonságaival, ismerje fel a történelemben zajló változásokat és azt, 

hogy ezeknek az ismerete nélkülözhetetlen a napjainkban zajló 

társadalmi, gazdasági, politikai, művészeti folyamatok (és azok 

változásainak) a megértéséhez. 
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III. ANGOL NYELV 
 

A. Angol nyelv szakközépiskola 9-12. évfolyam 

1. Alapelvek, célok  

 

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. 

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, 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. 
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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) A nyelvtanulás célrendszere  

(1) 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. 

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.  

 

(2) 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. 
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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. 

(3) 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.  

(4) 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.  

(5) 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.  

 

b) 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.  
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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. 

  

2. 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. 

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.  

3. 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 idegen nyelvi 

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  

Legyen a tankönyv tartalmában és kivitelezésében motiváló, a nyelvtanulás iránt kedvet 

ébresztő. 

4. Időkeret, óraszámok 

Óraterv – 9-12. évfolyam 

Tantárgy 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 
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Angol, 1. idegen nyelv 4 3 4 3 

 

5. 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 

Az angolt első idegen nyelvként tanulók többsége középszintű érettségi vizsgát tesz, 

ezért 

12. évfolyamon a vizsgára való felkészítés/felkészülés áll a középpontban. 

Ennek megfelelően a 12. évfolyamra kevesebb új ismeretanyagot terveztünk, ehelyett a 

korábban már tanultak rendszerezése és célirányosabb, magasabb szinten való elmélyítése a 

feladat.  

Ehhez kiváló eszköz a Your Exam Success gazdag tananyaga, mely rugalmasan 

alkalmazható a csoport igényeihez a vizsgára való felkészítésben. 

6. 9–10. évfolyam összefüggő fejlesztései 

Az idegen nyelvek tanításába a tantárgy jellegéből adódóan minden egyéb 

kulcskompetencia és a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A 10. 

évfolyam végére a tanulók idegen nyelvi tudása lehetővé teszi, hogy a körülöttük lévő világról 

idegen nyelven is szerezzenek információt, és ezzel a lehetőséggel már tudatosan éljenek. 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 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. 
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a) Fejlesztési egységek 

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. 

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. 
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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. 

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 
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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. 

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 körhez 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. 

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. 
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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. 

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 
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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. 

7. Témakörök, fogalomkörök – 9. évfolyam 

a) Témakörök 

Személyes vonatkozások, család  

Informális és formális bemutatkozás 

A tanuló életrajza, életének fontos állomásai.  

Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Kapcsolódási pontok:  

Etika: családi élet, generációk kapcsolata, szegények és gazdagok 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás 

Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattartás, infokommunikációs 

eszközök 

Ember és társadalom  

Baráti kör, osztálytársak. A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Öltözködés. Ruhavásárlás. Divat  

Kapcsolódási pontok:  

Etika: társas kapcsolatok 

Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattartás, infokommunikációs 

eszközök 

Környezetünk 
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 

Érdekes házak a nagyvilágból. 

Kapcsolódási pontok:  

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: lakóhely és környék hagyományai 

Földrajz: településtípusok, más népek kultúrái 

Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattartás, infokommunikációs 

eszközök 

Az iskola 

Saját iskola bemutatása. Tantárgyak, órarend. érdeklődési kör, tanulmányi munka. 

Magyar és angol iskolák összehasonlítása. A múlt és a jelen iskolái.  

A nyelvtanulás fontossága. Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

Kapcsolódási pontok:  

Etika: társas kapcsolatok 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a tudás fogalmának átalakulása 

Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattartás, információ keresése, 

infokommunikációs eszközök 

 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes táplálkozás, a testmozgás szerepe, testápolás). 

Ételek, kedvenc ételek, ételkészítés.  
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Étkezés iskolai menzán, gyorséttermekben 

Kapcsolódási pontok:  

Földrajz: életminőségek különbségei 

Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges ételek, tudatos vásárlás 

Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattartás, információ keresése, 

infokommunikációs eszközök 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás. Fesztiválok, kulturális rendezvények 

Sportolás, kedvenc sport. 

Kapcsolódási pontok:  

Földrajz: más népek kultúrái 

Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, értelmezése 

Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges életmód 

Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés szerepe, a sport és olimpia története, 

példaképek szerepe, sportágak jellemzői 

Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattartás, információ keresése, 

infokommunikációs eszközök 

Utazás, turizmus 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. Utazás repülővel. 

Kapcsolódási pontok:  

Földrajz: más népek kultúrái, a Föld szépsége, egyedisége 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési ismeretek 

Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattartás, információ keresése, 

infokommunikációs eszközök 

Tudomány és technika 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 

Kapcsolódási pontok:  

Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattartás, információ keresése, 

infokommunikációs eszközök 

Gazdaság és pénzügyek 

Vásárlás (étel, ruha, jegy)  

Kapcsolódási pontok:  

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás 

Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattartás, információ keresése, 

infokommunikációs eszközök 

b) Fogalomkörök 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése 

Jelenidejűség Present Simple  

 

When do you get up?  

I don’t drink milk. 

 Present Continuous 

 

Why is she crying? I’m not 

listening. I’m leaving. 

 There is / there are There’s an apple on the 

table. 
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 Present Perfect 

Simple  

 

Have you done your room? 

I haven’t finished it yet. 

Múltidejűség Past Simple 

 

And then she kissed me. 

Why didn’t you come 

yesterday? 

Jövőidejűség Future Simple  

Shall/will 

I’ll help you. 

Birtoklás kifejezése 

 Present forms of 

have 

I have five friends at 

school. 

 

 Possessive adj. My, your, his/her/its, our, 

their dog  

 Genitive ’s 

 

Kate’s brother 

Whose? 

 

Térbeli viszonyok 

Irányok, helymeghatározás  Prepositions, 

Prepositional 

Phrases,  

Adverbs 

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. 

Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

Now, 

Yesterday, last week, two 

years ago,  

Tomorrow, next week 

In 1997, in July, at 5 

o’clock, on Monday 

It’s eight.  

It’s quarter to eight. 

Mennyiségi viszonyok 

 Singulars and 

plurals 

Regular and 

irregular plurals 

Boys, girls, 

Children, people, men, 

women … 

 Cardinal numbers 1-

100 

 

 Ordinal numbers  first, second… 
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 Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

How many CDs have you 

got? 

I’ve got a lot of/few CDs. 

How much money have 

you got? 

I’ve got a lot of/little 

money. 

Minőségi viszonyok 

 Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

Irregular 

comparative and 

superlative forms of 

adjectives 

Tom’s younger than Sue. 

Mary is the prettiest girl. 

 

Good/bad (better, worse) 

What’s it like? What colour 

is it?  

Modalitás 

 Can (ability) I can swim. 

 Will for Prediction In the future won’t use 

printed dictionaries. 

Szövegösszetartó eszközök Possessive pronouns 

 

Mine, yours, his, hers, 

theirs 

 

 

8. Témakörök, fogalomkörök – 10. évfolyam 

a) Témakörök 

Ember és társadalom  

Emberek külső jellemzése. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés. Online ismerkedés. 

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.  

Kapcsolódási pontok:  

Etika: generációk kapcsolata, családi élet, társas kapcsolatok, előítélet, tolerancia, 

bizalom, együttérzés, fogyatékkal élők 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: élethosszig tartó tanulás 

Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattartás, információ keresése, 

infokommunikációs eszközök 

Környezetünk 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 

Egy magyar és egy angol város összehasonlítása (Pécs-Liverpool). 

Időjárás, éghajlat. Természeti katasztrófák.  

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben. 

Kapcsolódási pontok:  

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: lakóhely és környék hagyományai 

Földrajz: globális problémák, az időjárás tényezői 

Technika, életvitel és gyakorlat: környezettudatosság otthon és a lakókörnyezetben, 

víz- és energiatakarékosság, újrahasznosítás, a Föld szépsége 
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Biológia-egészségtan: védett természeti értékek 

Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattartás, információ keresése, 

infokommunikációs eszközök 

Az iskola 

Magyar és angol/amerikai oktatási rendszer összevetése  

Zöld iskola 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 

Kapcsolódási pontok:  

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a tudás fogalmának átalakulása, 

élethosszig tartó tanulás 

Technika, életvitel és gyakorlat: környezettudatosság otthon és a lakókörnyezetben, 

víz- és energiatakarékosság, újrahasznosítás 

Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattartás, információ keresése, 

infokommunikációs eszközök 

Életmód 

Extrém sportok. 

Orvosnál. Gyógykezelés. Webdoktor. Közlekedési baleset. 

Függőségek (dohányzás, alkohol, drog stb.). Életmód nálunk és a célországokban. Stressz. 

Bűnözés.  

Kapcsolódási pontok:  

Biológia-egészségtan: betegségek ismérvei, betegségmegelőzés, egészséges életmód 

Testnevelés és sport: sportágak jellemzői 

Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattartás, információ keresése, 

infokommunikációs eszközök 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Számítógép, internet. Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 

Kapcsolódási pontok:  

Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattartás, információ keresése, 

infokommunikációs eszközök, infokommunikációs eszközök előnyei és kockázatai 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. Turisztikai célpontok. Kempingezés. 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. 

Utazási kalandok: Kamaszlány vitorlával a világ körül.  

Kapcsolódási pontok:  

Földrajz: egyes országok turisztikai jellemzői 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési ismeretek, közlekedésbiztonság, 

balesetek megelőzése 

Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattartás, információ keresése, 

infokommunikációs eszközök 

Tudomány és technika 

Az internet és az idősebb generáció. 

Online biztonság. 

Kapcsolódási pontok:  

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: élethosszig tartó tanulás 

Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattartás, információ keresése, 

infokommunikációs eszközök, infokommunikációs eszközök előnyei és kockázatai  

Gazdaság és pénzügyek 

Vásárlás, szolgáltatások (posta, bank). 
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Fogyasztás, reklámok. Online kereskedelem: tizenéves milliomos vállalkozó 

Kapcsolódási pontok:  

Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos vásárlás 

Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattartás, információ keresése, 

infokommunikációs eszközök 

b) Fogalomkörök: 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése 

   

Múltidejűség Past Continuous What were you doing at 6 

pm yesterday? 

 There was / there 

were 

There was a huge tree in 

the garden. 

Jövőidejűség Going to What are you going to do 

on Saturday? 

 

 Future with Will When will you be fourteen? 

 There will be  

Térbeli viszonyok 

Irányok, helymeghatározás  Prepositions, 

Prepositional 

Phrases,  

Adverbs 

Away from, towards, 

through, over, as far as, in 

front of … 

Időbeli viszonyok 

Időhatározók (used with Present Perfect) Already, ever, just, 

yet 

I’ve already jumped. 

Have you ever tried 

snorkelling? 

I haven’t been to China yet. 

She’s just called. 

 

Modalitás 

 Should/shouldn’t  

for advice 

You should stop smoking. 

You shouldn’t eat so much 

chocolate. 

Feltételes mondatok   

 First Conditional There won’t be any plastic 

if there’s no oil. 

Szövegösszetartó eszközök 

 

 

Indefinite pronouns 

 

Somebody, anybody, 

nobody, everybody 

 

Igeneves szerkezetek   

 Gerund, infinitive 

(1) 

I enjoy reading. 

She likes to read about cats. 
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9. 11–12. évfolyam összefüggő fejlesztései 

A 12. évfolyamon lehetőséget kell biztosítani arra, 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 

önértékeléseik során; illetve gyakorlatot szerezzenek az érettségi vizsga feladatainak 

megoldásában is. 

A tanulók motivációját növeli, 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 sokat segíthet, például a feldolgozott témák megfelelő 

kiválasztásával, az ok-okozati viszonyokat, következményeket feltáró feladatokkal. 

a) Fejlesztési egységek 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet 

a számára rendszeresen előforduló ismerős témákról.  

Megérti a legfontosabb információkat az aktuális eseményekről szóló 

vagy az érdeklődési köréhez kapcsolódó rádió- és tévéműsorokban, ha 

viszonylag lassan és érthetően beszélnek. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban és 

egyes részleteiben is. 

Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek 

megértése több beszélő esetén is. 

Fontos információk megértése azokban a rádió- és tévéműsorokban, 

filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési 

körhez kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően 

beszélnek. 

A fejlesztés tartalma 

A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témák 

esetén.  

A hallott szöveg gondolatmenetének nagy vonalakban való követése, egyes tényszerű 

részinformációk megértése, amennyiben a beszéd világos, és ismerős kiejtéssel folyik. 

Mindennapi társalgásban a világos beszéd követése szükség esetén visszakérdezések 

segítségével. 

Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése. 

Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése.  

Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 

Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek 

lényegének megértése.  

Egyszerű nyelvezetű film követése, amelyben a cselekményt nagyrészt a vizuális eszközök 

és az események közvetítik.  

A köznyelvi szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az időnként 

előforduló ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből és a mondat 

jelentésének kikövetkeztetése. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 
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A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hosszabb használati utasítások, információk, instrukciók, előadások, beszédek, viták, 

interjúk, dalok, visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, viccek, tévé- és 

rádióműsorok, filmelőzetesek, filmek. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló felkészülés nélkül megbirkózik a mindennapi 

élet legtöbb helyzetével. 

Gondolatokat cserél, véleményt mond az érdeklődési körébe tartozó 

témákról.  

Boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben. 

Stílusában, regiszterhasználatában legtöbbször alkalmazkodik a 

kommunikációs helyzethez. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében 

is  

Gondolatokat cseréje, véleménynyilvánítás és érvelés az érdeklődési 

körbe tartozó és általános témákról is. 

A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és 

biztonsággal történő alkalmazása. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, 

regiszterhasználatban. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül. 

Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódottság, 

aggodalom, öröm. 

Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek 

összehasonlítása. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, 

információcsere, álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, például zene, film, 

könyvek.  

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

Utazások során felmerülő feladatok, például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a 

hatóságokkal külföldi látogatás során. 

Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, 

reklamáció. 

Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 

Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadás (pl. tünetek 

megadása orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, szó átvétele, átadása, mások 

bevonása, beszélgetés lezárása. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, 

félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert nyelvi 
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megfelelőik semleges stílusban való használatával. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események 

megtárgyalásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 

Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló már változatosabban és részletesebben tudja 

bemutatni a családját, más embereket, lakóhelyét, tanulmányait, 

iskoláját stb. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Folyamatos önkifejezés a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 

segítségével ismerős témakörökben. 

Érthető és folyamatos beszéd, a mondanivaló tudatos nyelvtani és 

szókincsbeli megtervezése és szükség szerinti módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma lényegének tartalmilag pontos kifejtése. 

A fejlesztési tartalma 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris 

összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok 

lineáris összekapcsolásával. 

Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók 

megfogalmazása. 

Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása. 

Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 

Előre megírt, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.  

Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, 

alkalmazása. 

Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, például körülírás elfelejtett szó esetén. 

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé 

begyakorolt helyzetekben. 

A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 

Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírások, képleírások, témakifejtés (például vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, 

érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), 

projektek bemutatása, versek, rapszövegek. 
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Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési 

köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegek fő gondolatait. 

Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő stratégiákat 

kell alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését a 

szövegkörnyezet segítségével kikövetkeztetni. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, 

lényegre törő szövegek megértése. 

Az írott vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges 

részinformációk kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott 

szövegekben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. 

A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben. 

A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy 

sikeres írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának 

megértése. 

Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, 

illetve több szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a 

szövegösszefüggés alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

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, viccek egyszerű irodalmi szövegek. 

 

Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket 

fogalmaz ismert, hétköznapi témákról. 

Írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyomásairól 

és véleményéről; írásbeli interakciót kezdeményez, fenntartja és 

befejezi. 

Jegyzetet készít olvasott vagy hallott köznyelvi szövegből, illetve saját 

ötleteiről. 

Minták alapján rövid, lényegre törő szövegeket alkot az ismert műfajok 

főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével. 
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, 

hétköznapi és elvontabb témákról. 

Eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásaokról és 

véleményről írásbeli beszámolás, valamint tvélemény alátámasztása. 

Hatékony írásbeli interakció folytatása. 

Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhöz tartozó 

szövegről, illetve saját ötletekről. 

Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a 

műfaj főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, 

ismerős témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal 

kapcsolatban is, mint például a zene vagy a művészet. 

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, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszé írása. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Saját ötletekről jegyzet készítése. 

Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra 

való rákérdezés, ill. problémák elmagyarázása. 

Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 

Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 

Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-

mailben megszólítás, záró formula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány 

szókincsbeli és helyesírási sajátosság). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid 

jelent, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből számára hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 

Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

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; riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek, 

rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 
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A fejlesztés várt 

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. 

Képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes részinformációkat a 

nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, 

lényegre törően megfogalmazott szövegekben.  

 

10. Témakörök, fogalomkörök – 11. évfolyam 

a) Témakörök   

Személyes vonatkozások, család  

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Kapcsolódási pontok: 

Etika: családi élet, generációk kapcsolata, társas kapcsolatok 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás 

Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattartás, információ keresése, 

infokommunikációs eszközök 

Ember és társadalom  

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők. 

Konfliktusok és kezelésük.  

Nemzeti és családi ünnepek. 

Kapcsolódási pontok: 

Etika: társas kapcsolatok, tolerancia, fogyatékkal élők  

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: lakóhely és környék hagyományai 

Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattartás, információ keresése, 

infokommunikációs eszközök 

Az iskola 

Iskolai élet: Iskolai hagyományok.  Iskolai emlékek. 

Kapcsolódási pontok: 

Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattartás, információ keresése, 

infokommunikációs eszközök 

A munka világa 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák. Diákmunka, nyári munkavállalás.  

Önkéntes munka. A jövő foglakozásai. 

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és munka: pályaorientáció és munka 

Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattartás, információ keresése, 

infokommunikációs eszközök 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 
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Művészet a mindennapokban. Fiatal képzőművészek.  

Roma kultúra, street art, kerekes székes tánccsoport. 

Internetes vásárlás (kulturális termékek) 

Utazás 

Kapcsolódási pontok: 

Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, értelmezése 

Etika: előítélet, tolerancia, fogyatékkal élők 

Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattartás, információ keresése, 

infokommunikációs eszközök 

Földrajz: egyes országok turisztikai jellemzői 

Tudomány és technika 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: tudománytörténeti jelentőségű 

felfedezések, találmányok 

Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattartás, információ keresése, 

infokommunikációs eszközök 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. Zsebpénz. Bankolás. A pénz szerepe a mindennapokban. 

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 

Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattartás, információ keresése, 

infokommunikációs eszközök 

b) Fogalomkörök 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése 

Jelenbeliség   

 Passive Voice 

(Present, with modals) 

Paper is recycled in this school. 

It must be done as soon as 

possible. 

 Present Perfect 

Continuous 

 

I have been living here since… 

 

 Present Perfect vs 

Simple Past 

She has been here for hours. 

She was here for hours. 

Múltbeliség   

 Past Perfect By the time I got to the airport,  

the plane had already taken off. 

 Passive Voice 

(Present Perfect) 

The meal has already been 

cooked. 

 Used to When I was a child I used to 

play hide- and-seek a lot. 

Függő beszéd   
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 Reported speech with 

present reporting verb 

He says he is tired. 

I don’t know where he lives. 

Tell him to stop it. 

Modalitás 

Engedélykérés Can/could/may 

expressing permission 

Can/could/may I join you? 

Kötelezettség Have to (Past) Did you have to be there? 

Tiltás Mustn’t You mustn’t smoke here. 

Feltételesség Conditional 2 We’d stay at home if it rained. 

Visszakérdezés  -She’s so strict.  

-Is she? 

Megerősítő kérdés  School can be cool, can’t it? 

Szövegösszetartó eszközök 

 Relative pronouns 

Indefinite pronouns 

(2) 

Who / that, whose / which / 

where 

all, both, none, neither, every, 

each 

There were 3 apples on the 

plate. Each tasted good. 

 

 

11. Témakörök, fogalomkörök – 12. évfolyam 

a) Témakörök 

Környezetünk 

Különböző tájtípusok. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Környezetszennyezés. Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben. 

Kapcsolódási pontok: 

Földrajz: globális problémák, az időjárás tényezői, a Föld szépsége, egyedisége 

Biológia-egészségtan: élőhely, életközösségek, védett természeti értékek, változatos 

élővilág 

Technika, életvitel és gyakorlat: környezettudatosság otthon és a lakókörnyezetben, 

víz- és energiatakarékosság, újrahasznosítás 

Az iskola 

Iskolák a nagyvilágban. 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a tanulás technikái 

Földrajz: más népek kultúrái 

A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.  Önéletrajz, állásinterjú. 

Kapcsolódási pontok 

Technika, életvitel és munka: pályaorientáció és munka 

Életmód 

Kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Étkezés iskolai menzán, gyorséttermekben. Tipikus magyar ételek. Nemzetközi konyha. 

Gyógykezelés (orvosnál). Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 
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Életmód nálunk és a célországokban. 

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos táplálkozás, tudatos életmód, betegség- és 

baleset-megelőzés 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Múzeumok éjszakája. 

Kedvenc sport. 

Kapcsolódási pontok: 

Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, értelmezése 

Testnevelés és sport: sportágak, relaxáció 

Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattartás, információ keresése, 

infokommunikációs eszközök 

Utazás, turizmus 

Közlekedés.  

Szálláslehetőségek. Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. Városnézés. 

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési ismeretek, közlekedésbiztonság 

Földrajz: egyes országok turisztikai jellemzői 

Tudomány és technika 

Fontos találmányok. 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: tudománytörténeti jelentőségű 

felfedezések, találmányok 

Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattartás, információ keresése, 

infokommunikációs eszközök 

Gazdaság és pénzügyek 

Bevásárlóközpont v. kis boltok 

Pénzjegykiadó automata használata 

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás, tudatos vásárlás, pénzügyi 

ismeretek 

b) Fogalomkörök 

 

A 12. évfolyam anyaga a 9-11. évfolyamon tanultak összefoglalása és rendszerezése is. 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Jelenidejűség   

 Present Perfect vs 

Pr.Perfect Continuous 

She has just finished 

bereakfast. 

She has been eating for hours. 

Jövőidejűség   

 Passive Voice 

(Future) 

The film be directed by Tom 

Ranger. 

Függő beszéd   

 Reported speech – 

indirect questions 

Can you tell where she works? 
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 Reported speech with 

past reporting verb 

He said he was tired. 

I didn’t know if  they would 

come. 

He said that he had been late 

for school. 

 I wish  I wish you were here. 

Igeneves szerkezetek Gerund és Infinitive 

(2) 

Participle 

Need+ing 

The car needs repairing. It 

seems to be a good idea. 

I can see them coming round 

the corner. 

After checking in we went 

through customs control. 

The car needs repairing 

immediately. 

 Phrasal verbs 

 

We look forward to coming 

back soon. 

 

Modalitás Causative We have to get the car repaired 

first. 

                    Engedély Be allowed to You are not allowed to enter. 

                    Feltételezés Conditional 2-3 I I had more time, I’d visit you 

right now. 

If you had told me, I’d have 

helped you 

Szövegösszetartó elemek   

 Discourse markers First, next, finally… 

 

12. Függelék – angol nyelvi példák 

 

Az alábbi táblázatok az egyes KER-szintekhez rendelten tartalmazzák azokat a 

kommunikációs eszközöket valamint a hozzájuk tartozó angol 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) A kommunikációs eszközök csoportosítása a következő: 

1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

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 

b) A fogalomkörök az alábbi viszonylatok kifejezésére szolgálnak: 

1. Cselekvés, történés, létezés  

2. Birtoklás  

3. Térbeli viszonyok 

4. Időbeli viszonyok 
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5. Mennyiségi viszonyok 

6. Minőségi viszonyok 

7. Logikai viszonyok 

 

Kommunikációs eszközök A1 

A 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. 

Don’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 Oxford, five oh two double one. Hello, this is Ms Brown 

speaking. 
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Telefonon bemutatkozás Hello, this is Mary Smith speaking.  

 

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.  

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 biscuit? I’d like an ice-cream, 

please. 

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. 

Információ kérés, 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. 

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 Did you say the castle? 

Visszakérdezés, 

ismétléskérés 

Can you spell it for me? It spells… 
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Nem értés, betűzés 

kérése, betűzés 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Sorry, what does that mean? 

 

Kommunikációs eszközök A2 

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. 
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Telefonon bemutatkozás Hello, this is Mary Smith 

speaking 

 

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. 

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. 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 
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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. 

 

 

Kommunikációs eszközök B1 

A 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! 

See you! 

Good night. 

Thanks. Bye! 
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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. 

Don’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.  

Telefonon más személy 

kérése 

Can I speak to George, please? 

Could you put me through to Mrs 

Hamilton, please? 

Yes, just a minute, please. 

Telefonálásnál 

elköszönés 

I’ll call back again later this 

evening. 

It was lovely to speak to you. 

Thanks for ringing. Bye! 

 

Bye! 

Üdvözletküldés Give my love / regards to… I will. 

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. 

Engedélykérés és 

reagálás 

May I use your telephone? 

Do you mind if I open the 

window? 

Yes, go ahead. 

Not at all. 

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. 

 

Megszólítás személyes 

levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 

levélben 

Best wishes, 

Love (from), 

 

I am looking forward to hearing 

from you soon. 

 

 

Hivatalos levélben 

megszólítás, elbúcsúzás 

Dear Sir, Madam, Dear John Yours faithfully,  

Yours sincerely 
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Együttérzés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am sorry to hear that Oh dear… 

What a shame! 

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.  

Were you surprised to hear the 

news? 

How come? 

Is he? 

What a surprise! 

I could hardly believe it. 

Amazing, isn’t it? 

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. 

Aggódás, félelem What’s the matter?  I am worried about my 

boyfriend 

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. 

Érdeklődés, 

érdektelenség 

Are you interested in sports? I am interested in 

gardening. 

It doesn’t really bother me. 

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. 

Dicséret, kritika: You are really helpful.  

Akarat, kívánság Would you like a cake? 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. 

Kötelezettség Must we fill in this form now? 

When do we have to leave? 

We must fill it in now. 

Right now. 

Szükségesség Is that necessarily so? 

Must things really be black and white? 

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. 

Ítélet, kritika Do you approve of this action? That’s good/not 

bad/terrible. 

Szándék, terv Are you going to visit the Browns 

today? 

I’m planning to do so.  

Szemrehányás It’s your fault. 

You shouldn’t have acted like that. 

It won’t happen again, I 

promise.  

Mind your own business. 

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. 

Információ kérés, 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 / clue. 
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Események leírása What happened? 

 

First she finished lunch, 

then she phoned her friend 

and finally they all met at 

the cinema. 

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. 

Feltételezés, kétely I doubt if he can do it. I don’t suppose 

they can come any earlier. I suppose 

he is right. 

 

Ok, okozat Why is that? 

What’s the reason for that? 

What caused the accident? 

Well, simply because she’d 

like to meet the teacher. 

He didn’t give way; this is 

how it happened. 

Cél, magyarázat What’s this used for? 

What’s the point of that? 

How does it work? 

Can you tell me the way to..? 

It’s for cooking. 

It’s to work with. 

You switch it on here 

Take the second turning on 

the right. 

Emlékezés, nem 

emlékezés 

Do you remember where you left it? 

 

Did you remember to lock the door? 

I can’t remember where I 

put my handbag. 

I don’t remember saying 

that. 

I have forgotten to lock the 

door. 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Do you have a pen by any chance? 

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t.  

I am afraid, I don’t. 

Javaslat és arra reagálás Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 

Segítségkérés és arra 

való reagálás: 

Will you do the washing up for me, 

please? 

Certainly. Not now. I am 

very busy. 

Segítség felajánlása I am going to the food-store. Shall I 

bring you something? 

I’ll do the ironing for you. 

No, thank you. 

That would be kind of you. 

Meghívás és arra 

reagálás 

Are you free on Tuesday? Let’s meet 

on Sunday. 

Yes, I am. Good idea. 
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Kínálás és arra reagálás Have an orange.  

Here you are. 

Let me get you another drink. 

Yes, please. No, thank you. 

Thank you. 

 

Tanács és arra reagálás What shall I do?  

What do you recommend me? 

I think you should … 

I don’t think you should…. 

Reklamálás It was terrible. 

It’s too cold. 

I have a complaint. 

This doesn’t work. 

 

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, 

I couldn’t catch it. 

Sorry, that was a bit too 

fast. 

Párbeszéd strukturálása Beszédszándék jelzése, beszélgetés 

kezdése 

I’ll tell you what;  

I’ve just had a thought. 

The question is how many 

……. 

The trouble is, that…. 

 Elemek összekapcsolása Put the blouse on first, and 

then… 

 Összefoglalás Well, to sum it up…, All in 

all... 

 Beszélgetés lezárása Right…okay 

Well, it’s been nice talking 

to you. 

 Helyesbítés No, nowadays it is not the 

case. 
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 Kiemelés, hangsúlyozás It’s me who wants to go. 

The only problem here is, 

… 

13. 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 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 
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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.  

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 



 

360 

 

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  

 

 

 

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 
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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 

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.  

 

14. Végső cél 

Az érettségi vizsgakövetelmények elsajátítása, valamint sikeres érettségi vizsga 

teljesítése ANGOL NYELV tantárgyból a hatályos jogszabályoknak megfelelően.  
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B. Angol nyelv szakiskola 9-11. évfolyam 
 

1. Alapcélok 

A szakiskolai program keretében a 9–11. évfolyamban minden tanuló számára 

kötelező egy idegen nyelv tanulása. A hatékonyság szempontjából célszerű azt a nyelvet 

választani, amellyel való ismerkedést a tanuló az általános iskolában elkezdte.  

Az idegen nyelv műveltségterület középpontjában a tanuló áll, illetve az a törekvés, 

hogy a tanuló a szakiskolai idegennyelv-tanulás során olyan kompetenciák birtokába jusson, 

melyek képessé teszik őt az idegen nyelvi kommunikációra, valamint arra, hogy megfelelő 

motiváció esetén a kötelező nyelvtanulás időszakát követően önállóan is tovább tudja ápolni 

és fejleszteni idegennyelv-tudását. A használható nyelvtudás a tanuló számára nemcsak azt 

jelenti, hogy jobb esélyekkel indul a munkaerőpiacon, hanem egyben kulcsot is ad a kezébe 

más népek, más kultúrák, s ezáltal önmaga, saját népe és saját kultúrája alaposabb 

megismeréséhez, jobb megértéséhez. 

A szakiskolába bekerülő tanulók tanulási nehézségekkel küzdenek, sokuk küzd az 

alapkészségekhez kapcsolódó problémákkal (írási, olvasási és számolási nehézségekkel). A 

legtöbbjük hátrányos szociális helyzetű, és meglehetősen motiválatlan a tanulást illetően. 

Ezért a szakiskolai nyelvoktatásnak biztosítani kell az idegen nyelvi felzárkóztatás 

lehetőségét, a differenciált, szükség szerint az egyéni tanulás rendszerét. 

Fejleszteni szükséges a tanulók négy nyelvi alapkészségét, elsősorban a beszédértés és 

a beszédkészség területén, illetve ezekkel szoros összefüggésben és állandó kölcsönhatásban a 

tanulók stratégiai, szociális és személyes kompetenciáit. 

A helyi tanterv tartalmazza a 9–11. évfolyamok idegennyelv-oktatásának fejlesztési 

céljait. A célokból kiindulva meghatározza a fejlesztési faladatokat, az ahhoz szükséges 

előzetes tudást, a követelményeket/tartalmakat, kulcsfogalmakat és a fejlesztés várt 

eredményeit az évfolyamok végén. A kitűzött célok megvalósításához a vonatkozó 

rendelkezéseknek megfelelően a program évi 36-36-34 tanítási héttel és a 9.évfolyamon 72 

tanórával számol (heti 2 tanóra), 10. évfolyamon  144 tanórával számol (heti 4 tanóra), 

11.évfolyamon 204 tanórával számol (heti 6 tanóra). 

A műveltségterület tanításának célrendszere alapját a kommunikatív kompetencia 

fejlesztése alkotja a négy nyelvi alapkészség – beszédértés, olvasásértés, beszédkészség, 

íráskészség – területén. A készségek közül a beszédértés és a beszédkészség, illetve a szóbeli 

interakció élvez előnyt. Az elérendő cél az, hogy a tanulók meg tudják oldani a 

nyelvhasználatot igénylő feladataikat az élet különböző területein, a magánéletben, a 

közéletben, az oktatásban vagy a munka világában. A célnyelvi műveltség és az 

interkulturális kompetencia fejlesztése eredményeképpen a tanulók legyenek képesek a saját 

és más kultúrák különbségeinek és hasonlóságainak értelmezésére, és váljanak nyitottabbá és 

érzékenyebbé más kultúrák iránt. Fontos a pozitív attitűd és motiváció kialakítása a 

nyelvtanulás, valamint általában más nyelvek és kultúrák megismerése iránt, a nevelési és 

tantárgy-integrációs lehetőségek kihasználásával a nyelvtanítás tartalmának rugalmas 

keretein belül. 

Az IKT alkalmazási képességének fejlesztése során a nyelvtanulás és a nyelvtanítás a mai 

kor igényeinek és szükségleteinek megfelelően, a kommunikációs és információs 

technológiák használatának beépítésével történjék, ezzel is segítve az autonóm nyelvtanulóvá 

válást. Fontos cél a nyelvtanulási stratégiák kialakítása, azaz a nyelvtanuló legyen képes 

nyelvtudását önállóan fenntartani, továbbfejleszteni, emellett újabb idegen nyelveket 

hatékonyan és sikeresen elsajátítani. 
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A fejlesztési feladatok meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy a szakiskolai 

tanulók esetében egy olyan célcsoportról van szó, melynek tagjai közül sokakra jellemző, 

hogy tanulási nehézségekkel küzdenek, gyakori iskolai élményük a kudarc, kevés az 

önbizalmuk, csekély a tanulási motivációjuk, alacsony szintű az olvasottságuk, fejletlen a 

szövegértésük, az átlagosnál gyengébb a kommunikációs képességük, kevés támogatást, 

biztatást kapnak a szülői háttértől. 

Mindezek tükrében az idegennyelv-oktatásnak ebben az iskolatípusban kiemelt 

feladata a tanulók nyelvtanulási kedvének felkeltése és fenntartása. Segíteni kell a tanulókat 

abban, hogy bízzanak önmagukban, bebizonyítsák önmaguknak és környezetüknek: képesek 

az idegen nyelv elsajátítására és különböző élethelyzetekben történő sikeres alkalmazására. 

Biztosítani kell számukra a feltételeket ahhoz, hogy logikusan egymásra épülő, kis lépésekben 

átismételhessék, rendszerezhessék és bővíthessék korábban megszerzett nyelvtudásukat, vagy 

amennyiben valamilyen oknál fogva az előző évfolyamokon nem, vagy csak rövid ideig 

tanulták az idegen nyelvet, felzárkózhassanak társaikhoz.  

 Mindennek eléréséhez, teljesítéséhez fejleszteni kell a tanulók idegen nyelvi 

alapkészségeit a beszédértés és a beszédkészség előtérbe helyezésével, ezen belül pedig a 

beszédkészség területén a nyelvhelyesség helyett a folyamatosság és a megfelelő szóhasználat 

középpontba állításával. Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia szoros összefüggésben 

és állandó kölcsönhatásban áll a tanuló általános kompetenciáival, és így fejleszteni szükséges 

a tanuló stratégiai kompetenciáját, nagy hangsúlyt helyezve azokra a stratégiákra, melyek 

elősegítik az önálló nyelvtanulóvá válást, melyek hatékonyabbá teszik a nyelvtanulást, és 

megkönnyítik a nyelvhasználatot; interkulturális kompetenciáját, amibe beletartozik a saját és 

az idegen kultúra egymáshoz való viszonyításának képessége; a más kultúrák képviselőivel 

való kapcsolatteremtés készsége és képessége; a kultúrák különbözőségéből adódó 

félreértések kezelésére való készség és képesség; szociális kompetenciáját, azaz az egymástól 

való tanulás és az egymásért végzett munka készségét és képességét; személyes 

kompetenciáit. 

A nyelvtanulás során a tanulókban alakuljon ki és maradjon ébren a kedvező attitűd és 

motiváció a nyelvtanulás, a tanult nyelv, a célnyelven beszélő emberek és kultúrájuk, valamint 

más nyelvek megismerésére.  

Növeli a nyelvtanítás és -tanulás hatékonyságát, eredményességét, ha kialakul a tanulók 

együttműködési készsége, részt tudnak venni pár- és csoportmunkában. 

A szakiskolában folyó idegennyelv-oktatás célja, hogy a tanulók a 11. évfolyam 

befejezésekor elérjék a Közös Európai Referenciakeretben meghatározott A1 minimumszintet 

a négy alapkészségben, elmozduljanak az A2 alapszint irányába, és a beszédértés és 

beszédkészség terén elérjék az A2 szintet. Optimális esetben a tanulók elérhetik az A2 szintet 

mind a négy alapkészségben. 

A1 szinten (minimumszint) a diák megérti és használja a gyakoribb mindennapi 

kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, amelyeknek célja a mindennapi szükségletek 

konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel 

tud tenni olyan kérdéseket, amelyek személyes jellegűek (pl. hogy hol lakik), amelyek olyan 

emberekre vonatkoznak, akiket ismer, vagy olyan dolgokra, amelyekkel rendelkeznek. Képes 

nagyon egyszerű interakcióra, amennyiben a másik személy lassan és világosan beszél és 

segítőkész.  

Beszédértés: képes önmagára, családjára és közvetlen környezetére vonatkozó ismerős 

szavakat és nagyon egyszerű mondatokat megérteni, ha lassan és érthetően mondják azokat.  

Képes megérteni ismerős kifejezéseket és egyszerű mondatokat, melyek a mindennapi élet 

konkrét szükségleteivel kapcsolatosak, ha lassan és érthetően beszélnek hozzá, és a 

legfontosabb információkat többször elismétlik. Képes ismerős témakörökön belül lassan és 
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érthetően elmondott rövid szövegek lényegét megérteni, ha sok bennük az internacionalizmus, 

és van ideje feldolgozni a hallottakat. Képes megérteni neveket, számokat, árakat és 

időpontokat, ha lassan és érthetően beszélnek hozzá. 

Olvasásértés: képes egyszerű és jól strukturált szövegekben, melyek a mindennapok 

konkrét szükségleteivel kapcsolatosak, egyes szavakat és nagyon egyszerű mondatokat 

megérteni. Képes arra, hogy a sok internacionalizmust tartalmazó és/vagy képekkel illusztrált 

információközlő szövegek témáját azonosítsa, és a lényegi információkat megértse. Ismerős 

kontextusban képes megérteni neveket, számokat, árakat és időpontokat, valamint egyes 

szavakat és nagyon egyszerű kifejezéseket. 

Beszédkészség: képes arra, hogy konkrét, ismerős helyzetekben egyszerű szavakkal, 

hétköznapi szófordulatokkal és nagyon egyszerű nyelvtani szerkezetekkel alapvető 

információkat adjon önmagáról és közvetlen környezetéről. Képes ismerős, hétköznapi 

helyzetekben röviden és jól begyakorolt fordulatok segítségével közléseket megfogalmazni 

úgy, hogy beszéd közben időnként esetleg hosszabb szüneteket tart, szavak után kutat az 

emlékezetében, küzd a nehéz szavak kiejtésével, és mondandóját olykor újrafogalmazza. 

Képes arra, hogy szavakat és szócsoportokat egyszerű kötőszavakkal, mint pl. „és”, „vagy”, 

„mert”, összekössön. Képes az abc hangjait és egy adott mennyiségű szót és kifejezést úgy 

kiejteni, hogy beszédét nagyobb erőfeszítés nélkül meg lehet érteni. Közléseiben nagyjából 

megfelelően alkalmazza a szó- és mondathangsúlyt. 

Íráskészség: képes a személyére és az egészen mindennapi, ismerős dolgokra vonatkozó 

adatokat röviden és egyszerűen írásban megfogalmazni. Képes szótár segítségével 

mindennapi, ismerős témákhoz kapcsolódó feljegyzéseket készíteni. Képes számára ismerős 

szavakat és gyakran használt fordulatokat nagyjából helyesen leírni. Képes arra, hogy 

szavakat és szócsoportokat egyszerű kötőszavakkal, mint pl. „és”, „vagy”, „mert” 

összekössön. 

Szóbeli interakció: képes egyszerű módon kommunikálni, ha beszédpartnere lassan és 

érthetően beszél, továbbá hajlandó arra, hogy mondanivalóját szükség esetén többször, 

többféleképpen elismételje, és segítséget nyújtson a válaszadásban. Képes arra, hogy egyszerű 

beszélgetést kezdeményezzen, s ennek során érti és alkalmazza a köszönés, búcsúzkodás és az 

alapvető udvariassági formák legegyszerűbb változatait. Képes néhány egyszerű, jól 

begyakorolt kifejezéssel és mondattal megoldani olyan ismerős helyzeteket, melyek 

mindennapi, konkrét szükségleteihez kapcsolódnak. Képes jól ismert helyzetekben egyszerű 

szavak, kifejezések és nyelvtani szerkezetek segítségével megválaszolni a közvetlenül hozzá 

intézett kérdéseket, és képes arra, hogy ő maga is feltegyen egyszerű kérdéseket. Képes rövid 

beszélgetésben előre begyakorolt fordulatok segítségével kommunikálni, még ha gyakran meg 

is akad, és keresi a szavakat. Képes arra, hogy beszédpartnere mondanivalóját a 

mondathangsúly alapján kijelentésként, kérdésként vagy felszólításként értelmezze. Képes 

beszédében a mondathangsúlyt úgy alkalmazni, hogy mondanivalójában többnyire világosan 

elkülönüljön a kijelentés, a kérdés és a felszólítás. Kiejtése legalább annyira érthető, hogy 

beszélgetőpartnere többnyire követni tudja, amit mond. 

Írásbeli interakció: képes arra, hogy ismerős témakörökben szótár segítségével egyszerű, 

rövid közléseket megfogalmazzon, miközben a tanult egyszerű nyelvtani szerkezetek 

használatában még bizonytalanságokat mutat. Képes arra, hogy személyes kapcsolatai 

ápolására rövid, egyszerű szövegeket alkosson (pl. üdvözlőkártya, levelezőlap, e-mail). 

A2 szinten (alapszint) a tanuló megért olyan mondatokat és gyakrabban használt 

kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon 

alapvető személyes és családdal kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, állás). Az 

egyszerű és rutinszerű nyelvi helyzetekben tud kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt 

módon információkat cserél családi vagy mindennapi dolgokról. Le tudja írni nagyon 
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egyszerű formában a viszonyulását valamihez, a közvetlen környezetében és olyan 

területeken, amelyek a legalapvetőbb szükségleteket érintik.  

Beszédértés: képes arra, hogy a mindennapi élet területén egyszerű mondatokat, gyakran 

használt szófordulatokat, szavakat megértsen. Képes arra, hogy felismerje a lassan és 

érthetően, valamint irodalmi német nyelven elhangzó és ismerős dolgokról szóló szövegek 

témáját. Képes ismerős témakörökön belül érthetően elmondott rövid szövegek lényegét 

megérteni, ha sok bennük az internacionalizmus, és van ideje feldolgozni a hallottakat. Képes 

egyszerű, rövid, mindennapokkal kapcsolatos szövegek témáját meghatározni, valamint a 

szövegekből egyszerű, személyes szükségletei szempontjából fontos információkat kiszűrni. 

Olvasásértés: képes egyszerű és jól strukturált, a mindennapi élettel összefüggő szövegek 

lényegét megérteni. Képes ismerős témakörökben egyszerű és formalizált szövegeket 

megérteni, ha azok nagyrészt gyakran előforduló szavakat és fordulatokat és/vagy 

internacionalizmusokat tartalmaznak. Képes arra, hogy hosszabb szövegekből kiszűrje és 

megértse a számára fontos információt. 

Beszédkészség: képes arra, hogy mindennapi helyzetekben egyszerű nyelvi eszközökkel 

kifejezze magát, miközben azonban még gyakran megakad, és szavak után kutat. Képes arra, 

hogy egyszerű szavakkal és esetenként rövid mondatokkal megközelítően korrekt közléseket 

fogalmazzon meg közvetlen környezetével (pl. emberek, helyek és helyszínek, munkahelyi 

vagy iskolai tapasztalatok) kapcsolatosan. Képes csekély szókincs és egyszerű nyelvtani 

szerkezetek segítségével ismerős témákról, személyes érdeklődési körében közléseket 

megfogalmazni. Közléseiben többnyire világosan ki tudja fejezni szándékát. Képes egy 

esemény lefolyásáról megfelelő kötőszavak segítségével („először”, „aztán”, „azután”, 

„később”, végül”) időbeli sorrendben beszámolni. Képes arra, hogy szavakat és egyszerű 

mondatokat kötőszavakkal (pl. „és”, „de”, „mert”) összekössön. Képes mondatait helyesen 

hangsúlyozni és hosszabb közléseit megfelelően tagolni. Kiejtése többnyire nem nehezíti az 

értést, bár idegen akcentusa feltűnő. 

Íráskészség: képes arra, hogy egyszerű kifejezésekkel és rövid mondatokkal nagyjából 

hibátlan közléseket fogalmazzon meg közvetlen környezetével kapcsolatban (pl. emberek, 

helyek és helyszínek, munkahelyi vagy iskolai tapasztalatok). Képes arra, hogy csekély 

szókinccsel és néhány egyszerű nyelvtani szerkezettel egyszerű formában nyilatkozzon 

ismerős témákról, őt magát személyesen érintő kérdésekről. Képes egy esemény lefolyásáról 

megfelelő kötőszavak segítségével („először”, „aztán”, „utána”, „később”, „végül”) időbeli 

sorrendben beszámolni. Képes arra, hogy egyszerű mondatokat fogalmazzon meg, és ezeket 

egyszerű kötőszavakkal (pl. „és”, „de”, „mert”) összekösse. Képes néhány fontos helyesírási 

szabály megközelítően helyes alkalmazására. 

Szóbeli interakció: képes ismerős témákról egyszerű módon kommunikálni, ha 

beszélgetőpartnere irodalmi német nyelven szól hozzá, és hajlandó arra, hogy kérésre 

bizonyos dolgokat megismételjen vagy átfogalmazzon. Képes arra, hogy a mindennapi élet 

konkrét szükségleteihez kapcsolódó helyzetekben rövid, egyszerű kifejezésekkel, 

mondatokkal kommunikáljon, miközben a kevésbé ismerős helyzeteket még nem mindig 

tudja megoldani, és esetenként félreértésekbe bonyolódik. Képes arra, hogy megoldjon 

ismerős, egyszerű és rutinszerű nyelvi helyzeteket, de közléseit rövidre fogja. Képes arra, 

hogy ismerős helyzetekben egyszerű nyelvi eszközökkel kommunikáljon. Képes arra, hogy 

ismerős témakörben folyó beszélgetések során, ha azok lassan és érthetően zajlanak, kövesse 

a beszélgetések fonalát, kérdéseket tegyen fel, illetve kérdésekre válaszoljon. Képes arra, 

hogy nem értés esetén megkérje beszélgetőpartnerét, ismételje meg a mondottakat, vagy 

betűzzön bizonyos szavakat, és kérésre ő maga is képes ezt megtenni. Képes beszédében a 

mondathangsúlyt úgy alkalmazni, hogy mondanivalójában világosan elkülönüljön a 

kijelentés, a kérdés és a felszólítás. Kiejtése többnyire nem zavarja közlései megértését. 
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Írásbeli interakció: képes jól ismert helyzetekben megfelelő szókinccsel rövid, egyszerű 

közléseket fogalmazni, melyekben sok a formalizált elem, visszatérő szófordulat. Képes 

rövid, személyes jellegű szövegekben, melyek egyszerű formában eseményekre és 

kívánságokra vonatkoznak, a közléseket megérteni, és azokra egyszerű nyelvi eszközökkel 

reagálni. Képes gyakran használt szavak esetében alkalmazni a legfontosabb helyesírási 

szabályokat, s így a helytelen írásmódból adódó félreértéseket elkerülni. 

Fontos, hogy ne csak a tanárok, hanem a tanulók is tisztában legyenek a nyelvtanítás-

nyelvtanulás céljaival, az elérhető eredményekkel. Ennek érdekében érdemes beszélgetéseket 

kezdeményezni velük, melyek során egyrészt megismerhetik a célkitűzéseket, másrészt 

kinyilváníthatják véleményüket, javaslatokat, kívánságokat fogalmazhatnak meg. 

A szakiskolai 9-10-11. évfolyam idegen nyelvi műveltségterület tartalmát/témaköreit, illetve 

az órakeretet a következő táblázat tartalmazza. A 11. évfolyam eltérő óraszámai a kevesebb 

tanítási hét miatt állnak elő. 

  

2. Az órák eloszlása 

 

Tantárgy 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

Idegen nyelv 

összesen 
2 óra 4 óra 6 óra 

ebből közismereti 2 óra 2 óra 2,5 óra 

ebből szakmai - 2 óra 3,5 óra 

 

3. Közismereti tananyagtartalom 

a) 9. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A nyelvtanulás célja 

Órakeret 

10  

Előzetes tudás Az általános iskolából hozott ismeretek az idegen nyelvek tudásának 

fontosságáról. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A tanulók általános iskolában szerzett tapasztalatainak számbavétele.  

A sikeres területek erősítése, fejlesztése, a kudarcok okainak feltárása, 

megoldások keresése az eredményes nyelvtanulás érdekében.  

Az elérendő nyelvi szintek tartalmának ismertetése. 

Célok meghatározása: a négy nyelvi alapkészség közül a beszédértés 

és a beszédkészség előtérbe helyezése. A kommunikatív 

helyzetgyakorlatok szerepének hangsúlyozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az idegen nyelv tanulása során megélt sikerek és kudarcok 

tematikus összeállítása, elemzése. 

Egyéni helyzetelemzés a „Checkliste” segítségével. 

A szakiskolai nyelvoktatás céljainak meghatározása, a tanév során 

feldolgozásra kerülő témák ismertetése, egyeztetés alapján a 

sorrendiség rögzítése. A tanár-diák együttműködési szabályok 

rögzítése. 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: hivatalos 

szövegek értelmezése. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Az EU-tagállamokban beszélt nyelvek, nyelvcsaládok, 

nyelvrokonságok, jövevényszavak a történelmi eseményekhez 

köthetően, a digitális technológia szókészlete, idegen szavak a 

mindennapjainkban, nyelvi fordulatok, anyanyelvi sokszínűség, 

idegen nyelvi korrektség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hogyan tanuljam az idegen-nyelveket? 

Órakeret 

20 

Előzetes tudás 

Az általános iskolában az idegen nyelvek tanulása során az 

alapkészségek területein: beszédértés, olvasásértés, beszédkészség, 

íráskészség, szóbeli interakció és az írásbeli interakció terén 

elsajátított technikák. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A környezet (osztálytársak, tanár, iskola), a nyelvtanulási szakasz 

legfontosabb célkitűzéseinek, tartalmainak megismerése, a tanulói 

vélemények figyelembe vétele ezek kialakításában. Az önálló 

tanulásra való képesség fontosságának beláttatása. A legalapvetőbb 

tanulótípusok megismerése, az ismereteket önmagára vonatkoztatása. 

A hatékony (nyelv)tanulási stratégiák használata. A stratégiai 

kompetenciák fejlesztése. Alapvető ismeretek szerzése a célnyelvi 

országokról, a célnyelvnek Magyarországon, Európában és a világban 

játszott szerepéről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismerkedés az új osztálytársakkal, a nyelvtanárral, az iskolával. 

Ismerkedés a tantervvel, a tantervi célok megismerése és 

megvitatása, egyéni célok megfogalmazása. 

A szakiskolai tanulmányok során feldolgozandó témakörök 

megismerése és megvitatása. Ötletbörze a nyelvtanulás 

hatékonyságának növelésére. Nyelvórai szabályok – a közös munka 

kereteinek meghatározása. A célnyelvi országokkal kapcsolatos 

alapvető ismeretek rendszerezése, elmélyítése, valamint a 

célnyelvre, annak szerepére, hasznára vonatkozó ismeretek 

felfrissítése, újabb ismeretek megszerzése, bővítése. 

(A 10–11. évfolyamokon ez az óraszám az előző évfolyamokon 

tanultak tematikus ismétlésére szolgál.) 

Természetismeret: 

idegrendszer és 

viselkedés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tanulási technika, tanulási stratégia: RJR- ráhangolás, 

jelentésteremtés, reflektálás; MURDER- MOOD – hangulatteremtés, 

motiválás. UNDERSTANDING – megértés; RECALLING – 

visszahívás; DIGEST – „emésztés”, feldolgozás; EXPANDING – 

kiterjesztés, önvizsgálat; REVIEWING – áttekintés, ismétlés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Én és a családom 

Órakeret: 

20 

Előzetes tudás 
Az általános iskolából hozott, a témakörhöz kapcsolódó szókincs, a 

szűkebb/tágabb családon belüli kapcsolatrendszer, az ebből fakadó 

feladatkörök anyanyelven. A generációk fogalma, a kommunikáció 
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lehetséges módjai a szűkebb/tágabb családon belül. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 

kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

valamint más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 

szemlélő helyzetéből való szemlélésre.   

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Bemutatkozás (alapvető személyi adatok: családnév, keresztnév, 

kor, lakhely, állampolgárság, foglalkozás, esetleg kedvenc ételek, 

kedvenc időtöltés, háziállatok stb.). 

Családtagok bemutatása: rokoni kapcsolatok megnevezése, 

családtagok legfontosabb adatainak, jellemzőinek felsorolása (név, 

kor, foglalkozás, esetleg külső és belső tulajdonságok, kedvenc 

időtöltés stb.). 

Egy napom: a mindennapokra jellemző alapvető tevékenységek 

felsorolása, napszakokhoz, esetleg időpontokhoz való kapcsolása.  

A család egy hétköznapjának bemutatása, a családtagok feladatai. A 

témába vágó célnyelvi szövegek, hanganyagok feldolgozása alapján 

az adott nyelvterület országaiban élő hasonló korú fiatalok 

személyének, családjának megismerése. 

Társadalomismeret: 

állampolgári jogok és 

kötelességek, 

egyének és közösségek 

szerepe a 

történelemben. 

 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: 

konfliktusok 

ábrázolása az 

irodalmi/művészeti 

alkotásokban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Személyi adat, lakóhely, állampolgárság, foglalkozás, külső és belső 

tulajdonság, napszak, időpont, családon belüli feladatok. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az otthonom 

Órakeret: 

22 

Előzetes tudás 

Anyanyelven ismeri a lakhatási lehetőségeket, azok 

pozitívumait/negatívumait. Meg tudja nevezni a lakás helyiségeit, 

funkcióit, berendezési tárgyait, a mindennapi élethez szükséges 

eszközöket. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 

kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 
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valamint más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 

szemlélő helyzetéből való szemlélésre.   

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanuló szobájának, lakóterének bemutatása fényképek, rajz 

alapján. A kedvenc bútordarab bemutatása. A lakás egyéb 

helyiségeinek bemutatása. A lakás és közvetlen környezetének 

bemutatása (kert, park, üzletek, posta stb.). A szomszédok 

bemutatása. Az iskolától hazáig útvonal leírása. A témába vágó 

olvasott célnyelvi szövegek, hanganyagok feldolgozása alapján a 

nyelvterület országaiban élő hasonló korú fiatalok 

lakókörnyezetének megismerése. 

Tárgyak, személyek összefüggő leírása egyszerű nyelvi 

eszközökkel. A témakörhöz kapcsolódó hallott és olvasott szövegek 

feldolgozása. 

A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása 

során kapott információk feldolgozása, kreatív módon történő 

megjelenítése (szóban, írásban, rajzos formában). 

Különböző forrásokból származó, különböző személyekkel 

kapcsolatos információk összevetése, hasonlóságok és különbségek 

felfedezése. 

Társadalomismeret: 

földrajz és település 

kapcsolata 

 

KOMA: 

hivatalos szövegek, 

dokumentumok 

létrehozása 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Város, vidék, családi ház, sorház, bérház, albérlet, hajléktalanság, 

irány, hosszúsági mértékegység, online-vásárlás, online-tervezés, 

online-lakáshirdetés. 

 

b) 10. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az iskola és barátaim 

Órakeret: 

25 

Előzetes tudás 

Anyanyelven ismeri az iskolatípusokat, azok képzési struktúráját, 

rendszerét. Tisztában van saját tanulmányi kötelezettségeivel, meg 

tudja fogalmazni helyét a rendszerben. Tudja a barátság fogalmat 

definiálni, ismeri a barátság működésének szabályrendszerét. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 

kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

valamint más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 

szemlélő helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyarországi iskolarendszer megismerése, a különböző 

szakaszok tartalmi/tantárgyi elvárásai nagy vonalakban. 

Vizsgarendszerek a magyarországi közoktatásban. Az iskolai 

hétköznapok rendje, a benne tevékenykedők feladatköre, 

kötelességei és jogai. A nevelés-oktatás folyamata során barátságok 

kialakulásának lehetséges módjai, helyszínei, a hosszú barátság, 

egy életen át tartó barátság feltételei. 

Egy jó vagy a legjobb barát bemutatása, személyes adatok, külső, 

belső tulajdonságok. A barátom és én – hasonlóságok és 

különbségek megnevezése. 

Közös programok. A témába vágó olvasott célnyelvi szövegek, 

hanganyagok feldolgozása alapján az idegen nyelvterület 

országaiban élő hasonló korú fiatalok lakókörnyezetének 

megismerése. 

Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire 

irányított beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve 

plénumban. 

Személyek, tevékenységek összefüggő bemutatása/leírása egyszerű 

nyelvi eszközökkel. 

A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek feldolgozása.  

A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása 

során kapott információk feldolgozása, kreatív módon történő 

megjelenítése szóban, írásban, illetve rajzos formában.  

Különböző forrásokból származó/különböző személyekkel 

kapcsolatos információk összevetése, hasonlóságok és különbségek 

felfedezése. 

Társadalomismeret: 

iskola a történelemben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Iskolakötelezettség, alapkészség és -képesség, tanulási stratégia, 

tantárgyi alapkövetelmény, vizsgakövetelmény, általános műveltség, 

élethosszig tartó tanulás, formális, non-formális, informális tanulás.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ruhatáram télen-nyáron, bevásárlás 

Órakeret: 

25  

Előzetes tudás 

Anyanyelven az évszakok jellemzői, az emberi szervezetre gyakorolt 

hatásuk, annak védekező mechanizmusa, illetve a tevőleges védekezés 

formái. Anyanyelven a korra, nemre jellemző, az évszakok változását 

követő, női/férfi ruhadarabok, kiegészítő kellékek, valamint a 

praktikusság és divat fogalmak. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 

kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 
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valamint más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 

szemlélő helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az évszakok jellemzése, hatásai az emberi szervezetre. A női/férfi 

ruhadarabok és kiegészítők megnevezése, ezek interakcióban való 

használata. A tanuló kedvenc ruhadarabjai, hajviselet, smink és 

testékszerek. 

Mit vegyek fel? Öltözékek összeállítás, a különböző 

élethelyzetekben/alkalmakra – az iskolában, buliban, 

osztálykiránduláson, farsangra, ünnepeken, színházban viselt 

ruhadarabok. 

Az időjárás megfigyelése napra/hétre/évszakra/égövre 

vonatkozóan. 

Esetleg: extrém időjárási viszonyok okozta katasztrófák. 

Új ruhadarab, cipő, kiegészítők vásárlása a szaküzletekben, 

plázákban, illetve online-áruházakban. Segítségkérés szóban, 

írásban.  

Ok-okozati összefüggések észrevétele az évszakok és az öltözködés 

között. 

A divat, praktikusság, az ár-érték arányának fogalma. 

A témakörhöz kapcsolódó hallott/televízióban látott/olvasott 

szövegek feldolgozása.  

Szövegszegény dokumentumok, grafikonok, térképek, diagramok 

értelmezése. 

Társadalomismeret: 

a divat története 

 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: irodalmi és 

hétköznapi szövegek 

értelmezése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Évszak, napszak, időjárási jelenség; second hand, online-vásárlás, 

bankkártyával történő fizetés, reklamálás, árucsere, 

természetes/környezetre káros alapanyag, a vásárlás mint 

szenvedélybetegség, fogyasztói társadalom, veszélyforrás, védekezés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Eszem-iszom, étkezés 

Órakeret: 

22 

Előzetes tudás 

A korábbi formális és informális módon elsajátított ismeretek az 

étkezéssel kapcsolatban, alapanyagok eredete, feldolgozási módjai, 

receptek értelmezése, ételek elkészítése otthon, vendéglőben, fast food 

vendéglőben, az egészséges táplálkozás ismérvei, a helytelen 

táplálkozás okozta betegségek. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 

kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 
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valamint más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 

szemlélő helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az étkezési szokások – mikor, mit, hol szokott enni/inni a tanuló. 

Hogyan étkezik a család, mi a menü hétköznap, ünnepnap, baráti 

összejövetelek alkalmával? Milyen alkalmakkor étkezik a család 

házon kívül? Hogyan zajlik ez az esemény?  

Munkamegosztás a családban – ki vásárol, ki főz, ki teríti 

meg/szedi le az asztalt, ki mosogat? 

Az étkezési etikett otthon és vendégségben. Az egyszerű ételek 

receptjei, amelyeket a tanuló maga is el tud készíteni, az 

összetevők, az elkészítés módjának szóbeli ismertetése. Kedvenc 

ételek és az egészség megőrzése. Az egészséges étkezés 

alapszabályai. A család étkezésére költhető havi összeg, a 

gazdálkodási, döntési attitűd. Vásárlás a szupermarketben, piacon, 

pékségben, hentesnél és az őstermelőtől. Az étkezési szokások, az 

egészség megőrzése, illetve a betegség kialakulása közötti 

összefüggések felismerése.  

Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire 

irányított beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve 

plénumban. 

Tárgyak, események, cselekvéssorok összefüggő leírása egyszerű 

nyelvi eszközökkel. A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott 

szövegek feldolgozása.  

Szövegszegény dokumentumok, grafikonok, diagramok, statisztikai 

adatok értelmezése. 

A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása 

során kapott információk feldolgozása kreatív módon – kollázs, 

rajz, fotó, poszter – történő megjelenítése. 

Természetismeret: 

táplálkozás, emésztés, 

kiválasztás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Bioélelmiszer, élelmiszeripar, adalék, tömegtermelés, alacsony 

tápanyagértékű élelmiszer, friss, tápanyagban gazdag élelmiszer, 

termelési, tenyésztési, főzési technológia, táplálkozás, egészség, 

betegség, főzés mint hobbi, élelmiszeripari foglalkozás, 

mezőgazdasági foglalkozás, fogyasztói társadalom, veszélyforrás. 

 

c) 11. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szabadidőmben 

Órakeret: 

20 

Előzetes tudás 

A kulturális és sporttevékenységek egészséges aránya, a nyomtatott és 

elektronikus média eszközei, a közösségi aktivitások, a zene, a tánc, a 

színház, az utazás, a mindennapok sportja, extrém-sportok, egészség 

megőrzése, illetve annak veszélyeztetése, számítógép a munkánkban 

és a szabadidőnkben. Az elektronikus média mint a haladás, illetve a 

függőség eszköze. 
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A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 

kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

valamint más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 

szemlélő helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Munkamegosztás a családban – a tanuló feladatai, amelyeket 

szívesen végez, és amelyeket nem. A tanuló kedvenc időtöltése, 

kedvenc filmje, kedvenc könyve/olvasmányai, olvasási szokásai 

esti programjai, hétvégi programjai, kedvenc zenéje, tévénézési 

szokásai, haverok, bulik, közös programok. 

Sportok, amelyeket a tanuló űz/szeret– sport az iskolában és az 

iskolán kívül, tömegsport, versenysport, extrém sportok. 

Az egészséges életmód feltételrendszerének megteremtése, annak 

akadályai, belső-külső tényezői.  

A belső béke, lelki egyensúly és a szabadidő eltöltésének módja és 

időtartama. 

A fizikális erőnlét, a szellemi és testi teljesítőképesség 

összefüggése. 

Statisztikai adatok elemzése és következtetések levonása. 

Szenvedélybetegségek kialakulásának okai, a gyógyíthatóság 

feltételrendszere. Tervezett szabadidős tevékenységek, avagy mit 

hoz a nap. 

Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire 

irányított beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve 

plénumban. 

A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek feldolgozása. A 

különböző forrásokból származó/különböző személyekkel 

kapcsolatos információk összevetése, hasonlóságok és különbségek 

felfedezése.  

Természetismeret: 

állandóság és 

változatok – 

információ, 

szexualitás, az emberi 

élet szakaszai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szabadidős tevékenység, egészségmegőrzés, kikapcsolódás, 

erőgyűjtés, aktív/passzív tevékenység, szenvedélybetegség, testépítés, 

a szellem karbantartása, munka és szabadidő aránya, fogyasztói 

társadalom, veszélyforrás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Válasszunk szakmát! 

Órakeret: 

40 
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Előzetes tudás 

Családi tradíciók, sikerszakmák, divatszakmák, fizikai erőnlétet/ 

szellemi teljesítményt igénylő szakmák, hiányszakmák, 

alkalmazotti/beosztotti státusz, vállalkozói szemlélet. A formális 

tanulás során a tantárgyi tartalmak ismerete, a kiválasztott szakmáról 

szerzett ismeretek, a munkaerő-piaci helyzet aktuális ismerete. A 

munkába-állás feltételei, kereseti lehetőségek, munkahelyi biztonsági 

előírások, munkajogi viták, jogorvoslati lehetőségek. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 

kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

valamint más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 

szemlélő helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mit várok a holnaptól? – Képekkel, rajzokkal, rövid szövegekkel 

illusztrált beszámoló a közeli jövő terveiről.  

Mit várok a távolabbi jövőtől? – Képekkel, rajzokkal, rövid 

szövegekkel illusztrált beszámoló a távolabbi jövő terveiről: 

a család, az ideális partner, gyerekek, nagycsalád, 

lakáskörülmények; álmaim háza/lakása/kertje, utazások; álmaim 

országa/városa, foglalkozásom, munkakörülményeim, baráti köröm, 

társas életem, autóm. 

Foglalkozások a környezetemben – táblázatos összeállítás, előnyök 

és hátrányok megfogalmazása. 

A magyar iskolarendszer felépítése/képzési formák – helyem, 

lehetőségeim ebben a rendszerben. Összehasonlítás az idegen 

nyelvterületen kínálkozó lehetőségekkel. 

Álmaim foglalkozása, a munka világa, kereseti lehetőségek, 

munkaidő, munkakörülmények, munkatársak, érdekes, különleges 

foglakozások, az álláskeresés lehetőségei, az állásinterjú formái, 

menete, elemei, fogalmak ismerete. Pontokba rendezett önéletrajz 

elkészítése, egyszerű bemutatkozó levél megfogalmazása. 

Szakmacsoportos rész 

Milyen foglalkozások tartoznak egy adott szakmacsoportba? Hol és 

hogyan lehet megszerezni a megfelelő szakmai képesítést (esetleg 

összehasonlítva az idegen nyelvű országokkal)? 

Milyen ismeretek, készségek, képességek szükségesek egy adott 

szakma gyakorlásához? Milyen tevékenységeket, feladatokat kell 

ellátni az adott szakmában dolgozóknak? Melyek a munkavégzés 

legfontosabb eszközei? Milyenek a munkakörülmények és a 

kereseti lehetőségek, perspektívák a jövőt illetően? 

Társadalomismeret: 

globalizációs 

jelenségek. 

 

Matematika: 

százalékszámítás, 

hatványozási 

ismeretek . 

 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: 

hivatalos szövegek, 

dokumentumok 

létrehozása. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Formális, non-formális, informális tanulás, tanulmányi idő, tandíj, 

tanulmányok abszolválása, álláskeresés, önéletrajz, állásinterjú, 

munkába állás, életpálya-építés, egész életen át tartó tanulás, családi 

bevétel, kiadás, diákmunka, alkalmi munka, főállás, mellékállás, 

értelmiségi lét, alkalmazotti/beosztotti lét, vállalkozói attitűd, 

megélhetés, korlátozott lehetőség, családi pénzügyi gazdálkodás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Végre itt a nyár! - projekttervek 

Órakeret: 

20 

Előzetes tudás 
Aktív/ passzív pihenés, országjárás, külföldi utazás, biciklitúrák, 

szállásfoglalás, étkezés, közlekedés, útikönyv, információgyűjtés, 

tapasztalatcsere. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 

kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

valamint más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 

szemlélő helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Terveim a nyárra (mikor kelek, mivel/kivel töltöm a napokat, 

heteket, hónapokat), a valós és álom úticél megnevezése, 

szálláskeresés, információkérés. Bejelentkezés a szállásra – hotel, 

ifjúsági szállás, kemping –, reklamálás, probléma/panasz udvarias 

kinyilvánítása, segítség kérése, jegyvásárlás. Diákmunka nyáron – 

lehetőségek itthon és külföldön. 

Projektjavaslatok:  

- Plakát/kollázs készítése álmaink országáról/városáról. 

- Képekkel, reáliákkal illusztrált beszámoló egy 

osztálykirándulásról a partner osztálynak. 

- Utazás megtervezése az idegen nyelvű katalógusok kínálata, 

internet stb. alapján. 

- Kvízjáték összeállítása a célországgal kapcsolatos ismeretek 

köréből a párhuzamos osztály számára, vagy a csoportot kétfelé 

bontva. 

Természetismeret: 

térképhasználat, 

országismeret. 

 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: 

információforrások 

használata 

(prospektusok, képek), 

szövegalkotás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hazai/külföldi nyaralás, kikapcsolódás, erőgyűjtés, relaxáció, lelki 

feltöltődés, útiterv, előzetes informálódás, alkalmazkodás, 

beilleszkedés, szellemi/fizikális pihenés, aktív pihenés. 
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A fejlesztés várt 

eredményei a 11. 

évfolyam végén 

A tanuló képes megnevezni és rendszerezni az eddigi tapasztalatait a 

nyelvtanulás során, képes eldönteni, hogy mely területek voltak 

sikeresek, illetve kudarcosak, képes a nyelvi készségek területein 

szerzett tudás/hiány mértékét meghatározni, képes megfogalmazni, 

hogy milyen erőfeszítésekre hajlandó a sikeres nyelvtanulás érdekében, 

együttműködést mutat a tanárával a célok elérése érdekében. 

Beilleszkedik az új tanulási környezetbe, megismeri és elfogadja az 

előtte álló tanulási szakasz legfontosabb célkitűzéseit, tartalmait, látja az 

általa tanult idegen nyelv szerepét, fontosságát saját maga és környezete 

életében.  

Rendelkezik a célnyelvi országokkal kapcsolatos és a célnyelvnek a 

szűkebb és tágabb környezetében játszott szerepére vonatkozó alapvető 

ismeretekkel.  

Érti és érzi a hatékony tanulás érdekében a tanulási stratégiák 

ismeretének fontosságát, képes a legalapvetőbb tanulási stratégiák 

alkalmazására. 

Ismeri és elfogadja a csoportban való nyelvtanulás eredményessége 

érdekében az általa betartandó szabályokat.  

Képes a „család”, az „otthon”, a „barát-osztálytárs” az „időjárás-

öltözködés”, az „élelmiszerek-étkezési szokások”, a „szabadidő” és a 

„szakma világa” témakörökhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegekből 

a legalapvetőbb információk kiszűrésére és felhasználására egy 

meghatározott kommunikatív feladat elvégzése érdekében.  

Képes arra, hogy az idegen nyelvi kommunikatív helyzetekben egyszerű 

kérdésekre válaszoljon, vagy néhány nagyon egyszerű, összefüggő 

mondatban meséljen a fent említett témakörök tartalmairól. 

Ismeri és megfelelően alkalmazza a témakörökhöz kapcsolódó 

kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges alapvető szókincset 

és nyelvtani szerkezeteket. Érdeklődéssel, nyitottan fordul a másság 

felé. 

 

4. Szakmai tananyagtartalom  

a) Értékesítés idegen nyelven I. tantárgy (Élelmiszer és vegyi áru)

       

A tantárgy tanításának célja 

Az értékesítés idegen nyelven tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók legyenek 

képesek üzleti környezetben az élelmiszerek és vegyi áruk, gyógynövények 

forgalmazásához kapcsolódó, vásárlóval folytatott szaknyelvi kommunikációra.  

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A közismereti és szakmai tantárgyak egymásra épülésének meghatározására a 

kerettantervi fejlesztések későbbi időszakában kerül sor. 

 

10. évfolyam 

Témakörök   

Szakmai nyelvi alapok I.      10 óra 

A vásárló köszöntése, elköszönés idegen nyelven. 
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Vásárló általános tájékoztatását szolgáló párbeszédek: útbaigazítás, nyitvatartási 

idő, akciós ajánlatok, ajándékvásárlás, vételár, fizetési módok, bolti szituációk, 

stb. 

 

Szakmai nyelv I.       26 óra 

Élelmiszerek megnevezése. 

Élelmiszerek csoportosítása. 

Az élelmiszerek kapcsolódó tájékoztató címkék elemzése. 

Szituációk az élelmiszerboltban. 

Mértékegységek, csomagolás. 

Áruk bemutatása. 

Malomipari termékek eladása. 

Sütőipari termékek eladása. 

Száraztészták eladása 

Édesítőszerek, édesipari áruk, cukrászati termékek eladása 

Gyümölcsök, zöldségáruk eladása 

Tejek, tejkészítmények, tejtermékek eladása 

Húsok, húskészítmények, húskonzervek eladása  

Tojás eladása 

Étkezési zsírok, olajok eladása 

Hidegkonyhai áruk eladása 

Alkoholmentes italok eladása 

Alkoholtartalmú italok eladása 

Koffein tartalmú áruk eladása 

Fűszerek eladása 

Gyógynövények eladása 

Háztartási vegyi áruk csoportosítása. 

A háztartási vegyi árukhoz kapcsolódó használati útmutatók elemzése. 

A háztartási vegyi áruk szakszerű tárolása. 

Szappanok és mosási segédanyagok eladása  

Háztartási tisztító- és ápolószerek eladása  

Testápoló- és személyes higiéniát szolgáló készítmények eladása  

Arcápolók, díszítő kozmetikumok eladása  

Norinbergi áruk eladása  

 

 

11. évfolyam 

Témakörök   

Szakmai nyelvi alapok I.      16 óra 

A vásárló köszöntése, elköszönés idegen nyelven. 

Vásárló általános tájékoztatását szolgáló párbeszédek: útbaigazítás, nyitvatartási 

idő, akciós ajánlatok, ajándékvásárlás, vételár, fizetési módok, bolti szituációk, 

stb. 
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Szakmai nyelv I.       48 óra 

Élelmiszerek megnevezése. 

Élelmiszerek csoportosítása. 

Az élelmiszerek kapcsolódó tájékoztató címkék elemzése. 

Szituációk az élelmiszerboltban. 

Mértékegységek, csomagolás. 

Áruk bemutatása. 

Malomipari termékek eladása. 

Sütőipari termékek eladása. 

Száraztészták eladása 

Édesítőszerek, édesipari áruk, cukrászati termékek eladása 

Gyümölcsök, zöldségáruk eladása 

Tejek, tejkészítmények, tejtermékek eladása 

Húsok, húskészítmények, húskonzervek eladása  

Tojás eladása 

Étkezési zsírok, olajok eladása 

Hidegkonyhai áruk eladása 

Alkoholmentes italok eladása 

Alkoholtartalmú italok eladása 

Koffein tartalmú áruk eladása 

Fűszerek eladása 

Gyógynövények eladása 

Háztartási vegyi áruk csoportosítása. 

A háztartási vegyi árukhoz kapcsolódó használati útmutatók elemzése. 

A háztartási vegyi áruk szakszerű tárolása. 

Szappanok és mosási segédanyagok eladása  

Háztartási tisztító- és ápolószerek eladása  

Testápoló- és személyes higiéniát szolgáló készítmények eladása  

Arcápolók, díszítő kozmetikumok eladása  

Norinbergi áruk eladása  

 

A képzési helyszín jellege (ajánlás) 

Tanterem 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazott sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 
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1.2. elbeszélés x   - 

1.3. kiselőadás   x - 

1.4. megbeszélés  x  - 

1.5. vita  x  - 

1.6. szemléltetés   x - 

1.7. projekt  x  - 

1.8. kooperatív tanulás  x  - 

1.9. szimuláció   x - 

1.10. szerepjáték   x - 

1.11. házi feladat   x - 

  

 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 
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1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
 x  - 

4.2. Műveletek gyakorlása x   - 

4.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
 x  - 

5. Szolgáltatási tevékenységek körében     

5.1. Szolgáltatási napló vezetése x   - 
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5.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x   - 

5.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x   - 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.  

 

b) Értékesítés idegen nyelven II. tantárgy (műszaki)  

A tantárgy tanításának célja 

Az értékesítés idegen nyelven tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók legyenek 

képesek üzleti környezetben a műszaki cikkek forgalmazásához kapcsolódó, vásárlóval 

folytatott szaknyelvi kommunikációra.  

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A közismereti és szakmai tantárgyak egymásra épülésének meghatározására a 

kerettantervi fejlesztések későbbi időszakában kerül sor. 

 

10. évfolyam 

Témakörök: 

Szakmai nyelvi alapok II.      10 óra 

A vásárló köszöntése, elköszönés idegen nyelven. 

Vásárló általános tájékoztatását szolgáló párbeszédek: útbaigazítás, nyitvatartási 

idő, akciós ajánlatok, ajándékvásárlás, vételár, fizetési módok, bolti szituációk, 

stb. 

Szakmai nyelv II.       26 óra 

Sütő- és főzőkészülékek ajánlása. 

Fűtő- és vízmelegítő készülékek ajánlása. 

Konyhai kisgépek és készülékek ajánlása. 

Egyéb elektromos készülékek ajánlása. 

Elektromos háztartási nagygépek ajánlása. 

Híradástechnikai készülékek ajánlása. 

Híradástechnikai készülékek, játékkonzolok ajánlása. 

Mobiltelefonok, tartozékok, ajánlása. 

Számítástechnikai termékek ajánlása. 

A műszaki árukon található tájékoztatók. 

Mértékegységek megnevezése,   

Vásárlói reklamációk elintézése. 

11. évfolyam 

Témakörök: 

Szakmai nyelvi alapok II.      12 óra 
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A vásárló köszöntése, elköszönés idegen nyelven. 

Vásárló általános tájékoztatását szolgáló párbeszédek: útbaigazítás, nyitvatartási 

idő, akciós ajánlatok, ajándékvásárlás, vételár, fizetési módok, bolti szituációk, 

stb. 

Szakmai nyelv II.       36 óra 

Sütő- és főzőkészülékek ajánlása. 

Fűtő- és vízmelegítő készülékek ajánlása. 

Konyhai kisgépek és készülékek ajánlása. 

Egyéb elektromos készülékek ajánlása. 

Elektromos háztartási nagygépek ajánlása. 

Híradástechnikai készülékek ajánlása. 

Híradástechnikai készülékek, játékkonzolok ajánlása. 

Mobiltelefonok, tartozékok, ajánlása. 

Számítástechnikai termékek ajánlása. 

A műszaki árukon található tájékoztatók. 

Mértékegységek megnevezése,   

Vásárlói reklamációk elintézése. 

 

A képzési helyszín jellege (ajánlás) 

Tanterem 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazott sajátos módszerek, tanulói tevékenység 

formák (ajánlás) 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. elbeszélés x   - 

1.3. kiselőadás   x - 

1.4. megbeszélés  x  - 

1.5. vita  x  - 

1.6. szemléltetés   x - 

1.7. projekt  x  - 

1.8. kooperatív tanulás  x  - 

1.9. szimuláció   x - 
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1.10. szerepjáték   x - 

1.11. házi feladat   x - 

  

 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 



 

384 

 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
 x  - 

4.2. Műveletek gyakorlása x   - 

4.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
 x  - 

5. Szolgáltatási tevékenységek körében     

5.1. Szolgáltatási napló vezetése x   - 

5.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x   - 

5.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x   - 
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IV. NÉMET NYELV 

A. Német nyelv szakközépiskola 9-12. évfolyam3 

 

1. Bevezető 

 
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. 

 

2. 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 

                                                           
3 (Az ajánlott Helyi tanterv rövidített, helyenként módosított változata) 
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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 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. 

 

3. A nyelvtanulás célrendszere  

 

a) 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. 
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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. 

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.  

 

b) 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 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. 

 

c) 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.  

 



 

388 

 

d) 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.  

 

e) 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.  

 

4. 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 

A tanuló maga is egyre inkább képessé válik saját eredményeinek, eredményességének 

értékelésére mind a tanóra, mind a tanórán kívül folytatott idegen nyelvi 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.  

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. 
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5. A tankönyvek kiválasztásának elvei 

A tankönyv akkor hasznos eszköze a nyelvoktatásnak, ha mindig az idegen nyelvi 

kommunikáció fejlesztését célozza, akkor korszerű, ha eleget tesz a Közös Európai 

Referenciakeretben megfogalmazott és a NAT-ban nevesített nyelvtudási szintek funkcionális 

nyelvhasználati előírásainak, a korszerű módszertana.  

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. 

a) TANKÖNYVEK  (új lehetőségként) 

9. évfolyam: Maros J. : KON-TAKT 1  

10. évfolyam:  Maros J. –Sz. Gottlieb É.:  KON-TAKT 2 Lektion 1-5 

11. évfolyam:  Maros J.: KON-TAKT 2 L 6-8, KON-TAKT 3 L1-3 

12. évfolyam: Maros J.: KON-TAKT 3 L4-8 

12. évfolyamon kiegészítésként: Somló K: Abitraining Mittelstufe  

 

6. Időkeret, óraszámok 

 

Óraterv – 9-12. évfolyam 

Tantárgy 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Német, 1. idegen nyelv 4 3 4 3 

 

 

7. 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. A minimálisan elérendő szintek a következők: 
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  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 

 

8. 9–10. évfolyam összefüggő fejlesztései 

.  

A 9. évfolyamon a nyelvtanítás egyik fontos feladata a különböző helyről és gyakran 

különböző nyelvi előképzettséggel rendelkező tanulók egységes nyelvi szintre hozása. 

A 10. évfolyam végére a tanulók idegen nyelvi tudása lehetővé teszi, hogy a 

körülöttük lévő világról idegen nyelven is szerezzenek információt, és ezzel a lehetőséggel 

már tudatosan éljenek. A különböző célok és tartalmak idegen nyelvi fejlesztésében segítenek 

eligazodni a témakörök táblázatában megadott kapcsolódási pontok.  

 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. 

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.  

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 visszajelzések, a konstruktív támogatás és a 
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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 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. 

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 
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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 
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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. 

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. 
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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. 

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, 
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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. 

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, 



 

396 

 

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). 



 

397 

 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése; online ügyintézés. 

Életrajz írása. 

Lényegre koncentráló leírás készítése. 

Tényszerű információk összefoglalása. 

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; poszter szövegek; 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. 

 

9. Kommunikációs szándékok 9-10. évfolyam 

 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 
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megszólítás  Entschuldigung, … 

köszönés, elköszönés  Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs! 

bemutatás, bemutatkozás  Das ist Peter. Ich heiße … 

telefonálásnál bemutatkozás és 

elköszönés 

Guten Tag, das ist … 

Auf Wiederhören! Tschüs! 

személyes levélben megszólítás és 

elbúcsúzás 

Liebe(r)… 

Viele Grüsse. Dein(e)… 

érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? / Was fehlt dir? 

Ich habe Kopfschmerzen. 

engedélykérés és arra reagálás Kann ich das Fenster öffnen? Ja, bitte. 

köszönet és arra reagálás Danke! Bitte. 

bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

gratuláció, jókívánságok és arra reagálás Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche 

Weihnachten. / Gute Besserung! 

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

sajnálkozás Es tut mir Leid! 

öröm Ich freue mich, dass…/ Toll! 

elégedettség, elégedetlenség Es ist prima, dass.. Schade, dass… 

csodálkozás Oh, das ist aber schön! 

remény Ich hoffe, du kannst kommen! 

bánat Schade, dass… 

bosszúság Das ist aber schlimm! 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

véleménykérés és arra reagálás, 

véleménynyilvánítás 

Magst du Mathe? Ja. / Was meinst du dazu? Meiner 

Meinung nach… Was denkst darüber? 
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valaki igazának az elismerése és el nem 

ismerése 

Da hast du (nicht) Recht! 

egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Nein, du hast nicht Recht!  

érdeklődés, érdektelenség Ich interessiere mich für … (nicht). 

tetszés, nem tetszés Das finde ich gut / blöd! / Das gefällt mir (nicht)! 

akarat, kívánság, képesség, szükségesség, 

lehetőség, kötelezettség 

ich will, ich möchte, ich kann, ich muss, ich darf  

ígéret, szándék, terv Ich mache das schon! Ich will… 

dicséret, kritika, ellenvetés Klasse! Blödsinn! Das stimmt, aber… 

érdeklődés értékítélet, kívánság, 

preferencia iránt 

Und was wüschen Sie? Möchtest du einen Kaffee oder 

lieber Tee? 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

dolgok, személyek megnevezése, leírása Das ist… Meine Mutter ist… / Es geht um… 

események leírása Zuerst…, dann…, zum Schluss. / Es war einmal… 

információkérés, információadás Wie ist …? Prima. / Wie alt bist du? 12. / Weißt du…? 

/ Können Sie mir bitte sagen…? 

igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht, kein, doch, weder…noch 

tudás, nem tudás Ich weiß (nicht), dass / ob.. 

bizonyosság, bizonytalanság Ich weiß es (nicht) genau. / Ich bin mir (nicht) sicher, 

dass / ob 

ismerés, nem ismerés Ich kenne .. gut / nicht. 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

kérés Gib mir bitte …! / Kannst du bitte…? 

tiltás, felszólítás Schreib noch nicht. Öffne die Tür. 

segítségkérés és arra reagálás Können Sie mir bitte bei … helfen? Ja, gerne. Ich kann 

leider nicht! 
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javaslat és arra reagálás Möchtest du…? Ja, gerne! / Können wir gehen? 

meghívás és arra reagálás Kommst du mit? Ja. Nein, es tut mir Leid. 

kínálás és arra reagálás Noch ein Stück Kuchen? Nein, danke. Ja, bitte. 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 

visszakérdezés, ismétléskérés Wie bitte? Wiederholen Sie bitte. / Sag es noch einmal! 

/ Wie meinst du das? 

nem értés  Ich verstehe nicht. / Entschuldigung, ich habe es nicht 

verstanden. 

betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

felkérés lassabb, hangosabb beszédre Kannst du bitte langsamer /lauter sprechen? 

beszélési szándék jelzése, téma bevezetése Dabei fällt mir gerade ein,… 

megerősítés Ja, das stimmt. 

témaváltás, beszélgetés lezárása Und was sagst du zu…? Nun, so viel für heute. 

 

 

10. Témakörök, fogalomkörök a 9. évfolyamon 

a) Témakörök 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személyének és környezetének bemutatása. 

Családi kapcsolatok. 

Mindennapi teendők, vásárlás, iskolai tevékenységek 

  Kapcsolódási pontok: 

              Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás.  

   Etika: önismeret 

Ember és társadalom  

Barátok, kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 
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Öltözködés, divat, ruhadarabok vásárlása. Konfliktusok és kezelésük  

            Kapcsolódási pontok: 

Etika: társas kapcsolatok 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke. Tájékozódás a városban 

A lakóhely szolgáltatásai, ügyintézés  

Időjárás 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; hon- és népismeret: lakóhely és 

környék hagyományai, az én falum, az én városom. 

Biológia-egészségtan: az időjárás tényezői. 

Földrajz: településtípusok. 

Az iskola 

Tantárgyak. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe Az ismeretszerzés különböző módjai. 

         Kapcsolódási pontok: 

        Történelem, társadalmi, és állampolgári ismeretek: a tanulás technikái,  

        élethosszig tartó tanulás. 

A munka világa 

Foglalkozások Diákmunka.  

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció és munka. 

Életmód 

Ételek, kedvenc ételek Élelmiszerek, ételek a célországokban. 

Életünk és a stressz: szabadidős stressz 

             Kapcsolódási pontok: 

            Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki egészség, egészséges ételek. 

Biológia-egészségtan: egészséges életmód 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, sportágak 
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Kulturális lehetőségek a célországokban. (Német városok, tartományok nevezetességei.) 

            Kapcsolódási pontok: 

           Földrajz: más népek kultúrái. 

Gazdaság és pénzügyek 

Vásárlás, szolgáltatások. Zsebpénz. Fogyasztás, reklámok.  

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás, tudatos vásárlás, pénzügyi 

ismeretek. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: zsebpénz. 

b) Fogalomkörök  

Kontakt 1  

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

 jelen idejűség Präsens  Ich bin heute zu Hause. Die 

Sonne scheint schön. 

  Präsens mit 

Vokalwechsel  

trennbare Verben 

Der Zug fährt gleich ab. 

Er liest das Buch vor. 

 múlt idejűség (1) Präteritum 

(szabályos és 

rendhagyó igék) 

Perfekt (sein/haben) 

Er machte einen Fehler. Ich 

ging in die Schule. 

Ich habe ein Eis gegessen. 

Er ist nach Hause gefahren. 

 

 

Jövőidejűség Futur mit werden Ich werde einen Kochkurs 

besuchen. 

 személytelenség es, man Es regnet. Man spricht hier 

deutsch. 

Birtoklás 

kifejezése 

   

  haben Hast du ein Auto? 
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  Possessivpronomen 

(mein, dein) 

Das ist meine Familie. 

  Genitiv mit von, -s Peters Vater besucht uns heute. 

Wer ist dieser Mann?- Der 

Vater von Peter! 

Térbeli 

viszonyok 

   

 irányok, 

helymeghatározás  

 hier, dort, links, rechts 

oben, unten, hinten… 

Mein Schreibtisch steht links. 

  in(A/D) Er geht ins Kino. Er war im 

Kino. 

Időbeli 

viszonyok 

   

 gyakoriság Wie oft? 

selten, manchmal, 

oft, immer, nie 

einmal, zweimal 

 

Ich spiele oft mit Peter. 

Ich mache Gymnastik zweimal 

am Tag. 

Ich gehe wöchentlich zweimal 

schwimmen. 

 

 

időpont in, um, am, wann? 

diese/dieses/diesen 

im Winter, um 8 Uhr, am 

Freitag 

Diesen Montag geht es nicht. 

Mennyiségi 

viszonyok 

   

 számok  eins, zwei, hundert 

 határozott 

mennyiség 

 eine Portion Pommes 
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határozatlan 

mennyiség 

alles, viel, wenig, 

nichts, mehr-mehrere 

 

Ich lerne viel, und ich habe 

wenig Zeit. Ich brauche mehr 

Geld/mehrere Bücher. 

Minőségi 

viszonyok 

   

  Wie? Ich bin zufrieden. Das finde ich 

prima. 

Modalitás 

 

 

 

 mögen, möchte 

können, wollen 

 

Ich mag es nicht.  

Ich möchte ein Eis. 

Er kann nicht schwimmen. 

Ich will nach Hause gehen. 

 felszólítás  Komm morgen wieder! Spielt 

Tennis! 

Nehmen Sie bitte Platz!  Gehen 

wir jetzt! 

Esetviszonyok 

 

   

 

 

 Nominativ,  

Akkusativ 

Dativ   

 Präpositionen mit 

dem Akkusativ (für) 

Präpositionen mit 

dem Dativ ( mit) 

Er zeichnet Bilder. Grete fragt 

uns, nicht ihn. 

Er gibt seinem Freund die 

Karte. 

 Ich brauche das Zimmer für 

einen Tag. 

Ich komme mit meiner 

Freundin 

Logikai 

viszonyok 

 

kérdőszók 

 

Was? Wer? Wo? 

Wann? Wohin? 

Woher? Wieviel?  

Wer ist der Mann dort? 

Woher kommen Sie? 

Wohin fährst du? 
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Szövegösszetartó 

eszközök 

 

Kötőszók 

Névmások 

(Nominativ, 

Akkusativ, Dativ) 

und/oder/aber/denn 

das, ich, mich, mein, 

mir, dir  

dieser/diese/dieses 

 

Ich bin Arzt und wohne in 

Berlin. 

Er lebt in Ungarn, aber er 

spricht kein Ungarisch. 

Ich zeige dir ein Foto. 

Dieser Mann ist mein Freund. 

 

 Tagadás  Nicht, nein, kein 

 

11. Témakörök, fogalomkörök a 10. évfolyamon 

a) Témakörök 

Személyes vonatkozások, család  

Személyes tervek. 

Családtagok életének fontos állomásai 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők, háztartási munkák. 

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás.  

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 

          Kapcsolódási pontok: 

         Etika: társas kapcsolatok, előítélet, tolerancia, bizalom, együttérzés 

Környezetünk 

Lakótársak.  

Különböző lakások a világban, berendezések, szokások más országokban. 

A lakóhely nevezetességei, a lakóhely szolgáltatásai 
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 Kapcsolódási pontok: 

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. 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem, társadalmi, és állampolgári ismeretek: a tanulás technikái,  

élethosszig tartó tanulás. 

Informatika: digitális tudás 

A munka világa 

Nyári munkavállalás. 

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció és munka. 

Életmód 

Háztartási munkák. Magyar ételkülönlegességek  

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Turisztikai célpontok: városnézés, látnivalók, nevezetességek, múzeum. 

Házibuli. 

Kapcsolódási pontok: 

           Földrajz: más népek kultúrái. 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei: a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.  

Szabadság, nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazás repülőgéppel, repülőtéren. 

Jegyvásárlás. 
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Német városok nevezetességei (Potzdam) 

            Kapcsolódási pontok: 

            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. 

Kapcsolódási pontok: 

Informatika: számítógépen keresztül való tanulás infokommunikációs eszközök 

előnyeinek és kockázatainak megismerése 

Gazdaság és pénzügyek 

Vásárlás (menetjegy), pénzváltás. 

               Kapcsolódási pontok: 

              Technika, életvitel és gyakorlat: pénzügyi ismeretek. 

 

 

b) Fogalomkörök –  a 10. évfolyamon 

Kon-Takt 2 L1-5 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

 igepárok liegen/legen, 

stehen/stellen 

Das Buch liegt nicht hier. 

Ich lege das Buch auf den 

Tisch. 

 múltidejűség (2) Modalverben im 

Präteritum (konnte, 

wollte, musste, durfte) 

Er konnte uns nicht helfen. 

  sich-Verben Ich freue mich. Er duscht sich. 

Birtoklás 

kifejezése 
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  gehören + D. 

(<>gehören zu) 

Dieses Fahrrad gehört mir. 

(Zur Wohnung gehört eine 

Garage.) 

Térbeli 

viszonyok 

   

  auf, vor, hinter, neben 

(A/D) 

Ich lege das Heft auf den Tisch. 

Er steht neben dem Bett. 

  Präpositionen mit dem 

Akkusativ (über, 

durch) 

Sie spazieren durch den Park. 

Er geht über die Brücke. 

Időbeli 

viszonyok 

   

  voriges/nächstes  

 

gegen 

 

monatlich/wöchentlich 

Voriges Jahr fuhren wir nach 

Berlin.  

Er wird gegen acht nach Hause 

kommen. 

Ich habe zwei Stunden 

wöchentlich. 

 időtartam Wie lange?  

von … bis 

seit 

dátum 

Ich war von 5 bis 6 in der 

Konditorei. Seit vier Jahren 

wohne ich in dieser Stadt. 

am vierten Oktober 

Mennyiségi 

viszonyok 

   

 sorszámok erst, viert Gehen Sie die erste Straße 

links. 

 határozatlan 

mennyiség 

Viel/wenig <>viele, 

wenige 

Ich lerne viel, und ich habe 

wenig Zeit. 

Viele meinen, es stimmt nicht! 
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  Was für ein? 

Welcher? 

(Adjektivdeklination) 

Das ist eine leichte Aufgabe. 

Ich finde den roten Rock 

modisch. Sie hat einen reichen 

Mann geheiratet. 

 Hasonlítás 

fokozás 

so…, wie 

als 

Er ist nicht so gross, wie mein 

Bruder. 

Dieses Auto fährt schneller als 

ein Zug. 

Sie ist am schönsten. 

Minőségi 

viszonyok 

   

  Was für 

ein?/Welcher? 

Adjektivdeklination 

Was für ein Film ist das? 

Das ist ein deutscher Krimi. 

Welchen Film willst du sehen? 

– Den deutschen Krimi. 

Modalitás    

 

 

 dürfen Dürfen wir hier spielen? 

 Feltételes mód wäre/hätte, würde 

könnte/müsste 

Ich wäre lieber zu Hause. 

Er hätte gern ein Auto. 

Könntest du mir helfen? 

Esetviszonyok    

 

 

 

 Dativ (2) 

 

Genitiv 

 

Prapositionen mit dem 

Akkusativ (entlang) 

Keinem Gast gefällt dieses 

Angebot. 

Die Tür des Zimmers führt in 

den Garten. 

Gegen Sie hier den Fluß 

entlang. 
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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. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

   

 Kötőszók  

 

trotzdem, weil,  

 

dass, ob 

 

kettős kötőszók 

(entweder-oder, 

weder-noch, sowohl-

als auch) 

Er ist krank, trotzdem geht er 

arbeiten. Er ist böse, weil  es 

immer regnet. Er meint, daß es 

nicht stimmt. Er fragt, ob es 

stimmt. 

Er hat weder eine Frau noch 

ein Tier. 

 

12. 11–12. évfolyam összefüggő fejlesztései 

 

Az idegen nyelv jellegéből adódóan a nyelvoktatásba tartalmát és céljait tekintve 

minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési cél 

beépíthető. A szakközépiskolai tanulmányok végére a tanulók kellő tapasztalttal és tudással 

rendelkeznek ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot tágabb kontextusban is értelmezni tudják, 

nyelvi ismereteiknek köszönhetően pedig, széleskörű információszerzésre és viszonyításra 

képesek.  

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, egész életükön át. 

Az első idegen nyelvből a szakközépiskola 12. évfolyamának végére a tanulóknak el 

kell jutniuk az európai hatfokú skála (KER) harmadik szintjére, azaz a B1 szintre. A 12. 

évfolyamon lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi 

felépítését, követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék az 
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érettségi során használt értékelési szempontokat, és alkalmazni tudják azokat önértékeléseik 

során; illetve gyakorlatot szerezzenek az érettségi vizsga feladatainak megoldásában is. 

A tanulók motivációját növeli, 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. 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet 

a számára rendszeresen előforduló ismerős témákról.  

Megérti a legfontosabb információkat az aktuális eseményekről szóló 

vagy az érdeklődési köréhez kapcsolódó rádió- és tévéműsorokban, ha 

viszonylag lassan és érthetően beszélnek. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban és 

egyes részleteiben is. 

Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek 

megértése több beszélő esetén is. 

Fontos információk megértése azokban a rádió- és tévéműsorokban, 

filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési 

körhöz kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően 

beszélnek. 

A fejlesztés tartalma 

A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témák 

esetén.  

A hallott szöveg gondolatmenetének nagy vonalakban való követése, egyes tényszerű 

részinformációk megértése, amennyiben a beszéd világos, és ismerős kiejtéssel folyik. 

Mindennapi társalgásban a világos beszéd követése szükség esetén visszakérdezések 

segítségével. 

Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése. 
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Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése.  

Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 

Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek 

lényegének megértése.  

Egyszerű nyelvezetű film követése, amelyben a cselekményt nagyrészt a vizuális eszközök 

és az események közvetítik.  

A köznyelvi szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az időnként 

előforduló ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből és a mondat 

jelentésének kikövetkeztetése. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hosszabb használati utasítások, információk, instrukciók, előadások, beszédek, viták, 

interjúk, dalok, visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, viccek, tévé- és 

rádióműsorok, filmelőzetesek, filmek. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló felkészülés nélkül megbirkózik a mindennapi 

élet legtöbb helyzetével. 

Gondolatokat cserél, véleményt mond az érdeklődési körébe tartozó 

témákról.  

Boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben. 

Stílusában, regiszterhasználatában legtöbbször alkalmazkodik a 

kommunikációs helyzethez. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében 

is  

Gondolatokat cseréje, véleménynyilvánítás és érvelés az érdeklődési 

körbe tartozó és általános témákról is. 

A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és 

biztonsággal történő alkalmazása. 
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Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, 

regiszterhasználatban. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül. 

Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódottság, 

aggodalom, öröm. 

Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek 

összehasonlítása. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, 

információcsere, álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, például zene, film, 

könyvek.  

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

Utazások során felmerülő feladatok, például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a 

hatóságokkal külföldi látogatás során. 

Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, 

reklamáció. 

Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 

Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadás (pl. tünetek 

megadása orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, szó átvétele, átadása, mások 

bevonása, beszélgetés lezárása. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, 

félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert nyelvi 
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megfelelőik semleges stílusban való használatával. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események 

megtárgyalásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 

Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló már változatosabban és részletesebben tudja 

bemutatni a családját, más embereket, lakóhelyét, tanulmányait, 

iskoláját stb. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Folyamatos önkifejezés a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 

segítségével ismerős témakörökben. 

Érthető és folyamatos beszéd, a mondanivaló tudatos nyelvtani és 

szókincsbeli megtervezése és szükség szerinti módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma lényegének tartalmilag pontos kifejtése. 

A fejlesztési tartalma 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris 

összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok 

lineáris összekapcsolásával. 

Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók 
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megfogalmazása. 

Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása. 

Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 

Előre megírt, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.  

Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, 

alkalmazása. 

Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, például körülírás elfelejtett szó esetén. 

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé 

begyakorolt helyzetekben. 

A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 

Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírások, képleírások, témakifejtés (például vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, 

érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), 

projektek bemutatása, versek, rapszövegek. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési 

köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegek fő gondolatait. 

Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő stratégiákat 

kell alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését a 

szövegkörnyezet segítségével kikövetkeztetni. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, 

lényegre törő szövegek megértése. 

Az írott vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges 

részinformációk kiszűrése. 
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A fejlesztés tartalma 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott 

szövegekben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. 

A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben. 

A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy 

sikeres írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának 

megértése. 

Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, 

illetve több szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a 

szövegösszefüggés alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

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, viccek egyszerű irodalmi szövegek. 

 

Fejlesztési egység Írás 
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Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket 

fogalmaz ismert, hétköznapi témákról. 

Írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyomásairól 

és véleményéről; írásbeli interakciót kezdeményez, fenntartja és 

befejezi. 

Jegyzetet készít olvasott vagy hallott köznyelvi szövegből, illetve saját 

ötleteiről. 

Minták alapján rövid, lényegre törő szövegeket alkot az ismert műfajok 

főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, 

hétköznapi és elvontabb témákról. 

Eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokról és véleményről 

írásbeli beszámolás, valamint vélemény alátámasztása. 

Hatékony írásbeli interakció folytatása. 

Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhöz tartozó 

szövegről, illetve saját ötletekről. 

Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a 

műfaj főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, 

ismerős témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal 

kapcsolatban is, mint például a zene vagy a művészet. 

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, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszé írása. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 
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Saját ötletekről jegyzet készítése. 

Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra 

való rákérdezés, ill. problémák elmagyarázása. 

Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 

Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 

Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-

mailben megszólítás, záró formula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány 

szókincsbeli és helyesírási sajátosság). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid 

jelent, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből számára hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 

Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

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; poszter-szövegek; 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; riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek, 

rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

 

13. Kommunikációs szándékok 11-12. évfolyam 

(Mivel a kommunikációs szándékok újra és újra előfordulnak a 4 tanév során, ezért itt az 

előző 2 év anyaga is szerepel.) 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 



 

419 

 

megszólítás  Entschuldigung, … 

köszönés, elköszönés  Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs! 

bemutatás, bemutatkozás és 

bemutatkozás 

Das ist Peter. Ich heiße … / Ich möchte Ihnen … 

vorstellen? 

 

telefonálásnál bemutatkozás és 

elköszönés 

Guten Tag, das ist …Auf Wiederhören! Tschüs! 

szóbeli üdvözletküldés Viele Grüße an Petra! 

személyes és hivatalos levélben 

megszólítás 

Liebe(r)…, Sehr geehrter Herr… 

személyes és hivatalos levélben 

elbúcsúzás 

Dein(e)…, Viele Grüße  Mit freundlichen Grüssen… 

érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? / Was fehlt dir? 

Ich habe Kopfschmerzen. 

engedélykérés és arra reagálás Kann ich das Fenster öffnen? Ja, bitte. 

köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 

bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

gratuláció, jókívánságok és arra reagálás Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche 

Weihnachten./ Gute Besserung! / Ich gratuliere Ihnen 

zu …. Danke, sehr nett von Ihnen. 

együttérzés és arra reagálás Mein Beileid! Danke. 

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

hála Ich bin Ihnen dankbar dafür, dass… 

sajnálkozás Es tut mir Leid! 

öröm Ich freue mich, dass…/ Toll! / Es freut micht, dass… 

elégedettség, elégedetlenség Es ist prima, dass.. Schade, dass… 

csodálkozás Oh, das ist aber schön! / Das kann doch nicht wahr 

sein! 
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remény Ich hoffe, du kannst kommen! 

félelem Ich habe Angst, dass… 

bánat Schade, dass… 

bosszúság Das ist aber schlimm! 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

véleménykérés és arra reagálás, 

véleménynyilvánítás 

Magst du Mathe? Ja. / Was meinst du dazu? Meiner 

Meinung nach… / Was denkst darüber? / Sind Sie 

damit einverstanden, dass…?  

valaki igazának az elismerése és el nem 

ismerése 

Da hast du (nicht) Recht! 

egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Nein, du hast nicht Recht! / Da bin ich 

anderer Meinung. 

érdeklődés, érdektelenség Ich interessiere mich für … (nicht).  

tetszés, nem tetszés Das finde ich gut / blöd! / Das gefällt mir (nicht)! 

ellenvetés Das stimmt schon, aber… Sie haben Recht, aber… 

ellenvetés visszautasítása Da bin ich mit Ihnen gar nicht einverstanden. Sie 

können Recht haben, aber… 

akarat, kívánság, képesség, szükségesség, 

lehetőség, bizonytalanság, kötelezettség 

ich will, ich möchte, ich kann, ich muss, ich darf , das 

könnte vielleicht…, ich soll 

ígéret, szándék, terv Ich mache das schon! / Ich habe vor, … zu …  

érdeklődés értékítélet, kívánság, 

preferencia, érdeklődési kör iránt 

Und was wüschen Sie? Möchtest du einen Kaffee oder 

lieber Tee? Hast du Interesse für …? 

dicséret, kritika, szemrehányás Klasse! Blödsinn! Ich halte .. für sehr gut. Das ist schon 

gut, aber…  

Warum bist du nicht früher gekommen? 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

dolgok, személyek megnevezése, leírása Das ist… Meine Mutter ist…/ Es geht um… 
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események leírása Zuerst…, dann…, zum Schluss. / Es war einmal… 

információkérés, információadás Wie ist …? Prima. / Wie alt bist du? 12. / Weißt du…? / 

Können Sie mir bitte sagen…? 

igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht, kein, doch, weder…noch 

válaszadás elutasítása Leider kann ich Ihre Frage nicht beantworten. 

tudás, nem tudás Ich weiß (nicht), dass / ob.. 

bizonyosság, bizonytalanság Ich weiß es (nicht) genau. Ich bin mir (nicht) sicher, dass 

/ ob … / Ich nehme an, dass… 

ismerés, nem ismerés Ich kenne .. gut / nicht. 

emlékezés, nem emlékezés Ich erinnere mich (nicht) daran, dass, … 

 

 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

kérés Kannst du bitte…? /Gib mir bitte …! /Würden Sie 

bitte…? 

tiltás, felszólítás Schreib noch nicht. Öffne die Tür. 

segítségkérés és arra reagálás Können Sie mir bitte bei … helfen? Ja, gerne. Ich kann 

Leider nicht! 

javaslat és arra reagálás Können wir gehen? / Möchtest du…? Ja, gerne! / Ich 

schlage vor, dass… 

meghívás és arra reagálás Kannst du kommen? Ja. Nein, es tut mir Leid. 

kínálás és arra reagálás Noch ein Stück Kuchen? Nein, danke. Ja, bitte. 

reklamálás Entschuldigung, ich habe ein Problem… 

tanácskérés, tanácsadás Was schlägst du vor? Ich rate,… / Ich schlage vor… 

segítség felajánlása és arra reagálás Kann ich Ihnen helfen? Ja, das wäre nett. Danke, das 

geht schon. 

ajánlat és arra reagálás Möchten Sie…?  
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Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 

visszakérdezés, ismétléskérés Wie bitte? Wiederholen Sie bitte. / Sag es noch einmal! 

/ Wie meinst du das? 

nem értés  Ich verstehe nicht. / Entschuldigung, ich habe es nicht 

verstanden. 

betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

felkérés lassabb, hangosabb beszédre Kannst du bitte langsamer /lauter sprechen? 

beszélési szándék jelzése, téma 

bevezetése, félbeszakítás 

Dabei fällt mir gerade ein,… Darf ich Sie kurz 

unterbrechen? 

megerősítés Ja, das stimmt. 

körülírás Das ist also ein…, wo… 

példa megnevezése Ein Beispiel dafür ist… 

témaváltás, beszélgetés lezárása Könnten wir jetzt noch darüber reden, ? Können wir ein 

anderes mal vielleicht hier fortsetzen? 

 

14. Témakörök, fogalomkörök a 11. évfolyamon 

a) Témakörök 

 

A már előfordult témák kapcsolódási pontjait ld. az előző évfolyamoknál. 

Ember és társadalom  

Családi ünnepek, ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

Környezetünk 

Az otthon: vidék kontra város 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.  

Időjárási viszonyok 

            Kapcsolódási pontok: 
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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,. 

Az iskola 

Nyelvtanulás külföldön, iskolai hagyományok. 

A munka világa 

Nyári munkavállalás. Önéletrajz, állásinterjú. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák. 

Életmód 

Betegségek, baleset, sérülések. Gyógykezelés (orvosnál). Testrészek. 

Étkezési szokások. Egészséges ill. egészségtelen életmód. 

           Kapcsolódási pontok: 

          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.  

         Kapcsolódási pontok  

         Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés. 

 

Utazás, turizmus 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

Turisztikai célpontok. Turisztikai célpontok Németországban.  

Osztálykirándulás. 
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b) Fogalomkörök 

Kon-Takt 2 L 6-8, Kon-takt 3 L 1-3 

Cselekvés, 

történés, 

létezés 

kifejezése 

   

 Szenvedő szerkezet  Passiv im Präsens, 

Präteritum, Perfekt 

 

 

Zustandspassiv 

Passiv mit 

Modalverben 

Sie werden am Flughafen 

abgeholt. Es wurde schon 

längst erledigt. Sind die 

Gäste schon eingeladen 

worden? 

Das Fenster ist geöffnet. 

Das Auto kann nicht 

repariert werden. 

 Műveltetés lassen Sie lasen das Essen 

liefern. 

Modalitás    

 

 

Modalverben  sollen 

 

Du könntest/müsstest das 

viel schneller machen. 

 Feltételes mód sollte Wir sollten ihn anrufen. 

Logikai 

viszonyok 

   

 

 

 

 Temporalsatz (als, 

wenn) 

 

Finalsatz (um+zu, 

damit) 

zu + Infinitiv 

szerkezetek 

Wenn er zu Hause ist, 

sieht er immer nur fern. 

Als er jung war, fuhr er 

öfter ins Ausland.  

Sie steht früh auf, um für 

das Wochenende 

einzukaufen. 

Vergiss nicht, mich 

anzurufen. 
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Függő 

beszéd 

 jelen időben 

(Präsens) 

Sie sagte, dass sie heute 

ins Kino geht. 

Szöveg 

összetartó 

elemek 

   

 Kötőszók obwohl, trotzdem 

 

 

Obwohl die Aufgabe 

schwer war, konnten 

viele sie richtig lösen. 

 

 Kölcsönös névmások (mit)einander Sie helfen einander. 

 Relativsatz/Relativpronomen der/dessen 

 

 

wer/wen/wem/wessen 

wo 

Er ist der Mann, der 

gestern gekommen 

ist/dessen Auto gestohlen 

wurde. 

Ich weiß nicht, wer die 

Frau ist. 

 

 

15. Témakörök, fogalomkörök a 12. évfolyamon  

a) Témakörök 

A felsoroltakon kívül javasoljuk az eddig tárgyalt témakörök átismétlését is, az érettségire 

való felkészítés esetén.  

Ehhez segítség: Somló Katalin: Abitraining  Mittelstufe 

A már előfordult témák kapcsolódási pontjait ld. az előző évfolyamoknál 

Ember és társadalom  

Jellemvonások. Barátságok, szerelem. Konfliktusok a családban és kezelésük.  

Szülő-gyerek kapcsolat 

 

Az iskola 

Továbbtanulás, érettségi. Magyar-osztrák érettségi. Felsőoktatás 
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Környezetünk 

Környezetszennyezés, környezetvédelem. Energiatakarékosság. 

Környezetvédelmi akciók Németországban. 

            Kapcsolódási pontok: 

            Technika, életvitel: környezettudatosság otthon és a lakókörnyezetben, energia 

 takarékosság, újrahasznosítás. 

Biológia-egészségtan: védett természeti érték 

A munka világa 

Pályaválasztás, továbbtanulás  

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció és munka. 

Életmód 

Vásárlás, szolgáltatások. Közlekedés autóval. 

Életmód nálunk és célnyelvi országokban  

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Olvasás, rádió, tévé, filmek, számítógép, internet. 

             Kapcsolódási pontok: 

 Magyar nyelv és irodalom: irodalmi művek olvasása,  

 Ének-zene: klasszikus zene, pop- zene. 

Tudomány és technika 

Médiák, számítógép,  mobiltelefon, találmányok. Az autó részei. 

            Kapcsolódási pontok: 

       Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; fizika:  

tudománytörténeti jelentőségű felfedezések, találmányok. 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi kassza: kiadások, bevételek. Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank). 

Folyószámla. Fogyasztás, reklámok. 
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b) Fogalomkörök 

Kon-Takt 3 L 4-8 

Új anyagrészek 

 

A 12. évfolyamon az eddig tanultak átismétlése is. 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

 múlt idő Plusquamperfekt Er hatte alles gemacht, als wir 

ankamen. 

 műveltetés lassen ( Präteritum) 

 

Wir  ließen unsere 

Nähmaschine reparieren. 

 feltételesség óhajtó mondat Wenn Sie doch helfen könnten! 

  feltételes múlt Ich hätte das nie gedacht. 

Es |wäre schön gewesen, 

wenn… 

Modalitás    

  haben+zu,  

sein + zu 

 

Sie haben das Formular zu 

unterschreiben. Das ist kaum 

zu glauben. 

Minőségi 

viszonyok 

   

 Adjektivdeklination 

-  

 

 

Főnévvé vált 

melléknevek  

Melléknévi igenév 

 

 

 Wir haben alle Verwandten 

eingeladen. 

ein gedeckter Tisch, die 

fehlende Seite 
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Logikai 

viszonyok 

 

   

 alárendelések 

 

Temporalsatz 

(bevor, nachdem, 

bissobald, solange) 

 

anstatt dass/anstatt 

zu 

ohne dass/ohne zu 

Sie ging weg, bevor der Film 

zu Ende ging. 

 

 

Sie antwortet, anstatt die Sache 

zu überlegen.  

Szövegösszetartó 

eszközök 

 

   

  kötőszók 

 

névmások 

 

da 

 

derjenige/diejenige 

 

einer/eines/eines 

Da er krank war, konnte er 

nicht mitspielen. 

Sie war diejenige, die uns 

immer helfen konnte. 

Es ist eines des besten Autos. 

Vonzatos igék, 

vonzatos 

melléknevek 

 pl. profitieren von, 

stolz auf 

 

 

 

 

16. 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.  

 

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 

 

A fogalomkörök az alábbi viszonylatok kifejezésére szolgálnak: 

8. Cselekvés, történés, létezés  

9. Birtoklás  

10. Térbeli viszonyok 

11. Időbeli viszonyok 

12. Mennyiségi viszonyok 

13. Minőségi viszonyok 

14. Logikai viszonyok 

 

17. 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 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 
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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.  

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.  
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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 

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.  
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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 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 
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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.  

 

18. Végső cél 

Az érettségi vizsgakövetelmények elsajátítása, valamint sikeres érettségi vizsga 

teljesítése NÉMET NYELV tantárgyból a hatályos jogszabályoknak megfelelően.  

 

 

 

B. Német nyelv szakiskola 9-11. évfolyam 

1. Alapcélok 

A szakiskolai program keretében a 9–11. évfolyamban minden tanuló számára 

kötelező egy idegen nyelv tanulása. A hatékonyság szempontjából célszerű azt a nyelvet 

választani, amellyel való ismerkedést a tanuló az általános iskolában elkezdte. 

Az a törekvés, hogy a tanuló a szakiskolai idegennyelv-tanulás során olyan 

kompetenciák birtokába jusson, melyek képessé teszik őt az idegen nyelvi kommunikációra, 

valamint arra, hogy megfelelő motiváció esetén a kötelező nyelvtanulás időszakát követően 

önállóan is tovább tudja ápolni és fejleszteni idegennyelv-tudását. A használható nyelvtudás a 

tanuló számára nemcsak azt jelenti, hogy jobb esélyekkel indul a munkaerőpiacon, hanem 

egyben kulcsot is ad a kezébe más népek, más kultúrák, s ezáltal önmaga, saját népe és saját 

kultúrája alaposabb megismeréséhez, jobb megértéséhez. 

A szakiskolába bekerülő tanulók tanulási nehézségekkel küzdenek, sokuk küzd az 

alapkészségekhez kapcsolódó problémákkal (írási, olvasási és számolási nehézségekkel). A 

legtöbbjük hátrányos szociális helyzetű, és meglehetősen motiválatlan a tanulást illetően. 

Ezért a szakiskolai nyelvoktatásnak biztosítani kell az idegen nyelvi felzárkóztatás 

lehetőségét, a differenciált, szükség szerint az egyéni tanulás rendszerét. 

Fejleszteni szükséges a tanulók négy nyelvi alapkészségét, elsősorban a beszédértés és 

a beszédkészség területén, illetve ezekkel szoros összefüggésben és állandó kölcsönhatásban a 

tanulók stratégiai, szociális és személyes kompetenciáit. 

A kerettanterv tartalmazza a 9–11. évfolyamok idegennyelv-oktatásának fejlesztési 

céljait. A célokból kiindulva meghatározza a fejlesztési faladatokat, az ahhoz szükséges 

előzetes tudást, a követelményeket/tartalmakat, kulcsfogalmakat és a fejlesztés várt 

eredményeit az évfolyamok végén. A kitűzött célok megvalósításához a vonatkozó 

rendelkezéseknek megfelelően a program évi 37-37-32 tanítási héttel és 74 - 148 - 192 

tanórával számol (heti 2 – 4 – 6  a  kötelező tanóra). 

A műveltségterület tanításának célrendszere alapját a kommunikatív kompetencia 

fejlesztése alkotja a négy nyelvi alapkészség – beszédértés, olvasásértés, beszédkészség, 
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íráskészség – területén. A készségek közül a beszédértés és a beszédkészség, illetve a szóbeli 

interakció élvez előnyt. Az elérendő cél az, hogy a tanulók meg tudják oldani a 

nyelvhasználatot igénylő feladataikat az élet különböző területein, a magánéletben, a 

közéletben, az oktatásban vagy a munka világában.  

Az IKT alkalmazási képességének fejlesztése során a nyelvtanulás és a nyelvtanítás a mai 

kor igényeinek és szükségleteinek megfelelően, a kommunikációs és információs 

technológiák használatának beépítésével történjék, ezzel is segítve az autonóm nyelvtanulóvá 

válást. Fontos cél a nyelvtanulási stratégiák kialakítása, azaz a nyelvtanuló legyen képes 

nyelvtudását önállóan fenntartani, továbbfejleszteni. 

A fejlesztési feladatok meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy a szakiskolai 

tanulók esetében egy olyan célcsoportról van szó, melynek tagjai közül sokakra jellemző, 

hogy tanulási nehézségekkel küzdenek, gyakori iskolai élményük a kudarc, kevés az 

önbizalmuk, csekély a tanulási motivációjuk, alacsony szintű az olvasottságuk, fejletlen a 

szövegértésük, az átlagosnál gyengébb a kommunikációs képességük, kevés támogatást, 

biztatást kapnak a szülői háttértől. 

Kiemelt feladat ebben az iskolatípusban a tanulók nyelvtanulási kedvének felkeltése és 

fenntartása. Segíteni kell a tanulókat abban, hogy bízzanak önmagukban, bebizonyítsák 

önmaguknak és környezetüknek: képesek az idegen nyelv elsajátítására és különböző 

élethelyzetekben történő sikeres alkalmazására. Biztosítani kell számukra a feltételeket 

ahhoz, hogy logikusan egymásra épülő, kis lépésekben átismételhessék, rendszerezhessék és 

bővíthessék korábban megszerzett nyelvtudásukat, vagy amennyiben valamilyen oknál fogva 

az előző évfolyamokon nem, vagy csak rövid ideig tanulták az idegen nyelvet, 

felzárkózhassanak társaikhoz.  

 Mindennek eléréséhez, teljesítéséhez fejleszteni kell a tanulók idegen nyelvi 

alapkészségeit a beszédértés és a beszédkészség előtérbe helyezésével, ezen belül pedig a 

beszédkészség területén a nyelvhelyesség helyett a folyamatosság és a megfelelő szóhasználat 

középpontba állításával.. 

 

A szakiskolában folyó idegennyelv-oktatás célja, hogy a tanulók a 11. évfolyam 

befejezésekor elérjék a Közös Európai Referenciakeretben meghatározott A1 minimumszintet 

a négy alapkészségben, elmozduljanak az A2 alapszint irányába, és a beszédértés és 

beszédkészség terén elérjék az A2 szintet. Optimális esetben a tanulók elérhetik az A2 szintet 

mind a négy alapkészségben. 

A1 szinten (minimumszint) a diák megérti és használja a gyakoribb mindennapi 

kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, amelyeknek célja a mindennapi szükségletek 

konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel 

tud tenni olyan kérdéseket, amelyek személyes jellegűek (pl. hogy hol lakik), amelyek olyan 

emberekre vonatkoznak, akiket ismer, vagy olyan dolgokra, amelyekkel rendelkeznek. Képes 

nagyon egyszerű interakcióra, amennyiben a másik személy lassan és világosan beszél és 

segítőkész.  

Beszédértés: képes önmagára, családjára és közvetlen környezetére vonatkozó ismerős 

szavakat és nagyon egyszerű mondatokat megérteni, ha lassan és érthetően mondják azokat.  

Képes megérteni ismerős kifejezéseket és egyszerű mondatokat, melyek a mindennapi élet 

konkrét szükségleteivel kapcsolatosak, ha lassan és érthetően beszélnek hozzá, és a 

legfontosabb információkat többször elismétlik. Képes ismerős témakörökön belül lassan és 

érthetően elmondott rövid szövegek lényegét megérteni, ha sok bennük az internacionalizmus, 

és van ideje feldolgozni a hallottakat. Képes megérteni neveket, számokat, árakat és 

időpontokat, ha lassan és érthetően beszélnek hozzá. 
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Olvasásértés: képes egyszerű és jól strukturált szövegekben, melyek a mindennapok 

konkrét szükségleteivel kapcsolatosak, egyes szavakat és nagyon egyszerű mondatokat 

megérteni. Képes arra, hogy a sok internacionalizmust tartalmazó és/vagy képekkel illusztrált 

információközlő szövegek témáját azonosítsa, és a lényegi információkat megértse. Ismerős 

kontextusban képes megérteni neveket, számokat, árakat és időpontokat, valamint egyes 

szavakat és nagyon egyszerű kifejezéseket. 

Beszédkészség: képes arra, hogy konkrét, ismerős helyzetekben egyszerű szavakkal, 

hétköznapi szófordulatokkal és nagyon egyszerű nyelvtani szerkezetekkel alapvető 

információkat adjon önmagáról és közvetlen környezetéről. Képes ismerős, hétköznapi 

helyzetekben röviden és jól begyakorolt fordulatok segítségével közléseket megfogalmazni 

úgy, hogy beszéd közben időnként esetleg hosszabb szüneteket tart, szavak után kutat az 

emlékezetében, küzd a nehéz szavak kiejtésével, és mondandóját olykor újrafogalmazza. 

Képes arra, hogy szavakat és szócsoportokat egyszerű kötőszavakkal, mint pl. „és”, „vagy”, 

„mert”, összekössön. Képes az abc hangjait és egy adott mennyiségű szót és kifejezést úgy 

kiejteni, hogy beszédét nagyobb erőfeszítés nélkül meg lehet érteni. Közléseiben nagyjából 

megfelelően alkalmazza a szó- és mondathangsúlyt. 

Íráskészség: képes a személyére és az egészen mindennapi, ismerős dolgokra vonatkozó 

adatokat röviden és egyszerűen írásban megfogalmazni. Képes szótár segítségével 

mindennapi, ismerős témákhoz kapcsolódó feljegyzéseket készíteni. Képes számára ismerős 

szavakat és gyakran használt fordulatokat nagyjából helyesen leírni. Képes arra, hogy 

szavakat és szócsoportokat egyszerű kötőszavakkal, mint pl. „és”, „vagy”, „mert” 

összekössön. 

Szóbeli interakció: képes egyszerű módon kommunikálni, ha beszédpartnere lassan és 

érthetően beszél, továbbá hajlandó arra, hogy mondanivalóját szükség esetén többször, 

többféleképpen elismételje, és segítséget nyújtson a válaszadásban. Képes arra, hogy egyszerű 

beszélgetést kezdeményezzen, s ennek során érti és alkalmazza a köszönés, búcsúzkodás és az 

alapvető udvariassági formák legegyszerűbb változatait. Képes néhány egyszerű, jól 

begyakorolt kifejezéssel és mondattal megoldani olyan ismerős helyzeteket, melyek 

mindennapi, konkrét szükségleteihez kapcsolódnak. Képes jól ismert helyzetekben egyszerű 

szavak, kifejezések és nyelvtani szerkezetek segítségével megválaszolni a közvetlenül hozzá 

intézett kérdéseket, és képes arra, hogy ő maga is feltegyen egyszerű kérdéseket. Képes rövid 

beszélgetésben előre begyakorolt fordulatok segítségével kommunikálni, még ha gyakran meg 

is akad, és keresi a szavakat. Képes arra, hogy beszédpartnere mondanivalóját a 

mondathangsúly alapján kijelentésként, kérdésként vagy felszólításként értelmezze. Képes 

beszédében a mondathangsúlyt úgy alkalmazni, hogy mondanivalójában többnyire világosan 

elkülönüljön a kijelentés, a kérdés és a felszólítás. Kiejtése legalább annyira érthető, hogy 

beszélgetőpartnere többnyire követni tudja, amit mond. 

Írásbeli interakció: képes arra, hogy ismerős témakörökben szótár segítségével egyszerű, 

rövid közléseket megfogalmazzon, miközben a tanult egyszerű nyelvtani szerkezetek 

használatában még bizonytalanságokat mutat. Képes arra, hogy személyes kapcsolatai 

ápolására rövid, egyszerű szövegeket alkosson (pl. üdvözlőkártya, levelezőlap, e-mail). 

A2 szinten (alapszint) a tanuló megért olyan mondatokat és gyakrabban használt 

kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon 

alapvető személyes és családdal kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, állás). Az 

egyszerű és rutinszerű nyelvi helyzetekben tud kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt 

módon információkat cserél családi vagy mindennapi dolgokról. Le tudja írni nagyon 

egyszerű formában a viszonyulását valamihez, a közvetlen környezetében és olyan 

területeken, amelyek a legalapvetőbb szükségleteket érintik.  
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Beszédértés: képes arra, hogy a mindennapi élet területén egyszerű mondatokat, gyakran 

használt szófordulatokat, szavakat megértsen. Képes arra, hogy felismerje a lassan és 

érthetően, valamint irodalmi német nyelven elhangzó és ismerős dolgokról szóló szövegek 

témáját. Képes ismerős témakörökön belül érthetően elmondott rövid szövegek lényegét 

megérteni, ha sok bennük az internacionalizmus, és van ideje feldolgozni a hallottakat. Képes 

egyszerű, rövid, mindennapokkal kapcsolatos szövegek témáját meghatározni, valamint a 

szövegekből egyszerű, személyes szükségletei szempontjából fontos információkat kiszűrni. 

Olvasásértés: képes egyszerű és jól strukturált, a mindennapi élettel összefüggő szövegek 

lényegét megérteni. Képes ismerős témakörökben egyszerű és formalizált szövegeket 

megérteni, ha azok nagyrészt gyakran előforduló szavakat és fordulatokat és/vagy 

internacionalizmusokat tartalmaznak. Képes arra, hogy hosszabb szövegekből kiszűrje és 

megértse a számára fontos információt. 

Beszédkészség: képes arra, hogy mindennapi helyzetekben egyszerű nyelvi eszközökkel 

kifejezze magát, miközben azonban még gyakran megakad, és szavak után kutat. Képes arra, 

hogy egyszerű szavakkal és esetenként rövid mondatokkal megközelítően korrekt közléseket 

fogalmazzon meg közvetlen környezetével (pl. emberek, helyek és helyszínek, munkahelyi 

vagy iskolai tapasztalatok) kapcsolatosan. Képes csekély szókincs és egyszerű nyelvtani 

szerkezetek segítségével ismerős témákról, személyes érdeklődési körében közléseket 

megfogalmazni. Közléseiben többnyire világosan ki tudja fejezni szándékát. Képes egy 

esemény lefolyásáról megfelelő kötőszavak segítségével („először”, „aztán”, „azután”, 

„később”, végül”) időbeli sorrendben beszámolni. Képes arra, hogy szavakat és egyszerű 

mondatokat kötőszavakkal (pl. „és”, „de”, „mert”) összekössön. Képes mondatait helyesen 

hangsúlyozni és hosszabb közléseit megfelelően tagolni. Kiejtése többnyire nem nehezíti az 

értést, bár idegen akcentusa feltűnő. 

Íráskészség: képes arra, hogy egyszerű kifejezésekkel és rövid mondatokkal nagyjából 

hibátlan közléseket fogalmazzon meg közvetlen környezetével kapcsolatban (pl. emberek, 

helyek és helyszínek, munkahelyi vagy iskolai tapasztalatok). Képes arra, hogy csekély 

szókinccsel és néhány egyszerű nyelvtani szerkezettel egyszerű formában nyilatkozzon 

ismerős témákról, őt magát személyesen érintő kérdésekről. Képes egy esemény lefolyásáról 

megfelelő kötőszavak segítségével („először”, „aztán”, „utána”, „később”, „végül”) időbeli 

sorrendben beszámolni. Képes arra, hogy egyszerű mondatokat fogalmazzon meg, és ezeket 

egyszerű kötőszavakkal (pl. „és”, „de”, „mert”) összekösse. Képes néhány fontos helyesírási 

szabály megközelítően helyes alkalmazására. 

Szóbeli interakció: képes ismerős témákról egyszerű módon kommunikálni, ha 

beszélgetőpartnere irodalmi német nyelven szól hozzá, és hajlandó arra, hogy kérésre 

bizonyos dolgokat megismételjen vagy átfogalmazzon. Képes arra, hogy a mindennapi élet 

konkrét szükségleteihez kapcsolódó helyzetekben rövid, egyszerű kifejezésekkel, 

mondatokkal kommunikáljon, miközben a kevésbé ismerős helyzeteket még nem mindig 

tudja megoldani, és esetenként félreértésekbe bonyolódik. Képes arra, hogy megoldjon 

ismerős, egyszerű és rutinszerű nyelvi helyzeteket, de közléseit rövidre fogja. Képes arra, 

hogy ismerős helyzetekben egyszerű nyelvi eszközökkel kommunikáljon. Képes arra, hogy 

ismerős témakörben folyó beszélgetések során, ha azok lassan és érthetően zajlanak, kövesse 

a beszélgetések fonalát, kérdéseket tegyen fel, illetve kérdésekre válaszoljon. Képes arra, 

hogy nem értés esetén megkérje beszélgetőpartnerét, ismételje meg a mondottakat, vagy 

betűzzön bizonyos szavakat, és kérésre ő maga is képes ezt megtenni. Képes beszédében a 

mondathangsúlyt úgy alkalmazni, hogy mondanivalójában világosan elkülönüljön a 

kijelentés, a kérdés és a felszólítás. Kiejtése többnyire nem zavarja közlései megértését. 

Írásbeli interakció: képes jól ismert helyzetekben megfelelő szókinccsel rövid, egyszerű 

közléseket fogalmazni, melyekben sok a formalizált elem, visszatérő szófordulat. Képes 
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rövid, személyes jellegű szövegekben, melyek egyszerű formában eseményekre és 

kívánságokra vonatkoznak, a közléseket megérteni, és azokra egyszerű nyelvi eszközökkel 

reagálni. Képes gyakran használt szavak esetében alkalmazni a legfontosabb helyesírási 

szabályokat, s így a helytelen írásmódból adódó félreértéseket elkerülni. 

A fenti szintleírások alapján az elérhető eredmények a helyi tantervekben tovább 

pontosíthatók, a lehetőségek és a szükségletek alapján az összes készségre vonatkozóan, vagy 

csak egyes készségterületeken kiegészíthetők, módosíthatók.  

Fontos, hogy ne csak a tanárok, hanem a tanulók is tisztában legyenek a nyelvtanítás-

nyelvtanulás céljaival, az elérhető eredményekkel. Ennek érdekében érdemes beszélgetéseket 

kezdeményezni velük, melyek során egyrészt megismerhetik a célkitűzéseket, másrészt 

kinyilváníthatják véleményüket, javaslatokat, kívánságokat fogalmazhatnak meg. 

2. Az órák eloszlása 

 

Tantárgy 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

Idegen nyelv 2 óra 4 óra 6 óra 

Közismereti 2 óra 2 óra 2,5 óra 

Szakmai - 2 óra 3,5 óra 

 

3. Közismereti tananyagtartalom 

A szakiskolai 9-10-11. évfolyam idegen nyelvi műveltségterület tartalmát/témaköreit, illetve 

az órakeretet a következő táblázat tartalmazza. A 11. évfolyam eltérő óraszámai a kevesebb 

tanítási hét miatt állnak elő. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A nyelvtanulás célja 

Órakeret 

2  

Előzetes tudás Az általános iskolából hozott ismeretek az idegen nyelvek tudásának 

fontosságáról. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A tanulók általános iskolában szerzett tapasztalatainak számbavétele.  

A sikeres területek erősítése, fejlesztése, a kudarcok okainak feltárása, 

megoldások keresése az eredményes nyelvtanulás érdekében.  

Az elérendő nyelvi szintek tartalmának ismertetése. 

Célok meghatározása: a négy nyelvi alapkészség közül a beszédértés 

és a beszédkészség előtérbe helyezése. A kommunikatív 

helyzetgyakorlatok szerepének hangsúlyozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az idegen nyelv tanulása során megélt sikerek és kudarcok 

tematikus összeállítása, elemzése. 

Egyéni helyzetelemzés a „Checkliste” segítségével. 

A szakiskolai nyelvoktatás céljainak meghatározása, a tanév során 

feldolgozásra kerülő témák ismertetése, egyeztetés alapján a 

sorrendiség rögzítése. A tanár-diák együttműködési szabályok 

rögzítése. 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: hivatalos 

szövegek értelmezése. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Az EU-tagállamokban beszélt nyelvek, nyelvcsaládok, 

nyelvrokonságok, jövevényszavak a történelmi eseményekhez 

köthetően, a digitális technológia szókészlete, idegen szavak a 

mindennapjainkban, nyelvi fordulatok, anyanyelvi sokszínűség, 

idegen nyelvi korrektség. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hogyan tanuljam az idegen-nyelveket? 

Órakeret 

9 

Előzetes tudás 

Az általános iskolában az idegen nyelvek tanulása során az 

alapkészségek területein: beszédértés, olvasásértés, beszédkészség, 

íráskészség, szóbeli interakció és az írásbeli interakció terén 

elsajátított technikák. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A környezet (osztálytársak, tanár, iskola), a nyelvtanulási szakasz 

legfontosabb célkitűzéseinek, tartalmainak megismerése, a tanulói 

vélemények figyelembe vétele ezek kialakításában. Az önálló 

tanulásra való képesség fontosságának beláttatása. A legalapvetőbb 

tanulótípusok megismerése, az ismereteket önmagára vonatkoztatása. 

A hatékony (nyelv)tanulási stratégiák használata. A stratégiai 

kompetenciák fejlesztése. Alapvető ismeretek szerzése a célnyelvi 

országokról, a célnyelvnek Magyarországon, Európában és a világban 

játszott szerepéről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismerkedés az új osztálytársakkal, a nyelvtanárral, az iskolával. 

Ismerkedés a tantervvel, a tantervi célok megismerése és 

megvitatása, egyéni célok megfogalmazása. 

A szakiskolai tanulmányok során feldolgozandó témakörök 

megismerése és megvitatása. Ötletbörze a nyelvtanulás 

hatékonyságának növelésére. Nyelvórai szabályok – a közös munka 

kereteinek meghatározása. A célnyelvi országokkal kapcsolatos 

alapvető ismeretek rendszerezése, elmélyítése, valamint a 

célnyelvre, annak szerepére, hasznára vonatkozó ismeretek 

felfrissítése, újabb ismeretek megszerzése, bővítése. 

(A 10–11. évfolyamokon ez az óraszám az előző évfolyamokon 

tanultak tematikus ismétlésére szolgál.) 

Természetismeret: 

idegrendszer és 

viselkedés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tanulási technika, tanulási stratégia: RJR- ráhangolás, 

jelentésteremtés, reflektálás; MURDER- MOOD – hangulatteremtés, 

motiválás. UNDERSTANDING – megértés; RECALLING – 

visszahívás; DIGEST – „emésztés”, feldolgozás; EXPANDING – 

kiterjesztés, önvizsgálat; REVIEWING – áttekintés, ismétlés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Én és a családom 

Órakeret: 

7 

Előzetes tudás 
Az általános iskolából hozott, a témakörhöz kapcsolódó szókincs, a 

szűkebb/tágabb családon belüli kapcsolatrendszer, az ebből fakadó 

feladatkörök anyanyelven. A generációk fogalma, a kommunikáció 

http://www.sikeresvizsga.hu/?o=motivacio
http://www.sikeresvizsga.hu/?o=tanulasi-strategiak
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lehetséges módjai a szűkebb/tágabb családon belül. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 

kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

valamint más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 

szemlélő helyzetéből való szemlélésre.   

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Bemutatkozás (alapvető személyi adatok: családnév, keresztnév, 

kor, lakhely, állampolgárság, foglalkozás, esetleg kedvenc ételek, 

kedvenc időtöltés, háziállatok stb.). 

Családtagok bemutatása: rokoni kapcsolatok megnevezése, 

családtagok legfontosabb adatainak, jellemzőinek felsorolása (név, 

kor, foglalkozás, esetleg külső és belső tulajdonságok, kedvenc 

időtöltés stb.). 

Egy napom: a mindennapokra jellemző alapvető tevékenységek 

felsorolása, napszakokhoz, esetleg időpontokhoz való kapcsolása.  

A család egy hétköznapjának bemutatása, a családtagok feladatai. A 

témába vágó célnyelvi szövegek, hanganyagok feldolgozása alapján 

az adott nyelvterület országaiban élő hasonló korú fiatalok 

személyének, családjának megismerése. 

Társadalomismeret: 

állampolgári jogok és 

kötelességek, 

egyének és közösségek 

szerepe a 

történelemben. 

 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: 

konfliktusok 

ábrázolása az 

irodalmi/művészeti 

alkotásokban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Személyi adat, lakóhely, állampolgárság, foglalkozás, külső és belső 

tulajdonság, napszak, időpont, családon belüli feladatok. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az otthonom 

Órakeret: 

6  

Előzetes tudás 

Anyanyelven ismeri a lakhatási lehetőségeket, azok 

pozitívumait/negatívumait. Meg tudja nevezni a lakás helyiségeit, 

funkcióit, berendezési tárgyait, a mindennapi élethez szükséges 

eszközöket. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 

kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése.  
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Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

valamint más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 

szemlélő helyzetéből való szemlélésre.   

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanuló szobájának, lakóterének bemutatása fényképek, rajz 

alapján. A kedvenc bútordarab bemutatása. A lakás egyéb 

helyiségeinek bemutatása. A lakás és közvetlen környezetének 

bemutatása (kert, park, üzletek, posta stb.). A szomszédok 

bemutatása. Az iskolától hazáig útvonal leírása. A témába vágó 

olvasott célnyelvi szövegek, hanganyagok feldolgozása alapján a 

nyelvterület országaiban élő hasonló korú fiatalok 

lakókörnyezetének megismerése. 

Tárgyak, személyek összefüggő leírása egyszerű nyelvi 

eszközökkel. A témakörhöz kapcsolódó hallott és olvasott szövegek 

feldolgozása. 

A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása 

során kapott információk feldolgozása, kreatív módon történő 

megjelenítése (szóban, írásban, rajzos formában). 

Különböző forrásokból származó, különböző személyekkel 

kapcsolatos információk összevetése, hasonlóságok és különbségek 

felfedezése. 

Társadalomismeret: 

földrajz és település 

kapcsolata 

 

KOMA: 

hivatalos szövegek, 

dokumentumok 

létrehozása 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Város, vidék, családi ház, sorház, bérház, albérlet, hajléktalanság, 

irány, hosszúsági mértékegység, online-vásárlás, online-tervezés, 

online-lakáshirdetés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az iskola és barátaim 

Órakeret: 

6 

Előzetes tudás 

Anyanyelven ismeri az iskolatípusokat, azok képzési struktúráját, 

rendszerét. Tisztában van saját tanulmányi kötelezettségeivel, meg 

tudja fogalmazni helyét a rendszerben. Tudja a barátság fogalmat 

definiálni, ismeri a barátság működésének szabályrendszerét. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 

kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

valamint más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 

szemlélő helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyarországi iskolarendszer megismerése, a különböző 

szakaszok tartalmi/tantárgyi elvárásai nagy vonalakban. 

Vizsgarendszerek a magyarországi közoktatásban. Az iskolai 

hétköznapok rendje, a benne tevékenykedők feladatköre, 

kötelességei és jogai. A nevelés-oktatás folyamata során barátságok 

kialakulásának lehetséges módjai, helyszínei, a hosszú barátság, 

egy életen át tartó barátság feltételei. 

Egy jó vagy a legjobb barát bemutatása, személyes adatok, külső, 

belső tulajdonságok. A barátom és én – hasonlóságok és 

különbségek megnevezése. 

Közös programok. A témába vágó olvasott célnyelvi szövegek, 

hanganyagok feldolgozása alapján az idegen nyelvterület 

országaiban élő hasonló korú fiatalok lakókörnyezetének 

megismerése. 

Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire 

irányított beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve 

plénumban. 

Személyek, tevékenységek összefüggő bemutatása/leírása egyszerű 

nyelvi eszközökkel. 

A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek feldolgozása.  

A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása 

során kapott információk feldolgozása, kreatív módon történő 

megjelenítése szóban, írásban, illetve rajzos formában.  

Különböző forrásokból származó/különböző személyekkel 

kapcsolatos információk összevetése, hasonlóságok és különbségek 

felfedezése. 

Társadalomismeret: 

iskola a történelemben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Iskolakötelezettség, alapkészség és -képesség, tanulási stratégia, 

tantárgyi alapkövetelmény, vizsgakövetelmény, általános műveltség, 

élethosszig tartó tanulás, formális, non-formális, informális tanulás.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ruhatáram télen-nyáron, bevásárlás 

Órakeret: 

5  

Előzetes tudás 

Anyanyelven az évszakok jellemzői, az emberi szervezetre gyakorolt 

hatásuk, annak védekező mechanizmusa, illetve a tevőleges védekezés 

formái. Anyanyelven a korra, nemre jellemző, az évszakok változását 

követő, női/férfi ruhadarabok, kiegészítő kellékek, valamint a 

praktikusság és divat fogalmak. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 

kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése.  
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Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

valamint más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 

szemlélő helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az évszakok jellemzése, hatásai az emberi szervezetre. A női/férfi 

ruhadarabok és kiegészítők megnevezése, ezek interakcióban való 

használata. A tanuló kedvenc ruhadarabjai, hajviselet, smink és 

testékszerek. 

Mit vegyek fel? Öltözékek összeállítás, a különböző 

élethelyzetekben/alkalmakra – az iskolában, buliban, 

osztálykiránduláson, farsangra, ünnepeken, színházban viselt 

ruhadarabok. 

Az időjárás megfigyelése napra/hétre/évszakra/égövre 

vonatkozóan. 

Esetleg: extrém időjárási viszonyok okozta katasztrófák. 

Új ruhadarab, cipő, kiegészítők vásárlása a szaküzletekben, 

plázákban, illetve online-áruházakban. Segítségkérés szóban, 

írásban.  

Ok-okozati összefüggések észrevétele az évszakok és az öltözködés 

között. 

A divat, praktikusság, az ár-érték arányának fogalma. 

A témakörhöz kapcsolódó hallott/televízióban látott/olvasott 

szövegek feldolgozása.  

Szövegszegény dokumentumok, grafikonok, térképek, diagramok 

értelmezése. 

Társadalomismeret: 

a divat története 

 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: irodalmi és 

hétköznapi szövegek 

értelmezése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Évszak, napszak, időjárási jelenség; second hand, online-vásárlás, 

bankkártyával történő fizetés, reklamálás, árucsere, 

természetes/környezetre káros alapanyag, a vásárlás mint 

szenvedélybetegség, fogyasztói társadalom, veszélyforrás, védekezés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Eszem-iszom, étkezés 

Órakeret: 

6  

Előzetes tudás 

A korábbi formális és informális módon elsajátított ismeretek az 

étkezéssel kapcsolatban, alapanyagok eredete, feldolgozási módjai, 

receptek értelmezése, ételek elkészítése otthon, vendéglőben, fast food 

vendéglőben, az egészséges táplálkozás ismérvei, a helytelen 

táplálkozás okozta betegségek. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 

kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 
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kompetencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

valamint más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 

szemlélő helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az étkezési szokások – mikor, mit, hol szokott enni/inni a tanuló. 

Hogyan étkezik a család, mi a menü hétköznap, ünnepnap, baráti 

összejövetelek alkalmával? Milyen alkalmakkor étkezik a család 

házon kívül? Hogyan zajlik ez az esemény?  

Munkamegosztás a családban – ki vásárol, ki főz, ki teríti 

meg/szedi le az asztalt, ki mosogat? 

Az étkezési etikett otthon és vendégségben. Az egyszerű ételek 

receptjei, amelyeket a tanuló maga is el tud készíteni, az 

összetevők, az elkészítés módjának szóbeli ismertetése. Kedvenc 

ételek és az egészség megőrzése. Az egészséges étkezés 

alapszabályai. A család étkezésére költhető havi összeg, a 

gazdálkodási, döntési attitűd. Vásárlás a szupermarketben, piacon, 

pékségben, hentesnél és az őstermelőtől. Az étkezési szokások, az 

egészség megőrzése, illetve a betegség kialakulása közötti 

összefüggések felismerése.  

Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire 

irányított beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve 

plénumban. 

Tárgyak, események, cselekvéssorok összefüggő leírása egyszerű 

nyelvi eszközökkel. A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott 

szövegek feldolgozása.  

Szövegszegény dokumentumok, grafikonok, diagramok, statisztikai 

adatok értelmezése. 

A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása 

során kapott információk feldolgozása kreatív módon – kollázs, 

rajz, fotó, poszter – történő megjelenítése. 

Természetismeret: 

táplálkozás, emésztés, 

kiválasztás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Bioélelmiszer, élelmiszeripar, adalék, tömegtermelés, alacsony 

tápanyagértékű élelmiszer, friss, tápanyagban gazdag élelmiszer, 

termelési, tenyésztési, főzési technológia, táplálkozás, egészség, 

betegség, főzés mint hobbi, élelmiszeripari foglalkozás, 

mezőgazdasági foglalkozás, fogyasztói társadalom, veszélyforrás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szabadidőmben 

Órakeret: 

7 

Előzetes tudás 

A kulturális és sporttevékenységek egészséges aránya, a nyomtatott és 

elektronikus média eszközei, a közösségi aktivitások, a zene, a tánc, a 

színház, az utazás, a mindennapok sportja, extrém-sportok, egészség 

megőrzése, illetve annak veszélyeztetése, számítógép a munkánkban 

és a szabadidőnkben. Az elektronikus média mint a haladás, illetve a 
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függőség eszköze. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 

kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

valamint más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 

szemlélő helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Munkamegosztás a családban – a tanuló feladatai, amelyeket 

szívesen végez, és amelyeket nem. A tanuló kedvenc időtöltése, 

kedvenc filmje, kedvenc könyve/olvasmányai, olvasási szokásai 

esti programjai, hétvégi programjai, kedvenc zenéje, tévénézési 

szokásai, haverok, bulik, közös programok. 

Sportok, amelyeket a tanuló űz/szeret– sport az iskolában és az 

iskolán kívül, tömegsport, versenysport, extrém sportok. 

Az egészséges életmód feltételrendszerének megteremtése, annak 

akadályai, belső-külső tényezői.  

A belső béke, lelki egyensúly és a szabadidő eltöltésének módja és 

időtartama. 

A fizikális erőnlét, a szellemi és testi teljesítőképesség 

összefüggése. 

Statisztikai adatok elemzése és következtetések levonása. 

Szenvedélybetegségek kialakulásának okai, a gyógyíthatóság 

feltételrendszere. Tervezett szabadidős tevékenységek, avagy mit 

hoz a nap. 

Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire 

irányított beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve 

plénumban. 

A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek feldolgozása. A 

különböző forrásokból származó/különböző személyekkel 

kapcsolatos információk összevetése, hasonlóságok és különbségek 

felfedezése.  

Természetismeret: 

állandóság és 

változatok – 

információ, 

szexualitás, az emberi 

élet szakaszai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szabadidős tevékenység, egészségmegőrzés, kikapcsolódás, 

erőgyűjtés, aktív/passzív tevékenység, szenvedélybetegség, testépítés, 

a szellem karbantartása, munka és szabadidő aránya, fogyasztói 

társadalom, veszélyforrás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Válasszunk szakmát! 

Órakeret: 

11 
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Előzetes tudás 

Családi tradíciók, sikerszakmák, divatszakmák, fizikai erőnlétet/ 

szellemi teljesítményt igénylő szakmák, hiányszakmák, 

alkalmazotti/beosztotti státusz, vállalkozói szemlélet. A formális 

tanulás során a tantárgyi tartalmak ismerete, a kiválasztott szakmáról 

szerzett ismeretek, a munkaerő-piaci helyzet aktuális ismerete. A 

munkába-állás feltételei, kereseti lehetőségek, munkahelyi biztonsági 

előírások, munkajogi viták, jogorvoslati lehetőségek. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 

kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

valamint más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 

szemlélő helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mit várok a holnaptól? – Képekkel, rajzokkal, rövid szövegekkel 

illusztrált beszámoló a közeli jövő terveiről.  

Mit várok a távolabbi jövőtől? – Képekkel, rajzokkal, rövid 

szövegekkel illusztrált beszámoló a távolabbi jövő terveiről: 

a család, az ideális partner, gyerekek, nagycsalád, 

lakáskörülmények; álmaim háza/lakása/kertje, utazások; álmaim 

országa/városa, foglalkozásom, munkakörülményeim, baráti köröm, 

társas életem, autóm. 

Foglalkozások a környezetemben – táblázatos összeállítás, előnyök 

és hátrányok megfogalmazása. 

A magyar iskolarendszer felépítése/képzési formák – helyem, 

lehetőségeim ebben a rendszerben. Összehasonlítás az idegen 

nyelvterületen kínálkozó lehetőségekkel. 

Álmaim foglalkozása, a munka világa, kereseti lehetőségek, 

munkaidő, munkakörülmények, munkatársak, érdekes, különleges 

foglakozások, az álláskeresés lehetőségei, az állásinterjú formái, 

menete, elemei, fogalmak ismerete. Pontokba rendezett önéletrajz 

elkészítése, egyszerű bemutatkozó levél megfogalmazása. 

Szakmacsoportos rész 

Milyen foglalkozások tartoznak egy adott szakmacsoportba? Hol és 

hogyan lehet megszerezni a megfelelő szakmai képesítést (esetleg 

összehasonlítva az idegen nyelvű országokkal)? 

Milyen ismeretek, készségek, képességek szükségesek egy adott 

szakma gyakorlásához? Milyen tevékenységeket, feladatokat kell 

ellátni az adott szakmában dolgozóknak? Melyek a munkavégzés 

legfontosabb eszközei? Milyenek a munkakörülmények és a 

kereseti lehetőségek, perspektívák a jövőt illetően? 

Társadalomismeret: 

globalizációs 

jelenségek. 

 

Matematika: 

százalékszámítás, 

hatványozási 

ismeretek . 

 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: 

hivatalos szövegek, 

dokumentumok 

létrehozása. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Formális, non-formális, informális tanulás, tanulmányi idő, tandíj, 

tanulmányok abszolválása, álláskeresés, önéletrajz, állásinterjú, 

munkába állás, életpálya-építés, egész életen át tartó tanulás, családi 

bevétel, kiadás, diákmunka, alkalmi munka, főállás, mellékállás, 

értelmiségi lét, alkalmazotti/beosztotti lét, vállalkozói attitűd, 

megélhetés, korlátozott lehetőség, családi pénzügyi gazdálkodás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Végre itt a nyár! - projekttervek 

Órakeret: 

4  

Előzetes tudás 
Aktív/ passzív pihenés, országjárás, külföldi utazás, biciklitúrák, 

szállásfoglalás, étkezés, közlekedés, útikönyv, információgyűjtés, 

tapasztalatcsere. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 

kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

valamint más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 

szemlélő helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Terveim a nyárra (mikor kelek, mivel/kivel töltöm a napokat, 

heteket, hónapokat), a valós és álom úticél megnevezése, 

szálláskeresés, információkérés. Bejelentkezés a szállásra – hotel, 

ifjúsági szállás, kemping –, reklamálás, probléma/panasz udvarias 

kinyilvánítása, segítség kérése, jegyvásárlás. Diákmunka nyáron – 

lehetőségek itthon és külföldön. 

Projektjavaslatok:  

- Plakát/kollázs készítése álmaink országáról/városáról. 

- Képekkel, reáliákkal illusztrált beszámoló egy 

osztálykirándulásról a partner osztálynak. 

- Utazás megtervezése az idegen nyelvű katalógusok kínálata, 

internet stb. alapján. 

- Kvízjáték összeállítása a célországgal kapcsolatos ismeretek 

köréből a párhuzamos osztály számára, vagy a csoportot kétfelé 

bontva. 

Természetismeret: 

térképhasználat, 

országismeret. 

 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: 

információforrások 

használata 

(prospektusok, képek), 

szövegalkotás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hazai/külföldi nyaralás, kikapcsolódás, erőgyűjtés, relaxáció, lelki 

feltöltődés, útiterv, előzetes informálódás, alkalmazkodás, 

beilleszkedés, szellemi/fizikális pihenés, aktív pihenés. 
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A fejlesztés várt 

eredményei a 11. 

évfolyam végén 

A tanuló képes megnevezni és rendszerezni az eddigi tapasztalatait a 

nyelvtanulás során, képes eldönteni, hogy mely területek voltak 

sikeresek, illetve kudarcosak, képes a nyelvi készségek területein 

szerzett tudás/hiány mértékét meghatározni, képes megfogalmazni, 

hogy milyen erőfeszítésekre hajlandó a sikeres nyelvtanulás érdekében, 

együttműködést mutat a tanárával a célok elérése érdekében. 

Beilleszkedik az új tanulási környezetbe, megismeri és elfogadja az 

előtte álló tanulási szakasz legfontosabb célkitűzéseit, tartalmait, látja az 

általa tanult idegen nyelv szerepét, fontosságát saját maga és környezete 

életében.  

Rendelkezik a célnyelvi országokkal kapcsolatos és a célnyelvnek a 

szűkebb és tágabb környezetében játszott szerepére vonatkozó alapvető 

ismeretekkel.  

Érti és érzi a hatékony tanulás érdekében a tanulási stratégiák 

ismeretének fontosságát, képes a legalapvetőbb tanulási stratégiák 

alkalmazására. 

Ismeri és elfogadja a csoportban való nyelvtanulás eredményessége 

érdekében az általa betartandó szabályokat.  

Képes a „család”, az „otthon”, a „barát-osztálytárs” az „időjárás-

öltözködés”, az „élelmiszerek-étkezési szokások”, a „szabadidő” és a 

„szakma világa” témakörökhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegekből 

a legalapvetőbb információk kiszűrésére és felhasználására egy 

meghatározott kommunikatív feladat elvégzése érdekében.  

Képes arra, hogy az idegen nyelvi kommunikatív helyzetekben egyszerű 

kérdésekre válaszoljon, vagy néhány nagyon egyszerű, összefüggő 

mondatban meséljen a fent említett témakörök tartalmairól. 

Ismeri és megfelelően alkalmazza a témakörökhöz kapcsolódó 

kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges alapvető szókincset 

és nyelvtani szerkezeteket. Érdeklődéssel, nyitottan fordul a másság 

felé. 

 

Minden tematikai egységre a tervezettnél nagyobb óraszámot szánhatunk a megemelt 

óraszámok függvényében. 

 

 

4. Szakmai tananyagtartalom  

a) Értékesítés idegen nyelven I. tantárgy (Élelmiszer és vegyi áru)

    

A tantárgy tanításának célja 

Az értékesítés idegen nyelven tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók legyenek 

képesek üzleti környezetben az élelmiszerek és vegyi áruk, gyógynövények 

forgalmazásához kapcsolódó, vásárlóval folytatott szaknyelvi kommunikációra.  

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A közismereti és szakmai tantárgyak egymásra épülésének meghatározására a 

kerettantervi fejlesztések későbbi időszakában kerül sor. 
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10. évfolyam 

Témakörök   

Szakmai nyelvi alapok I.      10 óra 

A vásárló köszöntése, elköszönés idegen nyelven. 

Vásárló általános tájékoztatását szolgáló párbeszédek: útbaigazítás, nyitvatartási 

idő, akciós ajánlatok, ajándékvásárlás, vételár, fizetési módok, bolti szituációk, 

stb. 

 

Szakmai nyelv I.       26 óra 

Élelmiszerek megnevezése. 

Élelmiszerek csoportosítása. 

Az élelmiszerek kapcsolódó tájékoztató címkék elemzése. 

Szituációk az élelmiszerboltban. 

Mértékegységek, csomagolás. 

Áruk bemutatása. 

Malomipari termékek eladása. 

Sütőipari termékek eladása. 

Száraztészták eladása 

Édesítőszerek, édesipari áruk, cukrászati termékek eladása 

Gyümölcsök, zöldségáruk eladása 

Tejek, tejkészítmények, tejtermékek eladása 

Húsok, húskészítmények, húskonzervek eladása  

Tojás eladása 

Étkezési zsírok, olajok eladása 

Hidegkonyhai áruk eladása 

Alkoholmentes italok eladása 

Alkoholtartalmú italok eladása 

Koffein tartalmú áruk eladása 

Fűszerek eladása 

Gyógynövények eladása 

Háztartási vegyi áruk csoportosítása. 

A háztartási vegyi árukhoz kapcsolódó használati útmutatók elemzése. 

A háztartási vegyi áruk szakszerű tárolása. 

Szappanok és mosási segédanyagok eladása  

Háztartási tisztító- és ápolószerek eladása  

Testápoló- és személyes higiéniát szolgáló készítmények eladása  

Arcápolók, díszítő kozmetikumok eladása  

Norinbergi áruk eladása  

 

11. évfolyam 

Témakörök   

Szakmai nyelvi alapok I.      16 óra 

A vásárló köszöntése, elköszönés idegen nyelven. 
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Vásárló általános tájékoztatását szolgáló párbeszédek: útbaigazítás, nyitvatartási 

idő, akciós ajánlatok, ajándékvásárlás, vételár, fizetési módok, bolti szituációk, 

stb. 

 

Szakmai nyelv I.       48 óra 

Élelmiszerek megnevezése. 

Élelmiszerek csoportosítása. 

Az élelmiszerek kapcsolódó tájékoztató címkék elemzése. 

Szituációk az élelmiszerboltban. 

Mértékegységek, csomagolás. 

Áruk bemutatása. 

Malomipari termékek eladása. 

Sütőipari termékek eladása. 

Száraztészták eladása 

Édesítőszerek, édesipari áruk, cukrászati termékek eladása 

Gyümölcsök, zöldségáruk eladása 

Tejek, tejkészítmények, tejtermékek eladása 

Húsok, húskészítmények, húskonzervek eladása  

Tojás eladása 

Étkezési zsírok, olajok eladása 

Hidegkonyhai áruk eladása 

Alkoholmentes italok eladása 

Alkoholtartalmú italok eladása 

Koffein tartalmú áruk eladása 

Fűszerek eladása 

Gyógynövények eladása 

Háztartási vegyi áruk csoportosítása. 

A háztartási vegyi árukhoz kapcsolódó használati útmutatók elemzése. 

A háztartási vegyi áruk szakszerű tárolása. 

Szappanok és mosási segédanyagok eladása  

Háztartási tisztító- és ápolószerek eladása  

Testápoló- és személyes higiéniát szolgáló készítmények eladása  

Arcápolók, díszítő kozmetikumok eladása  

Norinbergi áruk eladása  

 

A képzési helyszín jellege (ajánlás) 

Tanterem 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazott sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszá

m 
Alkalmazott oktatási  

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 
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módszer neve 
egyéni csoport osztály 

pont lebontása, 

pontosítása) 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. elbeszélés x   - 

1.3. kiselőadás   x - 

1.4. megbeszélés  x  - 

1.5. vita  x  - 

1.6. szemléltetés   x - 

1.7. projekt  x  - 

1.8. kooperatív tanulás  x  - 

1.9. szimuláció   x - 

1.10. szerepjáték   x - 

1.11. házi feladat   x - 

  

 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 
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1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
 x  - 

4.2. Műveletek gyakorlása x   - 

4.3. Munkamegfigyelés adott szempontok  x  - 
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alapján 

5. Szolgáltatási tevékenységek körében     

5.1. Szolgáltatási napló vezetése x   - 

5.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x   - 

5.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x   - 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.  

 

b) Értékesítés idegen nyelven II. tantárgy (műszaki)  

A tantárgy tanításának célja 

Az értékesítés idegen nyelven tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók legyenek 

képesek üzleti környezetben a műszaki cikkek forgalmazásához kapcsolódó, vásárlóval 

folytatott szaknyelvi kommunikációra.  

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A közismereti és szakmai tantárgyak egymásra épülésének meghatározására a 

kerettantervi fejlesztések későbbi időszakában kerül sor. 

 

10. évfolyam 

Témakörök: 

Szakmai nyelvi alapok II.      10 óra 

A vásárló köszöntése, elköszönés idegen nyelven. 

Vásárló általános tájékoztatását szolgáló párbeszédek: útbaigazítás, nyitvatartási 

idő, akciós ajánlatok, ajándékvásárlás, vételár, fizetési módok, bolti szituációk, 

stb. 

Szakmai nyelv II.       26 óra 

Sütő- és főzőkészülékek ajánlása. 

Fűtő- és vízmelegítő készülékek ajánlása. 

Konyhai kisgépek és készülékek ajánlása. 

Egyéb elektromos készülékek ajánlása. 

Elektromos háztartási nagygépek ajánlása. 

Híradástechnikai készülékek ajánlása. 

Híradástechnikai készülékek, játékkonzolok ajánlása. 

Mobiltelefonok, tartozékok, ajánlása. 

Számítástechnikai termékek ajánlása. 

A műszaki árukon található tájékoztatók. 
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Mértékegységek megnevezése,   

Vásárlói reklamációk elintézése. 

11. évfolyam 

Témakörök: 

Szakmai nyelvi alapok II.      12 óra 

A vásárló köszöntése, elköszönés idegen nyelven. 

Vásárló általános tájékoztatását szolgáló párbeszédek: útbaigazítás, nyitvatartási 

idő, akciós ajánlatok, ajándékvásárlás, vételár, fizetési módok, bolti szituációk, 

stb. 

Szakmai nyelv II.       36 óra 

Sütő- és főzőkészülékek ajánlása. 

Fűtő- és vízmelegítő készülékek ajánlása. 

Konyhai kisgépek és készülékek ajánlása. 

Egyéb elektromos készülékek ajánlása. 

Elektromos háztartási nagygépek ajánlása. 

Híradástechnikai készülékek ajánlása. 

Híradástechnikai készülékek, játékkonzolok ajánlása. 

Mobiltelefonok, tartozékok, ajánlása. 

Számítástechnikai termékek ajánlása. 

A műszaki árukon található tájékoztatók. 

Mértékegységek megnevezése,   

Vásárlói reklamációk elintézése. 

 

A képzési helyszín jellege (ajánlás) 

Tanterem 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazott sajátos módszerek, tanulói tevékenység 

formák (ajánlás) 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. elbeszélés x   - 

1.3. kiselőadás   x - 

1.4. megbeszélés  x  - 

1.5. vita  x  - 

1.6. szemléltetés   x - 

1.7. projekt  x  - 
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1.8. kooperatív tanulás  x  - 

1.9. szimuláció   x - 

1.10. szerepjáték   x - 

1.11. házi feladat   x - 

  

 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű   x - 
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kérdésekre 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
 x  - 

4.2. Műveletek gyakorlása x   - 

4.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
 x  - 

5. Szolgáltatási tevékenységek körében     

5.1. Szolgáltatási napló vezetése x   - 

5.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x   - 

5.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x   - 
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V. MATEMATIKA  

A. Matematika szakközépiskola 9-12. évfolyam 

1. 9. évfolyam  

a) Óraszám heti 4 óra, évi 144 óra 

b) Tananyagtartalom 

 

1. Gondolkodási és 

megismerési módszerek 

32 óra 

Halmazok, 

halmazműveletek, 

számosság 

Véges és végtelen halmazok. Végtelen számosság szemléletes 

fogalma. 

Részhalmaz. Halmazműveletek: unió, metszet, különbség. 

Halmazok közötti viszonyok megjelenítése. 

Alaphalmaz és komplementer halmaz 

A megismert számhalmazok: természetes számok, egész 

számok, racionális számok. 

Valós számok halmaza. Az intervallum fogalma, fajtái. 

Irracionális szám létezése. 

Távolsággal megadott ponthalmazok, adott tulajdonságú 

ponthalmazok (kör, gömb, felező merőleges, szögfelező, 

középpárhuzamos). 

Szöveges feladatok.  

Matematikai logika 
Logikai műveletek: „nem”, „és”, „vagy”, „ha…, akkor”.  

A „minden” és a „van olyan” helyes használata.  

Nyitott mondatok igazsághalmaza, szemléltetés módjai. 

Fogalmak, tételek és 

bizonyítások a 

matematikában 

A matematikai bizonyítás. Kísérletezés, módszeres próbálkozás, 
sejtés, cáfolás 

Állítás és megfordítása. 

„Akkor és csak akkor” típusú állítások. 

Bizonyítás. 



 

457 

 

Kombinatorika 
Egyszerű kombinatorikai feladatok: leszámlálás, sorba rendezés, 
gyakorlati problémák. 

Kombinatorika a mindennapokban. 

Gráfok  
A gráffal kapcsolatos alapfogalmak (csúcs, él, fokszám).  

Egyszerű hálózat szemléltetése 

2. Számtan, algebra 42 óra 

Alapműveletek 
kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás.  

Számolási szabályok, zárójelek használata. 

Szöveges számítási feladatok a természettudományokból, a 

mindennapokból. 

Számelméleti ismeretek A tanult oszthatósági szabályok. Prímtényezős felbontás, 

legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös. Relatív 

prímek.  

Hatványozás Hatványozás 0 és negatív egész kitevőre. Permanencia-elv 

A hatványozás azonosságai 

Számok abszolút értéke. 

Számok normálalakja. 

Számrendszerek Különböző számrendszerek. A helyiértékes írásmód lényege. 

Kettes számrendszer 

Betűkifejezések, nevezetes 

azonosságok 

 

 

 

 

(a ± b)
2
, (a ± b)

3
 polinom alakja, 22 ba   szorzat alakja. 

Azonosság fogalma. 

Egyszerű feladatok polinomok, illetve algebrai törtek közötti 

műveletekre. Tanult azonosságok alkalmazása. Algebrai tört 

értelmezési tartománya. Algebrai kifejezések egyszerűbb alakra 

hozása. 

Egyes változók kifejezése 

Egyenletek, 

egyenletrendszerek, 

egyenlőtlenségek 

Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása. 

Elsőfokú egyenletre, egyenlőtlenségre, egyenletrendszerre 

vezető szöveges feladatok. 
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Egy abszolútértéket tartalmazó egyenletek. baxcx  . 

3. Összefüggések, 

függvények 

20 óra 

Függvény A függvény megadása, elemi tulajdonságai. 

A lineáris függvény, lineáris kapcsolatok. A lineáris függvények 

tulajdonságai. Az egyenes arányosság. A lineáris függvény 

grafikonjának meredeksége, ennek jelentése lineáris 

kapcsolatokban 

Az abszolútérték-függvény. Az baxx   függvény 

grafikonja, tulajdonságai ( 0a ). 

A négyzetgyökfüggvény. Az xx   ( 0x ) függvény 

grafikonja, tulajdonságai 

A fordított arányosság függvénye. 
x

a
x  ( 0ax ) grafikonja, 

tulajdonságai. 

Függvények alkalmazása. 

Egyenlet, egyenletrendszer grafikus megoldása 

Az cbxaxx 2  (a  0) másodfokú függvény ábrázolása és 

tulajdonságai.  

Függvénytranszformációk áttekintése az vuxax  2)(  alak 

segítségével. 

4. Geometria 30 óra 

Elemi geometria Geometriai alapfogalmak. Térelemek, távolságok és szögek 

értelmezése. 

Síkidomok A háromszög nevezetes vonalai, körei. Oldalfelező merőlegesek, 

belső szögfelezők, magasságvonalak, középvonalak 

tulajdonságai. Körülírt kör, beírt kör. 

Konvex sokszögek általános tulajdonságai. Átlók száma, belső 

szögek összege. Szabályos sokszög belső szöge. 

Kör és részei, kör és egyenes. Ív, húr, körcikk, körszelet. Szelő, 
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érintő. 

A körív hossza. Egyenes arányosság a középponti szög és a 

hozzá tartozó körív hossza között 

A körcikk területe. Egyenes arányosság a középponti szög és a 

hozzá tartozó körcikk területe között. 

A szög mérése. A szög ívmértéke. 

Tételek és alkalmazásuk 
Thalész tétele.  

Pitagorasz-tétel alkalmazásai. 

Geometriai transzformációk 
A tengelyes és a középpontos tükrözés, az eltolás, a pont körüli 

elforgatás. A transzformációk tulajdonságai.  

A geometriai vektorfogalom. 

Egybevágóság, szimmetria. 

Szimmetrikus négyszögek. Négyszögek csoportosítása 

szimmetriáik szerint. 

Szabályos sokszögek. 

Egyszerű szerkesztési feladatok. 

Vektorok összege, két vektor különbsége. 

Ismétlés, rendszerezés, 

számonkérés 
20 óra 

 

 

2. 10. évfolyam  

a) Óraszám heti 4 óra, évi 144 óra 

b) Tananyagtartalom 

 

1. Számtan, algebra 50 óra 

Hatvány, gyök A négyzetgyök definíciója. A négyzetgyök azonosságai. 

Másodfokú, és másodfokúra A másodfokú egyenlet megoldása, a megoldóképlet 
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visszavezethető egyenletek Másodfokú egyenletre vezető gyakorlati problémák, szöveges 

feladatok. 

Gyöktényezős alak. Másodfokú polinom szorzattá alakítása. 

Gyökök és együtthatók összefüggései. 

Néhány egyszerű magasabb fokú egyenlet megoldása. 

Egyszerű négyzetgyökös egyenletek. dcxbax  . 

Másodfokú egyenletrendszer.  

A behelyettesítő módszer. 

Egyszerű másodfokú egyenlőtlenségek. 02  cbxax  (vagy 

> 0) alakra visszavezethető egyenlőtlenségek ( 0a ). 

Példák adott alaphalmazon ekvivalens és nem ekvivalens 

egyenletekre, átalakításokra. Alaphalmaz, értelmezési 

tartomány, megoldáshalmaz. Hamis gyök, gyökvesztés. 

Összefüggés két pozitív szám számtani és mértani közepe 

között. Gyakorlati példa minimum és maximum probléma 

megoldására. 

2. Geometria 48 óra 

Geometriai transzformációk Középpontos hasonlóság, hasonlóság. Arányos osztás. 

A hasonlósági transzformáció. 

Hasonló alakzatok. 

A háromszögek hasonlóságának alapesetei. 

Hasonlóság alkalmazásai Háromszög súlyvonalai, súlypontja, hasonló síkidomok 

kerületének, területének aránya. 

Magasságtétel, befogótétel a derékszögű háromszögben. Két 

pozitív szám mértani közepe. 

A hasonlóság gyakorlati alkalmazásai. Távolság, szög, terület a 

tervrajzon, térképen. 

Hasonló testek felszínének, térfogatának aránya. 

Vektorok Vektor szorzása valós számmal. 
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Vektorok felbontása összetevőkre. 

Bázisvektorok, vektorkoordináták 

Szögfüggvények 

derékszögű háromszögben 

Hegyesszög szinusza, koszinusza, tangense és kotangense. 

A Pitagorasz-tétel és a hegyesszög szögfüggvényeinek 

alkalmazása a derékszögű háromszöghiányzó adatainak 

kiszámítására. Távolságok és szögek számítása gyakorlati 

feladatokban, síkban és térben. 

3. Valószínűség, statisztika 22 óra 

Statisztika Statisztikai adatok és ábrázolásuk (gyakoriság, relatív 

gyakoriság, eloszlás, kördiagram, oszlopdiagram, 

vonaldiagram). 

Adathalmazok jellemzői: átlag, medián, módusz. 

Valószínűségszámítás Véletlen esemény és bekövetkezésének esélye, valószínűsége. 

Ismétlés, rendszerezés, 

számonkérés 

24 óra 

 

 

3. 11. évfolyam  

a) Óraszám heti 4 óra, évi 144 óra 

b) Tananyagtartalom 

 

1. Gondolkodási és 

megismerési módszerek 

14 óra 

Kombinatorika 
Vegyes kombinatorikai feladatok, kiválasztási feladatok. A 
kombinatorika alkalmazása egyszerű geometriai feladatokban.  

Mintavétel visszatevés nélkül és visszatevéssel. 

Binomiális együtthatók. 

Gráfok 
Gráfelméleti alapfogalmak, alkalmazásuk. Fokszám összeg és az 
élek száma közötti összefüggés. 

2. Valószínűség, statisztika 25 óra 
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Valószínűségszámítás 
Eseményekkel végzett műveletek. Példák események összegére, 

szorzatára, komplementer eseményre, egymást kizáró 

eseményekre.  

Elemi események. Események előállítása elemi események 
összegeként. Példák független és nem független eseményekre 

Véletlen esemény, valószínűség.  

A valószínűség matematikai definíciójának bemutatása példákon 
keresztül. 

A valószínűség klasszikus modellje 

Egyszerű valószínűség-számítási problémák 

Statisztika 
Statisztikai mintavétel. Valószínűségek visszatevéses mintavétel 

esetén. Visszatevés nélküli mintavétel. 

Adathalmazok jellemzői: átlag, medián, módusz, terjedelem, 

szórás. Nagy adathalmazok jellemzése statisztikai mutatókkal. 

3. Számtan, algebra 28 óra 

Hatvány, gyök,  
n-edik gyök.  

A négyzetgyök fogalmának általánosítása. 

Hatványozás pozitív alap és racionális kitevő esetén. 

Hatványozás azonosságainak alkalmazása. Példák az 

azonosságok érvényben maradására. 

A definíciók és a hatványozás azonosságainak közvetlen 

alkalmazásával megoldható exponenciális egyenletek 

 

Logaritmus A logaritmus értelmezése. 

Zsebszámológép használata, táblázat használata. 

A logaritmus azonosságai. 

A definíciók és a logaritmus azonosságainak közvetlen 

alkalmazásával megoldható logaritmusos egyenletek. 

4. Összefüggések, 

függvények 

15 óra 
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Szögfüggvények  Szögfüggvények kiterjesztése, trigonometrikus alapfüggvények 

(sin, cos, tg). 

A trigonometrikus függvények transzformációi: cxf )( , )( cxf 

; )(xcf ; )(cxf . 

Exponenciális függvény Az exponenciális függvények. 

Exponenciális folyamatok a természetben és a társadalomban. 

Logaritmus függvény A logaritmusfüggvények vizsgálata. Logaritmus alapfüggvények 

grafikonja, jellemzésük. 

A logaritmusfüggvény, mint az exponenciális függvény inverze. 

Függvénynek és inverzének a grafikonja a koordináta-

rendszerben. 

 

4. Geometria 46 óra 

Trigonometria 

 

 

 

 

 

 

 

Szinusztétel, koszinusztétel. 

Síkidomok kerületének és területének számítása. 

Pitagoraszi összefüggés egy szög szinusza és koszinusza között. 

Összefüggés a szög és a mellékszöge szinusza, illetve 

koszinusza között. A tangens kifejezése a szinusz és a koszinusz 

hányadosaként. 

Egyszerű trigonometrikus egyenletek. Trigonometrikus 

egyenletre vezető, háromszöggel kapcsolatos valós problémák. 

Azonosság alkalmazását igénylő egyszerű trigonometrikus 

egyenlet. 

Vektorok Két vektor skaláris szorzata. A skaláris szorzat tulajdonságai. 

Két vektor merőlegességének szükséges és elégséges feltétele. 

Helyvektor. 

 

Koordináta-geometria Műveletek koordinátáikkal adott vektorokkal. Vektorok és 

rendezett számpárok közötti megfeleltetés. 

A helyvektor koordinátái. 

Szakasz felezőpontjának, harmadoló pontjának, a háromszög 
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súlypontjának koordinátái. 

Két pont távolsága, a szakasz hossza. 

Az egyenes különböző megadási módjai. Az irányvektor, a 

normálvektor, az iránytangens. 

Iránytangens és az egyenes meredeksége. 

A merőlegesség megfogalmazása skaláris szorzattal. 

Az egyenes egyenlete.  

Két egyenes párhuzamosságának, merőlegességének feltétele. 

Két egyenes metszéspontja.  

Kör és egyenes kölcsönös helyzete. 

A kör adott pontjában húzott érintője. 

A kör egyenlete. 

A koordinátageometriai ismeretek alkalmazása egyszerű 

síkgeometriai feladatok megoldásában. 

Ismétlés, rendszerezés, 

számonkérés 

20 óra 

 

 

4. 12. évfolyam 

a) Óraszám heti 4 óra, évi 144 óra 

b) Tananyagtartalom 

 

1. Függvények, sorozatok 22 óra 

Számsorozatok A számsorozat fogalma. A függvény értelmezési tartománya a 

pozitív egész számok halmaza.  

Számtani sorozat, az n. tag, az első n tag összege. 

Mértani sorozat, az n. tag, az első n tag összege. 

Kamatoskamat-számítás. 
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2. Geometria 36 óra 

Térgeometria Mértani testek csoportosítása. Hengerszerű testek (hasábok és 

hengerek), kúpszerű testek (gúlák és kúpok), csonka testek 

(csonka gúla, csonka kúp). Gömb. 

A tanult testek felszínének, térfogatának kiszámítása. Gyakorlati 

feladatok. 

Rendszerező összefoglalás 55 óra 

Gondolkodási és 

megismerési módszerek  

Halmazok. Ponthalmazok és számhalmazok. Valós számok 

halmaza és részhalmazai. 

 Állítások logikai értéke. Logikai műveletek. 

 A halmazelméleti és a logikai ismeretek kapcsolata. 

 Definíció és tétel. A tétel bizonyítása. A tétel megfordítása. 

Bizonyítási módszerek. 

 Kombinatorika: Leszámlálási feladatok. Egyszerű feladatok 

megoldása gráfokkal. 

 Műveletek értelmezése és műveleti tulajdonságok. 

Számtan, algebra  

 Gyakorlati számítások. 

 Egyenletek és egyenlőtlenségek. 

Algebrai azonosságok, hatványozás azonosságai, logaritmus 

azonosságai, trigonometrikus azonosságok. 

Egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása. Algebrai megoldás, 

grafikus megoldás. Ekvivalens egyenletek, ekvivalens 

átalakítások. A megoldások ellenőrzése. 

Első- és másodfokú egyenlet és egyenlőtlenség. Négyzetgyökös 

egyenletek. Abszolút értéket tartalmazó egyenletek. Egyszerű 

exponenciális, logaritmikus és trigonometrikus egyenletek. 

Elsőfokú és egyszerű másodfokú kétismeretlenes 

egyenletrendszer megoldása. 

Egyenletekre, egyenlőtlenségekre vezető gyakorlati életből vett 
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és szöveges feladatok. 

Összefüggések, függvények, 

sorozatok 

 

 A függvény megadása. A függvények tulajdonságai. 

A tanult alapfüggvények ismerete 

 Függvénytranszformációk: cxf )( , )( cxf  ; )(xcf ; )(cxf . 

Eltolás, nyújtás és összenyomás a tengelyre merőlegesen. 

 Függvényvizsgálat a tanult szempontok szerint. 

Geometria   

 Geometriai alapfogalmak, ponthalmazok. 

 
Térelemek kölcsönös helyzete, távolsága, szöge. 

Távolságok és szögek kiszámítása. 

 Geometriai transzformációk. Távolságok és szögek vizsgálata a 

transzformációknál. 

 Egybevágóság, hasonlóság. Szimmetriák  

 Háromszögekre vonatkozó tételek és alkalmazásuk.  

A háromszög nevezetes vonalai, pontjai és körei. Összefüggések 

a háromszög oldalai, oldalai és szögei között. 

A derékszögű háromszög oldalai, oldalai és szögei közötti 

összefüggések. 

 Négyszögekre vonatkozó tételek és alkalmazásuk. 

Négyszögek csoportosítása különböző szempontok szerint. 

Szimmetrikus négyszögek tulajdonságai. 

 Körre vonatkozó tételek és alkalmazásuk. 

Számítási feladatok. 

 Vektorok, vektorok koordinátái. Bázisrendszer. 

Matematikatörténet: 

a vektor fogalmának fejlődése a fizikai vektorfogalomtól a 
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rendezett szám n-esig. 

 Vektorok alkalmazásai 

 Egyenes egyenlete. Kör egyenlete. Két alakzat közös pontja. 

Matematikatörténet: nevezetes szerkeszthetőségi problémák 

Valószínűségszámítás, 

statisztika 
 

 Diagramok. Statisztikai mutatók: módusz, medián, átlag, szórás. 

 
Gyakoriság, relatív gyakoriság. Véletlen esemény 
valószínűsége.  

A valószínűség kiszámítása a klasszikus modell alapján.  

A véletlen törvényszerűségei. 

Ismétlés, rendszerezés, 

számonkérés 
15 óra 

 

5. Gondolkodási és megismerési módszerek 

– A kombinatorikai problémához illő módszer önálló megválasztása. 
– A gráfok eszközjellegű használata problémamegoldásában. 
– Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség megértése. 
– Feltétel és következmény biztos felismerése a következtetésben. 
– A szövegben található információk önálló kiválasztása, értékelése, rendezése 

problémamegoldás céljából.  
– A szöveghez illő matematikai modell elkészítése. 
– A tanulók a rendszerezett összeszámlálás, a tanult ismeretek segítségével tudjanak 

kombinatorikai problémákat jól megoldani  
– A gráfok ne csak matematikai fogalomként szerepeljenek tudásukban, alkalmazzák 

ismereteiket a feladatmegoldásban is. 
 

a) Számtan, algebra 

– A kiterjesztett gyök- és hatványfogalom ismerete. 
– A logaritmus fogalmának ismerete. 
– A gyök, a hatvány és a logaritmus azonosságainak alkalmazása konkrét esetekben 

probléma megoldása céljából. 
– Egyszerű exponenciális és logaritmusos egyenletek felírása szöveg alapján, az egyenletek 

megoldása, önálló ellenőrzése. 
– A mindennapok gyakorlatában szereplő feladatok megoldása a valós számkörben tanult új 

műveletek felhasználásával. 
– Számológép értelmes használata a feladatmegoldásokban. 
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b) Összefüggések, függvények, sorozatok 

– Trigonometrikus függvények értelmezése, alkalmazása. 

– Függvénytranszformációk végrehajtása. 

– Exponenciális függvény és logaritmusfüggvény ismerete. 

– Exponenciális folyamatok matematikai modelljének megértése. 

– A számtani és a mértani sorozat összefüggéseinek ismerete, gyakorlati alkalmazások. 

– Az új függvények ismerete és jellemzése kapcsán a tanulóknak legyen átfogó képük a 

függvénytulajdonságokról, azok felhasználhatóságáról. 

 

c) Geometria 

– Jártasság a háromszögek segítségével megoldható problémák önálló kezelésében. 

– A tanult tételek pontos ismerete, alkalmazásuk feladatmegoldásokban. 

– A valós problémákhoz geometriai modell alkotása.  

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

– Két vektor skaláris szorzatának ismerete, alkalmazása. 

– Vektorok a koordináta-rendszerben, helyvektor, vektorkoordináták ismerete, alkalmazása. 

– A geometriai és algebrai ismeretek közötti összekapcsolódás elemeinek ismerete: távolság, 

szög számítása a koordináta-rendszerben, kör és egyenes egyenlete, geometriai feladatok 

algebrai megoldása. 
 

d) Valószínűség, statisztika 

– Statisztikai mutatók használata adathalmaz elemzésében. 

– A valószínűség matematikai fogalma. 

– A valószínűség klasszikus kiszámítási módja. 

– Mintavétel és valószínűség. 

– A mindennapok gyakorlatában előforduló valószínűségi problémákat tudják értelmezni, 

kezelni.  

– Megfelelő kritikával fogadják a statisztikai vizsgálatok eredményeit, lássák a vizsgálatok 

korlátait, érvényességi körét. 
 

e) Összességében 

– A matematikai tanulmányok végére a matematikai tudás segítségével önállóan tudjanak 

megoldani matematikai problémákat. 

– Kombinatív gondolkodásuk fejlődésének eredményeként legyenek képesek többféle 

módon megoldani matematikai feladatokat.  

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

döntési helyzetekben tudjanak reálisan dönteni. 

– Feladatmegoldásokban rendszeresen használják a számológépet, elektronikus eszközöket. 

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

ábrákat készíteni. 
– A feladatmegoldások során helyesen használják a tanult matematikai szakkifejezéseket, 

jelöléseket. 
– A tanulók váljanak képessé a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára, törekedjenek az 

önellenőrzésre, legyenek képesek várható eredmények becslésére. 

– A helyes érvelésre szoktatással fejlődjön a tanulók kommunikációs készsége. 
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A középfokú matematikatanulás lezárásakor rendelkezzenek a matematika alapvető 

kultúrtörténeti ismereteivel, ismerjék a legnagyobb matematikusok felfedezéseit, legyen 

rálátásuk a magyar matematikusok eredményeire. 

 

6. Végső cél 

Az érettségi vizsgakövetelmények elsajátítása, valamint sikeres érettségi vizsga 

teljesítése MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM tantárgyból a hatályos jogszabályoknak 

megfelelően.  

 

 

 

B. Matematika szakiskola 9-11. évfolyam 

1. Alapcélok 

 

A matematika tanulásának eredményeként a tanulók megismerik a világ számszerű 

vonatkozásait, összefüggéseit, az ember szempontjából legfontosabb törvényszerűségeket, 

relációkat. A tantárgyi ismeretek elsajátítását olyan problémák, eljárások alkalmazásával kell 

segíteni, hogy a tanulók ismerjék fel a matematika gyakorlati életben és más ismereteik 

bővítésében való alkalmazhatóságát, és hasznosítsák is azt. Mindezek elemzéséhez, 

megismeréséhez, de elsősorban szakmai gyakorlati alkalmazásához legyenek algebrai, 

halmazelméleti, geometriai ismereteik, melyekkel képessé válnak a világ térbeli, időbeli 

folyamatainak objektív értelmezésére, a változás, fejlődés tendenciáinak felismerésére.  

A tanulási folyamatot, a tevékenységeket úgy kell megszervezni, hogy növekedjék a 

tanulók figyelem-koncentrációja, fejlődjék önálló és logikus gondolkodásuk, kreativitásuk, 

probléma- és összefüggés-felismerő és a fegyelmezett, precíz (kooperatív) munkára való 

képességük, bővüljön kommunikációs terük (szöveg, ábra, jelrendszer), legyen igényük a 

folyamatos önellenőrzésre. 

Mindezen célok elérése érdekében a hangsúlyokat a következő területekre, 

tevékenységekre helyezzük: 

— a hétköznapok matematikája (gyakorlat, becslés, kerekítés, fejben számolás); 

— kommunikáció fejlesztése (szöveges problémamegoldás); 

— szövegek matematikai tartalmának értelmezése, elemzése; 

— kombinatorika, valószínűség, statisztika elemei; 

— matematikai modellek és alkalmazhatóságuk; 

— algoritmus, kiszámíthatóság; 

— mennyiségek közötti kapcsolatok (függvényjellegű, illetve valószínűségi) 

megértése; 

— többféle megoldási mód keresése; 

— önellenőrzés módjai (eredmény realitása); 

— számológép és számítógép használata.  

Célunk, hogy a szakiskola elvégzése után a tanuló legyen képes 

— elvégezni alapműveleteket racionális számkörben; 

— elvégezni egész kitevőjű hatványozást a racionális számkörben; 
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— behelyettesíteni, megbecsülni és kiszámolni (géppel) adott (szakmai) képletek 

értékét; 

— matematikailag értelmezni egyszerű szöveges problémákat; 

— megoldani egyszerűbb szöveges feladatokat; 

— megoldani egy ismeretlenes elsőfokú egyenleteket; 

— értelmezni relációkat pl. (kisebb, nagyobb), logikai kapcsolatokat (pl. és, vagy, ha-

akkor, is); 

— alkalmazni az egyenes és fordított arányosságot, a százalékszámítást; 

— használni elemi geometriai fogalmakat; 

— elvégezni elemi méréseket, geometriai számításokat, mértékegységeket használni;  

— felismerni a szimmetria, hasonlóság, egybevágóság eseteit; 

— tájékozódni a számegyenesen, derékszögű koordinátarendszerben; 

— felismerni egyszerűbb sorozatokat (számtani, mértani);  

— felismerni műveletsorokat, algoritmusokat;  

— értelmezni, létrehozni egyszerű grafikonokat, diagramokat, táblázatokat; 

— felismerni, értelmezni a matematika (halmazok, valószínűség számítás, 

kombinatorika, statisztika, geometria) elemi fogalmait, szakkifejezéseit;  

— megfogalmazni a szakma tanulása során felmerült matematikai jellegű kérdéseit, 

problémáit, megoldást keresni; 

— új információkat keresni könyvtárban, interneten. 

Módszereit és ismeretelemeit tekintve a matematika tanítása szorosan kapcsolódik a 

többi komplex műveltségterület moduljaihoz (kommunikáció, értő olvasás, pontos 

fogalmazás, grafikonok, statisztikák, képletek a szakmában, természeti, gazdasági 

törvényszerűségek stb.). Folyamatosan kötődnie kell a szakmatanulás szükségleteihez és 

eszközként kell alkalmaznia az informatikát (számítógép, oktatóprogramok).  

 A matematika tanítása alkalmazásközpontú, elsősorban az induktív gondolkodásra 

épít, tevékenységhez kapcsolódik, és törekszik az egyre önállóbb tanulói munkára is építeni. 

Az iskolai tanuló számára – minél csekélyebb előismerettel rendelkezik, annál inkább – a 

saját hétköznapi teendőin, azok megoldásán át vezethet az út a magasabb absztrakciós szint 

felé (aminek itt csupán az alsóbb lépcsőfokaiig juthatunk el). Másrészt minden más 

ismeretanyag, információ feldolgozása igényli a matematikai eszközök használatát, e tényt 

kell tudatosítanunk. A tanítási óra a gyakorlatból (ideális esetben a tanulók által hozott 

problémából) indul ki, és következtetései, eredményei (általánosan alkalmazhatóan) oda is 

térnek vissza. Az óravezetésnek rugalmasnak, spontánnak kell lennie, gyakran és 

hangsúlyozottan a tanulók ötleteire, kérdéseire, kéréseire kell alapoznia. 

Az egyes évfolyamokon a fő témakörök ismétlődnek (a feladatok nem!), ami egyre 

bővülő, magasabb szinten történő ismétlésre és elmélyítésre ad lehetőséget, elősegíti a már 

ismert anyag rögzítését, illetve módot ad az előző évi ismeretek kiegészítésére, a következő év 

szintjének beállítására. Itt a tanárnak jelentős differenciálásra van módja az egyes osztályok és 

egyes tanulók előképzettsége, motiváltsága, képességei szerint. 

(A tematikus egységekhez rendelt óraszámok hozzávetőleges arányokat fejeznek ki, 

minthogy a tantárgyi sajátosságok következtében az egyes részegységek feldolgozásában 

átfedések fordulnak elő, pl. képletek behelyettesítése, képletgyűjtemények használata a 

geometria, az algebra, a függvények témakörnél is előfordul, vagy szöveges probléma 

megoldásakor geometriai jellegű kérdésből is kiindulhatunk.)  
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2. 9. évfolyam 

a) Óraszám heti 2 óra, évi 72 óra 

b) Tananyagtartalom 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
 Számtan, algebra 

Órakeret 

10 óra+ 2óra 

ismétlés, 

számonkérés 

Előzetes tudás 
Elemi számolás, alapműveletek, tízes számrendszer, algebrai kifejezés, 

képlet behelyettesítési értéke, zsebszámológép használata. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban. 

Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése (tapasztalat, 

képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, ismerethordozók 

használata). Problémakezelés és -megoldás fejlesztése. A kreativitás 

(adott feltételek szerinti) fejlesztése. Akarati, érzelmi, önfejlesztő 

képességek fejlesztése, az együttéléssel kapcsolatos értékek erősítése 

(kommunikáció, együttműködés, motiváltság, önszabályozás, énkép). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása. 

A tízes számrendszer használata, ábrázolás számegyenesen, 

alapműveletek, hatványozás (10 hatványai), elvégzése, 

négyzetgyökvonás (számológéppel). 

Algebrai kifejezések (összevonás), képletekbe behelyettesítés 

(képletgyűjtemények használata).  

Pontosság (hibahatár), nagyságrend, becslés, kerekítés.  

 

Törekvés az/ önálló, aktív munkára, kreativitásra, kommunikációra, 

kooperációra. 

Eredmények korrekt szöveges megfogalmazása.  

Matematikai ismeretek helyes alkalmazása gyakorlati 

problémákban: logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus 

gondolkodás. 

Növekvő igény az önellenőrzésre. 

Fogalmak, szakkifejezések felismerése. 

Zsebszámológép használata. 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom; 

osztályközösség-építés; 

idegen nyelv:  

szövegértés, 

kommunikáció,  

önismeret,  

tanulási technikák,  

kooperáció. 

 

Kulcsfogalmak 
Szám, alapművelet, hatvány, négyzetgyök, azonosság, normál alak, 

pontosság (hibahatár), számegyenes, számhalmazok.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Gondolkodási módszerek, halmazok, 

kombinatorika, valószínűség, statisztika 

Órakeret 

18 óra+ 2óra ismétlés, 

számonkérés 

Előzetes tudás 

Elemi szinten a halmaz, grafikon, szöveges feladat, valószínűség 

fogalmának felismerése. Alapfokú számolási készség, egyszerű, rövid 

szövegek értő olvasása. Tájékozódás a számegyenesen (racionális 

számkör). 

A komplex A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és 
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műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

az időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése 

(tapasztalat, képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, 

ismerethordozók használata). Problémakezelés és -megoldás 

fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott feltételek szerint). Akarati, 

érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel 

kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 

motiváltság, önszabályozás, énkép). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Halmazokkal kapcsolatos műveletek végzése (elem, válogatás, 

ábrázolás). 

Grafikon, diagram, koordinátarendszer – értelmezés, tájékozódás, 

ábrázolás.  

A nyelv logikai elemeinek felismerése a matematikában 

(összehasonlítás, viszonyítás, rendezés, relációk, műveletek: és, 

vagy, ha - akkor, minden, van olyan, nem minden, egyik sem, nem) 

Feltétel, előzmény, következmény felismerése, alkalmazása 

egyszerű esetekben. 

Szövegértelmezés gyakorlati feladatokban (adatok kiválasztása, 

lejegyzése, becslés, kiszámítás, ellenőrzés).  

A valószínűség gyakorlati fogalmának megismerése („biztos”, 

„lehet, de nem biztos”, „lehetetlen”), valószínűségi játékok, 

problémák. 

Probléma-megoldási módszerek gyakorlása (próbálgatás; 

következtetés, sejtés, szabályosságok, lehetőségek kipróbálása, 

ellenpélda szerepe). 

Statisztika a hétköznapi életben (adatgyűjtés, mintavétel). 

 

A fogalmak felismerése, alkalmazása hétköznapi, tantárgyi, 

gyakorlati előfordulásaikban.  

Aktív, kreatív munkavégzés, a kommunikáció, kooperáció javuló 

szintje..  

Az eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása.  

Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás. 

Közelítő fejben számolás, becslés (nagyságrend). 

Az önellenőrzés igénye, alkalmazása. 

Ismerethordozók kezelése, tudatos használata. 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom; 

osztályközösség-építés; 

természetismeret; 

társadalomismeret; 

idegen nyelv: 

szövegértés, 

kommunikáció,  

önismeret,  

tanulási technikák,  

kooperáció, 

adatsorok, diagramok 

értelmezése. 

Kulcsfogalmak 

Halmaz, számegyenes, pontosság (hibahatár), nagyságrend, 

koordinátarendszer, grafikon, diagram, logikai művelet, statisztika, 

valószínűség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Függvények, sorozatok, egyenletek, 

algoritmus 

Órakeret 

18 óra+ 2óra 

ismétlés, 

számonkérés 

Előzetes tudás Számolás racionális körben, számegyenes, koordinátarendszer. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és 

az időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése 

(tapasztalat, képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, 
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kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

ismerethordozók használata). Problémakezelés és -megoldás 

fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott feltételek szerint). Akarati, 

érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel 

kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 

motiváltság, önszabályozás, énkép). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyes gyakorlati összefüggések matematikai modelljének 

megalkotása (egyenes arányosság, táblázat, képlet, függvény, ábra).  

Elsőfokú egy ismeretlenes egyenletre vezető szöveges feladat 

megoldása.  

Algoritmusok felismerése, alkalmazása, pl. sorozatok, számtani 

sorozat, mértani sorozat, kamatszámítás.  

Arányos mennyiségek, fordított arány, százalék, százalékszámítás 

alkalmazása játékos, beugratós, gyakorlatias feladványokban.  

 

Önálló, aktív munka, kreativitás, kommunikáció és kooperáció 

javuló szintje.  

Többféle megoldási út keresése. 

Az eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása.  

Az ismeretek helyes alkalmazása gyakorlati problémákban. 

Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodásra. 

A helyes megoldások számának keresése (mikor lehet több is?). 

Önellenőrzés igénye, rutinszerű alkalmazása. 

Ismerethordozók kezelése, tudatos használata. 

Kommunikáció - 

magyar nyelv és 

irodalom; 

osztályközösség-építés; 

természetismeret; 

társadalomismere;, 

idegen nyelv: 

szövegértés, 

kommunikáció, 

önismeret,  

tanulási technikák,  

kooperáció, 

társadalom- és 

természetismereti 

adatsorok, diagramok, 

függvények 

értelmezése. köznapi 

gazdálkodási 

ismeretek. 

 

Kulcsfogalmak 
Százalék, sorozat, függvény, egyenlet, definíció (képlet, szabály), 

grafikon, táblázat, diagram, algoritmus, kamat.  

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A geometria alapjai  

Órakeret 

18 óra+2óra ismétlés, 

számonkérés 

Előzetes tudás 

Alapfokú tájékozódás a térben, egyszerű alakzatok és testek 

felismerése, elemi mérés (vonalzó, szögmérő, mérőszalag), vázlatos 

rajzolás, derékszögű koordináta-rendszer ismerete, képletgyűjtemény 

használata. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és 

az időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése 

(tapasztalat, képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, 

ismerethordozók használata). Problémakezelés és -megoldás 

fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott feltételek szerint). Akarati, 

érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel 

kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 

motiváltság, önszabályozás, énkép). A matematika épülésének 

bemutatása (geometria története: a földmérés gyakorlati 

szükségességéből). 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Alapvető geometriai fogalmak ismerete (sík és tér, pont, egyenes, 

félegyenes, szakasz, távolság, szög, párhuzamosság, merőlegesség, 

síkidomok és térbeli testek). 

Háromszög, négyszög, sokszög, kör felismerése, tulajdonságai 

megállapítása (Thalész-tétel).  

Tulajdonságok, szabályosság, szimmetria felismerése, alkalmazása 

egyszerű esetekben. 

Derékszögű háromszög adatai, Pitagorasz-tétel (oldalak és szögek 

kapcsolata – szögfüggvény).  

Egybevágóság, hasonlóság felismerése, alkalmazása  

egyszerű következtetésekben.  

 

Mérés (módszerek, mértékegységek alkalmazása), kerület, terület 

(gyakorlati pl.) kiszámítása. 

Egyszerű testek fajtáinak felismerése (gúla, kúp, hasáb, henger, 

gömb).  

Alapadatokból terület, térfogat becslése, képletgyűjteménnyel 

kiszámolása. 

Vektorok fogalma. 

(Szak)rajz, ábra olvasása, értelmezése. 

Geometriai problémák vázlatos ábrázolása, modellezése.  

Geometriai ismeretek használata gyakorlati problémákban. 

 

Kreativitás, kommunikáció, kooperáció, önismeret fejlődése. 

Az eredmények korrekt szöveges megfogalmazása. 

Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás.  

Közelítő fejszámolás, becslés (nagyságrend), pontosság (hibahatár). 

Az önellenőrzés igénye, rutinszerű alkalmazása.  

Ismerethordozók kezelése, tudatos használata. 

Kommunikáció - 

magyar nyelv és 

irodalom; 

osztályközösség-építés; 

természetismeret; 

társadalomismeret; 

idegen nyelv: 

szövegértés, 

kommunikáció, 

önismeret,  

tanulási technikák,  

kooperáció, 

térbeli relációk, 

szabályosságok.  

 

Kulcsfogalmak 
Sík, tér, szög, síkidom, test, mérés, kerület, terület, térfogat, felszín, 

szimmetria, síkidom, nevezetes alakzatok,ó 
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A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló képes  

- elvégezni alapműveleteket és egész kitevőjű hatványozást racionális 

számkörben;  

- behelyettesíteni és kiszámolni (géppel) adott (szakmai) képletek 

értékét;  

- megoldani egyszerű szöveges problémákat (következtetés, 

próbálgatás, elsőfokú egyenlet);  

- értelmezni relációkat (kisebb, nagyobb), logikai kapcsolatokat (nem, 

és/vagy, ha, akkor, is);  

- alkalmazni az egyenes és fordított arányosságot, százalékszámítást;  

- használni elemi geometriai fogalmakat és mértékegységeket;  

- elvégezni elemi méréseket, geometriai számításokat; 

- felismerni szimmetriát, egybevágóságot; 

- tájékozódni számegyenesen, derékszögű koordináta rendszerben;  

- felismerni műveletsorokat, algoritmusokat; 

- értelmezni, ábrázolni a tanultakhoz kapcsolódó grafikonokat, 

diagramokat, táblázatokat;  

- felismerni a matematika (halmazok, valószínűség, kombinatorika, 

statisztika, geometria) elemi fogalmait, szakkifejezéseit; 

- megfogalmazni a szakma tanulása során felmerült matematikai jellegű 

kérdéseit, problémáit, megoldást keresni ezekre; 

- új információkat keresni (könyvtárban) interneten. 

 

 

3. 10. évfolyam 

a) Óraszám: heti 1 óra, évi 36 óra 

b) Tananyagtartalom 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számtan, algebra 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Gyakorlottság a számolásban, alapműveletek, tízes számrendszer, 

algebrai kifejezés, képlet behelyettesítése. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és 

az időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése 

(tapasztalat, képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, 

ismerethordozók használata). Problémakezelés és -megoldás 

fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott feltételek szerint). Akarati, 

érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel 

kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 

motiváltság, önszabályozás, énkép). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Alapműveletek, hatványozás, négyzetgyökvonás (számológéppel). 

Algebrai kifejezések (alapműveletek), műveleti szabályok 

alkalmazása, képletek, behelyettesítés (képletgyűjtemények 

használata).  

Pontosság (hibahatár), nagyságrend (normál alak), számolás fejben, 

Kommunikáció - 

magyar nyelv és 

irodalom; 

osztályközösség-építés; 

idegen nyelv: 
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papíron, géppel, becslés, kerekítés. 

 

Önálló, aktív munka, kreativitás, kommunikáció, kooperáció javuló 

szintje.  

Eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása.  

Matematikai ismeretek helyes alkalmazása gyakorlati 

problémákban. 

Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás.  

Önellenőrzés igénye.  

Zsebszámológép gyakorlott használata. 

szövegértés, 

kommunikáció,  

önismeret,  

tanulási technikák,  

kooperáció. 

 

Kulcsfogalmak 
Szám, alapművelet, hatvány, négyzetgyök, normál alak, becslés, 

pontosság (hibahatár), ellenőrzés, számegyenes. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Gondolkodási módszerek, halmazok, 

kombinatorika, valószínűség, statisztika 

Órakeret 

10 óra+1 óra 

számonkérés 

Előzetes tudás 

Halmaz, grafikon, szöveges feladat, valószínűség fogalmának 

felismerése, számolási készség, szövegek értő olvasása, tájékozódás a 

számegyenesen. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és 

az időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése 

(tapasztalat, képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, 

ismerethordozók használata). Problémakezelés és -megoldás 

fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott feltételek szerint). Akarati, 

érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel 

kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 

motiváltság, önszabályozás, énkép). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Halmazokkal kapcsolatos műveletek végzése (részhalmaz, metszet, 

unió, ábrázolás).  

Grafikon, diagram, koordinátarendszer használata. 

A nyelv logikai elemeinek tudatos alkalmazása a matematikában 

(összehasonlítás, viszonyítás, rendezés, relációk, műveletek: és, 

vagy, ha - akkor, minden, van olyan, nem minden, egyik sem, nem). 

Ellentmondás, bizonyítás, általánosítás felismerése, alkalmazása 

egyszerű esetekben. 

Szövegértelmezés gyakorlati feladatokban (adatok kiválasztása, 

lejegyzése, megoldási terv, becslés, kiszámítás, ellenőrzés), 

matematikai modellalkotás.  

Gráfok, kombináció, variáció alkalmazása egyszerű problémákban.  

Valószínűség gyakorlati fogalmának alkalmazása („biztos”, „lehet, 

de nem biztos”, „lehetetlen”), valószínűségi játékokban, 

problémákban.  

Probléma-megoldási módszerek alkalmazása (próbálgatás; 

következtetés, sejtés, szabályosságok, lehetőségek kipróbálása, 

ellenpélda szerepe). 

Statisztika a hétköznapi életben (adatgyűjtés, mintavétel, 

relevancia, következtetések).  

 

Kommunikáció - 

magyar nyelv és 

irodalom; 

osztályközösség-építés; 

természetismeret; 

társadalomismeret; 

idegen nyelv: 

szövegértés, 

kommunikáció,  

önismeret,  

tanulási technikák,  

kooperáció, 

adatsorok, diagramok 

értelmezése. 
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Aktív, kreatív munkavégzés, a kommunikáció, kooperáció javuló 

szintje.  

Önismeret fejlődése, reális énkép.  

Eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása.  

Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás.  

Közelítő fejben számolás, becslés (nagyságrend).  

Önellenőrzés igénye, alkalmazása.  

Tájékozódás térben, időben, folyamatokban. 

Ismerethordozók kezelése, tudatos használata. 

Kulcsfogalmak 
Halmaz, számegyenes, koordinátarendszer, grafikon, diagram, logikai 

művelet, statisztika, valószínűség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Függvények, sorozatok, egyenletek, 

algoritmus 

Órakeret 

10 óra+ 1 óra 

számonkérés 

Előzetes tudás 

Számolás racionális körben, számegyenes, koordinátarendszer, 

függvények ábrázolása értéktáblázatból, sorozatok fogalma, 

hatványozás, kamatszámítás. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és 

az időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése 

(tapasztalat, képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, 

ismerethordozók használata). Problémakezelés és -megoldás 

fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott feltételek szerint). Akarati, 

érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel 

kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 

motiváltság, önszabályozás, énkép). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Gyakorlati összefüggések matematikai modelljének alkalmazása 

(egyenes/fordított arányosság, táblázat, grafikon, képlet, függvény). 

Elsőfokú egy ismeretlenes egyenletre, egyenletrendszerre vezető 

szöveges feladat megoldása, ellenőrzés, megoldhatóság vizsgálata. 

Algoritmusok: pl. sorozatok, számtani sorozat – egyszerű 

számítások gyakorlati problémákban; mértani sorozat, elemeinek 

számolása; kamatszámítás (kamatos kamat számítása). 

(Fejtörők, beugratós, gyakorlatias feladványok.)  

 

Önálló, aktív munka, kreativitás, kommunikáció, kooperáció javuló 

szintje.  

Többféle megoldási út keresése.  

Eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása.  

Közelítő fejszámolás (nagyságrend), becslés, pontosság.  

Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás.  

Helyes megoldások számának keresése (mikor lehet több is?). 

Önellenőrzés igénye, rutinszerű alkalmazása.  

Tájékozódás térben, időben, folyamatokban.  

Ismerethordozók kezelése, tudatos használata. 

Kommunikáció - 

magyar nyelv és 

irodalom; 

osztályközösség-építés; 

természetismeret; 

társadalomismeret; 

idegen nyelv: 

szövegértés, 

kommunikáció,  

önismeret,  

tanulási technikák,  

kooperáció, 

adatsorok, diagramok, 

függvények 

értelmezése. 
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Kulcsfogalmak 
Százalék, sorozat, függvény, képlet, szabály, grafikon, táblázat, 

diagram, algoritmus. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A geometria alapjai 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Tájékozódás a térben, alakzatok és testek felismerése, elemi mérés, 

vázlatos rajzolás, képletgyűjtemény használata. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és 

az időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése 

(tapasztalat, képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, 

ismerethordozók használata). Problémakezelés és -megoldás 

fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott feltételek szerint). Akarati, 

érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel 

kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 

motiváltság, önszabályozás, énkép). A matematika épülésének 

bemutatása (geometria története). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az alapvető geometriai fogalmak ismerete és használata (sík és tér, 

pont, egyenes, félegyenes, szakasz, távolság, szög, párhuzamosság, 

merőlegesség).  

Síkidomok és térbeli testek felismerése (modell, absztrakció 

fogalma).  

Háromszög, négyszög, sokszög, kör felismerése, tulajdonságai 

megállapítása (Thalész-tétel).  

Tulajdonságok, szabályosság, szimmetria felismerése, alkalmazása 

egyszerű esetekben.  

Derékszögű háromszög adatai, Pitagorasz-tétel (oldalak és szögek 

kapcsolata - szögfüggvény).  

Egybevágóság, hasonlóság felismerése, alkalmazása.  

Mérés (módszerek, mértékegységek használata), kerület, terület 

(gyakorlati pl.) kiszámítása.  

Egyszerű testek fajtái tulajdonságainak megállapítása (gúla, kúp, 

hasáb, henger, gömb).  

Alapadatokból terület, térfogat, felszín becslése, 

képletgyűjteménnyel kiszámolása.  

Rajzok értelmezése (műszaki, szakmai példák).  

Vektorok fogalma, egyszerű alkalmazások.  

Geometriai problémák vázlatos ábrázolása, modellezése.  

 

Kreativitás, kommunikáció, kooperáció, önismeret fejlődése. 

Eredmények korrekt szöveges megfogalmazása. Logikus, 

fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás. Közelítő 

fejszámolás, becslés (nagyságrend), pontosság (hibahatár). 

Önellenőrzés igénye, rutinszerű alkalmazása. Tájékozódás térben, 

időben, folyamatokban. Ismerethordozók kezelése, tudatos 

használata. 

Kommunikáció - 

magyar nyelv és 

irodalom; 

osztályközösség-építés; 

természetismeret; 

társadalomismeret; 

idegen nyelv: 

szövegértés, 

kommunikáció, 

önismeret, tanulási 

technikák, kooperáció, 

térbeli relációk, 

szabályosságok, 

szimmetriák. 
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Kulcsfogalmak 
Sík, tér, szög, távolság, mérés, kerület, terület, térfogat, felszín, 

szimmetria, nevezetes síkidomok, szabályos testek.. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló képes  

- behelyettesíteni, megbecsülni és kiszámolni (géppel) összetettebb 

(szakmai) képletek értékét;  

- matematikailag értelmezni és megoldani szöveges problémákat 

(következtetés, elsőfokú egyenlet); 

- értelmezni relációkat (kisebb, nagyobb) logikai kapcsolatokat (nem, 

és/vagy, ha-akkor, is); 

- alkalmazni az egyenes és fordított arányosságot, százalékszámítást 

szöveges problémákra is;  

- használni és alkalmazni elemi geometriai fogalmakat és 

mértékegységeket;  

- elvégezni geometriai számításokat;  

- felismerni szimmetriát, hasonlóságot, egybevágóságot;  

- tájékozódni számegyenesen, derékszögű koordináta rendszerben; 

- felismerni műveletsorokat, algoritmusokat; 

- értelmezni, ábrázolni a feldolgozott témakörökhöz kapcsolódó 

grafikonokat, diagramokat, táblázatokat; 

- felismerni, értelmezni a matematika (halmazok, valószínűség, 

kombinatorika, statisztika, geometria) elemi fogalmait, 

szakkifejezéseit;  

- megfogalmazni a szakma tanulása során felmerült matematikai jellegű 

kérdéseit, problémáit, megoldást keresni ezekre; 

- új információkat keresni (könyvtárban) interneten. 

 

 

4. 11. évfolyam 

a) Óraszám heti 1 óra, évi 32 óra 

b) Tananyagtartalom 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Számtan, algebra 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

AZ ELŐZŐ ÉVEK HASONLÓ TÉMÁJÚ ÓRÁIRA ÉPÜL, AZOK ISMERETEIT, 
FOGALMAIT IGYEKSZÜNK ISMÉTELVE ELMÉLYÍTENI 

Ebben a  lezáró tanévben fokozottan törekedni kell arra, hogy 

hozzanak saját személyes vagy szakmai példákat, és azokkal 

foglalkozzunk! 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A tájékozódás  térben és az időben. Megismeréshez szükséges 

képességek fejlesztése (tapasztalat, képzelet, emlékezés, gondolkodás, 

rendszerezés, ismerethordozók használata). Problémakezelés és -

megoldás fejlesztése. A kreativitás fejlesztése. Akarati, érzelmi, 

önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel kapcsolatos 

értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, motiváltság, 
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önszabályozás, énkép). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Alapműveletek, hatványozás, négyzetgyökvonás (számológéppel). 

Oszthatósági szabályok 

Algebrai kifejezések (alapműveletek), műveleti szabályok 

alkalmazása, képletek, behelyettesítési értékek kiszámolása.  

Pontosság (hibahatár), nagyságrend (normál alak), számolás fejben, 

papíron, géppel, becslés, kerekítés. 

 

Önálló, aktív munka, kreativitás, kommunikáció, kooperáció javuló 

szintje.  

Eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása.  

Matematikai ismeretek helyes alkalmazása gyakorlati 

problémákban. 

Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás.  

Önellenőrzés igénye.  

Zsebszámológép gyakorlott használata. 

Kommunikáció - 

magyar nyelv és 

irodalom; 

osztályközösség-építés; 

idegen nyelv: 

szövegértés, 

kommunikáció,  

önismeret,  

tanulási technikák,  

kooperáció. 

 

Kulcsfogalmak 
Szám, alapművelet, hatvány, négyzetgyök, normál alak, becslés, 

pontosság (hibahatár), ellenőrzés, számegyenes. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Gondolkodási módszerek, halmazok, 

kombinatorika, valószínűség, statisztika 

Órakeret 

10 óra+2ó ismétlés, 

számonkérés 

Előzetes tudás 

Halmaz, grafikon, szöveges feladat, valószínűség fogalmának 

felismerése, számolási készség, szövegek értő olvasása, tájékozódás a 

számegyenesen. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és 

az időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése 

(tapasztalat, képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, 

ismerethordozók használata). Problémakezelés és -megoldás 

fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott feltételek szerint). Akarati, 

érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel 

kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 

motiváltság, önszabályozás, énkép). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Halmazokkal kapcsolatos műveletek végzése (részhalmaz, metszet, 

unió, ábrázolás).  

Grafikon, diagram, koordinátarendszer használata. Grafikonok 

értelmezése, olvasása. (gyakorlati példák)  

A nyelv logikai elemeinek tudatos alkalmazása a matematikában 

(összehasonlítás, viszonyítás, rendezés, relációk, műveletek: és, 

vagy, ha - akkor, minden, van olyan, nem minden, egyik sem, nem). 

Ellentmondás, bizonyítás, általánosítás felismerése, alkalmazása 

egyszerű esetekben. 

Szövegértelmezés gyakorlati feladatokban (adatok kiválasztása, 

lejegyzése, megoldási terv, becslés, kiszámítás, ellenőrzés), 

matematikai modellalkotás.  

Gráfok, kombináció, variáció alkalmazása egyszerű problémákban.  

Kommunikáció - 

magyar nyelv és 

irodalom; 

osztályközösség-építés; 

természetismeret; 

társadalomismeret; 

idegen nyelv: 

szövegértés, 

kommunikáció,  

önismeret,  

tanulási technikák,  

kooperáció, 

adatsorok, diagramok 



 

481 

 

Valószínűség gyakorlati fogalmának alkalmazása („biztos”, „lehet, 

de nem biztos”, „lehetetlen”), valószínűségi játékokban, 

problémákban.  

Probléma-megoldási módszerek alkalmazása (próbálgatás; 

következtetés, sejtés, szabályosságok, lehetőségek kipróbálása, 

ellenpélda szerepe). 

Statisztika a hétköznapi életben (adatgyűjtés, mintavétel, 

relevancia, következtetések, Módusz, Medián, Átla).  

Aktív, kreatív munkavégzés, a kommunikáció, kooperáció javuló 

szintje.  

Önismeret fejlődése, reális énkép.  

Eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása.  

Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás.  

Közelítő fejben számolás, becslés (nagyságrend).  

Önellenőrzés igénye, alkalmazása.  

Tájékozódás térben, időben, folyamatokban. 

Ismerethordozók kezelése, tudatos használata. 

értelmezése. 

Kulcsfogalmak 
Halmaz, számegyenes, koordinátarendszer, grafikon, diagram, logikai 

művelet, statisztika, valószínűség. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Függvények, sorozatok, egyenletek, 

algoritmus 

Órakeret 

10 óra+ 2 ó ismétlés, 

számonkérés 

Előzetes tudás 

Számolás racionális körben, számegyenes, koordinátarendszer, 

függvények ábrázolása értéktáblázatból, sorozatok fogalma, 

hatványozás, kamatszámítás. 
ELŐZŐ ÉVEK HASONLÓ TÉMÁJÚ ÓRÁIRA ÉPÜL, AZOK FOGALMAIT KELL 
ISMÉTELVE ELMÉLYÍTENI.  

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és 

az időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése 

(tapasztalat, képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, 

ismerethordozók használata). Problémakezelés és -megoldás 

fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott feltételek szerint). Akarati, 

érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel 

kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 

motiváltság, önszabályozás, énkép). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Gyakorlati összefüggések matematikai modelljének alkalmazása 

(egyenes/fordított arányosság, táblázat, grafikon, képlet, függvény). 

Elsőfokú egy ismeretlenes egyenletre, egyenletrendszerre vezető 

szöveges feladat megoldása, szakmai jellegű szöveges feladatok és 

azok ellenőrzés, megoldhatóság vizsgálata. 

Szövegalkotás adott feladathoz. 

Algoritmusok: pl. sorozatok, számtani sorozat – egyszerű 

számítások gyakorlati problémákban; mértani sorozat, elemeinek 

számolása; kamatszámítás (kamatos kamat számítása). 

(Fejtörők, beugratós, gyakorlatias feladványok.)  

 

Önálló, aktív munka, kreativitás, kommunikáció, kooperáció javuló 

Kommunikáció - 

magyar nyelv és 

irodalom; 

osztályközösség-építés; 

természetismeret; 

társadalomismeret; 

idegen nyelv: 

szövegértés, 

kommunikáció,  

önismeret,  

tanulási technikák,  

kooperáció, 
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szintje.  

Többféle megoldási út keresése.  

Eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása.  

Közelítő fejszámolás (nagyságrend), becslés, pontosság.  

Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás.  

Helyes megoldások számának keresése (mikor lehet több is?). 

Önellenőrzés igénye, rutinszerű alkalmazása.  

Tájékozódás térben, időben, folyamatokban.  

Ismerethordozók kezelése, tudatos használata. 

adatsorok, diagramok, 

függvények 

értelmezése. 

 

Kulcsfogalmak 
Százalék, sorozat, függvény, képlet, szabály, grafikon, táblázat, 

diagram, algoritmus. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A geometria alapjai 

Órakeret 

8 óra+ 1 ó 

számonkérés 

Előzetes tudás 
Tájékozódás a térben, alakzatok és testek felismerése, elemi mérés, 

vázlatos rajzolás, képletgyűjtemény használata. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és 

az időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése 

(tapasztalat, képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, 

ismerethordozók használata). Problémakezelés és -megoldás 

fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott feltételek szerint). Akarati, 

érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel 

kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 

motiváltság, önszabályozás, énkép). A matematika épülésének 

bemutatása (geometria története). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az alapvető geometriai fogalmak ismerete és használata (sík és tér, 

pont, egyenes, félegyenes, szakasz, távolság, szög, párhuzamosság, 

merőlegesség).  

Síkidomok és térbeli testek felismerése (modell, absztrakció 

fogalma).  

Háromszög, négyszög, sokszög, kör felismerése, tulajdonságai 

megállapítása (Thalész-tétel).  

Tulajdonságok, szabályosság, szimmetria felismerése, alkalmazása 

egyszerű esetekben.  

Derékszögű háromszög adatai, Pitagorasz-tétel (oldalak és szögek 

kapcsolata - szögfüggvény).  

Egybevágóság, hasonlóság felismerése, alkalmazása.  

Mérés (módszerek, mértékegységek használata), kerület, terület 

(gyakorlati pl.) kiszámítása.  

Egyszerű testek fajtái tulajdonságainak megállapítása (gúla, kúp, 

hasáb, henger, gömb).  
Mindennapi életből hozott gyakorlati példák, és azok megoldása- 

Alapadatokból terület, térfogat, felszín becslése, 

képletgyűjteménnyel kiszámolása.  

Rajzok értelmezése (műszaki, szakmai példák), gyakorlati, életből 

Kommunikáció - 

magyar nyelv és 

irodalom; 

osztályközösség-építés; 

természetismeret; 

társadalomismeret; 

idegen nyelv: 

szövegértés, 

kommunikáció, 

önismeret, tanulási 

technikák, kooperáció, 

térbeli relációk, 

szabályosságok, 

szimmetriák. 



 

483 

 

vett példák  

Vektorok fogalma, egyszerű alkalmazások.  

Geometriai problémák vázlatos ábrázolása, modellezése.  

 

Kreativitás, kommunikáció, kooperáció, önismeret fejlődése. 

Eredmények korrekt szöveges megfogalmazása. Logikus, 

fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás. Közelítő 

fejszámolás, becslés (nagyságrend), pontosság (hibahatár). 

Önellenőrzés igénye, rutinszerű alkalmazása. Tájékozódás térben, 

időben, folyamatokban. Ismerethordozók kezelése, tudatos 

használata. 

Kulcsfogalmak 
Sík, tér, szög, távolság, mérés, kerület, terület, térfogat, felszín, 

szimmetria, nevezetes síkidomok, szabályos testek.. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló képes  

- behelyettesíteni, megbecsülni és kiszámolni (géppel) összetettebb 

(szakmai) képletek értékét;  

- matematikailag értelmezni és megoldani szöveges problémákat 

(következtetés, elsőfokú egyenlet); 

- értelmezni relációkat (kisebb, nagyobb) logikai kapcsolatokat (nem, 

és/vagy, ha-akkor, is); 

- alkalmazni az egyenes és fordított arányosságot, százalékszámítást 

szöveges problémákra is;  

- használni és alkalmazni elemi geometriai fogalmakat és 

mértékegységeket;  

- elvégezni geometriai számításokat;  

- felismerni szimmetriát, hasonlóságot, egybevágóságot;  

- tájékozódni számegyenesen, derékszögű koordináta rendszerben; 

- felismerni műveletsorokat, algoritmusokat; 

- értelmezni, ábrázolni a feldolgozott témakörökhöz kapcsolódó 

grafikonokat, diagramokat, táblázatokat; 

- felismerni, értelmezni a matematika (halmazok, valószínűség, 

kombinatorika, statisztika, geometria) elemi fogalmait, 

szakkifejezéseit;  

- megfogalmazni a szakma tanulása során felmerült matematikai jellegű 

kérdéseit, problémáit, megoldást keresni ezekre; 

- új információkat keresni (könyvtárban) interneten. 
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VI. MŰVÉSZETEK 

A. Általános tudnivalók 
 A szakközépiskola 10. évfolyamán a művészetek műveltségterület tantárgyai közül 

(ének-zene, dráma és tánc, vizuális kultúra, mozgóképkultúra és médiaismeret) az iskola 

döntheti el, hogy az adott órakeretből mely tantárgyat vagy tantárgyakat fogja tanítani.  A 

szabályozás a művészetek műveltségterületre összességében határozza meg a kötelező 

óraszámkeretet (heti 1 kötelező óra). Ennek megfelelően az iskola szabadon dönthet arról, 

hogy az adott művészeti tantárgyak közül választva vagy akár komplex művészeti oktatásban 

gondolkodva a számára megfelelő jellemzőkkel jeleníti meg a művészeti oktatását. Ebből 

következik, hogy minden művészeti tantárgy  heti 1 órára készítette el a kerettantervét, ám 

annak felhasználása az iskola igényeinek függvényében értelmezendő. 

B. Ének-zene 

1. Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai 

Megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével. 

Kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez és 

élvezetéhez. Ezeknek a céloknak az elérését segíti a kiválasztott repertoár. 

 Az iskolai ének-zene tanulás várt eredménye: a zenei gyakorlat és a zenehallgatás 

során a tanulók széles körű élményeket szereznek, amely segíti őket eligazodni a körülöttük 

lévő sokszínű zenei világban. 

 Az iskolai zenepedagógiai munka Kodály Zoltán alapelveire épül, az aktív éneklést és 

zenélést szorgalmazza, tradicionális népzenén és igényes műzenén alapul. A zenei 

hallásfejlesztés a relatív szolmizáció segítségével történik. A klasszikus remekművek értő 

befogadása fejleszti az érzelmi intelligenciát. 

A kerettantervben feltüntetett anyagon keresztül a tanulók megismerik népzenénk és 

más népek zenéje, nemzeti zenei kultúránk és a klasszikus zene, a jazz, valamint a populáris 

műfajok igényes szemelvényeit. A zenepedagógiai munka a tanulók iskolában, iskolán kívül 

szerzett zenei tapasztalataira, zenei élményeire, illetve adott esetben zenei gyakorlatára 

épülhet, amely ösztönözheti őket énekkarokban és házizenélésen való aktív részvételre. 

A szakközépiskolai ének-zene óra elsősorban nem ismeretszerzésre való, hanem a 

pozitív zenei élmények és gyakorlati tapasztalatok megszerzésére.  

Az ének-zene tanítása során a fejlesztési célok órakeretre, tananyagegységekre nem 

válnak el élesen. A megjelölt órakeretek a tevékenységek egymáshoz viszonyított arányát 

jelölik. Minden órán sor kerül éneklésre, fejlesztik a növendékek zenei generatív készségét, 

zenét hallgatnak. Ezt segíti az órán megjelenő felismerő kottaolvasás és a befogadói 

kompetenciák fejlesztése, amelynek aránya a különböző iskolaszakaszokban eltérő. A 

fejlesztési célok a tanítás során a korábban megszerzett ismeretanyagra, elért fejlesztésre 

építve, komplex módon jelennek meg. 

A feltüntetett tematikai egységek tantervi tartalmai a közoktatás gyakorlatában 

természetesen átfedik egymást, a tagolás csak a könnyebb áttekinthetőséget szolgálja, a 

feltüntetett óraszámajánlások pedig az éves összóraszám vonatkozásában nyújtanak 

tájékoztatást, illetve tevékenységek egymáshoz viszonyított arányát jelölik. A kerettantervben 
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feltüntetett ajánlott óraszám az összóraszám 90%-ára ad kötelező fejlesztési tartalmat, míg a 

fennmaradó 10%-ra szabad felhasználást biztosít a tervezés során. 

1. Zenei reprodukció 

1.1. Éneklés 

 Az iskolai ének-zenei nevelés elsődleges élményforrásai a közös éneklés és az 

elmélyült zenehallgatás. Az ének-zene órán tanult zenei anyag egy részét énekléssel és 

kreatív zenei gyakorlatokkal készítik elő, illetve sajátítják el. 

 Az énekórai műhelymunkát kórus egészítheti ki, amely közösségformáló erőt képvisel. 

Cél, hogy a kóruséneklés örömét a tanulók az ünnepi alkalmak és hétköznapok számos 

területén megoszthassák másokkal (pl. ünnepségen, hangversenyen, közös éneklés a 

kirándulásokon, baráti összejöveteleken, közösségi alkalmakon). 

 Az énekes anyag egy része mindvégig a magyar népdal, a klasszikus zeneművek, a 

jazz és az igényes populáris zene válogatott szemelvényeivel kiegészítve, elsősorban a 

befogadói hozzáállás különbségeinek érzékeltetése és a zenei minőség iránti 

érzékenység fejlesztése céljából, amelyek műfaji határoktól függetlenül értelmezhetők. 
1.2 Generatív és kreatív készségek fejlesztése 

 A generatív – létrehozó, alkotó – készségek és képességek fejlesztésének célja, hogy a 

tanulók a megszerzett zenei tapasztalatokat alkalmazni tudják, és azokkal képesek 

legyenek újat alkotni. A generatív tevékenységek, amelyek a kreativitás fejlesztése 

szempontjából nélkülözhetetlenek, fejlesztik a tanulók zenei érzékét, zeneértését és 

összpontosító képességét. Segítik őket a zene elemeinek önálló és magabiztos 

használatában, fejlesztik a tanulók önkifejező képességét, ötletgazdagságát, 

kreativitását és zenei fantáziáját. 

 A generatív zenei tevékenységek a tanítás legkülönbözőbb témáihoz és fázisaihoz 

kapcsolódhatnak, s bennük a játékos alkotói munka öröme érvényesül. A generatív 

tevékenységet mindenkor megelőzi a zenei alkotóelemek (pl. ritmus, dallam, 

polifónia, harmónia, forma) vagy egy adott zenei stílushoz kapcsolódó zenei 

jelenségek (pl. a klasszika formaérzéke) megismerése az aktív zenélésen keresztül.  

1.3. Felismerő kottaolvasás 

 A kottaolvasás a zene értésének eszköze, általa olyan kódrendszer kulcsát kaphatják 

meg a tanulók, amely segíti őket abban, hogy eligazodjanak a zenei tartalmakban. A 

zenével való ismerkedés kezdeti szakaszában a felismerő kottaolvasás képessége a 

zeneértés mélységeihez is jelentősen hozzájárulhat. Az önálló zenélésben 

nélkülözhetetlen eszközzé válik. 

 Az ötvonalas kottaképet a gyerekek látják már akkor is, mikor a jelrendszereket még 

nem tudják megfejteni. A tanulók a felismerő kottaolvasás segítségével egyre több 

zenei jelenséget képesek jelrendszerről felismerni. A kottaolvasás nem cél, hanem 

eszköz az iskolai zenetanulás folyamatában. 

 A felismerő kottaolvasáshoz kapcsolódó zenei ismeretek tanítása soha nem elvontan, 

hanem az énekes és hangzó zenei anyaghoz kapcsolódóan történik. A népdalokból vett 

zenei fordulatokat felhasználják a ritmikai, metrikai és dallami elemek tudatosítására, 

formájuk megismerése pedig segít a formaérzék fejlesztésében. Az elemző 

megközelítés helyett válasszák a műfaji meghatározást, találják meg az élethelyzet, az 

érzelmi kifejezés, az esztétikai szépség személyes kapcsolódási pontjait. A népdalok 

szövegének értelmezése rávilágít a népdalok gazdag szimbolikájára, megvilágítja a 

magyar szókincs gazdagságát. A népdalok nem a felismerő kottaolvasás 

gyakorlópéldái. Csak akkor szolmizáltassák, ha az a szebb, tisztább megszólaltatást 

segíti. 
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2. Zenei befogadás  

2.1. Befogadói kompetenciák fejlesztése 

 A befogadói kompetenciák fejlesztése a zenehallgatás anyagának mélyreható 

megismerését segíti elő. A befogadói kompetenciák fejlesztése során az érzelmi és 

intellektuális befogadás egyensúlyának kell érvényesülnie. A befogadói kompetenciák 

fejlesztésével megalapozhatóak a tanulók zenehallgatói magatartása, akik a 

zenehallgatás során olyan élményeket – minél többféle és valóságos zenei 

tapasztalatokat – szereznek a hallgatott zenéről, amelyek hatására egyre inkább 

különbséget tudnak tenni az elmélyült zenehallgatás (vagyis a zene befogadása) és a 

háttérzene fogyasztása között. 

 Csend és teljes figyelem nélkül nem jön létre élményt adó zenei befogadás. A művészi 

értékű zene befogadójává csak az a tanuló válik, aki teljes figyelmét képes a hallott 

zene felé irányítani. 

 A befogadói kompetencia fejlesztése éppen ezért részben a figyelem készségének 

kialakítása és folyamatos erősítése felé irányul. Az alsó tagozatban a gyermek a 

játékos tevékenység során képes leginkább az elmélyült figyelemre. Az alsóbb 

osztályokban a mozgás és az éneklés szorosan összekapcsolódik. A zeneérzés 

fejlesztése mellett a mozgás is lehetőséget ad a zenei jelenségek megéreztetésére és 

megértésére, a zenei készségek elmélyítésére is. A teljes figyelem képességének 

kialakulását a Kokas-pedagógia szemlélete és módszerei is hatékonyan segítik. 

 Rendszeres zenehallgatás. A zeneművek zenei és zenén kívüli tartalmának, üzenetének 

megértéséhez szükség van a zenei élmények rendszeres biztosítására: minden órán 

legyen zenehallgatás, amely az élmény (örömszerző) funkción túl alapját adja a 

generatív készségek formálódásának, hiszen a generativitás a sokrétű zenei élményből 

fejlődik ki. 

  

 A befogadói kompetencia fejlesztését segíti elő elsősorban a zenében rejlő gesztusok, 

karakterek, érzelmek, hangulatok érzékelésének és átérzésének képessége, 

másodsorban pedig a biztos és differenciált hallási képesség (ritmus-, dallam- és 

hangszínérzék) és a zenei memória. Ezeket rendszeres és nagy mennyiségű énekléssel 

és a generatív készségek más fejlesztő gyakorlataival alakíthatják. 

 Zeneelméleti és zenetörténeti alapismeretek minden esetben a zenei befogadást segítik, 

az elméleti és a lexikális adatok közül elsősorban a kiválasztott művel kapcsolódókkal 

foglalkozzanak. A lényegláttatásnak és az életszerűségnek minden esetben 

kulcsszerepet kell kapnia, ezért teljes mértékben mellőzendő az öncélú adatközlés és a 

nagy mennyiségű memorizálás. Egy szerzői életrajz ismertetésében például nem az 

önmagukban semmitmondó dátumok és a tartózkodási helyek felsorolása és 

visszakérdezése, hanem a szerző személyiségének bemutatása, művészi és emberi 

élethelyzeteinek, a környezetével való kölcsönhatásának, problémáinak, 

sorsfordulatainak átéreztetése és mindennek művészetére gyakorolt hatása az 

elsődleges tartalom. Ezt helyenként megtámogathatják a jól megválasztott tényadatok 

(dátumok, helyszínek), mindenkor kisegítő, tájékozódást könnyítő jelleggel. Ugyanez 

érvényes az elméleti ismeretekre: a formatan, az összhangzattan vagy a szolmizáció 

alapinformációi csak akkor válnak hasznossá, ha zenei érzetekhez kapcsolódnak, ha 

segítenek a gyerekeknek átérezni azokat a zenei jelenségeket, amelyekről szólnak. 

2.2. Zenehallgatás 

 A rendszeres és figyelmes zenehallgatással a tanulók zene iránti fogékonyságát és 

zenei ízlését formálják. 
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 A zenehallgatási anyag kiválasztásakor a zenei teljességre kell törekedni. Lehetőleg 

teljes műveket hallgassanak meg, hiszen a tanulók befogadói kompetenciáját s 

elsősorban zenei formaérzékét a teljes kompozíciók bemutatása fejleszti. A műalkotás 

egészéről kell benyomást szerezniük, mielőtt a részletekre irányítják a figyelmüket. 

Miközben a figyelem irányítása bizonyos jelentéstartalmak megvilágítása érdekében 

fontos, fokozottan figyeljenek arra, hogy a szempontok ne tereljék el a tanulók 

figyelmét a mű egészének élményszerű befogadásáról. 

 Zenehallgatásnál – figyelve a ma felnövő generációk vizuális igényére – törekedjenek 

DVD-n elérhető koncertfelvételek bemutatására is. Használják ki az internet és a 

digitális tábla lehetőségeit is. 

 Az iskolai zenehallgatás célja nem lehet minden remekmű, s az összes zenei műfaj 

megismertetése, sokkal fontosabb a befogadói kompetenciák fejlesztése és a 

zenehallgatás igényének kialakítása, amely biztosítja az egész életen át tartó zenei 

érdeklődést. Bízniuk kell abban, hogy a meg nem ismert műveket a tanulók életük 

folyamán megismerik, amennyiben kialakították bennük az igényt az értékes művek 

hallgatására. 

 Az iskolai zenehallgatás mellett keresni kell a lehetőséget az élő zenehallgatásra, a 

rendszeres hangverseny-látogatásra, és ösztönözni a tanulókat a zenei információk 

gyűjtésére. A hangversenyek kifejezetten ahhoz a korcsoporthoz szóljanak, akikkel a 

látogatást teszik. Rendkívül fontos, hogy a hangverseny legyen előkészített, az órákon 

ismerjenek meg néhány zenei témát, a művek kontextusát, majd az azt követő 

alkalommal beszélgetéssel segítsék az élmények feldolgozását. Használják ki a 

koncertpedagógia adta lehetőségeket! 

 

2. Tárgyi feltételek 

 Szaktanterem pianínóval vagy zongorával 

 Megfelelő nagyságú tér a mozgáshoz, énekes játékokhoz 

 Megfelelő méretű, jól szellőztethető terem a kórusmunkához 

 Ötvonalas tábla 

 Mágneses tábla 

 Ritmushangszerek 

 Jó minőségű CD- és DVD-lejátszó, erősítő, hangszórók 

 Számítógép internetkapcsolattal 

 Hangtár, hozzáférhető hanganyag 

 

3. Alapcélok 

 

 Az ének-zene tantárgy a szakközépiskola 10. évfolyamán a NAT alábbi fejlesztési 

területeit képviseli hatékonyan: erkölcsi nevelés, nemzeti öntudat, hazafias nevelés, 

felelősségvállalás másokért, önkéntesség, médiatudatosságra nevelés, az önismeret és a társas 

kultúra fejlesztése, a testi és lelki egészségre nevelés. A kulcskompetenciák fejlesztésében 

pedig a következőket képes támogatni: esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség, 

anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, digitális kompetencia, 

kezdeményezőképesség, vállalkozói kompetencia, hatékony, önálló tanulás. 

A fentebb részletezett tantárgyi fejlesztési célok közül a szakközépiskolában az 

énekléshez és a zenehallgatáshoz kapcsolódó fejlesztés kerül előtérbe, illetve megjelenik a 

generatív, kreatív zenei tevékenység, amely segítheti a zenei önkifejező képességet és 
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örömteli, játékos formát is képviselhet a tanórán. A korábbi iskolaszakaszokhoz képest a 

kottaolvasás és a zenetörténeti, zeneelméleti befogadó tevékenység nem jelenik meg ebben az 

iskolatípusban. 

Ebben az életkorban a zenei stílusnak megfelelő előadásmód, a kommunikatív 

muzikalitás továbbfejlesztése áll a középpontban. Érdemes kisebb alkalmi együtténeklő 

csoportoknak is rendszeres funkcionális énekes feladatot adni (énekes néphagyomány 

felelevenítése, projektnapok zenei elemei, bensőséges közösségi-egyházi ünnepeken való 

aktív részvétel, osztályéneklési verseny, osztályindulók éneklése, „ki mit tud” stb.). 

Az elsajátított népzenei anyag néptánc élményekhez kapcsolódik. A táncházi lehetőség 

felkínálása, esetleg rendszeres, projektszerű vagy tömbösített órák formájában történő 

megvalósítása nagymértékben segíti a dalanyag funkcióba kerülését. Az énekes anyagban a 

klasszikus és populáris zenei műfajok szemelvényei mellett nagy jelentősége van a 

zenehallgatás anyagainak dúdoló, kísérő, csak a követés és a minél közelebbi megismerés, és 

nem a teljesítményszerű reprodukció igényével történő éneklésének is. A tanulók az énekelt 

dalok meghatározott zenei elemeit megfigyelik, tanári rávezetéssel tudatosítják, s felismerik 

kottaképről, esetleg tanári segítséggel reprodukálják, a zenei elemeket improvizációs és 

kreatív játékos feladatokkal gyakorolják. 

A zenehallgatásra ajánlott zeneirodalmi műalkotások többsége nagy lélegzetű, a 

kerettantervben ajánlott művek közül inkább kevesebbet tanítunk, de a választott műveket 

alaposan és sokféle részletre kiterjedően ismertetjük. A zenehallgatási anyag előkészítése és 

tanítása során törekszünk az infokommunikációs társadalomban elérhető gazdag 

médiatartalmak felhasználására (pl. letölthető multimédiás tartalmak, különböző 

interpretációk összehasonlítása). 

 

4. Ének –zene szakközépiskola 10. évfolyam 

a) Tematikai egységek 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció 

Éneklés 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás A felső tagozatban megismert népzenei és műzenei szemelvények 

elsajátítása során kialakult éneklési képességek, zenei ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanult dalanyag ébren tartása, használatával az éneklési készség 

fejlesztése. További dalkincsbővítés, a motivált és örömteli éneklés 

kialakítása, helyes énektechnikával és hangképzéssel. Stílusos, kifejező 

éneklésre való törekvés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zeneirodalmi szemelvények éneklése tiszta intonációval és helyes 

hangképzéssel az életkori sajátosságokat figyelembe véve (szükség 

esetén egyénre szabott kezdőhangról): 

Az alábbi stíluskorszakból egy-egy dal vagy dalrészlet éneklése, 

néhány rövid zenei téma:  

 gregorián, 

Magyar nyelv és 

irodalom: verbális 

kifejezőkészség 

fejlesztése, dalok 

szövege, költői 
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 reneszánsz, 

 barokk, 

 bécsi klasszikus, 

 romantikus, 

 XX. századi. 

 

Egyszólamú világi és egyházi vokális anyag, és hangszeres művek 

témái a zenehallgatás anyagából válogatva. 

 

Néhány populáris zenei szemelvény a zenehallgatás anyagából 

válogatva (a Zenehallgatási anyag megfelelő része a magyar szerzők, 

műveiből ad ajánlást). 

 

Magyar népzene és történeti dallamok (az alábbi tematikus 

csoportokból válogatva):  

 régi rétegű és új stílusú népdalok,  

 életfordulók, jeles napok dalai, 

 búcsúzók, keservesek, 

 pszalmodizáló népdalok, 

 balladák, 

 a táncházban énekelt népdalok, 

 virágénekek, diákdalok, 

 verbunkos dallamok. 

eszközök megfigyelése 

a zenei kifejezésben, 

magyar népballadák, 

virágénekek, 

szimbolika. 

 

Idegen nyelvek: más 

népek dalai eredeti 

szöveggel. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Népzene (ballada, pszalmodizáló dallam, sirató, táncház, népies műdal, 

verbunk, csárdás); egyházzene (zsoltár, korál, népének, spirituálé); világi 

zene (trubadúrének), dal (népdal, műdal, egyházi és világi dal, reneszánsz 

kórusdal, romantikus dal, szórakoztató zenei dal). 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció 

Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), 

kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Ritmikai és dallamvariálási készség, tonális és funkciós érzet, fejlődő 

formaérzék, harmóniai alapkészségek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A korábbi évek generatív és kreatív készségfejlesztés tevékenységeinek 

ismétlése a korosztály elvárható zenei képességének és jellemző 

érdeklődésének megfelelő zenei példákon keresztül 

személyiségfejlesztés.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ritmus, metrum: 

Összetett és aszimmetrikus metrumokhoz kapcsolódó improvizációs 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegalkotás egyszerű 
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gyakorlatok tapssal és ütőhangszerekkel, szabályos és szabálytalan 

hangsúlyozás, metrumváltások. 

 

Dallam: 

 Ismert dallamra új szöveg illesztése. 

 Versmegzenésítés. 

 A zenei és a szöveg hangsúlyai (prozódia) a gyakorlatban. 

 Klasszikus és populáris műfajok.  

 Zenei prozódia megfigyelése, reprodukciója. 
 
Harmónia: 

 Harmonikus és diszharmonikus együtthangzás, megismertetése, 

az adott lehetőségek szerinti megszólaltatása (csoportban). 
 
Rögtönzés lehetőségeinek bemutatása: 

 Az énekes és zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó 

dallamalkotási módok:  

 recitálás – zsoltártónus, recitativo,  

 díszítés a népzenében és műzenében,  

 Ismert dallamhoz ritmuskíséret vagy adott ritmuskísérethez 

dallamalkotás. 

 Egyszerű ritmus és harmónia kíséret alkotása: 

a) osztinátó, 

b) dudabasszus, 

c) orgonapont, 

d) T-D ingamozgás, 

e) tercelés. 

 

Kreatív közreműködés a tanult ritmikai, metrikai, dallami és 

harmóniai elemekből létrehozott és a tanult formai eszközökkel 

szerkesztett kompozíciók megszólaltatásában. 

dallamra, 

versmegzenésítés, 

szöveg hangsúlyok, 

prozódia. 

 

Idegen nyelvek: idegen 

nyelvű szövegek és 

fordításainak 

összehasonlítása a 

prozódia 

szempontjából. 

 

Matematika: absztrakt 

gondolkodás 

fejlesztése a zenei 

formákon keresztül. 

 

Vizuális kultúra: 

önkifejezés, érzelmek 

kifejezése többféle 

eszközzel. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Zenei szerkesztésmód (egyszólamú dallamalkotás, recitálás, recitativo), 

metrumfajta (egyszerű, összetett,), szabályos és szabálytalan 

hangsúlyozás, prozódia. tonika-domináns (T-D).  

   

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei befogadás 

Zenehallgatás 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás A zenemű gondolati tartalmát közvetítő kifejezőeszközök 

átélésének és értelmezésének képessége. A korábban tanult 

jellegzetes zeneművek részleteinek felismerése. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A befogadói kompetencia erősítése, az ismeretek kronológiai 

rendszerezésével. Tájékozottság a zeneművek műfajában és a zenei 

stílusokban. Önálló elemzés, véleménykifejtés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az alábbi szempontok alapján válogatott és meghallgatott zenei 

részletek felismerése. 

Népzene: 

Népdal, hangszeres népzene, népies műdal, cigányzene. 

 

Klasszikus zene: 

Az európai műzene kialakulása napjaink zenéjéig – legfontosabb 

stílusjegyek, műfajok és zeneszerzők. 

Középkor és reneszánsz – az egyszólamúságból a többszólamúság 

első virágkoráig (gregorián, reneszánsz műfajok: motetta, madrigál). 

Barokk – a hangszeres műfajok és az opera kialakulása (concertáló 

stílus, basso continuo, monódia, fúga, korál, passió).  

XVII–XVIII. századi magyar műzene (Kájoni-kódex, Lőcsei kézirat, 

Vietórisz-kódex anyagából). 

Bihari János, Lavotta János és Csermák Antal verbunkos zenéje. 

Bécsi klasszika – a klasszikus zenei formák és műfajok (szonáta elvű 

formai építkezés, kamarazene, szimfónia, opera buffa), Haydn, 

Mozart, Beethoven. 

Romantika – dalciklus, hangszeres előadási darabok, opera és 

zenedráma (nemzeti jelleg a zenében, hangszeres virtuozitás, 

összművészet, az érzelmek szélsőséges megjelenítése, miniatűr 

kompozíciók és monumentalitás – formai és dallami jellemzők: 

szabad formák, kromatikus dallamalkotás, díszítés). 

A századforduló és a XX. század zenéje – a stílusegység felbomlása, 

új zenei irányzatok (impresszionizmus, verizmus, dodekafónia, 

avantgárd, experimentális zene, expresszionizmus, elektronikus 

zene). 

Korunk zenéje a második világháborútól napjainkig. 

Magyar nyelv és 

irodalom: a műzene 

irodalmi kapcsolódásai, 

átköltés, humor. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: a zene 

történelmi 

kapcsolódásai, zene a 

főúri rezidenciákon, 

zene a liturgiában, 

polgárosodás és a 

nyilvános 

koncerttermek, 

operaházak. 

 

Idegen nyelvek: 

zenehallgatási anyag 

idegen nyelven.  

 

Vizuális kultúra: 

önkifejezés, érzelmek 

kifejezése többféle 

eszközzel. 

 

Informatika: zenei 

információgyűjtés az 

internet segítségével. 
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A klasszikus zenén túl: 

Szemelvények a jazz zene kezdeteitől napjainkig, 

a beat és a klasszikus rock,  

a világzene, 

a zenés színház – rockopera,  

a szórakoztató zene műfajai,  

filmzene és alkalmazott zene. 

A mai populáris zene irányzatai.  

A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás 

szándékának erősítése (pl. hangverseny-látogatás motivációs 

szerepének felhasználásával). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Stílusjegy, műfaj.  

 

b) A fejlesztés várt eredményei 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

A tanulók az énekes anyagból 10 dalt és műrészletet emlékezetből 

kifejezően énekelnek csoportosan. 

Képesek néhány dallamból (népdal, műdal, zenei téma) álló csokor 

felidézésére egy-egy témán, műfajon, stíluskörön belül is. 

Egyszerűbb kánonok éneklése csoportosan.  

A tanulók a generatív tevékenységek eredményeként érzékelik, 

felismerik a zenei kifejezés, a forma, a műfaj és a zenei eszközök közti 

összefüggéseket. 

Képesek a műalkotások üzenetét felismerni, a bennük megjelenő sors- és 

magatartásmintákat értelmezni, gondolatiságukat, morális és humánus 

tartalmukat megérteni. 

A kiemelkedő zenei műalkotások megismerése által korunk kulturális 

sokszínűségében eligazodnak. 

A tanulók sokféle zenei stílust, korszakot, zeneművet megismertek (min. 

10 alkotás). 

Tudnak tájékozódni a legfontosabb műfajokban és a stíluskorszakokban. 

A műveket kontextusba helyezve képesek saját élményeket is felidézni, 

választásaikat meg tudják indokolni. 

Különbséget tudnak tenni világi zene, egyházzene, szórakoztató, 

alkalmazott zene, programzene, abszolút zene között. 
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c) Zenehallgatás  

(1) Klasszikus zenei anyag 

Az alábbi felsorolás ajánlásokat tartalmaz. A zeneművek megadott listája a tanár egyéni 

választása szerint módosítható. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-

zene óra keretei között csak részletek meghallgatására van mód (pl. szimfóniatétel, daljáték, 

opera). A megfelelő részletek kiválasztásához a fejlesztési céloknál meghatározott tartalmak 

adnak iránymutatást. A jazz és a populáris zenei műfajok megismerése a 7–8. évfolyam 

ajánlásaihoz hasonlóan folytatódik, kiegészítve ajánlott magyar művekkel. 

A szakközépiskolai ének-zene óra időkeretéhez igazítható az ajánlott művek alapján a 

meghallgatandó művek iskolai jegyzéke. 

 

Népdal, hangszeres népzene, nemzetiségeink népzenéje, népies műdal, cigányzene, verbunkos 

zene, romantikus szerzők nemzeti táncai (Chopin, Brahms, Dvořák). 

Gregorián ének és ortodox egyházi zene. 

Trubadúr és minnesänger dalok (pl. Adam de la Halle, Moniot de Arras, Walter von der 

Vogelweide, Neidhart von Reuenthal). 

Claudio Monteverdi: Orfeo – opera, Boldog lelkek tánca 

Johann Sebastian Bach: János-passió (Zárókórus és korál) 

Johann Sebastian Bach: d-moll toccata és fúga, BWV 565  

Georg Friedrich Händel: Messiás – oratórium, részletek 

Antonio Vivaldi: Il cimento dell'armonia e dell'inventione, Op. VIII. – hegedűversenyek, 

(részletek, pl.: A tengeri vihar stb.) 

Joseph Haydn: G-dúr, „Üstdobütés” szimfónia, Hob.I:94 

W.A. Mozart: A varázsfuvola – részletek 

Ludwig van Beethoven: IX. (d-moll) szimfónia, Op. 125 – zárótétel 

Franz Schubert: Erlkönig, Op. 1. D. 328   

Felix Mendelssohn-Bartholdy: Szentivánéji álom, Op. 21 – Tündér-scherzo, Nászinduló 

Erkel Ferenc: Bánk bán – részletek 

Robert Schumann: Dichterliebe, Op. 48 – részletek 

Liszt Ferenc: Magyar rapszódiák, S. 244 – részletek 

Liszt Ferenc: Les preludes – szimfonikus költemény 

Giuseppe Verdi: A trubadúr – részletek 

Richard Wagner: A nürnbergi mesterdalnokok (Die Meistersinger von Nürnberg) – nyitány 

Richard Wagner: A walkür – A walkürök lovaglása 

Giacomo Puccini: Pillangókisasszony (Madama Butterfly) – opera – részletek 

Gustav Mahler: V. (cisz-moll) szimfónia, IV. tétel Adagietto 

Szergej Rachmanyinov: Vocalise, Op. 34 No. 14 

Claude Debussy: Clair de lune (Holdfény) 

Maurice Ravel: Bolero 

Carl Orff: Carmina Burana 

Bartók Béla: Divertimento, BB 118 1. tétel 

Bartók Béla: Gyermekeknek – részletek 

Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus 

Kodály Zoltán: Gyermek és nőikarok, Vegyeskarok – szemelvények 

Kurtág György: József Attila-töredékek 

Arnold Schönberg: Pierrot Lunaire, Op. 21 

John Cage: In a living room. 
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Arvo Pärt: Magnificat 

Steve Reich: Zene 18 zenészre (Music for 18 Musicians). 

Eötvös Péter: Mese (1968), Tücsökzene (1970)  

(2) Populáris zenei szemelvények 

A szakközépiskola 10. évfolyamának énekes és a zenehallgatási anyagában megjelennek a 

klasszikus kompozíciós műalkotásokon és a népzenén kívül eső műfajok is. A tanárok 

munkáját ezen a területen segíti Gonda János: A populáris zene antológiája c. munkája és 

további írásai. A külföldi anyagot elsősorban zenehallgatásra javasoljuk, míg a magyar 

anyagot éneklésre. A dalokat a tanár vagy a növendékek kísérhetik gitárral és/vagy zongorán. 

 

CÍM SZERZŐ ELŐADÓ 

A hetedik Póka – József Attila Hobo Blues Band 

Apám hitte 

Presser, Zorán – Dusán, 

Presser Zorán 

Az utcán Szörényi – Bródy Illés együttes 

Azért vannak a jó barátok Máté Péter – S. Nagy István Máté Péter 

Budapest 

Cseh Tamás – Másik János – 

Bereményi Géza Cseh Tamás 

Európa 

Varga Miklós – Varga 

Mihály Varga Miklós 

Felkelt a napunk… Szörényi – Bródy Illés együttes 

Gyöngyhajú lány Presser – Adamis Omega 

Ha én rózsa volnék Szörényi – Bródy Koncz Zuzsa 

Ha itt lennél velem Republic együttes Republic 

Ilyenek voltunk Kovács Ákos Ákos 

Iskolatáska Hajdú – Demjén Bergendy együttes 

Könnyű álmot hozzon az éj Várkonyi – Miklós Charlie 

Levél a távolból Szörényi – Bródy Fonográf 

Mama kérlek Bródy János Koncz Zsuzsa 

Miénk itt a tér Presser – Adamis LGT 

Miért hagytuk, hogy így legyen? Szörényi – Bródy Illés együttes 

Mondd, hogy nem haragszol Szörényi – Bródy Fonográf 

Most múlik pontosan Kiss Tibor Quimby 

Ne várd a májust Bródy János Zorán 

Nemzeti dal 

Tolcsvai László – Petőfi 

Sándor Tolcsvai László 

Nézz az ég felé Lerch István – Horváth Attila Charlie 

Szállj fel magasra Gallai Péter – Köves Miklós Piramis 

Szólj rám, ha hangosan énekelek Presser Gábor LGT 

Te majd kézen fogsz és 

hazavezetsz Presser Gábor Presser Gábor 

Ugye mi jó barátok vagyunk Presser – Dusán LGT, Zorán, Demjén 

Valaki mondja meg Presser – Adamis Presser Gábor 

Várj, míg felkel majd a nap Lerch – Demjén V'Moto-Rock 

Zene nélkül mit érek én Máté Péter Máté Péter 
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C. Vizuális Kultúra 

1. Általános tudnivalók 

A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ 

jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez és megítéléséhez 

környezetünk értő alakításához. A tantárgy így nemcsak a képző- és iparművészet területeinek 

a feldolgozásával foglalkozik tehát, hanem tartalmai közé emeli a vizuális jelenségek, 

közlések olyan köznapi formáinak vizsgálatát is, mint a tömegkommunikáció vizuális 

megjelenései, a legújabb elektronikus médiumokhoz kapcsolódó jelenségek és az épített, 

alakított környezet. A képzőművészet, vizuális kommunikáció, tárgy- és környezetkultúra a 

vizuális kultúra tantárgynak olyan részterületei, amelyeknek a tartalmai végigkísérik a 

közoktatásban a vizuális nevelést, ám a különböző iskolaszakaszokban különböző módon 

kapnak hangsúlyt. Ezek a részterületek azonban a legfontosabb tartalmakat biztosítják csupán 

a fejlesztéshez, hisz hatékony fejlesztés csakis komplex feladatokban, egymással összefüggő 

feladatsorokban értelmezhető. A tantárgy oktatása tevékenység-, illetve gyakorlatközpontú, 

ahol alapvető fontosságú a játékos-kreatív szemlélet, valamint az, hogy a tantárgy 

tartalmainak feldolgozása komplex, folyamatorientált megközelítésben történjen, így a 

projektmódszer eszközét is felhasználja a tanítás-tanulás folyamatában. 

A NAT fejlesztési feladatainak alapján a vizuális kultúra tantárgy gyakorlati 

tevékenységeinek fontos célja az érzéki tapasztalás, a környezettel való közvetlen kapcsolat 

fenntartása, erősítése, ezáltal a közvetlen tapasztalatszerzés, az anyagokkal való érintkezés, az 

érzékelés érzékenységének fokozása. További cél tudatosítani az érzékelés különböző 

formáinak (például látás, hallás, kinetikus érzékelés) kapcsolatát, amely a számítógépes 

környezet bevonásával képes egy újabb, „más minőségű” intermediális szemléletet is 

kialakítani. A fejlesztés átfogó célja segíteni a tanulókat abban, hogy képesek legyenek az 

őket érő a hatalmas mennyiségű vizuális és térbeli információt, számtalan spontán vizuális 

hatást minél magasabb szinten, kritikusan feldolgozni, a megfelelő szelekciót elvégezni, 

értelmezni, továbbá ezzel kapcsolatos önálló véleményt megfogalmazni, illetve segíteni a 

művészi és köznapi vizuális közlések pontos értelmezését, továbbá fokozni az alkotómunka 

során a vizuális közlés és kifejezés árnyalt megjelenítését. Meghatározó szerepe miatt fontos a 

vizuális környezet alapját képező épített környezet iránti tudatosság fejlesztése a tapasztalás, 

értelmezés, alkotás folyamatán keresztül. A vizuális nevelés kiemelt fontosságú feladata a 

kreativitás működtetése, fejlesztése, a kreatív képességek kibontakoztatása. Nagy hangsúlyt 

kap a kreatív problémamegoldás folyamatának és módszereinek tudatosítása, mélyítése. A 

fejlesztés célja az örömteli, élményt nyújtó, a személyes megnyilvánulásnak legnagyobb teret 

engedő alkotótevékenység megszerettetése, ezáltal a motiváció fokozása, egy szélesebb 

értelemben vett alkotó magatartás kialakítása. Cél továbbá a problémamegoldó képesség 

erősítése, hisz a feladatok önálló megoldása bizonyos rutinok, készségek kialakításával 

kezdődik, majd az egyre önállóbban végzett tevékenységeken keresztül jut el a 

projektfeladatok önálló megoldásáig. A tanulók önismeretének, önkritikájának, 

önértékelésének fejlesztése kritikai szemléletmód kialakításával a gyakorlati tevékenységeken 

keresztül valósul meg, amelyek mindegyike – eredeti céljától függetlenül is – 

személyiségfejlesztő hatású. Motiváló hatásuk mellett segítik az érzelmi gazdagodást, az 

empátia, az intuíció fejlesztését, az önálló ízlés, a belső igényesség kialakulását, az 

önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. 

Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának fontos alapelve azonban, hogy a 

művészeti nevelés valójában művészettel nevelésként értelmezendő, hisz a közoktatásban a 

művészet nem lehet célja, csupán eszköze a nevelésnek, azaz egy közismereti tárgy közvetlen 

feladata nem lehet a „művészképzés”.  
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A fenti célok és szemlélet megvalósítását segíti a kerettanterv, amely konkrét 

módszertani segítséget nem biztosít, hisz ez nem feladata, de a fejlesztési követelmények 

részletezésével teszi konkrétabbá az elvárható fejlesztés irányát. A kerettanterv – némileg 

eltérően a NAT kompetenciafejlesztő kiindulópontjától – a vizuális kultúra részterületei 

szerint („Kifejezés, képzőművészet”, „Vizuális kommunikáció”, „Tárgy- és 

környezetkultúra”) szervezi a fejlesztés követelményeit. Az említett részterületeket, gyakran 

további tematikai egységekre bontja, és ezeken belül fogalmazza meg a fejlesztés 

követelményeit, amelyekhez ajánlott óraszámokat is feltüntet. Természetesen sem a tematikai 

egységek, sem a tematikai egységekbe foglalt tantervi követelmények sorrendje nem jelez 

semmiféle időrendi sorrendet vagy logikai kapcsolatot, illetve egy-egy fejlesztési 

követelmény nem azonos egy-egy tanóra tananyagával. Az optimális tartalomtervezés a 

különböző tartalmi egységek követelményeit összekapcsolja a tanórán, azaz a helyi 

tantervkészítés, még inkább a tanmenet-összeállítás folyamán a tematikai egységeket 

rugalmasan kell kezelni, a tanulásszervezés felépítésének logikáját követve felhasználni, az 

adott évfolyamra ajánlott óraszám figyelembevételével. Egy-egy tematikai egységen belül 

megjelenő fejlesztési követelmények nézőpontja a célzott tanulói tevékenység, amelynek 

megfogalmazása folyamatcentrikus. Ezen belül a sok esetben megjelenő konkrét példák 

segítik az adott követelmény pontosabb értelmezését, így támogatva a kerettantervet 

felhasználó szaktanárokat a tanmenet megtervezésében, illetve ötleteket adnak konkrét 

fejlesztő feladatok megalkotásához. A példák tehát természetesen nem kötelezőek, csupán a 

további tervezést segítik. A kerettanterv összességében az adott iskolaszakaszokra fogalmazza 

meg a fejlesztési tartalmakat, a hozzárendelt óraszámokkal, amelyeknek csak a 90%-ára ad 

kötelező tartalmat, míg a fennmaradó 10% szabad felhasználást biztosít a helyi tervezés során. 

 

2. Alapcélok 

Ebben az iskolaszakaszban – csakúgy, mint eddig – a vizuális kultúra tantárgy az 

esztétikai, művészeti nevelés érdekében végzi fő tevékenységeit, azonban egyre nagyobb 

hangsúlyt kap a kritikai gondolkodás és problémamegoldó gondolkodás, illetve a szociális 

érzékenység fejlesztése. A felnőtté válás folyamatában különösen fontos az önismeret, a reális 

önértékelés erősítése, amely kiváltképp a tantárgy sajátosságából eredő alkotótevékenységhez 

kapcsolódó, egyénre szabott feladatokon keresztül érhető el. Ugyanakkor egyrészt a 

fejlesztési cél tartalmaként választott társadalmi problémák vizsgálata, másrészt a tantárgy 

jellemző módszertanából következő munkamódszer (pl. gyakori csoportmunka), erősítik a 

szociális kompetenciát, az egymás iránt érzett felelősségvállalást. 

A médiatudatosság fejlesztését különösen indokolja a kortárs társadalom igénye, 

amely a fiatalok médiahasználati szokásai miatt egyre fontosabb szerepet kap az adott 

iskolaszakaszban. E fejlesztés fontosságának hangsúlyozása különösen indokolt az adott 

tantárgyban, hisz az információs csatornák gazdagodása a szöveges információ befogadás 

mellé felzárkóztatja a vizuális információk tudatos befogadásának fontosságát is, mivel az 

információk forrása és jellege alapján szöveg és kép együtt értelmezése napjainkban 

gyakoribb jelenség valós élethelyzetekben. A médiatudatosság fejlesztésének tehát egyre 

fontosabb aspektusa a vizuális megfigyelés és értelmezés segítségével megvalósuló 

médiahasználat és médiaértés. 

A fentiekből is következik, hogy e korosztályban kevésbé a kifejező szándékú rajzi, 

festészeti produktumok létrehozása a cél, mint inkább a technikai médiumok felhasználásával 

létrehozható produktumok elkészítése, amely egyúttal hozzájárul a digitális kompetencia 

fejlesztéséhez, illetve a közvetlen környezet, a mindennapi vizuális jelenségeinek értelmezése. 

Ebben az iskolaszakaszban a vizuális kultúra részterületei közül a „Vizuális 
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kommunikációhoz” kapcsolódó fejlesztés kerül előtérbe, amely közvetlen kapcsolatban van a 

médiafogyasztás tudatosságának erősítésével, illetve a „Tárgy- és környezetkultúra” 

részterület vizsgálatával a környezettudatos életforma jelentőségének megértése és elfogadása 

nyer fontosságot. Miután a tantárgy kultúraközvetítő szerepe ebben az iskolatípusban is erős, 

egyre lényegesebb a befogadó tevékenység jelenléte a tanórán, méghozzá más kapcsolódó 

tárgyakban szerzett ismeretek, tapasztalatok koherens felhasználásával. Az alsóbb 

iskolaszakaszban (5–8. évfolyamon) a gyerekek már ismerkedtek a különböző kultúrák és 

korok vizuális művészeti megjelenéseivel, adott esetben kronologikus változásaival, e 

szakaszban az ismeretek rendszerezése, szintézise, illetve az adott órakeretben a kronologikus 

megközelítés helyett a tematikus alapon rendezett tartalomfeldolgozás, egy problémaközpontú 

közvetítés ígér hatékonyságot.  

 

3. Vizuális kultúra szakközépiskola 10. évfolyam 

a) Tematikai egységek 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kifejezés, képzőművészet 

A művészi közlés, mű és jelentése 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A vizuális kifejezés eszközeinek felhasználása az alkotómunka és 

a vizuális elemzés során. Önkifejezés alkalmazása az alkotó 

tevékenységekben. A művészet stíluskorszakait reprezentáló 

legfontosabb művészeti alkotások, alkotók felismerése, jelentőségének 

megértése. A vizuális kifejezés eszközeinek felismerése és használata 

műelemzés során. A megfigyelés segítségével műelemző módszerek 

alkalmazása. Különböző ábrázolási rendszerek felismerése, értékelése 

műalkotásokon.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Érzelmek, hangulatok, személyes gondolatok önálló vizuális 

megjelenítése. A kifejezésnek megfelelő kompozíció használata. 

Megfigyelt és elképzelt téri helyzetek ábrázolása. Önálló vélemény 

megfogalmazása saját és mások munkáiról. Művészettörténeti 

stíluskorszakok és irányzatok, témák, illetve problémakörök önálló 

értelmezése többféle szempont alapján. Vizuális esztétikai jellegű 

értékítéletek megfogalmazása elemzésekben, illetve érvényre juttatása az 

alkotó feladatokban. Összehasonlítás során önállóan kialakított 

szempontok érvényesítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

 Művészeti alkotások kifejező, sajátos átdolgozása, 

átírása, parafrázis készítése (pl. színesből fekete-fehér 

vagy monokróm megjelenítés, kép kiegészítése sajátos 

elemekkel vagy részletekkel). 

 Különböző színekkel (pl. telített, derített, hideg, meleg 

színek) hangulati hatás kifejező megjelenítése (pl. 

feszültség, nyugalom). 

 Tematikus ábrázolások elemzése a művészetben (pl. 

emberábrázolás, térábrázolás, mozgásábrázolás), 

legfontosabb változások lényegének kiemelése és 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

korstílusok, irányzatok 

társadalmi és kulturális háttere. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Irodalmi szöveg értelmezése. 

Szöveg és kép kapcsolata. 

Stílusirányzatok, 

stíluskorszakok irodalmi 

jellemzői, képzőművészeti 
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összegzése a különböző művészettörténeti korszakokban. 

 Kortárs művészeti megoldások (pl. intermediális 

megjelenítés, eseményművészet) feldolgozása: gyűjtés, 

elemzés, értelmezés és az eredmények bemutatása adott 

vagy önállóan választott társadalmi probléma 

feldolgozása kapcsán (pl. kirekesztés, megkülönböztetés, 

környezetszennyezés, szegénység). 

párhuzamok. 

Könyvtárhasználat. 

 

Ének-zene: Zenei kifejezés. 

Művészettörténeti és 

zenetörténeti összefüggések 

(korszakok, stílusok 

kiemelkedő alkotók, műfajok).  

Zenei befogadói tapasztalatok. 

 

Informatika: számítógépes 

képszerkesztő program 

felhasználó szintű alkalmazása. 

(1) K

u

l

c

k 

Látvány- és műelemzés, korszak, korstílus, stílusirányzat, képzőművészeti 

műfaj, műtípus, avantgárd, avantgárd irányzat, nonfiguratív megjelenítés, 

kortárs képzőművészet, kompozíció, képkivágás, kontraszt, komplementer, 

digitális képfeldolgozás, intermediális műfaj, absztrakció, stilizálás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Vizuális kommunikáció 

Történet - kép – szöveg 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Tér-időbeni változások, folyamatok képi tagolásának pontos 

értelmezése és értelmezhető megjelenítése képsorozatokkal. Mozgóképi 

kifejezőeszközök vizuális értelmezése. Nem vizuális természetű 

információk érzékletes, képi megfogalmazása. A vizuális 

kommunikáció különböző formáinak megkülönböztetése és 

értelmezése. A technikai képalkotás lehetőségeinek ismerete és 

megértése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A technikai médiumok képalkotó módszereinek megismerése. Vizuális 

közlés szöveggel és képpel különböző célok érdekében. Összetett 

vizuális kommunikációt szolgáló megjelenés tervezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

 Megadott (pl. „A ma hősei”, „Élet a településemen”) vagy 

szabadon választott téma alapján komplex mozgóképi 

megjelenés tervezése (pl. kép-/”fotó”-regény, story-board 

készítése) a legfőbb audiovizuális kifejezési eszközök 

tudatosítása céljából. A story-board és a képregény 

műfajának összehasonlítása. 

 Összetettebb vizuális közlés megvalósítása kép és szöveg 

együttes, összefonódó használatával (pl. saját készítésű 

fotóönarckép, majd a képhez – a tartalmat módosító – szöveg 

társítása, grafikai kivitelezése), elsősorban a 

jelentésmódosulások tudatosításának céljával. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: A 

figyelemirányítás, a 

hangulatteremtés és az 

értelmezés legfontosabb 

eszközei. Fényviszonyok, 

mozgás, szerepjáték 

hatásmechanizmusa. 

 

 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Az idő- és térmegjelölések 
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értelmezése. Elbeszélő, 

nézőpont, történetmondás. 

Ábrák, képek, illusztrációk 

kapcsolata a szöveggel. A 

számítógépes szövegvilág; 

az elektronikus 

tömegkommunikáció.  

 

Informatika: Információk 

és a közlési cél. A 

médiumok, közléstípusok 

tartalmi megbízhatósága, 

esztétikai értéke. 

(2) K

u

k 

Story-board, forgatókönyv, képregény, montázselv, beállítás, jelenet, 

narráció, tipográfia: betűméret és stílus, oldalrendezés, oldalpár, kép és 

szöveg, kompozíció, borító; intermédia. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Vizuális kommunikáció 

Tömegkommunikációs eszközök 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás A vizuális kommunikáció különböző formáinak csoportosítása. A 

reklám hatásmechanizmusának elemzése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tömegkommunikáció eszközeinek és formáinak ismerete, 

csoportosítása, értelmezése. Vizuális reklámok értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

 A tömegmédiumok alaptulajdonságainak, hordozóinak (pl. 

újság, DVD), intézményeinek, csatornáinak és funkcióinak 

(pl. hírközlés, szórakoztatás, reklám) csoportosítása, 

elemzése rendszerező feladatok megoldásán keresztül. 

 A tapasztalati valóság és a médiában megjelenő reprezentált 

valóság viszonyának feltárása (pl. helyzetgyakorlatok 

segítségével, videokamerával rögzítve) a 

tömegkommunikáció eszközeinek és formáinak 

elmélyültebb ismerete és megértése érdekében. 

 A tv-reklám és a videoklip sajátosságainak elemzése 

különféle szempontok alapján (pl. hangulatkeltés, montázs, 

sztereotípia, eredeti megoldások, célközönség) a 

valószerűség, a hatásmechanizmus problémakörének 

felismerése, tudatosítása érdekében. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

Tömegtájékoztatás. 

Médiaipar működése. 

Kultúra és tömegkultúra, 

jelenségek a médiában. 

Virtuális valóság. 

Sztereotípia, reprezentáció. 

Műfajfilm, szerzői film. A 

reklám hatásmechanizmusa. 

Valóságábrázolás és 

hitelesség, valószerűség, 

virtuális valóság. A 

figyelemirányítás, a 

hangulatteremtés és az 

értelmezés legfontosabb 

eszközei. 

 

Dráma és tánc: 

Improvizáció. 

Jellemábrázolás 
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technikák a médiában. 
 
Ének-zene: populáris zenei 

stílusok. 
 
Matematika: 

rendszeralkotás: elemek 

elrendezése különféle 

szempontok szerint, 

rendszerezést segítő 

eszközök használata, 

készítése. 
 
Magyar nyelv és irodalom: 

Médiaszövegek jellemzői. A 

személyközi kommunikáció. 

Különféle beszédműfajok 

kommunikációs 

technikáinak alkalmazása és 

értékelése hétköznapi 

kommunikációs 

helyzetekben, a 

tömegkommunikációban. 
 
Fizika: információs és 

kommunikációs rendszerek 

felépítése, jelentőségük. 
 
Informatika: A 

kommunikációs eszközök 

hatása a mindennapi életre 

és a társadalomra. Globális 

információs társadalom. A 

fogyasztói viselkedést 

befolyásoló tényezők. 

(3) K

u

m

a

k 

Közvetett kommunikáció, média, médium, nyomtatott és elektronikus 

sajtó, televízió, közszolgálati, kereskedelmi és közösségi televízió, 

internet, hírközlés, reklám, tapasztalati és reprezentált valóság, 

sztereotípia, célközönség, valószerűség, hitelesség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

A vizuális környezetben megfigyelhető téri helyzetek, színviszonyok 

pontos értelmezése és szöveges megfogalmazása. Megfigyelések 

alapján a vizuális közlések érdekében különböző rajzi technikák 

alkalmazása. Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos 

információk gyűjtése. Tárgykészítő, kézműves technikák alkalmazása. 

Gyakorlati feladatok önálló előkészítése.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Jelenségek, látványok vizuális megfigyelése és értelmezése során 

célirányos szempontok kiválasztása. Tárgyak, épületek felmérése, 

elemzése, értelmezése adott szempontok alapján. Az adott tárgynak 

megfelelő tárgykészítő technikák alkalmazása. Problémamegoldás a 

tervezés során. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

 Tárgy- és épülettervezés a közvetlen környezet valós 

problémáira (pl. iskolai szelektív hulladékgyűjtő, iskolai 

„dühöngő”) a műszaki jellegű ábrázolás legfontosabb 

sajátosságainak az alkalmazásával (pl. méretezés, vonalfajták, 

több nézet), szabadkézi rajzban. 

 Belső terek, tárgyak átalakítása meghatározott célok (pl. 

közösségi terek intim részeinek kialakítása, hulladék kreatív 

újrahasznosítása) érdekében. Az ötletek szemléltetése 

tervvázlatok és/vagy makett, modell formájában. 

Matematika: Méretezés. 

Gondolatmenet 

követése. Absztrahálás, 

konkretizálás. 

Rendszeralkotás: 

elemek elrendezése 

adott szempontok 

szerint. 

 

Biológia-egészségtan: 

Lakókörnyezet és 

természetes élőhelyek. 

(4) K

a

k 

Tervezés, felmérés, térelrendezés, műszaki ábrázolás, környezettudatos 

magatartás, környezetvédelem. Funkció, funkcionalizmus, díszlet, makett, 

modell 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tárgy- és környezetkultúra 

Az épített környezet története 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Azonosságok és különbségek célirányos megkülönböztetése az 

elemzésben. Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos 

információk gyűjtés. A látott jelenségek elemzéséhez, értelmezéséhez 

szükséges szempontok megértése. Önálló kérdések megfogalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális környezet, tárgyak vizuális megfigyelése és a látvány 

értelmezése során célirányos szempontok kiválasztása. Különböző korú 

és típusú tárgyak, épületek pontos összehasonlítása különböző 

szempontok alapján, a következtetések célirányos megfogalmazásával. 

Különböző korokból származó épületek, tárgyak megkülönböztetése 

különböző szempontok alapján. A múlt tárgyi emlékeinek értékelése, 

jelentőségének megértése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

 A divat fogalmának (pl. öltözködés, viselkedésforma, zene, 

lakberendezés területén) elemző vizsgálata és értelmezése (pl. 

szubkultúrák viszonya a divathoz) a közvetlen környezetben 

tapasztalható példákon keresztül. 

 A hagyományos és a modern társadalmak épületeinek, 

tárgykultúrájának (pl. lakóház, szakrális terek, öltözet, 

lakberendezési tárgyak) elemző vizsgálata tematikusan 

kiválasztott példák alapján (pl. közösségi terek az építészet 

Magyar nyelv és 

irodalom: Esztétikai 

minőségek. Toposz, 

archetípus állandó és 

változó jelentésköre. 

Könyvtárhasználat. 
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történetében, kézműves technikával készült egyedi tárgyak, 

modern használati tárgyak), a legfontosabb karakterjegyek 

megkülönböztetésével. 

 A környezetalakítás fenntarthatóságot szolgáló lehetőségeinek 

elemző vizsgálata és értelmezése konkrét példákon keresztül (pl. 

ökoház). 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: Társadalmi 

jelenségek értékelése. 

Társadalmi normák. 

Technológiai fejlődés. 

Fogyasztói társadalom. 

 

Biológia-egészségtan; 

földrajz: Környezet 

fogalmának 

értelmezése. Helyi 

természet- és 

környezetvédelmi 

problémák felismerése. 

Környezettudatos 

magatartás, 

fenntarthatóság. 

(5) K

u

a

k 

Alaprajztípus, alátámasztó és áthidaló elem, oszloprend, homlokzatosztás, 

megalitikus építészet, egyházi építészet, palota, lakóház, stíluskeveredés, 

divat, szubkultúra, design, funkcionalizmus. 

 

b) Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 

 

A szemléltetésre ajánlott műtípusok, művek, alkotók tematikus kiválasztására a 

részletes érettségi vizsgakövetelmény műlistája az irányadó. E listában kronológiai 

sorrendben találhatók a feldolgozásra ajánlott művek az őskortól napjainkig. A listában a 

képzőművészeti alkotásokon kívül, jelentősebb, stílusteremtő tárgyak, tárgytípusok, fotók, 

népművészeti és Európán kívüli kultúrák műtárgyai és tárgyi emlékei is megtalálhatók.  

A válogatás fontos szempontja, hogy a bemutatott művek az egyetemes 

művészettörténet legjelentősebb és tipikus műveivel szemléltessék a témát, illetve hangsúlyt 

kapjanak a magyar művészettörténetben megtalálható leglényegesebb példák is. A részletes 

érettségi vizsgakövetelmény műlistájában ajánlott műveken és alkotókon kívül adott témák 

szemléltetésére további műtípusok és művek is felhasználhatók. A tananyag tematikus 

szempontú megközelítése ajánlott, így a válogatás fontos szempontja, hogy az adott téma 

függvényében ne csak művészettörténeti, hanem nyitottabban értelmezett kultúrtörténeti, 

építészet- és tárgytörténeti példák is bemutatásra kerüljenek, továbbá hogy adott esetben a 

magas művészet példáin kívül populárisabb irányzatok egyformán szemléltessék az adott 

tartalmat, illetve hogy tértől (pl. Európán kívüli kultúrákból származó művek) és időtől (pl. 

akár kortárs művek) független példák is bemutassák a tananyagot. Fontos továbbá, hogy a 

vizuális kommunikáció, valamint a tárgy- és környezetkultúra részterületek szemléltetéséhez 

a kortárs kultúrából, a történelmi korokból, illetve a közelmúltból származó példákat is 

felhasználhatjuk. 

c) A fejlesztés várt eredményei 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló kiválasztása. 
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évfolyamos ciklus 

végén 
 A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek alkalmazása az 

alkotótevékenység és a vizuális jelenségek elemzése, értelmezése 

során. 

 Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének szándéknak 

megfelelő pontos értelmezése, és egyszerű mozgóképi közlések 

elkészítése. 

 Alapvetően közlő funkcióban lévő képi vagy képi és szöveges 

megjelenések árnyalt értelmezése. 

 Médiatudatos gondolkodás, a tömegkommunikációs eszközök és 

formák rendszerező feldolgozása.  

 A tervezett, alakított környezet legfontosabb társadalmi 

összefüggéseinek megértése. 

 Tanult vizuális technikák célnak megfelelő alkalmazása 

alkotótevékenységekben. 

 Kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok meghatározó 

példáinak felismerése. 

 Megfigyelt vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése, 

összehasonlítása műelemző módszerek alkalmazásával. 

 Adott vizuális problémakkal kapcsolatban önálló kérdések 

megfogalmazása. 

 A kreatív problémamegoldás lépéseinek alkalmazása. 

 Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 
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VII. TESTNEVELÉS ÉS SPORT 

A. „Mindennapos testnevelés” céljai 
A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva – 

ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához 

szükséges ismereteket és mozgásos tevékenységeket és az ehhez tartozó kompetenciákat. 

Ebben a szakaszban a munkaerőpiac kompetenciaelvárásainak és a Nemzeti alaptanterv 

kulcskompetenciáinak tudatosítására és a NAT-nak megfelelő sportműveltség, sportágismeret 

elsajátítására kell elsősorban törekedni. További cél az önálló felelősségvállalás, a 

munkavállalásra alkalmazhatóság, a munkabírás, a tanulás és mozgás helyes aránya, a 

választás a saját előnyben részesített rekreációs terület irányába kialakítása, és az azokkal 

kapcsolatos tudás összefoglalása, továbbfejlesztése. A műveltségterület ebben az 

életszakaszban közvetíti a civilizációs betegségek ismeretét, felismerési módjait, az ezek 

elleni küzdelem lehetőségét, módját. 

A diák alapvetően képessé válik az eddig megszerzett tudás, kompetenciák birtokában 

a tárgyi és eszköztudását fejleszteni, valamint felelősen végig tudja gondolni a jövőjét 

sarkalatosan befolyásoló események fontosságát, azok szerepét. A kerettantervben megjelenő 

mozgásos és kognitív tartalmak sikeres akkomodációjának érdekében inkább a tanuló változó 

körülményekhez kapcsolódó alkalmazkodóképessége és nem a mozgásreprodukáló képessége 

kerül fejlesztésre. A különböző testgyakorlási formák hozzájárulnak az általános 

értékteremtés mellett a közös és az egyéni érdekek képviseletéhez, valamint erősítik a 

tantárgy alapvető és aktuális motivációs tényezőit, pl. ötletszerzés, élményszerzés, jókedv, 

kaland, testformálás, fogyókúra, párválasztás, kikapcsolódás, feszültség levezetés, 

örömszerzés, baráti kör, önmegvalósítás, teljesítménykontroll, sportolási divatok. 

A kívánt célállapotban a közoktatási tanulmányait befejező fiatal képes a 

mozgáskommunikáció sokoldalú felhasználására, az iskolai testnevelésben tanult 

testgyakorlati ágak technikájának teljesítményhez kötött bemutatására, a testi képességekhez, 

az egészséges életmódhoz kapcsolódó ismeretek alkotó felhasználására, az egyéni és társas 

játékok, sporttevékenységek szervezéséhez szükséges ismeretek átadására és bemutatására. 

A kerettanterv minden tanuló számára biztosítani kívánja a hatékony és élményszerű motoros 

tanulást. Módszereiben döntően a játékos cselekvéstanulást, az adekvát játékok és 

versengések alkalmazását helyezi előtérbe. Az egységesség és differenciálás elvét az általa 

vezérelt gyakorlatok során a legfőbb értékek közé sorolja. Ebben az oktatási szakaszban is 

megkülönböztetett figyelmet fordít a belső, didaktikai differenciálásra. Ez a záloga annak, 

hogy minden tanuló eljusson a megszerezhető tudás legmagasabb szintjére és 

megvalósulhassanak a társadalmi érdekeket is kifejező tantárgyi célok. A differenciálás 

alappillérei a tanulói képességek különbözősége, a motivációs háttér és a testneveléshez 

kapcsolódó egyéni célok. A fejlesztő munka igazodik a tanulásban mutatkozó alapvető 

tendenciákhoz, de az oktatási-nevelési folyamatban bekövetkező változásokhoz is. A belső 

didaktikai differenciálás emeli a motoros tanulás, de egyúttal a személyiségfejlesztés egyéb 

dimenzióiban bekövetkező fejlesztés hatásfokát is. A motoros tanulás sajátossága ugyanis, 

hogy a tudáshoz, a teljesítményhez vezető úton formálódnak az értelmi, érzelmi-akarati, 

szociális képességek és tulajdonságok. A fejlesztés várt eredményei ennek megfelelően a 

készségekben, a képességekben, az ismeretekben és az attitűdökben megfogalmazható 

követelményeket is tartalmaznak. 

A közoktatási folyamat kimeneti szakaszához közeledve a tudatosan tervezett, 

rendszeres képzésben megjelenik a testkultúrához tartozó, a sportkultúrát és sportműveltséget 

fejlesztő szabály-, élettani, anatómiai, illetve sporttörténeti oktatás, megteremtve a szükséges 

alapot és lehetőséget a közép- és emelt szintű érettségi vizsga sikeres teljesítéséhez, valamint 
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a demokráciára nevelés és az erkölcsi nevelés segítéséhez. Az évfolyamszakasz vége az 

általános műveltséget elmélyítő, pályaválasztási szakasznak tekinthető – előtérbe lép a 

pályaorientáció, a saját életút iránti felelősségvállalás. A tanulók értik, tudják a kultúra és a 

testkultúra kapcsolatrendszerét, a mozgásigény és mozgásszükséglet alakulását a biológiai 

fejlődéssel összhangban, az önálló testedzés elméleti és gyakorlati alapjait, a testi képességek 

és a mozgásműveltség sokoldalú fejlesztésének módozatait, a testi és a lelki egészség 

megőrzésére vonatkozó lehetőségeket. Az alternatív, szabadtéri sportok kapcsán hangsúlyt 

kap a környezettudatos nevelés is. 

Mindezek adják az egészségtudatos, sportos felnőtt élet megélésének bázisát. 

Megteremtik az élethosszig tartó mozgásos tevékenységekhez szükséges felelős döntések 

elegendő és rugalmasan bővíthető információs készletét – kiteljesedik az önértékelés. 

Kialakítják a társas viszonyokba ágyazott személyes identitást, és képessé teszik a fiatalt arra, 

hogy a sportban átélt konkrét élményeket szimbolikus síkon értelmezze, az élet más területén 

szerzett tapasztalataival összevesse, és az összefüggéseket megértse – ezáltal erősödik a 

nemzeti öntudat, a hazafias nevelés. 

Ebben a szakaszban célként jelenik meg az iskolai műveltség differenciált 

megszilárdítása, amelyben már feltűnnek a szakképzés előkészítéséhez, a pályaválasztáshoz, a 

munkavállalói szerepekhez szükséges kompetenciák. Ez a szakasz a tudás alapvető tényezőit 

és összetevőit a tartalomba ágyazott képességfejlesztés elvének a szem előtt tartásával 

szilárdítja meg. Ebben az életkorban már kiemelten valósulhat meg – a kognitív fejlesztési 

oldal figyelembevételével – a testnevelés és sport oktatásában az alapvető egészséggel és 

önismerettel kapcsolatos értékek elsajátítása. 

A tantárgy tanításának alapja a szaknyelv fejlődését biztosító anyanyelvi 

kommunikáció. Célja, hogy a tanulók képesek legyenek objektív módon elemezni saját 

egészségi állapotukat, ismerjék az egészségkárosító tényezőket, azok hatását, elkerülésük 

módját. Mindezek mellett tudatosan és minden tekintetben kielégítő módon 

kommunikáljanak, és saját véleményüket artikuláltan, határozottan fejtsék ki az 

egészségtudatos életvitellel kapcsolatban és a társaknak nyújtott segítségadás során.  

A sikeres interperszonális részvétel érdekében elengedhetetlen a viselkedési szabályok 

és az általánosan elfogadott magatartás megértése, ezáltal fejlődik a szociális és állampolgári 

kompetencia. E kompetencia alapját az a készség képezi, hogy építő módon tudjanak tanulók 

kommunikálni, nézőpontokat kifejezni és megérteni, bizalmat keltő módon tárgyalni, és 

képesek legyenek az együttérzésre. Az egyénnek tudnia kell kezelni a stresszt és a 

frusztrációt, és építő módon kell ezeket kifejezésre juttatnia, továbbá különbséget kell tudnia 

tenni a személyes és a szakmai szféra között. 

A hatékony tanulás kompetencia segítségével a tanulók egyénileg és csoportban is 

meg tudják szervezni saját edzettségük eléréséhez szükséges tevékenységüket, ideértve az 

idővel és információval való hatékony bánásmódot. A kompetencia magában foglalja az 

egyén tanulási folyamatának és szükségleteinek ismeretét, az elérhető lehetőségek 

felismerését, és az akadályok megszüntetésének képességét az eredményes edzettség és 

teherbírás érdekében. Ez az új tudás és készségek megszerzését, feldolgozását és 

asszimilálását, továbbá útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. Ennek birtokában 

fejlesztik a tanulók azon képességeiket, ami rávezeti őket arra, hogy a feladatok 

végrehajtásában az előzetesen tanultakra és az élettapasztalatra építsenek, annak érdekében, 

hogy a tudást és készségeket helyzetek sokaságában tudják használni. 

A sport- és mozgáskultúra bázisára építve fejlődik a vállalkozói kompetencia, 

miszerint egyénileg s csapatban is képesek a személyek dolgozni. Kialakul az egyén saját erős 

és gyenge pontjai megítélésének képessége, valamint az a képesség, hogy az egyén a 
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kockázatokat értékelni és adott esetben vállalni tudja. A mozgásminőség és mozgáskivitelezés 

elemzésén keresztül fejlődik az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség. 

 

B. Testnevelés szakközépiskola 9-12. évfolyam 

1. 9-10. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 

70 óra 

Előzetes tudás 

Életkornak megfelelő technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati tudás. 

Aktív részvétel az előkészítő játékokban, sportjátékokban. 

Figyelmes és hatékony munkavégzés a gyakorlásban. 

Csapatjátékos tulajdonságok ismerete. 

Sportszerűség, a szabálykövető magatartás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A választott legalább két labdajátékra vonatkozóan: 

Az új játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai, taktikai és 

szabályismeret tudatos és felelős alkalmazása, bővítése. 

A sportjáték-specifikus képességek megerősítése. 

A játékszituációk, játékfeladatok magasabb gondolkodási, motoros szinten 

történő megoldása a szabálykövetés, a csoportkonszenzus és az ellenfél 

tisztelete szempontjából is. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Legalább két labdajáték választása kötelező. 

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A labdajátékokra felkészítő mozgásfeladatok 

Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok és 

testnevelési játékok 

A labda nélkül végzett mozgások – szlalom futások (változó irányokba), 

vágták, irányváltások, taposások helyben, súlypontemelkedések, ugrások 

páros és egy lábbal, váltott lábbal – gyakorlási hatékonyságának, 

játékban való eredményes használatának továbbfejlesztése. 

Az alapmozgások nagyszámú variációja irányban, sebességnöveléssel. 

A reakcióidő és a társ mozdulatára reagálás optimumának elérése. 

A helyezkedés, helyzetfelismerés továbbfejlesztése a labdáért való 

harcban, cselek labdával és labda nélkül, küzdések váll-váll érintéssel a 

labda megszerzéséhez. 

Labdás ügyességfejlesztés egy-két labdával, a labdás ügyességfejlesztés 

összetettebb játékai: a labda fogadása, kezelése fokozódó lendületben, 

magasságban, távolságban, a labda továbbítása gyorsabban, 

lendületesebb, változó magasságokban, futás közben, labdavezetés, 

haladás a labdával gyors irányváltásokkal és ritmusváltásokkal. 

Az adott sportjáték technikái gyakorlása testnevelési játékokban, 

kidobós, fogójátékok labdával, labdaszerző és -védő játékok, 

cicajátékok, pontszerzők, stilizált játékok, szabadon alkalmazott 

technikai-taktikai elemek és szabályismeretek mellett is. 

Matematika: logika, 

valószínűségszámítás, 

térbeli alakzatok, 

tájékozódás. 

 

Vizuális kultúra: tárgy- 

és környezetkultúra, 

vizuális 

kommunikáció. 
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A mozgástanulást segítő eszközök használata (szemüveg, célkeret stb.). 

Bonyolultabb - kooperatív, kreatív - testnevelési és sportjátékok (pl. 

játékszabályok dinamikus változtatása, esélykiegyenlítő játékok, fordított 

eredményszámítás). 

A sportjátékokra való előkészítésen túlmutató, stratégiai jellegű, az 

életszerepekre felkészítő és inklúzióra érzékenyítő játékok. 

Bemelegítés labdajáték foglalkozásra – részleges tanári irányítással 

A bemelegítési modell ismételt gyakorlása és az önálló bemelegítésre 

való felkészítés. A modell minimális tartalma: sportjáték-specifikus futó-

ugrómozgások, labda nélküli és labdás gyakorlatok az ízületek 

átmozgatására, labdavezetések variációi helyben és haladással, páros, 

mikrocsoportos labdás gyakorlatok, bemelegítő testnevelési játékok 

labda nélkül és labdával, az adott labdajáték specifikus technikai és 

taktikai előkészítő gyakorlatai. 

A választott labdajátékok technikai és taktikai elemeinek gyakorlása, 

tökéletesítése, alkalmazása új variációkban, szituációkban. 

Kosárlabdázás 

Technikai elemek 

Fokozódó lendületben, magasságban, távolságban csökkenő 

hibaszázalékkal végrehajtott technikai elemek. 

Taktikai elemek 

Kisebb csapatrészekben azonos létszámmal egymás elleni játék teljes 

anyagának beépítése az 5:5 elleni játékba, félpályás és egészpályás 

gyakorlatokkal. 

Emberfölényes helyzetek támadásban, védekezésben. 

Emberfogás, területvédekezés. Ötletjáték támadásban. 

A speciális feladatok megoldása (feldobás, alap- és oldalvonal-bedobás, 

büntetődobás utáni támadás és védekezés). 

 

Kézilabdázás 

A helyi és tárgyi feltételek nem adottak , ezért ezt az anyag részt 

elméletben oktatjuk, ill. a kosárlabda és röplabda labdajátékhoz 

csoportosítjuk a fennmaradó órákat. 

  

Labdarúgás 

Az iskola tornatermének  adottságai miatt és a tárgyi feltételek 

hiányában az oktatás csak akkor oldható meg, ha  külső helyszínen 

folyik a gyakorlás  melynek feltétele a  dupla óra, ill. az eszköz 

beszerzése. Amennyiben ez nem megoldható elméleti oktatást tartunk, és 

átcsoportosítunk órákat a kosár-és röplabda labdajátékhoz. 

  

Technikai elemek fokozódó kitartással, variációban, lendületben, 

magasságban, távolságban, csökkenő hibaszázalékkal 

A labdás koordináció minőségi fejlesztése. Labdakezelések mozgás 

közben és irányváltoztatással, átadások különböző mértani alakzatokban. 

Rövid és hosszú labdaátadások talajon vagy levegőben. Átadások, 

átvételek mélységi, szélességi játékhelyzetek kialakításával. 

Induló-, futó-, átadási és lövőcselek védővel szemben.  

Fejelések technikái levegőből, társnak vagy kapura. 

Fizika: mozgások, 

ütközések, erő, 

energia. 

 

Biológia-egészségtan: 

az emberi szervezet 

működése, 

energianyerési 

folyamatok. 
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Taktikai elemek a variációk növelésével és végrehajtási minőség 

emelésével 

Posztok betöltése: kapus, védő, középpályás, támadó. 

Rombuszban 4 játékos feladatmegoldása mélységben, szélességben, 

folyamatos helycserékkel.  

Röplabda 

Technikai elemek optimális erőközléssel, fokozódó magasságban, 

pontossággal, folyamatossággal, csökkenő hibaszázalékkal 

A mélységlátást, labdához való igazodást elősegítő gyakorlatok, társtól 

dobott vagy falra feljátszott labdával. Gurulások, vetődések. Célba 

ütések és érintő labdatovábbítások mozdulatlan majd mozgó céltárgyra 

vagy társhoz. A sáncolás technikája egyénileg és párban. 

Támadás és védekezés alapvető megoldásai  

23 fős támadási technikák védelem nélkül és védelem ellen, védekező 

feladatok, biztosítás, változatos támadás befejezések (erő, ív, elhelyezés 

stb. szempontjából). 

 

Kooperativitás és versengés a labdajátékokban, a szabályok – 

játékszabályok begyakorlása – játékvezetési gyakorlat. 

 

Az elsajátított játéktudásnak megfelelő színvonalú játékszabályok 

alkalmazása, betartatása növekvő tudatossággal és önállósággal az 

osztályszintű gyakorlások és mérkőzések során. 

Játékszituációk előidézése egy-egy szabály begyakorlására, a 

játékszituáció megállítása, elemenkénti ismétlése a szabálytalanság 

korrekciója érdekében.  

Játék egyszerűsített és fokozatosan bővülő szabályokkal.  

Rövidített játékidővel gyakorlás, osztálymeccsek, villámtornák a 

diákolimpiáknak megfelelő versenyszerű körülmények és a helyi 

szabályozás szerint. Differenciált mennyiségű és minőségű 

játéklehetőség biztosítása. 

Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral együtt, rögzített, változtatható, 

egyszerűsített játékvezetésben. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Játéktípusok, szabályok, stratégiák működtetése. 

A tanult játékstratégiák (támadó és védő alaptaktika, emberelőnyös-

emberhátrányos játékszituációk) felhasználása a taktikai magyarázatok, 

beszélgetések és játékszervezés során. 

Az animáció alkalmazása a játékok továbbfejlesztésében. 

Különböző életkorra, az egyénre és a helyzetre jellemző érzelmi 

önkontroll. A siker egyéni és csoportos átélése, a kudarc elfogadás, mint 

a tevékenység természete velejárója.  

Az alkotó, kooperatív mozgásos tevékenységek kezdeményezése, az 

ötletek kulturált megfogalmazása és megvalósítása. Az együttjátszás 

előnyeinek, jelentőségének képviselete. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, 

problémaorientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési stratégia, 

megegyezésen alapuló játék. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

Órakeret 

54 óra 

Előzetes tudás 

Részlegesen önálló, balesetmentes gyakorlás. 

Az alapvető torna mozgáselemek önálló bemutatása. 

Az aerobik kargyakorlatokat és lépésgyakorlatok, alaplépések, haladások 

összehangolása a zenével. 

A kötél biztonságos mozgatása. 

A szabályok érthető megfogalmazása. 

A gyengébbeknek, a segítségre szorulóknak feltétel nélküli segítségadás. 

Sportágak versenyrendszeréről alapismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az iskolai tornajellegű feladatok, táncos mozgásformák során a reális 

énkép további alakítása. 

A gyakorlás során segítség adása és elfogadása, mások bátorítása révén a 

tevékenységek állandó motivációs hátterének biztosítása. 

Szabadabb és differenciáltabb önálló részvétel, az alkotókészség, kreativitás 

fejlesztése a gimnasztika, torna, esztétikai sportok, és a helyi tantervben 

választott sporttáncok, történelmi és néptáncok mozgásrendszerén belül. 

Az esztétikus mozgás, a feszes, megtartott testmozgás további javítása. A 

test térbeli, időbeli és dinamikai érzékelésének, valamint a koordinált 

mozgás és az erőközlés összhangjának továbbfejlesztése. 

A táncmotívumok ritmikailag, plasztikailag pontosabbá, az újabb 

koreográfiák, művészeti előadások tudatosabbá tétele. 

A saját kultúra újrateremtése iránti igény erősítése, a más népek kultúrája 

iránti tisztelet erősítése. 

Az ismeretek körének bővítése az adott versenysportágak hazai élvonaláról, 

ennek révén a nemzeti öntudat fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gimnasztika 

Térbeli alakzatok – rendgyakorlatok  

Alakzatok, mozgások zárt rendben, alakzatváltozások. Variációk a 

ritmusban, a tempóban történő változtatással, rendgyakorlatok zene 

nélkül és zenére is. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok 

816 ütemű gimnasztikai gyakorlatok egyidejű fejlesztő hatásokkal, 

kiemelten a mély hát- és hasizmok, a függesztő öv, a lábboltozat 

izomzatának optimális és precíz működése által. 

Gimnasztikai gyakorlatok alkalmazása az izommunka jellege szerint 

(nyújtó, erősítő, ernyesztő-lazító) arányosan, minden testrész mozgásaira 

kiterjedően, növekvő önállósággal a gyakorlatok kiválasztásában, 

növekvő önállósággal a gyakorlatsorok összeállításában. 

 

Fizika: egyenes vonalú 

mozgás, periodikus 

mozgás, gravitáció, 

tömegvonzás, hatás-

ellenhatás törvénye. 
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A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok a mozgásütem 

változtatásával, a kiinduló helyzet és kartartás változtatásával, a 

kéziszerek – súlyzó, bordásfal, pad, medicinlabda – alkalmazásával. A 

dinamikus és statikus erőkifejtés megkülönböztetése. 

A különböző erőadagolás változatos gyakorlatai alkalmazása. 

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok 

Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok 

differenciáltan, egyénre szabottan, állandó gyakorlási jelleggel. 

Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás leküzdésével. 

Aerob állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika eszközeivel. Az 

elrugaszkodás (dobbantás) gyorsaságának fejlesztése. Az egyensúlyozás 

továbbfejlesztésére a statikus helyzetek időtartamának és 

bonyolultságának növelése. Az esztétikus mozgások előadásmódja 

segítésére a testtartást biztosító kondicionális és koordinációs 

képességfejlesztő eljárások gyakorlása. 

Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az 1–8. 

osztályban elért egyéni szint szerinti fejlődést követő rendszeres 

kontrollal. 

Torna – iskolai sporttorna 
Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó, 
mozgásalkalmazó, átállító és mozgástanuló jelleggel. Talajon és a helyi 

tanterv szerint választott legalább egy szeren a korábbi 
követelményeken nehézségben túlmutató mozgásanyag tanulása, 
gyakorlása egységesen és differenciáltan. 
Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna,  
Tartásos gyakorlatelemek végzése: tarkóállás, fejállás, kézállás, 
mérlegek kéztámasszal, mérlegállások, spárgák, hidak. 
Mozgásos gyakorlatelemek végzése: gurulóátfordulások különböző 
irányokba, tarkóbillenés, fejenátfordulás, cigánykerék, vetődések, 
átguggolások, átterpesztések, lábkörzések, dőlések, felállások, 
egységesen az alapformában és differenciáltan a variációkban. Az 
esztétikus és harmonikus előadásmód rávezető eljárásai (feszítések, 
fejtartás, válltartás, spicc kidolgozása). 
Az elemek mennyiségének és nehézségi fokának továbbfejlesztése - 
differenciáltan. Az egyéni optimum, az önálló bővítés lehetőségének 
megjelenítése az elemkapcsolatokban, gyakorlatokban. 
A gyakorlatbemutatás rítusa minőségi paraméterek hozzáadásával 
történik az ellenőrzések során. 
Szertorna 
A helyi tanterv által meghatározott szeren vagy szereken történik: 
egységesen az alapformában, differenciáltan a variációkban és az elemek 
mennyiségében és nehézségi fokában, egyénre szabott segítségadással 
társak és/vagy tanár közreműködésével, önálló tervezéssel és 
gyakorlással. 

 

Szertorna fiúk számára 
Korláton gyakorlás ( szer hiányában elméleti oktatás, ill. órák 
átcsoportosítása a talajtornához)– terpeszülés, harántülés, nyújtott 
támasz, hajlított támasz, oldaltámaszok, lebegőtámasz, lebegő-
felkartámasz, felkarfüggés, alaplendületek támaszban és 

Fizika: az egyszerű 
gépek működési 
törvényszerűségei, 
forgatónyomaték, 
reakcióerő, egyensúly, 
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felkarfüggésben, beterpesztések, terpeszpedzés, támlázás, szökkenés, 
fellendülés előre terpeszülésbe, felkarállás, felugrás beterpesztéssel 
támasz ülőtartásba, vetődési leugrás, kanyarlati leugrás. 
Nyújtón gyakorlás (szer hiányában elméleti oktatás, ill. órák 
átcsoportosítása  a gyűrűn gyakorláshoz) – kelepfelhúzódás támaszba, 
alaplendület, lendület előre 180 fokos fordulattal, ellendülés, 
alálendülés, kelepforgások, térdfellendülés, billenés, támaszból 
homorított leugrás hátra, alugrás, nyílugrás. 
Gyűrűn gyakorlás – kéz- és lábfüggések, függések, lefüggések, mellső 
függőmérleg, hajlított támasz, nyújtott támasz, alaplendület, 
lendületvétel, húzódás-tolódás támaszba, vállátfordulás előre, homorított 
leugrás, leterpesztés hátra. 
 
Szertorna lányok számára 
Gerendán gyakorlás – állások, térdelések, ülések, fekvések, 
térdelőtámaszok, mérlegek, guggolótámaszok, fekvőtámaszok, 
támaszban átlendítés, belendítés, hasonfekvésből emelés fekvőtámaszba, 
térdelőtámaszba, fordulatok állásban, guggolásban. Szökdelések, 
lábtartás-cserék, felugrás egy láb át- és belendítéssel, homorított leugrás, 
terpesz csukaugrás. 
Felemáskorláton gyakorlás (szer hiányában elméleti oktatás, ill. órák 
átcsoportosítása a talajtornához) – támaszok, harántülés, térdfüggés, 
fekvőfüggés, függőtámasz, függésből lendítés, átguggolás, átterpesztés 
fekvőfüggésbe, pedzés, lendület előre-hátra függésben, támaszban 
lendület lebegőtámaszba, kelepfellendülés támaszba, fordulat 
fekvőfüggésben, térdfellendülés, guggoló függőállásból fellendülés 
támaszba, támaszból átfordulás előre fekvőfüggésbe, felugrás támaszba, 
felugrás függésbe, leugrás támaszból, alugrás, nyílugrás. 
 
Szertorna – szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás 

Gyakorlás és kontroll a tanuló előzetes tudása és testalkata 
figyelembevételével. Az 5–8. osztályban tanultak továbbfejlesztése, az 
első és második ív növelése. 
Felguggolások – homorított ugrások, vetődések, kanyarlatok, bukfencek, 
guggoló átugrások, terpeszátugrások, lebegőtámasz. 
Bemelegítés a torna gyakorlásához, egy specifikus jellegű mozgássor 
megtanulása. 
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése 
növekvő tanulói önállósággal. A segítségadás technikái, felelős külső 
kontrollal – a hibajavítás beépítése a mindennapi gyakorlási szokásokba. 
Versenyszituációkon keresztül a szabályok – pontozási hierarchia és 
szemlélet – gyakorlása, az 5–8. osztályban tanultak továbbfejlesztése. 

tömegközéppont. 
 
Biológia-egészségtan: 
egyensúlyérzékelés, 
izomérzékelés, 
elsősegély. 

Ritmikus gimnasztika lányok számára 

Az 5–8. osztályokban megfogalmazott követelményeken nehézségben 

túlmutató követelmény mozgásanyagának tanulása, gyakorlása. Az 

esztétikus, szép és nőies mozgások előadásmódját segítő kondicionális 

és koordinációs képességfejlesztő eljárások. 

Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó, 

mozgásalkalmazó, átállító és mozgástanuló jelleggel (testtartás, 

tágasság, forgásbiztonság stb.). A ritmusérzék fejlesztése, önálló 

Ének-zene: ritmus és 

tempó. 
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zeneválasztásra lehetőség a szélsőségektől való elhatárolódás mellett. 

Szabadgyakorlatok  

Előkészítő tartásos és mozgásos elemek alapformái ismétlése, és új, 

összetett formák gyakorlása: 

lábujjállások, terpeszállások, hajlított- és guggolóállások, lépő és kilépő 
állások, támadó- és védőállások, lebegő- és mérlegállások, nyújtott és 
hajlított ülések, lebegő ülések, térdelések, térdelőmérlegek, fekvések, 
kéz és lábtámaszok, ujj- és kartartások és mozgások (lebegtetések, 
ejtések, fordítások, hullámok), statikus és dinamikus törzsmozgások és 
lábmozgások. 
Fő mozgások alapformái ismétlése, és új, összetett formák gyakorlása: 
Testsúlyáthelyezések, járások, futások, szökdelések, ugrások (öt 
alapforma megkülönböztetése), egyensúlyhelyzetek, forgások, 
hullámok. 
Önálló bővítési lehetőség, önálló gyakorlatrészek hozzáadása a 
minimumhoz. 
Labdagyakorlatok 
Fogások végzése, gurítások talajon és testen, labdavezetések változatos 
vonalon a levegőben, átadások, leütések, dobások, elkapások, 
labdatartások (kézzel, lábbal, térddel, nyakkal stb.) változatos 
szabadgyakorlati formák felhasználásával. 
Önálló bővítési lehetőség, önálló gyakorlatrészek hozzáadása a 
minimumhoz tanári irányítással (1 perc). 
 

Aerobik mindkét nem számára, a helyi tantervben szabályozott 
nehézséggel. 
A sportági jelleg – dinamikus, statikus erő, egyensúlyozás, lazaság, 
ruganyosság és ritmusérzék – megvalósításához szükséges előkészítő és 
rávezető gyakorlatok. 
Az aerobik kritériumainak való megfelelés fejlesztése a gyakorlás által: 
testtartás, mozdulatok precíz végrehajtása, szinkron a zenével és 
egymással. Az 5–8. osztályban tanult alaplépések összetett kombinációi 
4–8 ütemben, aszimmetrikus elemkapcsolatok. 
Rövid elemkapcsolatok ismétlése magas cselekvésbiztonsággal (2030 
mp folyamatosan). 
Egyéni és páros koreográfiák gyakorlása, differenciált bővítése 
önállóságra törekedve, a szükséges minimálisan követelt elemek 
felhasználásával, bővítésével. 
Aerobik bemutatók az osztályon belül. 
 

Táncos mozgásformák 
A helyi tantervben rögzített választás szerint legalább egy, a helyi 
személyi és tárgyi körülményekhez, feltételekhez igazodó tánc, amely 
mozgásanyaga a Tánc és dráma kerettanterv mozgásanyagával 
összekapcsolható. 
Történelmi táncok gyakorlása: 
Előkészítéskor kiemelt jellemző a tánc során a páros viszony, az 
alkalmazott fogások, testtartás és a nő és a férfi szerep jellegzetessége. 
A helyi tantervben szabályozottan a kiválasztott tánc motívumai és 
motívumfüzérei. 
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Sporttáncok gyakorlása: 
Csoportos táncformák – helyi tanterv szerint szabad választásban, pl. a 
Magyar Majorette Szövetség gyakorlatanyaga és egyszerűsített szabályai 
alapján; alacsony feldobások, twirling 12. szint, botok cseréje. 
Néptánc gyakorlása: 
A magyar néptánckincs egyszerűbb motívumai és azok kapcsolatai 
(alkalmazhatók a Dráma és tánc kerettantervben kidolgozottak is). 
Egy dunántúli és/vagy alföldi tánctípus motívumai és rövid 
táncfolyamata megtanulása, gyakorlása, előadása. 
Dunántúli ugrós és csárdás – dudálás, cifra és variációi, lengetők, 
bokázók, csárdás lépések, ridák, lezárók. 
Kalocsai mars – fareör lépés, fércelés, lenthangsúlyos rida, 
keresztlengető, ugrós motívumok páros és négyes forgással. 
Egyéb tornajellegű mozgásformák: 
A tornajellegű kondicionális és koordinációs képességek és készségek 
alkalmazása más – az helyi lehetőségek szerint a helyi tantervben 
rögzített – mozgásrendszerekben. 
Gúlatorna, falmászás, gumiasztal, eszközös táncok stb.  
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek önálló 
használata a tervezésben, segítségadásban és a hibajavítás 
értelmezésében. 
A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, és az ezzel 
kapcsolatos félelmek, szorongások, frusztrációk megfogalmazásának 
képessége (önreflexió), átélése és tudatos felvállalása. 
A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy esztétikájának 
ismerete. A saját és társ testi épsége iránti felelősségvállalás. 
A társak gyenge, esetleg sérült oldalának segítése, az erősségek 
elismerése, támogatása. 
A divat és a média testkultúrára ható kedvező és kedvezőtlen 
tényezőinek szétválasztása (értékfelismerés, önértékelés). 
Tájékozottság a tanult versenysportágak versenyrendszeréről, a magyar 
élsportolók eredményeinek ismerete. 

Vizuális kultúra: 
reneszánsz, barokk. 
 
Földrajz: 
Magyarország 
tájegységei. 
 
Etika: társas 
viselkedés, önismeret, 
énkép, jellem, 
önreflexió, kooperatív 
munka. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Szaknyelvi kifejezés, elem, vezényszó, RG-motívum, táncmotívum. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétika jellegű feladatok 

Órakeret 

40 óra 

Előzetes tudás 

A térdelő- és állórajt technikája, a fokozó- és repülőfutás összehangolt kar- 
és lábmunkája. 
A rövid- és hosszú távú futásnál irambeosztási tapasztalat. 
Váltás alsó botátadással. 
Távolugrás guggoló technikája. 
Kislabdahajítás beszökkenéssel. 
Lökőmozdulat oldal felállásból, dobások lendületvétellel is. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

Az atlétikai mozgásokat befolyásoló jellegzetes biomechanikai 
törvényszerűségek megismerése, egyre tudatosabb alkalmazása. Jártasság 
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céljai kialakítása az egyes szakági technikákban.  
Az emberi teljesítőképesség jelenlegi határainak viszonyítása a saját 
teljesítményhez, ennek révén az önismeret fejlesztése. Az egyéni 
teljesítmény túlszárnyalására ösztönzés. 
Az általános atlétikus képességek továbbfejlesztése, a más sportágakban 
történő alkalmazhatóság érdekében is.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások, rajtok 

A képességfejlesztés gyakorlatai  

Az 5-8. osztályban végzett futóiskolai feladatok gyorsabban, erősebben 

és tudatosabban. Futóiskolai és futófeladatok bemutatás nélküli 

végrehajtása. Iramfutások. Aerob állóképesség fejlesztése, a kitartó futás 

távjának további növelésével, az önismeretre, a korábbi tapasztalatokra 

épített, a távnak megfelelő egyéni iram kialakításával. Akadályok felett 

543 lépéses ritmusfutások könnyített magasságon és távolságon. 

Tartós és résztávos állóképesség-fejlesztő módszerek gyakorlása. 

A sportági technika gyakorlása 

Futások 30-60 m-en. A térdelőrajt szabályos végrehajtása a rövid és 

hosszú sprintszámokban. A váltófutás botátadási technikáinak a 

váltótávolság kialakításának (segédjelek alkalmazásával), és a váltás 

szabályainak gyakorlása. A gátfutás lendítő és elrugaszkodó 

lábmozgásának ismerete. A rövid, közép- és hosszú távok közötti 

futótechnika megkülönböztetése. 

A tartós futás technikájának kontrollja, az egyéni tartós futás 

sebességének kialakítása az önálló gyakorlás elősegítése érdekében. 

Játékok és versenyek 
Rajtversenyek, sprintversenyek. Fogójátékok. Egyéni, sor- és váltóversenyek gyors-, 
akadály- és váltófutással. Egyéb testnevelési játékok futófeladatokkal. 

 

Ugrások, szökdelések 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

az 5-8. osztályban végzett ugróiskolai feladatok továbbfejlesztése, 

koordináltabban, nagyobb kiterjedéssel, erővel és tudatosabban, 

egylépéses sorozatelugrás, illetve kétlépéses sorozat felugrás. 

A sportági technika gyakorlása 

Az ugrás előtti utolsó három lépés ritmusának kialakítása. 

Az elrugaszkodó láb és a lendítő láb, kar megfelelő mozgásának 

összehangolása. A lépő távolugró technika végrehajtása, aktív 

leérkezéssel. Az egyéni nekifutás próbái nagyobb elugró terület 

kijelölése mellett. 

Az átlépő technika végrehajtása 5-7 lépéses íven történő nekifutás. 

A flop-technika gyakorlása, s az egyéni nekifutó távolság kimérése és 

rögzítése. Az egyéni magasugró technikák megismerése, 

mozgástapasztalat szerzése növekvő teljesítményre törekvés nélkül. 

Játékok és versenyek 
Távolugróversenyek helyből és egyéni nekifutással. Magasugróversenyek egyéni 
nekifutással. (érintő ugrások) Egyéni, sor- és váltóversenyek ugró és szökdelő 
feladatokkal. Egyéb testnevelési játékok ugrásokkal és szökdelésekkel. 

Ének-zene: ritmus-

gyakorlatok. 

 

Biológia-egészségtan: 

aerob, anaerob energia-

nyerés, szénhidrátok, 

zsírok bontása, 

hipoxia, VO2 max., 

állóképesség, erő, 

gyorsaság. 

 

Földrajz: 

térképismeret. 

 

Ének-zene: ritmusok. 

 

Informatika: 

táblázatok, grafikonok. 
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Dobások 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Különböző szerekkel, változatos dobásformák végrehajtása egy és két 

kézzel, különböző kiinduló helyzetekből. Speciális erősítés 

kézisúlyzókkal, súlyzókkal, erőgépekkel. 

A sportági technika gyakorlása 

Célba és távolságra dobások hajító, lökő és vető mozdulattal  

 

Hajítás nekifutással, öt lépéses dobóritmusban.  A lekészítés 

technikájának és az impulzus lépés, beszökkenés szerepének ismerete. 

A háttal felállásból történő lökés technikájának ismerete. 

Szabályos lökés végrehajtása oldal vagy háttal felállásból súlygolyóval 

vagy medicinlabdával. 

Az egy- és kétkezes vetések technikái. 

 Az ideális kirepülési szög elérése a különböző dobásoknál. szerepük a 

jobb eredmény elérésében. 

 

Játékok és versenyek 

Kislabdahajító és szabadon választható egyéb dobószerrel versenyek 

helyből és lendületszerzéssel. Súlylökő versenyek. Célbadobó 

versenyek. 

Dobóiskolai versengések. 

 

Bemelegítési modellek gyakorlása a kocogások, futások, ugrások, 

dobások végzése és a versenyek előtt. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A futóversenyek, a váltás szabályainak ismerete. 

A középtávok állórajtra vonatkozó szabályainak, a köríven futás 

szabályszerűségeinek, a repülőrajt előnyeinek ismerete. 

A savasodás jellegzetes hatásainak és annak teljesítőképességre 

gyakorolt hatásának ismerete. Az állóképesség-fejlesztő módszerek 

ismerete. 

A nekifutás jellemzőinek ismerete távol- és magasugrásnál. 

Az ugrószámok főbb szabályainak és a sérülések megelőzésének 

ismerete. 

Az ideális kirepülési szög szerepe a jobb eredmény elérésében. A 

dobások főbb versenyszabályainak és balesetvédelmi, biztonsági 

rendjének ismerete. 

A magyar olimpiai futó-, ugró- és dobóeredmények ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság; lépéshossz, lépésfrekvencia; 

irambeosztás, pihenőidő; ugróláb, lendítőláb, felugrás, elugrás; optimális 

sebesség, maximális sebesség; súlypont, szögsebesség, pördület, fordulat, 

hatás-ellenhatás, belső ritmus, dinamizmus. 
     



 

516 

 

                

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Órakeret 

60 óra 

Előzetes tudás 

Motorikus képességek, mozgástapasztalatok. 

Balesetmentesen végzett, kevéssé ismert, szokatlan sportmozgások. 

A természetben űzhető sportok alapszabályai.  

A legfőbb balesetvédelmi és biztonsági szabályok alkalmazás szintű 

ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott sportági 

mozgással a kívánt edzéshatás és élményszerzés elérése.  

Felkészítés az önálló vagy önszerveződő sporttevékenységek űzésére.  

A szervezet edzettségének, ellenállásának növelése a tudatosan szabadtéren 

tartott foglalkozásokkal.  

A testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív beállítódás, elköteleződés 

kialakítása az élményszerű, változatos és kötetlen foglalkozások által.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott 

sportági mozgás mozgásműveltségének fejlesztése.  

Az 5-8. osztályban felsorolt lehetséges sportok, vagy/és a helyi 

lehetőségek adta egyéb alternatív, szabadidős sportok. Az egyén által 

előnyben részesített, élethossziglan űzhető sportok alternatíváinak 

bővítése. 

Előkészítés, felkészítés, képességfejlesztés 

Az élményszerű, természetben végzett előkészítő és rávezető 

gyakorlatokkal, a természeti erők felhasználásával a szervezet 

alkalmazkodóképességének, az edzettségnek, fittségnek a fejlesztése. A 

természetben végzett önálló bemelegítés, gyakorlás - laza tanári 

kontrollal. 

A környezettudatos viselkedés alapelveinek megismerése. 

Közlekedésbiztonsági szabályok elsajátítása és betartása. 

Felkészülés és együttműködés a különböző tábori lehetőségek, speciális, 

túra jellegű terhelések előtt és alatt. 

Technika és taktika gyakorlása 

Minimális helyigényű vagy kis eszközigényű sportmozgások 

megismerése. Az adott sportmozgás lehetőségekhez képest minél 

sokoldalúbb, balesetmentes elsajátítása, élményszerű gyakorlása. 

 

Játékok, versengések, akadályok legyőzése a választott sportban, fizikai 

aktivitásban. A fair play szellemének és a személyes biztonságnak a 

szem előtt tartása minden mozgásos tevékenységben. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Földrajz: időjárási 

ismeretek, tájékozódás, 

térképhasználat. 
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Az élethosszig tartó mozgásos tevékenységek számára felelős 

döntésekhez szükséges képességek fejlesztése. 

Az egyéni képességek kibontakoztatása közösségi tevékenységek során. 

Transzferáló képesség fejlesztése a sportban átélt élményeknek az élet 

más területén, a saját és a környezet javára történő fordítására. 

Információk átadása, mások tanítása a megélt élmények, tábori 

tapasztalatok átadása. 

Prevenciós és rekreációs tevékenységformák elsajátítása, kreatív 

alkalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kooperáció, önkéntesség, szabálykövető magatartás, segítségadás, 

környezettudatosság, edzettség, fittség, zene, ritmusérzék, egyensúlyérzék, 

bátorság-vakmerőség, közlekedési szabály.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelem és küzdősportok Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 

A páros és küzdőjátékok, test-test elleni küzdelmek fajtái. 

A grundbirkózás mozgástechnikái, alapvető szabályai. 

A dzsúdóval kapcsolatos technikák fajtái és alkalmazhatóságuk a 

küzdelmekben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egyén (ön)védelmét szolgáló egyszerűbb technikákban, küzdelmekben 

magas fokú jártasság elérése. A küzdő típusú sportágak, játékok tudatos 

alkalmazása során az önuralom erősítésére, a társak tiszteletére és a 

szabályok elfogadására szoktatás. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A test-test elleni feladatokat csak és kizárólag azonos nemű és közel 

azonos testalkatú tanulókkal végeztetjük. 

 

Előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok a küzdésekhez 

Az 5-8. osztályos mozgásfeladatok variációinak gyakorlása, 

továbbfejlesztésük. Azon testi és pszichés képességek megerősítése, 

amik alkalmassá teszik a tanulót a bonyolultabb gyakorlatok 

végrehajtására. 

Alap kézgyakorlatok, húzó-taszító gyakorlatok, lenyomó-emelő 

gyakorlatok, esések-zuhanások sérülésmentes elsajátítása, egészségi és 

élettani szabályok betartása. 

Küzdőgyakorlatok szerrel, szer nélkül társakkal vagy önállóan. 

Alapvető önvédelmi technikákat elsajátító gyakorlatok játékos és változó 

körülmények között. A gyakorlatok tanulása saját képességek 

figyelembevétele mellett történik. 

 

Grundbirkózás 

A 7-8. osztályos kerettantervben felsorolt fogások, kitolások, kihúzások, 

emelések, szabadulások gyakorlása, cselekvésbiztos végrehajtása. Újabb 

elemkapcsolatok megismerése, megoldása. 

Az egyensúlyhelyzetek tudatos kihasználása, mögékerülések, 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: keleti 

kultúra. 

 

Biológia-egészségtan: 

izmok, ízületek 

mozgékonysága, 

anatómiai ismeretek, 

testi és lelki harmónia. 
 

Etika: a másik ember 

tiszteletben tartása. 
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kiemelések állásból, térdelésből, földharcban. 

 

 

 

Dzsúdó 

Eséstechnikák, földharctechnikák, állástechnikák, önvédelmi fogások a 

7-8. osztályban felsoroltak szerint. A technikák alkalmazása új 

variációkban, fokozódó erőkifejtéssel és bővülő szabályismerettel, 

önfegyelemmel. A tanult variációk mellett – a szabályok adta kereteken 

belül – önálló megoldások, kreatív alkalmazások támogatása a 

küzdelmek során, az állásharcban, földharcban. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az általános és küzdőjellegű sportágak gyakorlását megelőző specifikus 

bemelegítő mozgások ismerete. 

Az eszközökkel végrehajtható küzdőfeladatok ismerete (tornabot, 

súlyzó, gumikötél, medicinlabda). 

A balesetveszélyes helyzetek felismerése, megelőzése. 

A küzdőfeladatok közben felmerülő saját és társas problémák 

konstruktív megoldása, és az ellentmondásos helyzetek szabálytudatos 

kezelése. 

A sportszerűség, sikerorientáltság, kudarctűrés megfogalmazásának 

képessége. 

A felmerülő vitákban érvelés a sportszerű magatartás mellett. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Páros és csapat küzdőjáték, tiszta győzelem, pontozásos győzelem, önismeret, 

tisztelet, tus, ippon. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
                   Úszás és úszó jellegű feladatok 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 

Az anyagi feltételek nem adottak az úszás és úszó feladatok megoldásához, 

ezért a 30 órát átcsoportosítottuk az aerobic a röplabda a és az egészség 

kultúra és prevencióhoz. 

Biztonságos mozgás és tájékozódás a vízen, víz alatt. 25 m mellúszás, 150 

m hátúszás és/vagy gyorsúszás, egyszerű rajttal, fordulóval. 

A saját teljesítményre vonatkozó önértékelés. 

Vízből mentés passzív társsal kis távolságon. 

Az úszással összefüggő balesetvédelmi utasítások és az uszoda, fürdő 

viselkedési szabályai ismerete, betartása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az úszóerő és az állóképesség fejlesztése, ennek során a monotóniatűrés 

erősítése, a vízben történő tájékozódás javítása. 

Az erőközlés gazdaságosabbá tétele vízen és a víz alatti úszások során, a 

pihenés nélkül megtett táv növelése legalább két úszásnemben. 

A vízben mozgások során a levegővétel automatikussá és optimálissá tétele 

a bonyolultabb mozgásvariációk elvégzése során is. 

Az úszás prevenciós és rekreációs előnyeinek tudatosítása. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Az úszásoktatás helyi döntésen alapuló választás. Amennyiben a 

helyi tantervben nem szerepel, a többi tematikus terület óraszámait az 

úszás óraszámával meg kell növelni.  

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Természetes mozgások, szervezett játékok végzése vízben. 

Vízbe és vízben ugrások egyénileg, párban, csoportban, változó kiinduló 

helyzetből. 

Járások, futások, forgások, irányváltások egyénileg, párban és 

csoportosban. Ugrások társ(ak) segítségével. 

Egyénileg, párban és csoportban, szerrel és szer nélkül végezhető, nagy 

vízbiztonságot igénylő játékok. Alkotó játékok (gúlaépítés). 

Sor- és váltóversenyek szerrel és szer nélkül az úszótechnika részleges 

(pl. csak lábmunka) vagy teljes alkalmazásával. 

 

Képességfejlesztés 

Gyakorlatok a medencén kívül – a technikát előkészítő izomfejlesztő 

gyakorlatok eszközzel és eszköz nélkül. 

Fittségnövelő gyakorlatok eszköz nélkül vagy különböző eszközök 

segítségével (aquafitness). 

Magasabb szintű kondicionális képzés – az 1–8. osztályban begyakorolt 

úszómozgás terhelést növelő eszközökkel. 

 

Az úszás technikája 

Gyakorlás három úszásnemben, a technika csiszolása a gazdaságosabb 

erőközlés érdekében. Az úszás távjának növelése, a haladás és pihenő 

arányának javítása, az úszás adta monotónia tűrése. Úszások 

80010001200 m-en választott technikával. 

A szabályos rajtok (fejesugrás, vízből indulás) és az úszás összekötése 

optimális sebességmegtartással. Az úszásnemnek megfelelő és szabályos 

fordulók (bukó, átcsapós) és a célbaérés elsajátítása. 

Fizika: 

Közegellenállás, a víz 

tulajdonágai, 

felhajtóerő, és 

vízszennyezés. 

Newton és 

Arkhimédész 

törvényei. 

 

Biológia-egészségtan: 

személyi higiénia, 

testápolás. 

Úszóversenyek 

Bemelegítés az úszásra – szárazföldi és vizes gyakorlatok. 

Egyszerűsített versenyek edzésen (pl. fejesugrás nélkül). 

Iskolai versenyek – könnyített versenyszabályokkal. 

 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés, életvédelem 

Úszó-gyógyúszó gyakorlatok testtartásjavító jelleggel. 

Relaxációs gyakorlatok vízben (lebegés stb.). 

Tájékozódás a vízben – vízből mentés. 

Víz alatti gyakorlatok – tárgyak felhozása, növekvő távolságról. 

Tárgyak „vonszolása”, húzása a vízben. 

Mentőugrások elsajátítása. 

Sérült megközelítésének és megragadásának szabályai. 

Továbbhaladás passzív társsal a vízben, növekvő távolságon. 

A vízből mentés technikájának csiszolása. 
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ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az egyén számára legmegfelelőbb úszásnem gyakorlása eredményeképp 

a pozitív fizikai, szellemi és érzelmi hatás lehetőségeinek, cselekvései 

motívumának széles körű ismerete. 

Az egyéni teljesítőképesség határai átlépésének lehetősége (önismeret, 

önfejlesztés) – élethossziglan fenntartható attitűd tudatosulása. 

Az úszás preventív, rekreációs előnyeinek ismerete, és az élethossziglan 

fenntartható rutin megértése. 

A vízből mentés felelősségének, veszélyeinek és szabályainak, pontos 

menetének ismerete. 

 

A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek önálló 

használata, a hibajavítás megértése. 

A saját test mozgatása a vízben és víz alatt, és az ezzel kapcsolatos 

félelmek megfogalmazása, átélése és leküzdése. 

Vizes vetélkedőkben, játékokban – a társak és a csoport irányítása a 

csoport közös érdekeinek figyelembe vételével – asszertív, aktív 

részvétel. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Versenytechnika, szabályos levegővétel, fejesugrás, bukóforduló, átcsapós 

forduló, vízből mentés, mentőugrás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egészségkultúra – prevenció 

Órakeret 

40 óra 

Előzetes tudás 

Légző, relaxációs és testtartásjavító gyakorlatok, alapvető gerinctorna-gyakorlatok, 
törzsizom-erősítő gyakorlatok és ellenjavallt gyakorlatok. Az autogén tréning és a 
progresszív relaxáció felismerése. 
Önfejlesztő mozgás, egészségtudatos szokás fogalma, gyakorlata.  
A prevenció tágabb értelmezése. 
A bemelegítés, a levezetés, a szervezet lecsillapítása jelentősége, szerepe. 
Tudatos baleset-megelőzés, a veszélyes helyzetek és a fenyegetettség elkerülése. 
A téli időjárás jótékony hatása az egészségvédelemre. 
A fájdalmak tűrése (oxigénadósság, savasodás). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő élettani, 

anatómiai – elméleti és gyakorlati – tudás megalapozottá tétele. 

Az egészséges életvitel szükségleteivel kapcsolatos értékek és az 

egészségmegőrző szokásrendszer megerősítése. 

Az élethosszig tartó sportoláshoz szükséges felelős döntések rugalmasan 

bővíthető információs készletének rendszerezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Bemelegítés 

Általános bemelegítő mozgássor gyakorlása (futás, hajlítások, nyújtások, 
lendítések stb.). 
Fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre. 

Stretching gyakorlatok bemelegítő és levezető jelleggel. 
A sportági területeken tanult speciális bemelegítések ismétlése. 
 

Edzés, terhelés 

Biológia-egészségtan: 

ismeretek az emberi 

test működéséről, 

aerobterhelés, gerinc-

ferdülés. 
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A keringési rendszer terhelése megfelelő munkapulzusérték mellett, és a 
pulzus idősoros mérése (nyugalmi pulzus, munkapulzus, felső érték 
stb.).  

Az intenzitás, ismétlésszám és a pihenőidő változtatása, hatása a 
terhelésre. 
A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei. 

A fizikai aktivitás szintjének becslése, követése. 
Részben önálló mozgásprogram-tervezés. 
Testépítés – a főbb izomcsoportok izolált hatású gyakorlatai. 

Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség 
fejlesztése, megőrzése érdekében – egyszerű edzéstervek a gyengeségek 
felszámolására. 

Edzés korszerű (alternatív) eszközökkel, erőgépekkel, fitneszgépekkel. 
Nemek közötti eltérések megjelenítése az edzésaktivitásban. 
Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség 

fejlesztése, megőrzése érdekében. 
Köredzésváltozatos mintákkal, 46 feladattal. 

Motoros tesztek – központi előírás szerint. 

Az egészséges test és lélek megóvása. 
A testsúly, testtömeg, illetve lehetőség szerint a testösszetétel mérése – 
összehasonlító idősoros adatrögzítés. 

Stresszoldó és relaxációs gyakorlatok: 
Képesség a fizikai és lelki egyensúly önellenőrzésen alapuló 
fenntartására. 

A technikák használata a saját tanulási technikáinak tökéletesítésében. 
A komputerhasználat ellensúlyozására megoldási minták gyakorlása. 
 A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását 

szolgáló gyakorlatanyag: a biomechanikailag helyes testtartás 
megőrzésének gyakorlatai – állandó gyakorlás a tanár és a társak 
kontrollja, hibajavítása mellett. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok 

megfogalmazása, felismerése, helyes kivitelezése, a helytelen kijavítása. 
A gerinckímélet lényegének ismerete a testnevelési és 
sportmozgásokban. 

A házi és kerti munkák gerinckímélő módjainak ismerete. 
A gerincsérülések leggyakoribb fajtáinak ismerete. 
Törekvés az önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére, a siker 

átélésére, a kudarc elfogadására és az azzal való megküzdés a 
teljesítmény részeként értelmezése. 
A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, 

kommunikációja mint a műveltségterületi kommunikáció része. 
A serdülőkor specifikus feszültségei és érzelmi hullámzásai felismerése, 
és a sport általi oldás elfogadása. 

Felelősségvállalás kimutatása a társak egészséges életmódja iránt. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Stretching, nyugalmi pulzus, munkapulzus, testépítés, köredzés, intenzitás, 

ismétlésszám, testtömegindex, biomechanikailag helyes testtartás, megküzdési 
stratégia, gerincvédelem. 
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A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Sportjátékok 
Az adott iskolában a helyi tanterv szerinti technikai, taktikai és egyéb 

játékfeladatok ismerete és aktív, kooperatív gyakorlás. 
Komplex szabályismeret, sportszerű alkalmazás és a játékok önálló 
továbbfejlesztése. Játék lényeges versenyszabályokkal. 

A technikák és taktikai megoldások többnyire tudatos, a játékszerepnek 
megfelelő megválasztása. 
A játékfolyamat, a taktikai megoldások szóbeli elemzése, a fair és a 

csapatelkötelezett játék melletti állásfoglalás. 
Tapasztalat a játékvezetői gyakorlatban. 
Játéktapasztalat a társas kapcsolatok ápolásában, a bármilyen képességű 

társakat elfogadó, bevonó játékok játszásában, megválasztásában. 
 
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

A mozgáselemek mozgásbiztonságának és a gyakorlás mennyiségének, 
minőségének oksági viszonyai megértése és érvényesítése a gyakorlatban. 
A javító kritika elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének javítása. 

Esztétikus és harmonikus előadásmód. 
Önálló talaj és/vagy szergyakorlat, egyszerű aerobik elemkapcsolat, 
táncmotívumfüzér összeállítása. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk, versenyszituációk, 
versenyszabályok ismerete. 
A tanult mozgások versenysportja területén, a magyar sportolók sikereiről 

elemi tájékozottság. 
 
Atlétika jellegű feladatok 

Egy kijelölt táv megtételéhez szükséges idő és sebesség helyes becslésére, 
illetve a becsült értékek alapján a feladat pontos végrehajtása. 
Évfolyamonként önmagához mérten javuló futó-, ugró-, dobóteljesítmény. 

A tempóérzék és odafigyelési képesség fejlődése a váltófutás gyakorlásában. 
A transzferhatás érvényesülése, más mozgásformák teljesítményének 
javulása az atlétikai képességek fejlődésének hatására. 

 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 
Az adott sportmozgás technikájának elfogadható cselekvésbiztonságú 

végrehajtása. 
A sebesség, gyorsulás és a tempóváltások uralása guruláskor, csúszáskor, 
gördüléskor. 

Tapasztalat a sportolás során használt különféle anyagok, felületek 
tulajdonságairól és a baleseti kockázatokról. 
Feladatok tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel. 

Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi 
alapfogalmak ismerete, és azok alkalmazása a gyakorlatban. 
 

Önvédelem és küzdősportok 
Az önvédelmi és küzdőgyakorlatokban, harcokban a közös szabályok, 
biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé betartása. 

A veszélyhelyzetek kerülése, az indulatok, agresszív magatartásformák feletti 
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uralom. 
Néhány támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete, eredményes 
önvédelem, és szabadulás a fogásból. 

 
Úszás és úszó jellegű feladatok 
1000 m-en a választott technikával, egyéni tempóban, szabályos fordulóval 

úszás. 
Jelentős fejlődés az úszóerő és állóképesség területén. 
Egy választott úszásnemhez tartozó 5 szárazföldi képességfejlesztő gyakorlat 

bemutatása. 
Az amatőr versenyekhez elegendő versenyszabályok ismerete. 
Fejlődő saját teljesítmény a víz alatti úszásban. 

Egyszerűbb feladatok, ugrások során másokkal szinkronban mozgás a vízbe 
és vízben. 
Passzív társ vonszolása kisebb távon (45 m) és a vízből mentés 

veszélyeinek, pontos menetének felsorolása. 
 

Egészségkultúra és prevenció 
Bemelegítés, fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre. 

A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek és néhány jellemző 
deformitás kockázatanak értelmezése, a megőrzés néhány gyakorlatának 
ismerete és felelős alkalmazása.  

A gerinc sérüléseinek leggyakoribb fajtái, és a gerinc és az ízületek 
védelemének legfontosabb szempontjainak ismerete. 
A preventív relaxációs gyakorlatok tudatos alkalmazása. A fittségi 

paraméterek ismerete, mérésük tesztek segítségével, ezzel kapcsolatosan 
önfejlesztő célok megfogalmazása az egészség-edzettség érdekében. 
A szükséges táplálkozási ismeretek alkalmazása a testsúly, testtömeg 

ismeretében. 
A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros szenvedélyek 
leküzdésében, az érzelem- és a feszültségszabályozásban. 

 
 

2. 11-12. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 

80 óra 

Előzetes tudás 

A helyi tanterv szerint választott labdajátékokban a 9–10. osztályos 

technikai, taktikai és egyéb játékfeladatok, lényeges versenyszabályok 

ismerete és alkalmazásuk. 

Megfelelés a játékszerepnek, sportszerű és csapatelkötelezett viselkedés. 

Tapasztalat a játékvezetői gyakorlatban. 

Empátia és tolerancia a társak elfogadásában. 

Önfejlesztő és társas kapcsolatépítő játékok ismerete. 



 

524 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A választott legalább két labdajátékra vonatkozóan: 

A megoldások sokféleségének, sikerességének bővítése. 

Az önálló játékhoz szükséges technikai és taktikai tudás mennyiségi és 

minőségi növelése. 

Az egyéni fizikai adottságok és jellemvonások fejlesztése, a csapatok 

eredményességéhez szükséges képességek, attitűdök erősítése. 

A többféle labdajáték során a mozgástanulás folyamatában működő 

transzferhatás kihasználása. 

Megküzdés a feszültségekkel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Lánycsoportok esetében 20 óra a Torna jellegű feladatok és táncos 

mozgásformák tematikai egységre átcsoportosítható.  

Legalább két labdajáték választása kötelező. 

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Általános feladatok 
Az önszervezés gyakorlása 

Önálló csapatalakítás, bemelegítés, gyakorlás és játékszervezés.  
A közvetlen tanári irányítást többnyire nélkülöző, a támadás és 
védekezés megszervezésére, a csapatösszeállításra és az értékelésre 

vonatkozó megbeszélések a gyakorlásokba építve. Szituációk, feladatok 
megoldása, melyek során önálló az egyéni és/vagy társas döntéshozatal - 
a sportszerűség, tolerancia és empátia szem előtt tartásával. 

A tevékenységekhez tartozó felszerelések, berendezések önálló 
használata, rendben tartása, megóvása. 
Lényeges játékszabályok készség szintű alkalmazása – játékvezetési 

gyakorlat 
A labdával vagy labda nélküli mozgások közben elkövethető, direkt 
vagy indirekt személyre irányuló szabálytalanságok elkerülését elősegítő 

gyakorlatok, megerősítések, megbeszélések. 
A kosárlabdában, kézilabdában és labdarúgásban szabályok engedte test-
test elleni játék több lehetőségének modellálása, gyakorlása. 

Kézilabdában és labdarúgásban a mezőnyjátékosra és a kapusra 
vonatkozó szabályok ismerete, betartása. 
Röplabdában a forgásszabály, az első és második sorra vonatkozó főbb 

megkötéseknek való megfelelés, a háló és a labda hibás érintése 
szabályai és a labdára, emberre vonatkozó területelhagyás értelmezése. 
Az labdajáték-specifikus időhatárok betartásának gyakorlatai. 

A szabályok a képzettségnek megfelelő önkontrollos betartása, játék az 
elkövetett vétség önálló jelzésének elvárásával.  
Játékfolyamatok „belső” játékvezetéssel, megegyezéssel. 

A játékvezetés gyakorlása laza tanári kontrollal, önállóan, a lényeges 
játékszabályok alkalmazásával, néhány játékvezetői non-verbális jel 
használatával is. Az eredmény jelzésében és egyszerűsített 

jegyzőkönyvvezetésben szerzett gyakorlat. 
Versenyhelyzetek  
Az labdajátékok alap- és játékismereteinek alkalmazása, megmérettetése 

Fizika: mozgások, 

ütközések, gravitáció, 

forgatónyomaték, 

pályavonal, hatás-

ellenhatás. 
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osztályszintű mérkőzéseken, házibajnokságokon, a tehetségesebb 
tanulók számára a korosztályos diákolimpiai és egyéb versenyeken. 

 
Kosárlabdázás 
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása  

Új variációk a már megtanult technikákkal kisebb taktikai egységekbe 
ágyazottan - mindenféle cselezés, ritmusváltás, biztonságos 
labdabirtoklás, kidobott labda elfogása, labdavezetés különböző 

testhelyzetekben, támadó, védő láb- és karmozgások, összetettebb 
átadások, kötetlen átadási formák, lepattanó labda megszerzése, ebből 
indulás, átadás vagy kosárra dobás. 

A technikákat alkalmazó játékok párban, csoportban a variációk önálló 
és kreatív felhasználásával. 
Taktikai továbbfejlesztés 

A lényeges védekezési formák - terület védelem, emberfogásos 
védekezés, vegyes védekezés – gyakorlása és önálló alkalmazása. 
Formációk begyakorlása két vagy több ember kapcsolatára támadásban 

és védekezésben.). 
Játék minden összetételű, emberhátrányos, emberelőnyös és azonos 

létszámú taktikai szituációban. 

Önálló játék (streetball, illetve egész pályás 5:5 elleni játék). 

Kézilabdázás (elmélet, órák átcsoportosítása a kosárlabdához) 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

Változatos variációk megoldása már megtanult technikákkal kisebb 

taktikai egységekbe ágyazottan. 

Taktika előkészítő futó- és fogójátékok, test-test elleni küzdelmek. 

Labdatechnikák összetett és bonyolultabb alapformái cselekvésbiztosan 

végrehajtva 

Szélsők, átlövők, beállók kapura lövéseinek gyakorlása, alkalmazása 

rövidebb akciók befejezéseként, kapusmozgások átismétlése. 

Taktikai továbbfejlesztés 

Gyors indítások gyakorlása, létszámbeli előnyből, illetve hátrányból 

való támadások. 

A támadó taktika posztonként történő alkalmazása, játékszituációk 

ismétlése 12 beállóval, lerohanás rendezetlen védelem ellen. 

Védekezés irányítása gyorsindítás esetén. Védekezési taktika 

végrehajtása 6:0, 5:1, 4:2 védekezési rendszerek esetén. 

Matematika: 

térgeometria – 

gömbtérfogat; 

valószínűségszámítás. 

Labdarúgás (elmélet , órák átcsoportosítása a röplabdához) 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

A tanult elemek összetett variációkban alkalmazott megoldásai csökkenő 

hibaszázalékkal, labdakezelési cselekvés biztonsággal, eredményes 

befejezésekkel. Pozícióváltások szélességben és mélységben zavaró 

ellenféllel szemben is, felívelés, beadások, letámadás, visszatámadás. 

Pontos cselezések, szerelések alkalmazása a játékban. 

Változatos kapura lövések, ívelések, rúgásfajták alkalmazás, a labda 

céltudatos irányításával. Fejelések különböző fajtái dobott vagy rúgott 

labdából. Szögletrúgás, bedobás eredményes technikája, büntetőrúgások 

különböző távolságból. Gólszerzés különféle testrésszel a szabályok 

betartása mellett. 

Biológia-egészségtan: 

érzékszervek külön-

külön és együttes 

működése. 
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Taktikai továbbfejlesztés  

A területvédekezésben szerzett tapasztalatok, megoldások bővítése. 

A szoros és követő emberfogás gyakorlása kisebb és nagyobb 

egységekben. Védelmi rendszerek ismerete és gyakorlása. 

Támadási variációk felépítése a különböző védekezési formák ellen. 

Csapatrészeken belüli koordinált együttműködés, és csapatrészek 

összjátékának megvalósítása a kötött játékfolyamatok és ötletjáték során. 

Röplabdázás 

A röplabda sajátossága kettős: egyrészt a játékos nem birtokolhatja a 

labdát, így a döntési idő igen-igen rövid és a cselekvés pillanata elé 

helyeződik, másrészt a játék szabályai szerint a játékosok között nincs 

testi kontaktus. E két szempont alapvetően meghatározza az oktatás 

menetét. 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

A labdaérintés biztonságának, a labda tudatos és pontos helyezésének 

gyakorlása, a hibaszázalék csökkentése, az élvezhető, folyamatos játék 

elérése érdekében. 

 

Tanult támadási technikák gyakorlása, a felső egyenes nyitás elsajátítása 

helyes technikával talajról, tehetségesebbek felugrásból. 

A feladás technikájának biztonságos alkalmazása alkar és kosárérintéssel 

egyaránt. 

A háló felett érkezett nyitásfogadások gyakorlása változó irányú és erejű 

labdákkal, technikai kombinációkkal. 

Az eredményes sáncolás elsajátítása, sáncolás párban is. 

Gurulások, labdamentések technikájának továbbfejlesztése. 

„Röptenisz”, szabadon választott vagy megkötött érintéssel csak 

meghatározott érintéssel. 

Taktikai továbbfejlesztés 

Védekezések különböző állásrendek szerint, a csillagalakzat, 

alapvédekezési forma megtanítása. 

4:2-es és az 5:1-es védekezési és támadási játékelemek elsajátítása. 

Ütő és sáncoló játékosok melletti védekezés, sánc mögötti ütött vagy 

ejtett labdához való elhelyezkedés, támadás közbeni helycserék 

megtanítása, helytartási szabály betartása. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A sportági ismeretek magasabb szintű, kreatív alkalmazása az alkotó, 

kooperatív feladatokban, játékokban, sportjátékokban. 

A testnevelési és sportjátékok mozgásai, szabályrendszere egymásra 

épülésének megértése. 

A játékszabályok, játéktípusok tudatos alkalmazása. 

A legfontosabb játékvezetői jelzések ismerete. 

A sportjátékok transzferhatásának felismerése és a lehetséges 

összefüggések értelmezése az egyéni fejlődés szempontjából. 

A páros és társas kapcsolatokban konstruktív konfliktusmegoldás. 

Sportjáték-történeti ismeretek, érdekességek iránti érdeklődés, 

tájékozottság a témában. 

A személyes biztonság és társak biztonságának védelme a 
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játékszituációkban, a döntésekben pedig a baleset-megelőzés 

fontosságának tudatos képviselete. 

A sport és környezettudatosság értő összekapcsolása, a sportolási 

felszerelés és sportolási környezet felelős, jövőorientált használata, 

kímélete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, 

problémaorientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési stratégia, 

megegyezésen alapuló játék. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

Órakeret 

51 óra 

Előzetes tudás 

A differenciáltan összeállított gyakorlatok bemutatása átlagos 

mozgásbiztonsággal, szükség esetén segítő biztosítással. 

Esztétikus, fegyelmezett, feszes testtartású végrehajtás. 

Differenciált gyakorlási mennyiség és minőség okai, következményei. 

Gyengeségek ellensúlyozása képességfejlesztéssel, gyakorlással. 

 

Kis tanári segítséggel, aktív tevékenykedés gyakorlási és 

versenyszituációban. 

Részleges önállóság és segítségadás az egyéni, páros és társas feladatokban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A koordináció, a cselekvésbiztonság, a zenéhez illeszkedő mozgásritmus 

továbbfejlesztése a tornajellegű és táncos sorozatok során a már ismert és új 

elem- és motívumkapcsolatokkal is. 

Az önállóság és kooperativitás növelése a mozgásrendszer működtetésének 

minden területén: bemelegítésben, képességfejlesztésben, gyakorlásban, 

versenyzésben, versenyrendezésben. Az erősségek és gyengeségek 

figyelembevétele. 

A közös tervezés, kivitelezés során a kellő határozottságú és öntudatú 

kommunikáció fejlesztése. 

A produktumok jó tartással, biztos kiállással történő, gördülékeny, 

könnyed, plasztikus, esztétikus végrehajtásának elérése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gimnasztika 

Rendgyakorlatok gyakorlása 

A korábbi évfolyamokon gyakoroltak bővített elemkapcsolatokkal 

történő ismétlése. 

Alkalmazásuk az óraszervezés funkcióinak megfelelően. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végzése 

A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok: pl. mozgásütem 

változtatása, kiinduló helyzet és kartartás változtatása. 

Az agonista és antagonista izmok arányos, harmonikus fejlesztése. Az 

aktív és passzív izomnyújtás – a hatás elkülönítése. 

Kéziszerek – thera band, gyógylabda, homokzsák stb. – alkalmazása. 

8-16 ütemű gimnasztikai gyakorlatok, egyidejű mozgáskapcsolatok, 

aszimmetrikus sorozatok. Önállóság a gyakorlatok kiválasztásában, 

Fizika: egyensúly, 

mozgások, gravitáció, 

szabadesés, 

szögelfordulás. 

 

Biológia-egészségtan: 

az izomműködés 

élettana. 
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gyakorlatsorok összeállításában. 

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok végzése 

Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok 

differenciáltan, egyénre szabottan. 

Az ízületi lazaság megtartása, fokozása gimnasztikai és stretching 

gyakorlatokkal. 
Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás leküzdésével. 

Anaerob állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika eszközeivel. 

Az egyensúly gyakorlatai: dinamikus gyakorlatok guggolásban, ülésben, 

fekvésben, forgómozgásokkal sorozatban. 

Az esztétikus mozgások előadásmódját segítő kondicionális és 

koordinációs képességfejlesztő eljárások. 

Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az egyéni 

fejlődést követő rendszeres kontrollal. 

 

Torna, sporttorna 

Talajon és a helyi tanterv szerint 9-10. osztályban választott egy 

szeren a korábbi követelményeken nehézségben túlmutató, vagy egy 

másik választott szeren a minimumkövetelmény mozgásanyagának 

tanulása, gyakorlása. 

Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna 

Tartásos gyakorlatelemek, elemkapcsolatok gyakorlása: tarkóállás, 

fejállás, kézállás, mérlegek kéztámasszal, mérlegállások, spárgák, hidak 

mozgásos gyakorlatelemek gyakorlása: gurulóátfordulások különböző 

irányokba, gurulóátfordulás hátra-tolódás kézállásba, tarkóbillenés, 

fejenátfordulás, kézenátfordulás oldalt, kézentfordulás, vetődések, 

átguggolások, átterpesztések, lábkörzések, dőlések, felállások 

egységesen az alapformában és differenciáltan a variációkban, az elemek 

mennyiségének és nehézségi fokának továbbfejlesztése differenciáltan. 

Akrobatikus gyakorlatok – össszefüggő gyakorlatsorok 

Gyakorlás során az egyéni optimum, önálló bővítés megjelenítése az 

elemkapcsolatokban, sorozatokban. 

Az esztétikus és harmonikus előadásmód igénye (feszítések, fejtartás, 

válltartás, spicc) mint minőségi elvárás megjelenik a hibajavítás, 

ismétlések során. 

Akrobatikus gyakorlatok – társas talajtorna 

Páros és mikrocsoportos gyakorlatok önálló összeállítása 

cselekvésbiztos szinten elsajátított talajtorna-elemek kreatív 

felhasználásával, a szükség szerint beépített segítségadást tartalmazva. 

Szertorna-gyakorlatok 

A gyakoroltatás során egységesen az alapformában és differenciáltan a 

variációkban, az elemek mennyiségének és nehézségi fokának 

továbbfejlesztése differenciáltan, egyénre szabottan történik. 
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Szertorna, gyakorlás tornaszereken fiúk számára 

Korláton  (elmélet, órák átcsoportosítása a talajtornához)– terpeszülés, 

harántülés, nyújtott támasz, hajlított támasz, oldaltámaszok, 

lebegőtámasz, lebegő-felkartámasz, felkarfüggés, alaplendületek 

támaszban és felkarfüggésben, beterpesztések, terpeszpedzés, támlázás, 

szökkenés, fellendülés előre terpeszülésbe, felkarállás, felugrás 

beterpesztéssel támasz ülőtartásba, vetődési leugrás, kanyarlati leugrás. 

Nyújtón (elmélet, órák átcsoportosítása a szekrényugráshoz) – 

kelepfelhúzódás támaszba, alaplendület, lendület előre 180 fokos 

fordulattal, ellendülés, alálendülés, kelepforgások, térdfellendülés, 

billenés, támaszból homorított leugrás hátra, alugrás, nyílugrás. 

Gyűrűn – kéz- és lábfüggések, függések, lefüggések, mellső 

függőmérleg, hajlított támasz, nyújtott támasz, alaplendület, 

lendületvétel, húzódás-tolódás támaszba, vállátfordulás előre, homorított 

leugrás, leterpesztés hátra.  

Szertorna, gyakorlás tornaszereken lányok számára 

Gerendán – állások, térdelések, ülések, fekvések, térdelőtámaszok, 

mérlegek, guggolótámaszok, fekvőtámaszok, támaszban átlendítés, 

belendítés, hasonfekvésből emelés fekvőtámaszba, térdelőtámaszba, 

fordulatok állásban, guggolásban. Szökdelések, lábtartás cserék, felugrás 

egy láb át- és belendítéssel, homorított leugrás, terpesz csukaugrás. 

Felemáskorláton (elmélet , órák átcsoportosítása a talajtornához)– 

támaszok, harántülés, térdfüggés, fekvőfüggés, függőtámasz, függésből 

lendítés, átguggolás, átterpesztés fekvőfüggésbe, pedzés, lendület előre-

hátra függésben, támaszban lendület lebegőtámaszba, kelepfellendülés 

támaszba, fordulat fekvőfüggésben, térdfellendülés, guggoló 

függőállásból fellendülés támaszba, támaszból átfordulás előre 

fekvőfüggésbe, felugrás támaszba, felugrás függésbe, leugrás támaszból, 

alugrás, nyílugrás. 

Bemelegítés a torna gyakorlásához, egyénileg összeállított mozgássor, 

együttes bemelegítés az önálló mozgássorral. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése 

önállóan. 

A segítségadás technikái, felelős külső kontrollal – a tudatos hibajavítás 

beépítése a mindennapi gyakorlási szokásokba. 

Versenyszituációkon keresztül egyszerű szabályok alkalmazása. 

 

Ritmikus gimnasztika 

Az esztétikus, szép és nőies mozgásokat, alakformálást, minőségi 

interpretálást segítő kondicionális és koordinációs képességfejlesztő 

eljárások megismerése, gyakorlása. A testtartás, tágasság, 

forgásbiztonság kiemelt továbbfejlesztése. A ritmusérzék 

továbbfejlesztése, önálló zeneválasztásra lehetőség a szélsőségektől való 

elhatárolódás mellett. Önálló bővítési lehetőség, önálló gyakorlatrészek 

hozzáadása a minimumhoz, páros és csoportos interpretációk 

támogatása. 

Szabadgyakorlatok gyakorlása 

A 9–10. osztályban begyakorolt, előkészítő tartásos és mozgásos elemek 

Művészetek: az 

esztétika fogalma. 
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és fő mozgások alapformái ismétlése és új, összetett formák gyakorlása. 

Kötélgyakorlatok gyakorlása 

Egyszerű és keresztezett áthajtások, ugrások és fordulatok áthajtások 

közben, kötélforgatások, test körül és köré, kötélmozgatások egy kézzel, 

kötéldobások és -elkapások, kötélkörzések függőleges és vízszintes 

síkban. 

Karikagyakorlatok gyakorlása 

Ugrások és fordulatok karikamozgatás közben, karikaforgatások és 

átadások egyik kézből a másikba test körül és köré, karikadobások és  

-elkapások, karikaáthajtások, karikapörgetések talajon és levegőben, 

karikakörzések függőleges és vízszintes síkban. 

Minimumkövetelmény: 10-12 elemből álló elemkapcsolat begyakorlása 

zenével – a zene ritmusának, dinamikájának megfelelve, ideje 35-45 mp. 

Aerobik 
A sportági jelleg – dinamikus, statikus erő, egyensúlyozás, lazaság, 
ruganyosság és ritmusérzék – megvalósításához szükséges előkészítő és 

rávezető gyakorlatok. 
Az aerobik kritériumainak való megfelelés fejlesztése a gyakorlás által: 
testtartás, mozdulatok precíz végrehajtása, szinkron a zenével és 

egymással. 
Rövid koreográfiák ismétlése magas cselekvésbiztonsággal (30-40 mp). 
Páros, mikrocsoportos koreográfiák önállóságra törekedve, a szükséges 

optimális tanári irányítással (1 perc). 
Aerobik bemutatók az osztályon belül és iskolai szinten egyszerűsített 
szabályokkal. 

Részvétel egy csoportos aerobikgyakorlatban az egyszerűsített 
szabályoknak megfelelően. 
 

 
Táncos mozgásformák  
A helyi tantervben rögzített választás szerint legalább egy, a helyi 

személyi és tárgyi körülményekhez, feltételekhez igazodó tánc. 
Sporttáncok gyakorlása 
A Magyar Divat- és Sporttánc Szövetség rendszeréhez tartozó, illetve 

ehhez a rendszerhez rokon táncok (sztepp, show, akrobatikus, electric 
boogie, salsa, diszkó, hip-hop, break, mambo, bugg, blues, modern, 
swing stb.) mozgásrendszerének iskolai alkalmazása a helyi lehetőségek 

szerint a helyi tantervben rögzítetten - előkészítő tréning, motívumok, 
motívumkapcsolatok, koreográfiák tanulásának, gyakorlásának 
rendszere. 

Történelmi táncok gyakorlása 
Palotás és/vagy keringő – 56 motívumból álló rövid koreográfia 
megtanulása és ismétlése, bemutatása. 

Néptánc gyakorlása 
A magyar néptánckincs egyszerűbb motívumai és azok kapcsolatai a 
Tánc és dráma kerettantervben kidolgozottak szerint. 

Egy dunántúli és/vagy alföldi és/vagy erdélyi tánctípus motívumai és 
rövid táncfolyamata megtanulása, gyakorlása, előadása. 
Egyéb tornajellegű és táncos mozgásformák: 

Ének-zene: tempó, 
ritmus. 
 

Művészetek: 
romantika, modernitás. 
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A tornajellegű kondicionális és koordinációs képességek és készségek 
alkalmazása más – a helyi lehetőségek szerint a helyi tantervben 
rögzített – mozgásrendszerekben. 

Gúlatorna, falmászás, gumiasztal, eszközös táncok, utcai táncok stb.  

ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
A hibajavítás megértése, kétirányú kommunikáció, tudásátadás, mások 
tanítása. 
Változtatási hajlandóság az egyéni hibás rutinokban. 
A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy harmonikus 
esztétikájának átélése és tudatos felvállalása. 
A divat és a média testkultúrára ható kedvező és kedvezőtlen 
tényezőinek szétválasztása (értékfelismerés, önértékelés). 
A saját és társ testi épsége iránti felelősségvállalás a társak gyenge, 
esetleg sérült oldalának segítése, az erősségek elismerése, támogatása, 
egyéni és helyzetből adódó sajátosságok mérlegelése, az objektív 
megoldások keresése. 
A társak és a csoport irányítása a csoport közös érdekeinek 
figyelembevételével, a stratégiák egyeztetése. 
Alkotó, kooperatív feladatok, mozgásos tevékenységek – aktív részvétel 
a sportrendezvények, bemutatók szervezésében. 
Tornasport és tánctörténeti ismeretek, érdekességek. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Agonista, antagonista izmok, aktív és passzív nyújtás, dinamikus egyensúly, 
társas talajtorna, forgásbiztonság, táncstílus, divattánc, sporttánc. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétikai jelegű feladatok 

Órakeret 

40 óra 

Előzetes tudás 

Térdelő-, álló- és repülőrajt versenyhelyzetekben. 

Iramszakasz, egyéni irambeosztás. 
Különféle bottechnikák a váltófutásban. 
Optimális lendületszerzés, elrugaszkodás, repülőfázis, biztonságos 

leérkezés az ugrásokban. 
A hajítás, lökés és vetőmozgás biomechanikai különbözőségei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Jártasság kialakítása a biomechanikai törvényszerűségek alkalmazásában. 

Az önismeret fejlesztése a kedvező atlétikai mozgásformák kiválasztása és 

önálló gyakorlása révén. 

A már elsajátított atlétikai futó-, ugró-, dobószámok versenyszabályai a 

korosztályos előírások szerinti alkalmazása és betartása. 

Motiváló eljárások az egyéni eredmény, teljesítmény javítására. 

A mérhető teljesítményeken alapuló objektív ellenőrzés elfogadtatása, 

beépítése a döntéshozatalba. 

A folyamatos és visszatérő gyakorlás szerepének, jelentőségének, 

hatásának tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások 

Rövidtáv, váltófutás, gátfutás 

A gyorsfutás technikáját javító gyakorlatok változatos végrehajtása. A 

Biológia-egészségtan: 

szénhidrátlebontás. 

 

Fizika: hajítások, 
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kedvező rajthelyzet kialakítása, segédvonalak kijelölése. Versenyszerű 

végrehajtás, eredményorientált együttműködés váltófutásban. Csapatban 

4x50-100 m-es váltók alakítása, versenyzés. A gátvételi technika 

alkalmazása magasabb akadályon, gáton 34 lépéses ritmusban. 

Középtáv, folyamatos futás, tájékozódási futás 

Választás a távok közül. A különböző távokhoz illeszkedő futótechnika 

kiválasztása. Jártasság az adott távhoz szükséges versenytempó és 

irambeosztás megválasztásában. Állóképesség-fejlesztő módszerek 

rendszeres alkalmazása és teljesítményének nyomon követése. Az 

állóképesség-fejlesztő módszerek önálló gyakorlása.  

Folyamatos futás közbeni tájékozódás, kisebb területen célállomások 

megtalálása.  

 

Ugrások 

A homorító és távolugrás jellemzőinek ismerete, gyakorlati alkalmazása. 

Választás a magasugró technikák közül. 57 lépéses egyénileg 

kialakított nekifutással versenyszerű végrehajtás. Közreműködés 

versenyek lebonyolításában. 

Kondicionális jelleggel sorozat szökdelések végrehajtása. 13 lépéses 

sorozat elugrás, illetve 24 lépéses sorozat felugrások technikajavító 

végrehajtása. Gyorsuló nekifutás optimális távolságról. 
 

Dobások 

A különböző dobásformákkal a törzsizom sokoldalú erősítése. Teljes 

lendületből történő hajítás. Választás az egyes lökő mozdulatok közül. 

Lendületvétellel egykezes vetés végrehajtása. Az optimális kidobási 

szögre, sebességre és magasságra törekvés. 

 

ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az iram és tempó megválasztása szempontjainak ismerete. 

A nekifutás módosítása szükségszerűségének ismerete. 

Az atlétikai ugrások és dobások technikatörténeti, a technikák változásai 

teljesítménynövelő hatásainak ismerete. 

Az olimpiákon szereplő atlétikai versenyszámok ismerete. 

„A gyorsabban, magasabbra, erősebben” jelmondat értelmezése. 

Önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére, a siker átélése, a 

kudarc elfogadása és az azzal való megküzdés. 

Az élettani különbözőségek ismerete. 

Tájékozódási futás alapjainak ismerete. 

energia. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: Az olimpiai 

eszme. Az újkori 

olimpiák története 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyéni reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság, váltás közbeni 

alkalmazkodás, korrekció, holtpont, lépő, homorító és ollózó technika, átlépő, 

guruló, hasmánt- és floptechnika, ötlépéses hajító ritmus, lökés, vetés, 

jegyzőkönyvvezetés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Órakeret 

60 óra 

Előzetes tudás 
Az adott sportmozgás technikájának ismerete. 

A test feletti uralom szokatlan, új mozgásszituációkban. 
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A baleseti kockázatok mérlegelése. 

Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzésmódszertani és 

balesetvédelmi alapfogalmak, eljárások. 

Szabadban, teremben, spontán helyzetben végezhető egyéni, társas, 

csoportos mozgásformák. 

Az edzéshatáshoz szükséges ingerek nagysága és gyakorisága, a pihenő 

idő jelentősége. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rekreációs életviteléhez szükséges sportági, élettani, edzéselméleti 

ismeretek megszerzése. Az önállóan kezdeményezett társas vagy csoportos 

sportolás szervezési és lebonyolítási ismeretek, jártasságok megszerzése.  

A testnevelés újszerű tartalmakkal történő gazdagítása, az iskolai 

létesítményen belüli és tágabb környezetében lévő lehetőségek 

kihasználása sportolásra. A felnőtt kor sportos életviteléhez újabb 

sportágak megismerése, családi és csoportos öntevékeny sportoláshoz 

szükséges szervezési és rendezési ismeretek megszerzése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott 

sportági mozgás mozgásműveltségének fejlesztése.  
A szabadidő, ill. alternatív sportok rendszerben kezelése. A helyi 
tantervben választott alternatív sport technikai, taktikai, gyakorlási, 

edzési és versenyzési rutinjának kialakítása, a hozzátartozó eszközök, 
technikák és veszélyek kezelése. 
A szabadtéri formák hangsúlyának megerősítése. Edzés a természet 

erőivel - játszóterek, szabadidő-központok bevonása, az adottságok 
kihasználásával jégpálya készítése. 
Újszerű mozgásfeladatok kihívásainak való megfelelés, pl. a közlekedés-

biztonság területén a kerékpározás kultúráját szem előtt tartva. 
Sportolás közben a rutinok megerősítése a zöldfelület megóvásában, a 
tájhasználatban, az épületek megóvásában és az energia, a vízhasználat, 

a dohányzás elleni küzdelem és a hulladékgyűjtés, újrahasznosítás 
területén. 
A családi, baráti, munkahelyi csoportos és öntevékeny sportolásra való 

felkészítés, az önszerveződéshez szükséges ismeretek, jártasságok 
megszerzése. Társaságban is jól alkalmazható mozgásos kreatív, 
kommunikációs és kooperációs játékok tárházának bővítése. 

A többfunkciós helyi lehetőségek, eszközök bevonása a tartalmi 
változatosság biztosításához (természetes akadályok, ügyességi 
versenyek a környezet adta kihívások legyőzése). 

Egyszerű (akár saját készítésű) eszközökkel szerény térigényű 
mozgásformák elsajátítása (ugrókötelezés, asztalitenisz, lengőteke, 
tollaslabda, minitrambulin, gúlagyakorlatok stb.) 

 
ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Szabályismeret és baleset-megelőzési információk a helyi tantervben 

kidolgozott alternatív sportok területén. 
A helyes öltözködés és folyadékfogyasztás a szabadtéren végzett 
sportolás során. 

Biológia-egészségtan: 
élettan. 
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A környezettudatos magatartás, a testmozgások során az egyénnek 
önmagával, társaival és a természettel való harmonikus kapcsolata 
kialakítása.  

A táborozási eszközrendszer megismerése, használatában jártasság 
szerzése (tájfutás, tájoló és térkép használata, sátorverés, vízitúra, 
vándortábor stb.). 

Egy választott alternatív sportágban a világ-elit teljesítményének 
ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rekreáció, edzettség, fittség, jó közérzet, teljesítőképesség, újrahasznosítás, 

példamutatás; környezettudatos természet- és építettkörnyezet-használat. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelem és küzdősportok 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé.  
Az indulatok feletti uralom. 
Néhány önvédelmi megoldás, szabadulás a fogásból. 

A dzsúdó, illetve grundbirkózás alaptechnikái, szabályai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az akaraterő, a kitartás, a küzdőképesség, az önbizalom fejlesztése, a 
félelem leküzdése és a sportszerűség (fair play) szemléletének kiteljesítése. 

Küzdő típusú játékok tudatos alkalmazása a személyiségfejlesztésben, 
különös tekintettel az önuralomra, a társak tiszteletére és a szabályok 
elfogadására. A közösségben előforduló veszélyhelyzetek felismerése és 

kezelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
A küzdéseket előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok: 
Tolások-húzások, változatos testrészekkel, testhelyzetekben.  

 
Grundbirkózás cselekvésbiztos gyakorlása: 
Alapállás, alaphelyzetek stabil alkalmazása, szabályos és erős fogások 

csuklóra, karra, nyakra, derékra, rögzített kilendítések, keresztfogások. 
Emelések hónaljfogással, derékfogással, kevert fogással. 
A mögékerülések és kiemelések különböző változatai, dobástechnikák, 

leszorítások alkalmazása. 
Az eredményes földharc technikájának elsajátítása. 
Egyéni és csapatversenyek, küzdési taktikát igénylő feladatok játékos 

formában és páros küzdelmek. 
 

Dzsúdó sportági készségfejlesztés: 

A 9-10. osztályban tanult technikák és taktikák továbbfejlesztése. 
Az egyensúlyt stabilizáló és ezt kibillentő gyakorlatok, 
testsúlyáthelyezések, irányváltoztatások, előre, hátra, oldalra gurulások. 

Szabadulás különböző fogásokból (karfogás, ölelőfogás, fojtás). 
Támadáselhárítási módszerek (ütés, szúrás, rúgás, fejelés elhárításai). 
 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Önmaga megvédésének ismerete, néhány támadáselhárítási eljárás 
ismerete, megértése és alkalmazása. 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek: ókori 

olimpiák, hősök, távol-
keleti kultúrák. 
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Az érzelem- és feszültségszabályozás, az agresszió megelőzése a 
küzdőjellegű sporttevékenységek révén, az előnyök megfogalmazásának 
képessége. 

A sportszerű küzdések jellemformáló hatásának ismerete, elismerése. 
A megegyezésre készenlét képessége, a szabályok időleges, társ által 
megerősített felfüggesztésének, módosításának lehetősége. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Viszonylagos erőkifejtés, fokozatosan növekvő erőkifejtés, sérülésmentes 

küzdelem, agresszió, önuralom, sportszerűség. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egészségkultúra és prevenció 

Órakeret 

50 óra 

Előzetes tudás 

Rendeződő egészségtudatosság, döntésképesség az egészséges, aktív 

életmód érdekében. 

Relaxációs, terhelési, edzési és a test épségét, egészségét megőrző 

eljárásokból egy-két megoldás ismerete, alkalmazása. 

Jártasság a gerincvédelmet érintő minden tanult feladat megoldásában. 

A terhelés igazítása a tesztek eredményeihez. 

A testmozgás szerepének ismerete a káros szenvedélyek elleni 

küzdelemben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az élethosszig tartó optimális, életkornak és testalkatnak megfelelő 

prevenciós és rekreációs mozgásos tevékenységek önálló működtetéséhez, 

bővítéséhez és szükség esetén gyógyászati céllal történő gyakorlásához 

szükséges készségek és kompetenciák továbbfejlesztése. 

Az edzésre, a teljesítmény növelésére és mérésére, a prevencióra, 

rekreációra kész fizikai és mentális állapot állandósítása, a stressz kezelése. 

A fenntartásához szükséges elméleti és gyakorlati tudás rendszerré 

szervezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Bemelegítés 

Általános és sportágspecifikus bemelegítő mozgásanyag 

feladatmegoldásai, kezdetben egyénileg, párban a tervezés, szervezés, 

levezetés, értékelés megvalósítása. 

A labdajátékhoz, tornához, futáshoz, ugráshoz, dobáshoz, küzdéshez 

kapcsolódó bemelegítések általános és speciális jellemzőinek, 

mozgásainak elkülönítése szóban és gyakorlatban egyaránt. 

 

Edzés, terhelés 

A fejlődés, a megfelelő hatékonyság alapfeltételeinek biztosítása: jól 

szervezettség, a felesleges állásidők kiküszöbölése, szükséges 

mozgásterjedelem (idő, ismétlésszám), szükséges intenzitás (sebesség, 

gyakorlatsűrűség, megfelelő ellenállás), terhelés-pihenés egyensúlya. 

Főbb témák: 

Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés tervezése és 

megvalósítása a gyakorlatban egyénileg, párban, csoportban eszközök 

nélkül és különböző eszközök segítségével. 

Biológia-egészségtan: 

anaerob terhelés, az 

idegrendszer 

működése, a keringési 

rendszer működése, 

glikolízis, terminális 

oxidáció. 

 

Fizika: egyszerű 

gépek, erő, munka. 
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A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei. A fizikai fittség típusai, 

fejlesztési lehetőségei. A fizikai aktivitás szintjének becslése, követése. 

Önálló mozgásprogram-tervezés. 

Lehetséges hagyományos és alternatív eszközök: pulzusmérő, 

mozgásszenzorok, medicinlabda, súlyzó, ugrókötél, erősítő gumiszalag, 

gimnasztikai labda, pilates roller, TRX, erőgépek. 

A képességfejlesztő módszertani eljárások bemutatása: intervallumos, 

ismétléses, tartós és ellenőrző módszerekkel edzésfolyamatok. 

A koordinációt javító eljárások bemutatása: a végrehajtás 

megváltoztatása és a végrehajtás feltételeinek megváltoztatása. 

A rendelkezésre álló szabadidő megtervezésének eljárásai. 

Egyéni rekreációs megoldások bemutatása, foglalkozásrészlet vezetése. 

Konkrét sportági tevékenységre és mozgásanyagra fejlesztett 

kondicionális és koordinációs képességfejlesztés. 

Motoros tesztek lebonyolítása – központi előírás szerint. 

Az egészséges test és lélek megóvása 

A munkahelyi és egyéb ártalmak elleni védekezésre való felkészítés: a 

biomechanikailag helyes testtartás és az egészséges lábboltozat 

kialakításának és fenntartásának, a helyes légzésnek a gyakorlatai, az 

ülőmunka és a zárt tér ellensúlyozására szolgáló tevékenységek, a 

sportolás kedvező hatása a szenvedélyek megelőzésében. 

A stresszoldás gyakorlatai és a relaxáció.  

A „tudatos jelenlét” (mind fullness) módszerének elsajátítása és 

integrálása az eddig megtanult relaxációs technikái közé, és mindezek 

használata a mindennapi élet helyzeteiben. 

A megtanult és folyamatosan használt relaxációs módszerek tudatos 

alkalmazása a pályaorientációt és jövőképet építő lelki munkában, és a 

feszültségek szabályozása és az élet stresszhelyzeteivel való autogén 

megküzdés. 

A test-lelki harmónia fejlesztésének egyéb, alternatív megközelítése a 

helyi lehetőségek és programok szerint. 

A testtartásért felelős izmok kellő erejének és nyújthatóságának 

fejlesztése a helyesen végzett tartásjavító tornával (általános és konkrét 

sportági jelleggel). 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A sport által a pillanatnyi kiteljesedés (flow) élményének megélése. 

A sportágak gyakorlásához megfelelően illeszkedő bemelegítő eljárások 

ismerete. 

A terhelésfokozás paramétereinek ismerete. 

Az alvás és ébrenlét megfelelő arányai, a sport szerepe az egészséges 

alvásban. 

A gerincsérülések, ártalmak elkerülési módozatainak ismerete. 

A sérült gerinc esetén az elsősegély ellátása és/vagy a sérülttel való 

helyes bánásmód ismerete.  

A stresszes állapot elleni tudatos védekezés ismerete. 

A helyes gerinctorna kivitelezésével kapcsolatos fogalmak, a 

gerinckímélet lényegének ismerete. 

A növekvő teljesítmény, sporteredmény objektív elismerése, öröm a 
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másik ember teljesítménye felett, pozitív megerősítés. 

Az öröm mint pozitív életérzés melletti tudatos döntés, közös élmény, az 

egészség és a mozgásra fordított szabadidő megteremtésének egymást 

erősítő igénye (motiváció). 

A tudatos terhelésen, méréseken, önkontrollon alapuló 

teljesítményfejlesztés. 

Felelősségvállalás társak egészséges életmódja iránt. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sportágspecifikus bemelegítés, mozgásterjedelem, intervallumos, ismétléses, 
tartós és ellenőrző módszer, terhelés-pihenés egyensúlya, progresszív 
relaxáció, ingernagyság, ingergyakoriság, gerinckímélet, relaxáció, tudatos 

jelenlét. 
 
 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Sportjátékok 
A helyi tanterv szerint tanított két labdajátékra vonatkozóan: 
Önállóság és önszervezés a bemelegítésben, a gyakorlásban, az edzésben és a 

játékban, játékvezetésben. 
Az adott labdajáték főbb versenykörülményeinek ismerete. 
Erős figyelemmel végrehajtott technikai elemek, taktikai megoldások, 

szimulálva a valódi játékszituációkat. 
Ötletjáték és 23 tudatosan alkalmazott formáció, a csapaton belüli 
szerepnek való megfelelés. 

A csapat taktikai tervének, teljesítményének szakszerű és objektív 
megfogalmazása. 
A másik személy különféle szintű játéktudásának elfogadása. 

Kreativitást, együttműködést, tartalmas, asszertív társas kapcsolatokat 
szolgáló mozgásos játéktípusok ismerete és célszerű használata. 
 

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 
A torna mozgásanyagában az optimális végrehajtására jellemző téri, időbeli 
és dinamikai sajátosságok megjelenítése. 

Bonyolult gyakorlatelem sorok, folyamatok végrehajtása közben a mozgás 
koordinált irányítása. 
Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok tervezése, gyakorolása, 

bemutatása. 
Önálló zeneválasztás, a mozdulatok a zene időbeli rendjéhez illesztése. 
Könnyed, plasztikus, esztétikus végrehajtás a táncos mozgásformákban.  

A torna versenysport előnyei, veszélyei, a hozzá kapcsolódó testi képességek 
fejlesztésének lehetőségei ismerete. 
Bemelegítő és képességfejlesztő gyakorlatok ismerete, a célnak megfelelő 

kiválasztása. 
Optimális segítségadás, biztosítás, bíztatás. 
Hibajavítás és annak asszertív kommunikációja. 

Az izmok mozgáshatárát bővítő aktív és passzív eljárások ismerete. 
 
Atlétika jellegű feladatok 

A futások, ugrások és dobások képességfejlesztő hatásának felhasználása 
más mozgásrendszerekben. 
Az atlétikai versenyszámok biomechanikai alapjainak ismerete. 
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Az állóképesség fejlesztésével, a lendületszerzés az izom-előfeszítések 
begyakorlásával a futó-, az ugró- és a dobóteljesítmények növelése. 
Az alapvető atlétikai versenyszabályok ismerete. 

Bemelegítés az atlétikai mozgásokhoz illeszkedően. 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 
Az helyi tantervben kiválasztott sportmozgás végzése elfogadható 

cselekvésbiztonsággal. 
Uralom a test felett a sebesség, gyorsulás, tempóváltás, gurulás, csúszás, 
gördülés esetén. 

Feladatok önálló tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel. 
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi 
alapfogalmak ismerete. 

Az ismeretek alkalmazása az új sporttevékenységek során. 
 
Önvédelem és küzdősportok 

A szabályok és rituálék betartása. 
Önfegyelem, az indulatok és agresszivitás kezelése. 
Több támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete az álló és 

földharcban. 
 

Egészségkultúra és prevenció 

A bemelegítés szükségessége élettani okainak ismerete. 
Az egészségük fenntartásához szükséges edzés, terhelés megtervezése. 
Relaxációs gyakorlatkészlettel tudatos védekezés a stresszes állapot ellen.  

A feszültségek szabályozása és az élet stresszhelyzeteivel való autogén 
megküzdés. 
A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok 

ismerete, pontos gyakorlása, értő kontrollja. 
A gerinckímélet alkalmazása a testnevelési és sportmozgásokban, kerti és 
házimunkákban, az esetleges sérüléses szituációk megfelelő kezelése. 

 

C. Testnevelés szakiskola 9-11. évfolyam 

1. 9-10. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 

70 óra 

Előzetes tudás 

Életkornak megfelelő technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati tudás. 

Aktív részvétel az előkészítő játékokban, sportjátékokban. 

Figyelmes és hatékony munkavégzés a gyakorlásban. 

Csapatjátékos tulajdonságok ismerete. 

Sportszerűség, a szabálykövető magatartás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A választott legalább két labdajátékra vonatkozóan: 

Az új játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai, taktikai és 

szabályismeret tudatos és felelős alkalmazása, bővítése. 

A sportjáték-specifikus képességek megerősítése. 

A játékszituációk, játékfeladatok magasabb gondolkodási, motoros szinten 

történő megoldása a szabálykövetés, a csoportkonszenzus és az ellenfél 
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tisztelete szempontjából is. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Legalább két labdajáték választása kötelező. 

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A labdajátékokra felkészítő mozgásfeladatok 

Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok és 

testnevelési játékok 

A labda nélkül végzett mozgások – szlalom futások (változó irányokba), 

vágták, irányváltások, taposások helyben, súlypontemelkedések, ugrások 

páros és egy lábbal, váltott lábbal – gyakorlási hatékonyságának, 

játékban való eredményes használatának továbbfejlesztése. 

Az alapmozgások nagyszámú variációja irányban, sebességnöveléssel. 

A reakcióidő és a társ mozdulatára reagálás optimumának elérése. 

A helyezkedés, helyzetfelismerés továbbfejlesztése a labdáért való 

harcban, cselek labdával és labda nélkül, küzdések váll-váll érintéssel a 

labda megszerzéséhez. 

Labdás ügyességfejlesztés egy-két labdával, a labdás ügyességfejlesztés 

összetettebb játékai: a labda fogadása, kezelése fokozódó lendületben, 

magasságban, távolságban, a labda továbbítása gyorsabban, 

lendületesebb, változó magasságokban, futás közben, labdavezetés, 

haladás a labdával gyors irányváltásokkal és ritmusváltásokkal. 

Az adott sportjáték technikái gyakorlása testnevelési játékokban, 

kidobós, fogójátékok labdával, labdaszerző és -védő játékok, 

cicajátékok, pontszerzők, stilizált játékok, szabadon alkalmazott 

technikai-taktikai elemek és szabályismeretek mellett is. 

A mozgástanulást segítő eszközök használata (szemüveg, célkeret stb.). 

Bonyolultabb - kooperatív, kreatív - testnevelési és sportjátékok (pl. 

játékszabályok dinamikus változtatása, esélykiegyenlítő játékok, fordított 

eredményszámítás). 

A sportjátékokra való előkészítésen túlmutató, stratégiai jellegű, az 

életszerepekre felkészítő és inklúzióra érzékenyítő játékok. 

Bemelegítés labdajáték foglalkozásra – részleges tanári irányítással 

A bemelegítési modell ismételt gyakorlása és az önálló bemelegítésre 

való felkészítés. A modell minimális tartalma: sportjáték-specifikus futó-

ugrómozgások, labda nélküli és labdás gyakorlatok az ízületek 

átmozgatására, labdavezetések variációi helyben és haladással, páros, 

mikrocsoportos labdás gyakorlatok, bemelegítő testnevelési játékok 

labda nélkül és labdával, az adott labdajáték specifikus technikai és 

taktikai előkészítő gyakorlatai. 

A választott labdajátékok technikai és taktikai elemeinek gyakorlása, 

tökéletesítése, alkalmazása új variációkban, szituációkban. 

Matematika: logika, 

valószínűségszámítás, 

térbeli alakzatok, 

tájékozódás. 

 

Vizuális kultúra: tárgy- 

és környezetkultúra, 

vizuális 

kommunikáció. 

Kosárlabdázás 

Technikai elemek 

Fokozódó lendületben, magasságban, távolságban csökkenő 

hibaszázalékkal végrehajtott technikai elemek. 

Taktikai elemek 

Kisebb csapatrészekben azonos létszámmal egymás elleni játék teljes 

Fizika: mozgások, 

ütközések, erő, 

energia. 

 

Biológia-egészségtan: 

az emberi szervezet 
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anyagának beépítése az 5:5 elleni játékba, félpályás és egészpályás 

gyakorlatokkal. 

Emberfölényes helyzetek támadásban, védekezésben. 

Emberfogás, területvédekezés. Ötletjáték támadásban. 

A speciális feladatok megoldása (feldobás, alap- és oldalvonal-bedobás, 

büntetődobás utáni támadás és védekezés). 

 

Kézilabdázás 

A helyi és tárgyi feltételek nem adottak , ezért ezt az anyag részt 

elméletben oktatjuk, ill. a kosárlabda és röplabda labdajátékhoz 

csoportosítjuk a fennmaradó órákat. 

  

Labdarúgás 

Az iskola tornatermének  adottságai miatt és a tárgyi feltételek 

hiányában az oktatás csak akkor oldható meg, ha  külső helyszínen 

folyik a gyakorlás  melynek feltétele a  dupla óra, ill. az eszköz 

beszerzése. Amennyiben ez nem megoldható elméleti oktatást tartunk, és 

átcsoportosítunk órákat a kosár-és röplabda labdajátékhoz. 

  

Technikai elemek fokozódó kitartással, variációban, lendületben, 

magasságban, távolságban, csökkenő hibaszázalékkal 

A labdás koordináció minőségi fejlesztése. Labdakezelések mozgás 

közben és irányváltoztatással, átadások különböző mértani alakzatokban. 

Rövid és hosszú labdaátadások talajon vagy levegőben. Átadások, 

átvételek mélységi, szélességi játékhelyzetek kialakításával. 

Induló-, futó-, átadási és lövőcselek védővel szemben.  

Fejelések technikái levegőből, társnak vagy kapura. 

Taktikai elemek a variációk növelésével és végrehajtási minőség 

emelésével 

Posztok betöltése: kapus, védő, középpályás, támadó. 

Rombuszban 4 játékos feladatmegoldása mélységben, szélességben, 

folyamatos helycserékkel.  

Röplabda 

Technikai elemek optimális erőközléssel, fokozódó magasságban, 

pontossággal, folyamatossággal, csökkenő hibaszázalékkal 

A mélységlátást, labdához való igazodást elősegítő gyakorlatok, társtól 

dobott vagy falra feljátszott labdával. Gurulások, vetődések. Célba 

ütések és érintő labdatovábbítások mozdulatlan majd mozgó céltárgyra 

vagy társhoz. A sáncolás technikája egyénileg és párban. 

Támadás és védekezés alapvető megoldásai  

23 fős támadási technikák védelem nélkül és védelem ellen, védekező 

feladatok, biztosítás, változatos támadás befejezések (erő, ív, elhelyezés 

stb. szempontjából). 

 

Kooperativitás és versengés a labdajátékokban, a szabályok – 

játékszabályok begyakorlása – játékvezetési gyakorlat. 

 

Az elsajátított játéktudásnak megfelelő színvonalú játékszabályok 

alkalmazása, betartatása növekvő tudatossággal és önállósággal az 

működése, 

energianyerési 

folyamatok. 
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osztályszintű gyakorlások és mérkőzések során. 

Játékszituációk előidézése egy-egy szabály begyakorlására, a 

játékszituáció megállítása, elemenkénti ismétlése a szabálytalanság 

korrekciója érdekében.  

Játék egyszerűsített és fokozatosan bővülő szabályokkal.  

Rövidített játékidővel gyakorlás, osztálymeccsek, villámtornák a 

diákolimpiáknak megfelelő versenyszerű körülmények és a helyi 

szabályozás szerint. Differenciált mennyiségű és minőségű 

játéklehetőség biztosítása. 

Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral együtt, rögzített, változtatható, 

egyszerűsített játékvezetésben. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Játéktípusok, szabályok, stratégiák működtetése. 

A tanult játékstratégiák (támadó és védő alaptaktika, emberelőnyös-

emberhátrányos játékszituációk) felhasználása a taktikai magyarázatok, 

beszélgetések és játékszervezés során. 

Az animáció alkalmazása a játékok továbbfejlesztésében. 

Különböző életkorra, az egyénre és a helyzetre jellemző érzelmi 

önkontroll. A siker egyéni és csoportos átélése, a kudarc elfogadás, mint 

a tevékenység természete velejárója.  

Az alkotó, kooperatív mozgásos tevékenységek kezdeményezése, az 

ötletek kulturált megfogalmazása és megvalósítása. Az együttjátszás 

előnyeinek, jelentőségének képviselete. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, 

problémaorientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési stratégia, 

megegyezésen alapuló játék. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

Órakeret 

54 óra 

Előzetes tudás 

Részlegesen önálló, balesetmentes gyakorlás. 

Az alapvető torna mozgáselemek önálló bemutatása. 

Az aerobik kargyakorlatokat és lépésgyakorlatok, alaplépések, haladások 

összehangolása a zenével. 

A kötél biztonságos mozgatása. 

A szabályok érthető megfogalmazása. 

A gyengébbeknek, a segítségre szorulóknak feltétel nélküli segítségadás. 

Sportágak versenyrendszeréről alapismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az iskolai tornajellegű feladatok, táncos mozgásformák során a reális 

énkép további alakítása. 

A gyakorlás során segítség adása és elfogadása, mások bátorítása révén a 

tevékenységek állandó motivációs hátterének biztosítása. 

Szabadabb és differenciáltabb önálló részvétel, az alkotókészség, kreativitás 

fejlesztése a gimnasztika, torna, esztétikai sportok, és a helyi tantervben 

választott sporttáncok, történelmi és néptáncok mozgásrendszerén belül. 

Az esztétikus mozgás, a feszes, megtartott testmozgás további javítása. A 

test térbeli, időbeli és dinamikai érzékelésének, valamint a koordinált 
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mozgás és az erőközlés összhangjának továbbfejlesztése. 

A táncmotívumok ritmikailag, plasztikailag pontosabbá, az újabb 

koreográfiák, művészeti előadások tudatosabbá tétele. 

A saját kultúra újrateremtése iránti igény erősítése, a más népek kultúrája 

iránti tisztelet erősítése. 

Az ismeretek körének bővítése az adott versenysportágak hazai élvonaláról, 

ennek révén a nemzeti öntudat fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gimnasztika 

Térbeli alakzatok – rendgyakorlatok  

Alakzatok, mozgások zárt rendben, alakzatváltozások. Variációk a 

ritmusban, a tempóban történő változtatással, rendgyakorlatok zene 

nélkül és zenére is. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok 

816 ütemű gimnasztikai gyakorlatok egyidejű fejlesztő hatásokkal, 

kiemelten a mély hát- és hasizmok, a függesztő öv, a lábboltozat 

izomzatának optimális és precíz működése által. 

Gimnasztikai gyakorlatok alkalmazása az izommunka jellege szerint 

(nyújtó, erősítő, ernyesztő-lazító) arányosan, minden testrész mozgásaira 

kiterjedően, növekvő önállósággal a gyakorlatok kiválasztásában, 

növekvő önállósággal a gyakorlatsorok összeállításában. 

 

A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok a mozgásütem 

változtatásával, a kiinduló helyzet és kartartás változtatásával, a 

kéziszerek – súlyzó, bordásfal, pad, medicinlabda – alkalmazásával. A 

dinamikus és statikus erőkifejtés megkülönböztetése. 

A különböző erőadagolás változatos gyakorlatai alkalmazása. 

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok 

Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok 

differenciáltan, egyénre szabottan, állandó gyakorlási jelleggel. 

Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás leküzdésével. 

Aerob állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika eszközeivel. Az 

elrugaszkodás (dobbantás) gyorsaságának fejlesztése. Az egyensúlyozás 

továbbfejlesztésére a statikus helyzetek időtartamának és 

bonyolultságának növelése. Az esztétikus mozgások előadásmódja 

segítésére a testtartást biztosító kondicionális és koordinációs 

képességfejlesztő eljárások gyakorlása. 

Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az 1–8. 

osztályban elért egyéni szint szerinti fejlődést követő rendszeres 

kontrollal. 

Fizika: egyenes vonalú 

mozgás, periodikus 

mozgás, gravitáció, 

tömegvonzás, hatás-

ellenhatás törvénye. 

Torna – iskolai sporttorna 
Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó, 
mozgásalkalmazó, átállító és mozgástanuló jelleggel. Talajon és a helyi 

tanterv szerint választott legalább egy szeren a korábbi 
követelményeken nehézségben túlmutató mozgásanyag tanulása, 
gyakorlása egységesen és differenciáltan. 
Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna,  
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Tartásos gyakorlatelemek végzése: tarkóállás, fejállás, kézállás, 
mérlegek kéztámasszal, mérlegállások, spárgák, hidak. 
Mozgásos gyakorlatelemek végzése: gurulóátfordulások különböző 
irányokba, tarkóbillenés, fejenátfordulás, cigánykerék, vetődések, 
átguggolások, átterpesztések, lábkörzések, dőlések, felállások, 
egységesen az alapformában és differenciáltan a variációkban. Az 
esztétikus és harmonikus előadásmód rávezető eljárásai (feszítések, 
fejtartás, válltartás, spicc kidolgozása). 
Az elemek mennyiségének és nehézségi fokának továbbfejlesztése - 
differenciáltan. Az egyéni optimum, az önálló bővítés lehetőségének 
megjelenítése az elemkapcsolatokban, gyakorlatokban. 
A gyakorlatbemutatás rítusa minőségi paraméterek hozzáadásával 
történik az ellenőrzések során. 
Szertorna 
A helyi tanterv által meghatározott szeren vagy szereken történik: 
egységesen az alapformában, differenciáltan a variációkban és az elemek 
mennyiségében és nehézségi fokában, egyénre szabott segítségadással 
társak és/vagy tanár közreműködésével, önálló tervezéssel és 
gyakorlással. 

Szertorna fiúk számára 
Korláton gyakorlás ( szer hiányában elméleti oktatás, ill. órák 
átcsoportosítása a talajtornához)– terpeszülés, harántülés, nyújtott 
támasz, hajlított támasz, oldaltámaszok, lebegőtámasz, lebegő-
felkartámasz, felkarfüggés, alaplendületek támaszban és 
felkarfüggésben, beterpesztések, terpeszpedzés, támlázás, szökkenés, 
fellendülés előre terpeszülésbe, felkarállás, felugrás beterpesztéssel 
támasz ülőtartásba, vetődési leugrás, kanyarlati leugrás. 
Nyújtón gyakorlás (szer hiányában elméleti oktatás, ill. órák 
átcsoportosítása  a gyűrűn gyakorláshoz) – kelepfelhúzódás támaszba, 
alaplendület, lendület előre 180 fokos fordulattal, ellendülés, 
alálendülés, kelepforgások, térdfellendülés, billenés, támaszból 
homorított leugrás hátra, alugrás, nyílugrás. 
Gyűrűn gyakorlás – kéz- és lábfüggések, függések, lefüggések, mellső 
függőmérleg, hajlított támasz, nyújtott támasz, alaplendület, 
lendületvétel, húzódás-tolódás támaszba, vállátfordulás előre, homorított 
leugrás, leterpesztés hátra. 
 
Szertorna lányok számára 
Gerendán gyakorlás – állások, térdelések, ülések, fekvések, 
térdelőtámaszok, mérlegek, guggolótámaszok, fekvőtámaszok, 
támaszban átlendítés, belendítés, hasonfekvésből emelés fekvőtámaszba, 
térdelőtámaszba, fordulatok állásban, guggolásban. Szökdelések, 
lábtartás-cserék, felugrás egy láb át- és belendítéssel, homorított leugrás, 
terpesz csukaugrás. 
Felemáskorláton gyakorlás (szer hiányában elméleti oktatás, ill. órák 
átcsoportosítása a talajtornához) – támaszok, harántülés, térdfüggés, 
fekvőfüggés, függőtámasz, függésből lendítés, átguggolás, átterpesztés 
fekvőfüggésbe, pedzés, lendület előre-hátra függésben, támaszban 
lendület lebegőtámaszba, kelepfellendülés támaszba, fordulat 
fekvőfüggésben, térdfellendülés, guggoló függőállásból fellendülés 

Fizika: az egyszerű 
gépek működési 
törvényszerűségei, 
forgatónyomaték, 
reakcióerő, egyensúly, 
tömegközéppont. 
 
Biológia-egészségtan: 
egyensúlyérzékelés, 
izomérzékelés, 
elsősegély. 
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támaszba, támaszból átfordulás előre fekvőfüggésbe, felugrás támaszba, 
felugrás függésbe, leugrás támaszból, alugrás, nyílugrás. 
 
Szertorna – szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás 

Gyakorlás és kontroll a tanuló előzetes tudása és testalkata 
figyelembevételével. Az 5–8. osztályban tanultak továbbfejlesztése, az 
első és második ív növelése. 
Felguggolások – homorított ugrások, vetődések, kanyarlatok, bukfencek, 
guggoló átugrások, terpeszátugrások, lebegőtámasz. 
Bemelegítés a torna gyakorlásához, egy specifikus jellegű mozgássor 
megtanulása. 
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése 
növekvő tanulói önállósággal. A segítségadás technikái, felelős külső 
kontrollal – a hibajavítás beépítése a mindennapi gyakorlási szokásokba. 
Versenyszituációkon keresztül a szabályok – pontozási hierarchia és 
szemlélet – gyakorlása, az 5–8. osztályban tanultak továbbfejlesztése. 

Ritmikus gimnasztika lányok számára 

Az 5–8. osztályokban megfogalmazott követelményeken nehézségben 

túlmutató követelmény mozgásanyagának tanulása, gyakorlása. Az 

esztétikus, szép és nőies mozgások előadásmódját segítő kondicionális 

és koordinációs képességfejlesztő eljárások. 

Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó, 

mozgásalkalmazó, átállító és mozgástanuló jelleggel (testtartás, 

tágasság, forgásbiztonság stb.). A ritmusérzék fejlesztése, önálló 

zeneválasztásra lehetőség a szélsőségektől való elhatárolódás mellett. 

Szabadgyakorlatok  

Előkészítő tartásos és mozgásos elemek alapformái ismétlése, és új, 

összetett formák gyakorlása: 

lábujjállások, terpeszállások, hajlított- és guggolóállások, lépő és kilépő 
állások, támadó- és védőállások, lebegő- és mérlegállások, nyújtott és 
hajlított ülések, lebegő ülések, térdelések, térdelőmérlegek, fekvések, 
kéz és lábtámaszok, ujj- és kartartások és mozgások (lebegtetések, 
ejtések, fordítások, hullámok), statikus és dinamikus törzsmozgások és 
lábmozgások. 
Fő mozgások alapformái ismétlése, és új, összetett formák gyakorlása: 
Testsúlyáthelyezések, járások, futások, szökdelések, ugrások (öt 
alapforma megkülönböztetése), egyensúlyhelyzetek, forgások, 
hullámok. 
Önálló bővítési lehetőség, önálló gyakorlatrészek hozzáadása a 
minimumhoz. 
Labdagyakorlatok 
Fogások végzése, gurítások talajon és testen, labdavezetések változatos 
vonalon a levegőben, átadások, leütések, dobások, elkapások, 
labdatartások (kézzel, lábbal, térddel, nyakkal stb.) változatos 
szabadgyakorlati formák felhasználásával. 
Önálló bővítési lehetőség, önálló gyakorlatrészek hozzáadása a 
minimumhoz tanári irányítással (1 perc). 
 

Aerobik mindkét nem számára, a helyi tantervben szabályozott 
nehézséggel. 

Ének-zene: ritmus és 

tempó. 
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A sportági jelleg – dinamikus, statikus erő, egyensúlyozás, lazaság, 
ruganyosság és ritmusérzék – megvalósításához szükséges előkészítő és 
rávezető gyakorlatok. 
Az aerobik kritériumainak való megfelelés fejlesztése a gyakorlás által: 
testtartás, mozdulatok precíz végrehajtása, szinkron a zenével és 
egymással. Az 5–8. osztályban tanult alaplépések összetett kombinációi 
4–8 ütemben, aszimmetrikus elemkapcsolatok. 
Rövid elemkapcsolatok ismétlése magas cselekvésbiztonsággal (2030 
mp folyamatosan). 
Egyéni és páros koreográfiák gyakorlása, differenciált bővítése 
önállóságra törekedve, a szükséges minimálisan követelt elemek 
felhasználásával, bővítésével. 
Aerobik bemutatók az osztályon belül. 
 

Táncos mozgásformák 
A helyi tantervben rögzített választás szerint legalább egy, a helyi 
személyi és tárgyi körülményekhez, feltételekhez igazodó tánc, amely 
mozgásanyaga a Tánc és dráma kerettanterv mozgásanyagával 
összekapcsolható. 
Történelmi táncok gyakorlása: 
Előkészítéskor kiemelt jellemző a tánc során a páros viszony, az 
alkalmazott fogások, testtartás és a nő és a férfi szerep jellegzetessége. 
A helyi tantervben szabályozottan a kiválasztott tánc motívumai és 
motívumfüzérei. 

Sporttáncok gyakorlása: 
Csoportos táncformák – helyi tanterv szerint szabad választásban, pl. a 
Magyar Majorette Szövetség gyakorlatanyaga és egyszerűsített szabályai 
alapján; alacsony feldobások, twirling 12. szint, botok cseréje. 
Néptánc gyakorlása: 
A magyar néptánckincs egyszerűbb motívumai és azok kapcsolatai 
(alkalmazhatók a Dráma és tánc kerettantervben kidolgozottak is). 
Egy dunántúli és/vagy alföldi tánctípus motívumai és rövid 
táncfolyamata megtanulása, gyakorlása, előadása. 
Dunántúli ugrós és csárdás – dudálás, cifra és variációi, lengetők, 
bokázók, csárdás lépések, ridák, lezárók. 
Kalocsai mars – fareör lépés, fércelés, lenthangsúlyos rida, 
keresztlengető, ugrós motívumok páros és négyes forgással. 
Egyéb tornajellegű mozgásformák: 
A tornajellegű kondicionális és koordinációs képességek és készségek 
alkalmazása más – az helyi lehetőségek szerint a helyi tantervben 
rögzített – mozgásrendszerekben. 
Gúlatorna, falmászás, gumiasztal, eszközös táncok stb.  
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek önálló 
használata a tervezésben, segítségadásban és a hibajavítás 
értelmezésében. 
A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, és az ezzel 
kapcsolatos félelmek, szorongások, frusztrációk megfogalmazásának 
képessége (önreflexió), átélése és tudatos felvállalása. 

Vizuális kultúra: 
reneszánsz, barokk. 
 
Földrajz: 
Magyarország 
tájegységei. 
 
Etika: társas 
viselkedés, önismeret, 
énkép, jellem, 
önreflexió, kooperatív 
munka. 
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A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy esztétikájának 
ismerete. A saját és társ testi épsége iránti felelősségvállalás. 
A társak gyenge, esetleg sérült oldalának segítése, az erősségek 
elismerése, támogatása. 
A divat és a média testkultúrára ható kedvező és kedvezőtlen 
tényezőinek szétválasztása (értékfelismerés, önértékelés). 
Tájékozottság a tanult versenysportágak versenyrendszeréről, a magyar 
élsportolók eredményeinek ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Szaknyelvi kifejezés, elem, vezényszó, RG-motívum, táncmotívum. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétika jellegű feladatok 

Órakeret 

40 óra 

Előzetes tudás 

A térdelő- és állórajt technikája, a fokozó- és repülőfutás összehangolt kar- 
és lábmunkája. 
A rövid- és hosszú távú futásnál irambeosztási tapasztalat. 
Váltás alsó botátadással. 
Távolugrás guggoló technikája. 
Kislabdahajítás beszökkenéssel. 
Lökőmozdulat oldal felállásból, dobások lendületvétellel is. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az atlétikai mozgásokat befolyásoló jellegzetes biomechanikai 
törvényszerűségek megismerése, egyre tudatosabb alkalmazása. Jártasság 
kialakítása az egyes szakági technikákban.  
Az emberi teljesítőképesség jelenlegi határainak viszonyítása a saját 
teljesítményhez, ennek révén az önismeret fejlesztése. Az egyéni 
teljesítmény túlszárnyalására ösztönzés. 
Az általános atlétikus képességek továbbfejlesztése, a más sportágakban 
történő alkalmazhatóság érdekében is.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások, rajtok 

A képességfejlesztés gyakorlatai  

Az 5-8. osztályban végzett futóiskolai feladatok gyorsabban, erősebben 

és tudatosabban. Futóiskolai és futófeladatok bemutatás nélküli 

végrehajtása. Iramfutások. Aerob állóképesség fejlesztése, a kitartó futás 

távjának további növelésével, az önismeretre, a korábbi tapasztalatokra 

épített, a távnak megfelelő egyéni iram kialakításával. Akadályok felett 

543 lépéses ritmusfutások könnyített magasságon és távolságon. 

Tartós és résztávos állóképesség-fejlesztő módszerek gyakorlása. 

A sportági technika gyakorlása 

Futások 30-60 m-en. A térdelőrajt szabályos végrehajtása a rövid és 

hosszú sprintszámokban. A váltófutás botátadási technikáinak a 

váltótávolság kialakításának (segédjelek alkalmazásával), és a váltás 

szabályainak gyakorlása. A gátfutás lendítő és elrugaszkodó 

lábmozgásának ismerete. A rövid, közép- és hosszú távok közötti 

futótechnika megkülönböztetése. 

A tartós futás technikájának kontrollja, az egyéni tartós futás 

Ének-zene: ritmus-

gyakorlatok. 

 

Biológia-egészségtan: 

aerob, anaerob energia-

nyerés, szénhidrátok, 

zsírok bontása, 

hipoxia, VO2 max., 

állóképesség, erő, 

gyorsaság. 

 

Földrajz: 

térképismeret. 

 

Ének-zene: ritmusok. 

 

Informatika: 

táblázatok, grafikonok. 



 

547 

 

sebességének kialakítása az önálló gyakorlás elősegítése érdekében. 

Játékok és versenyek 
Rajtversenyek, sprintversenyek. Fogójátékok. Egyéni, sor- és váltóversenyek gyors-, 
akadály- és váltófutással. Egyéb testnevelési játékok futófeladatokkal. 

 

Ugrások, szökdelések 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

az 5-8. osztályban végzett ugróiskolai feladatok továbbfejlesztése, 

koordináltabban, nagyobb kiterjedéssel, erővel és tudatosabban, 

egylépéses sorozatelugrás, illetve kétlépéses sorozat felugrás. 

A sportági technika gyakorlása 

Az ugrás előtti utolsó három lépés ritmusának kialakítása. 

Az elrugaszkodó láb és a lendítő láb, kar megfelelő mozgásának 

összehangolása. A lépő távolugró technika végrehajtása, aktív 

leérkezéssel. Az egyéni nekifutás próbái nagyobb elugró terület 

kijelölése mellett. 

Az átlépő technika végrehajtása 5-7 lépéses íven történő nekifutás. 

A flop-technika gyakorlása, s az egyéni nekifutó távolság kimérése és 

rögzítése. Az egyéni magasugró technikák megismerése, 

mozgástapasztalat szerzése növekvő teljesítményre törekvés nélkül. 

Játékok és versenyek 
Távolugróversenyek helyből és egyéni nekifutással. Magasugróversenyek egyéni 
nekifutással. (érintő ugrások) Egyéni, sor- és váltóversenyek ugró és szökdelő 
feladatokkal. Egyéb testnevelési játékok ugrásokkal és szökdelésekkel. 

 

Dobások 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Különböző szerekkel, változatos dobásformák végrehajtása egy és két 

kézzel, különböző kiinduló helyzetekből. Speciális erősítés 

kézisúlyzókkal, súlyzókkal, erőgépekkel. 

A sportági technika gyakorlása 

Célba és távolságra dobások hajító, lökő és vető mozdulattal  

 

Hajítás nekifutással, öt lépéses dobóritmusban.  A lekészítés 

technikájának és az impulzus lépés, beszökkenés szerepének ismerete. 

A háttal felállásból történő lökés technikájának ismerete. 

Szabályos lökés végrehajtása oldal vagy háttal felállásból súlygolyóval 

vagy medicinlabdával. 

Az egy- és kétkezes vetések technikái. 

 Az ideális kirepülési szög elérése a különböző dobásoknál. szerepük a 

jobb eredmény elérésében. 

 

Játékok és versenyek 

Kislabdahajító és szabadon választható egyéb dobószerrel versenyek 

helyből és lendületszerzéssel. Súlylökő versenyek. Célbadobó 

versenyek. 

Dobóiskolai versengések. 

 

Bemelegítési modellek gyakorlása a kocogások, futások, ugrások, 

dobások végzése és a versenyek előtt. 
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ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A futóversenyek, a váltás szabályainak ismerete. 

A középtávok állórajtra vonatkozó szabályainak, a köríven futás 

szabályszerűségeinek, a repülőrajt előnyeinek ismerete. 

A savasodás jellegzetes hatásainak és annak teljesítőképességre 

gyakorolt hatásának ismerete. Az állóképesség-fejlesztő módszerek 

ismerete. 

A nekifutás jellemzőinek ismerete távol- és magasugrásnál. 

Az ugrószámok főbb szabályainak és a sérülések megelőzésének 

ismerete. 

Az ideális kirepülési szög szerepe a jobb eredmény elérésében. A 

dobások főbb versenyszabályainak és balesetvédelmi, biztonsági 

rendjének ismerete. 

A magyar olimpiai futó-, ugró- és dobóeredmények ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság; lépéshossz, lépésfrekvencia; 

irambeosztás, pihenőidő; ugróláb, lendítőláb, felugrás, elugrás; optimális 

sebesség, maximális sebesség; súlypont, szögsebesség, pördület, fordulat, 

hatás-ellenhatás, belső ritmus, dinamizmus. 

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Órakeret 

60 óra 

Előzetes tudás 

Motorikus képességek, mozgástapasztalatok. 

Balesetmentesen végzett, kevéssé ismert, szokatlan sportmozgások. 

A természetben űzhető sportok alapszabályai.  

A legfőbb balesetvédelmi és biztonsági szabályok alkalmazás szintű 

ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott sportági 

mozgással a kívánt edzéshatás és élményszerzés elérése.  

Felkészítés az önálló vagy önszerveződő sporttevékenységek űzésére.  

A szervezet edzettségének, ellenállásának növelése a tudatosan szabadtéren 

tartott foglalkozásokkal.  

A testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív beállítódás, elköteleződés 

kialakítása az élményszerű, változatos és kötetlen foglalkozások által.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott 

sportági mozgás mozgásműveltségének fejlesztése.  

Az 5-8. osztályban felsorolt lehetséges sportok, vagy/és a helyi 

lehetőségek adta egyéb alternatív, szabadidős sportok. Az egyén által 

előnyben részesített, élethossziglan űzhető sportok alternatíváinak 

bővítése. 

Előkészítés, felkészítés, képességfejlesztés 

Az élményszerű, természetben végzett előkészítő és rávezető 

gyakorlatokkal, a természeti erők felhasználásával a szervezet 

Földrajz: időjárási 

ismeretek, tájékozódás, 

térképhasználat. 
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alkalmazkodóképességének, az edzettségnek, fittségnek a fejlesztése. A 

természetben végzett önálló bemelegítés, gyakorlás - laza tanári 

kontrollal. 

A környezettudatos viselkedés alapelveinek megismerése. 

Közlekedésbiztonsági szabályok elsajátítása és betartása. 

Felkészülés és együttműködés a különböző tábori lehetőségek, speciális, 

túra jellegű terhelések előtt és alatt. 

Technika és taktika gyakorlása 

Minimális helyigényű vagy kis eszközigényű sportmozgások 

megismerése. Az adott sportmozgás lehetőségekhez képest minél 

sokoldalúbb, balesetmentes elsajátítása, élményszerű gyakorlása. 

 

Játékok, versengések, akadályok legyőzése a választott sportban, fizikai 

aktivitásban. A fair play szellemének és a személyes biztonságnak a 

szem előtt tartása minden mozgásos tevékenységben. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az élethosszig tartó mozgásos tevékenységek számára felelős 

döntésekhez szükséges képességek fejlesztése. 

Az egyéni képességek kibontakoztatása közösségi tevékenységek során. 

Transzferáló képesség fejlesztése a sportban átélt élményeknek az élet 

más területén, a saját és a környezet javára történő fordítására. 

Információk átadása, mások tanítása a megélt élmények, tábori 

tapasztalatok átadása. 

Prevenciós és rekreációs tevékenységformák elsajátítása, kreatív 

alkalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kooperáció, önkéntesség, szabálykövető magatartás, segítségadás, 

környezettudatosság, edzettség, fittség, zene, ritmusérzék, egyensúlyérzék, 

bátorság-vakmerőség, közlekedési szabály.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelem és küzdősportok Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 

A páros és küzdőjátékok, test-test elleni küzdelmek fajtái. 

A grundbirkózás mozgástechnikái, alapvető szabályai. 

A dzsúdóval kapcsolatos technikák fajtái és alkalmazhatóságuk a 

küzdelmekben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egyén (ön)védelmét szolgáló egyszerűbb technikákban, küzdelmekben 

magas fokú jártasság elérése. A küzdő típusú sportágak, játékok tudatos 

alkalmazása során az önuralom erősítésére, a társak tiszteletére és a 

szabályok elfogadására szoktatás. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A test-test elleni feladatokat csak és kizárólag azonos nemű és közel 

azonos testalkatú tanulókkal végeztetjük. 

 

Előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok a küzdésekhez 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: keleti 

kultúra. 
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Az 5-8. osztályos mozgásfeladatok variációinak gyakorlása, 

továbbfejlesztésük. Azon testi és pszichés képességek megerősítése, 

amik alkalmassá teszik a tanulót a bonyolultabb gyakorlatok 

végrehajtására. 

Alap kézgyakorlatok, húzó-taszító gyakorlatok, lenyomó-emelő 

gyakorlatok, esések-zuhanások sérülésmentes elsajátítása, egészségi és 

élettani szabályok betartása. 

Küzdőgyakorlatok szerrel, szer nélkül társakkal vagy önállóan. 

Alapvető önvédelmi technikákat elsajátító gyakorlatok játékos és változó 

körülmények között. A gyakorlatok tanulása saját képességek 

figyelembevétele mellett történik. 

 

Grundbirkózás 

A 7-8. osztályos kerettantervben felsorolt fogások, kitolások, kihúzások, 

emelések, szabadulások gyakorlása, cselekvésbiztos végrehajtása. Újabb 

elemkapcsolatok megismerése, megoldása. 

Az egyensúlyhelyzetek tudatos kihasználása, mögékerülések, 

kiemelések állásból, térdelésből, földharcban. 

 

Dzsúdó 

Eséstechnikák, földharctechnikák, állástechnikák, önvédelmi fogások a 

7-8. osztályban felsoroltak szerint. A technikák alkalmazása új 

variációkban, fokozódó erőkifejtéssel és bővülő szabályismerettel, 

önfegyelemmel. A tanult variációk mellett – a szabályok adta kereteken 

belül – önálló megoldások, kreatív alkalmazások támogatása a 

küzdelmek során, az állásharcban, földharcban. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az általános és küzdőjellegű sportágak gyakorlását megelőző specifikus 

bemelegítő mozgások ismerete. 

Az eszközökkel végrehajtható küzdőfeladatok ismerete (tornabot, 

súlyzó, gumikötél, medicinlabda). 

A balesetveszélyes helyzetek felismerése, megelőzése. 

A küzdőfeladatok közben felmerülő saját és társas problémák 

konstruktív megoldása, és az ellentmondásos helyzetek szabálytudatos 

kezelése. 

A sportszerűség, sikerorientáltság, kudarctűrés megfogalmazásának 

képessége. 

A felmerülő vitákban érvelés a sportszerű magatartás mellett. 

Biológia-egészségtan: 

izmok, ízületek 

mozgékonysága, 

anatómiai ismeretek, 

testi és lelki harmónia. 
 

Etika: a másik ember 

tiszteletben tartása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Páros és csapat küzdőjáték, tiszta győzelem, pontozásos győzelem, önismeret, 

tisztelet, tus, ippon. 
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Előzetes tudás 

Az anyagi feltételek nem adottak az úszás és úszó feladatok megoldásához, 

ezért a 30 órát átcsoportosítottuk az aerobic a röplabda a és az egészség 

kultúra és prevencióhoz. 

Biztonságos mozgás és tájékozódás a vízen, víz alatt. 25 m mellúszás, 150 

m hátúszás és/vagy gyorsúszás, egyszerű rajttal, fordulóval. 

A saját teljesítményre vonatkozó önértékelés. 

Vízből mentés passzív társsal kis távolságon. 

Az úszással összefüggő balesetvédelmi utasítások és az uszoda, fürdő 

viselkedési szabályai ismerete, betartása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az úszóerő és az állóképesség fejlesztése, ennek során a monotóniatűrés 

erősítése, a vízben történő tájékozódás javítása. 

Az erőközlés gazdaságosabbá tétele vízen és a víz alatti úszások során, a 

pihenés nélkül megtett táv növelése legalább két úszásnemben. 

A vízben mozgások során a levegővétel automatikussá és optimálissá tétele 

a bonyolultabb mozgásvariációk elvégzése során is. 

Az úszás prevenciós és rekreációs előnyeinek tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Az úszásoktatás helyi döntésen alapuló választás. Amennyiben a 

helyi tantervben nem szerepel, a többi tematikus terület óraszámait az 

úszás óraszámával meg kell növelni.  

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Természetes mozgások, szervezett játékok végzése vízben. 

Vízbe és vízben ugrások egyénileg, párban, csoportban, változó kiinduló 

helyzetből. 

Járások, futások, forgások, irányváltások egyénileg, párban és 

csoportosban. Ugrások társ(ak) segítségével. 

Egyénileg, párban és csoportban, szerrel és szer nélkül végezhető, nagy 

vízbiztonságot igénylő játékok. Alkotó játékok (gúlaépítés). 

Sor- és váltóversenyek szerrel és szer nélkül az úszótechnika részleges 

(pl. csak lábmunka) vagy teljes alkalmazásával. 

 

Képességfejlesztés 

Gyakorlatok a medencén kívül – a technikát előkészítő izomfejlesztő 

gyakorlatok eszközzel és eszköz nélkül. 

Fittségnövelő gyakorlatok eszköz nélkül vagy különböző eszközök 

segítségével (aquafitness). 

Magasabb szintű kondicionális képzés – az 1–8. osztályban begyakorolt 

úszómozgás terhelést növelő eszközökkel. 

 

Az úszás technikája 

Gyakorlás három úszásnemben, a technika csiszolása a gazdaságosabb 

erőközlés érdekében. Az úszás távjának növelése, a haladás és pihenő 

arányának javítása, az úszás adta monotónia tűrése. Úszások 

80010001200 m-en választott technikával. 

A szabályos rajtok (fejesugrás, vízből indulás) és az úszás összekötése 

optimális sebességmegtartással. Az úszásnemnek megfelelő és szabályos 

Fizika: 

Közegellenállás, a víz 

tulajdonágai, 

felhajtóerő, és 

vízszennyezés. 

Newton és 

Arkhimédész 

törvényei. 

 

Biológia-egészségtan: 

személyi higiénia, 

testápolás. 
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fordulók (bukó, átcsapós) és a célbaérés elsajátítása. 

Úszóversenyek 

Bemelegítés az úszásra – szárazföldi és vizes gyakorlatok. 

Egyszerűsített versenyek edzésen (pl. fejesugrás nélkül). 

Iskolai versenyek – könnyített versenyszabályokkal. 

 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés, életvédelem 

Úszó-gyógyúszó gyakorlatok testtartásjavító jelleggel. 

Relaxációs gyakorlatok vízben (lebegés stb.). 

Tájékozódás a vízben – vízből mentés. 

Víz alatti gyakorlatok – tárgyak felhozása, növekvő távolságról. 

Tárgyak „vonszolása”, húzása a vízben. 

Mentőugrások elsajátítása. 

Sérült megközelítésének és megragadásának szabályai. 

Továbbhaladás passzív társsal a vízben, növekvő távolságon. 

A vízből mentés technikájának csiszolása. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az egyén számára legmegfelelőbb úszásnem gyakorlása eredményeképp 

a pozitív fizikai, szellemi és érzelmi hatás lehetőségeinek, cselekvései 

motívumának széles körű ismerete. 

Az egyéni teljesítőképesség határai átlépésének lehetősége (önismeret, 

önfejlesztés) – élethossziglan fenntartható attitűd tudatosulása. 

Az úszás preventív, rekreációs előnyeinek ismerete, és az élethossziglan 

fenntartható rutin megértése. 

A vízből mentés felelősségének, veszélyeinek és szabályainak, pontos 

menetének ismerete. 

 

A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek önálló 

használata, a hibajavítás megértése. 

A saját test mozgatása a vízben és víz alatt, és az ezzel kapcsolatos 

félelmek megfogalmazása, átélése és leküzdése. 

Vizes vetélkedőkben, játékokban – a társak és a csoport irányítása a 

csoport közös érdekeinek figyelembe vételével – asszertív, aktív 

részvétel. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Versenytechnika, szabályos levegővétel, fejesugrás, bukóforduló, átcsapós 

forduló, vízből mentés, mentőugrás. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egészségkultúra – prevenció 

Órakeret 

40 óra 

Előzetes tudás 

Légző, relaxációs és testtartásjavító gyakorlatok, alapvető gerinctorna-gyakorlatok, 
törzsizom-erősítő gyakorlatok és ellenjavallt gyakorlatok. Az autogén tréning és a 
progresszív relaxáció felismerése. 
Önfejlesztő mozgás, egészségtudatos szokás fogalma, gyakorlata.  
A prevenció tágabb értelmezése. 
A bemelegítés, a levezetés, a szervezet lecsillapítása jelentősége, szerepe. 
Tudatos baleset-megelőzés, a veszélyes helyzetek és a fenyegetettség elkerülése. 
A téli időjárás jótékony hatása az egészségvédelemre. 
A fájdalmak tűrése (oxigénadósság, savasodás). 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő élettani, 

anatómiai – elméleti és gyakorlati – tudás megalapozottá tétele. 

Az egészséges életvitel szükségleteivel kapcsolatos értékek és az 

egészségmegőrző szokásrendszer megerősítése. 

Az élethosszig tartó sportoláshoz szükséges felelős döntések rugalmasan 

bővíthető információs készletének rendszerezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Bemelegítés 
Általános bemelegítő mozgássor gyakorlása (futás, hajlítások, nyújtások, 
lendítések stb.). 

Fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre. 
Stretching gyakorlatok bemelegítő és levezető jelleggel. 
A sportági területeken tanult speciális bemelegítések ismétlése. 

 
Edzés, terhelés 
A keringési rendszer terhelése megfelelő munkapulzusérték mellett, és a 

pulzus idősoros mérése (nyugalmi pulzus, munkapulzus, felső érték 
stb.).  
Az intenzitás, ismétlésszám és a pihenőidő változtatása, hatása a 

terhelésre. 
A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei. 
A fizikai aktivitás szintjének becslése, követése. 

Részben önálló mozgásprogram-tervezés. 
Testépítés – a főbb izomcsoportok izolált hatású gyakorlatai. 
Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség 

fejlesztése, megőrzése érdekében – egyszerű edzéstervek a gyengeségek 
felszámolására. 
Edzés korszerű (alternatív) eszközökkel, erőgépekkel, fitneszgépekkel. 

Nemek közötti eltérések megjelenítése az edzésaktivitásban. 
Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség 
fejlesztése, megőrzése érdekében. 

Köredzésváltozatos mintákkal, 46 feladattal. 

Biológia-egészségtan: 

ismeretek az emberi 

test működéséről, 

aerobterhelés, gerinc-

ferdülés. 

Motoros tesztek – központi előírás szerint. 

Az egészséges test és lélek megóvása. 
A testsúly, testtömeg, illetve lehetőség szerint a testösszetétel mérése – 
összehasonlító idősoros adatrögzítés. 

Stresszoldó és relaxációs gyakorlatok: 
Képesség a fizikai és lelki egyensúly önellenőrzésen alapuló 
fenntartására. 

A technikák használata a saját tanulási technikáinak tökéletesítésében. 
A komputerhasználat ellensúlyozására megoldási minták gyakorlása. 
 A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását 

szolgáló gyakorlatanyag: a biomechanikailag helyes testtartás 
megőrzésének gyakorlatai – állandó gyakorlás a tanár és a társak 
kontrollja, hibajavítása mellett. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
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A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok 
megfogalmazása, felismerése, helyes kivitelezése, a helytelen kijavítása. 

A gerinckímélet lényegének ismerete a testnevelési és 
sportmozgásokban. 
A házi és kerti munkák gerinckímélő módjainak ismerete. 

A gerincsérülések leggyakoribb fajtáinak ismerete. 
Törekvés az önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére, a siker 
átélésére, a kudarc elfogadására és az azzal való megküzdés a 

teljesítmény részeként értelmezése. 
A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, 
kommunikációja mint a műveltségterületi kommunikáció része. 

A serdülőkor specifikus feszültségei és érzelmi hullámzásai felismerése, 
és a sport általi oldás elfogadása. 
Felelősségvállalás kimutatása a társak egészséges életmódja iránt. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Stretching, nyugalmi pulzus, munkapulzus, testépítés, köredzés, intenzitás, 
ismétlésszám, testtömegindex, biomechanikailag helyes testtartás, megküzdési 

stratégia, gerincvédelem. 
 
 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Sportjátékok 
Az adott iskolában a helyi tanterv szerinti technikai, taktikai és egyéb 
játékfeladatok ismerete és aktív, kooperatív gyakorlás. 

Komplex szabályismeret, sportszerű alkalmazás és a játékok önálló 
továbbfejlesztése. Játék lényeges versenyszabályokkal. 
A technikák és taktikai megoldások többnyire tudatos, a játékszerepnek 

megfelelő megválasztása. 
A játékfolyamat, a taktikai megoldások szóbeli elemzése, a fair és a 
csapatelkötelezett játék melletti állásfoglalás. 

Tapasztalat a játékvezetői gyakorlatban. 
Játéktapasztalat a társas kapcsolatok ápolásában, a bármilyen képességű 
társakat elfogadó, bevonó játékok játszásában, megválasztásában. 

 
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 
A mozgáselemek mozgásbiztonságának és a gyakorlás mennyiségének, 

minőségének oksági viszonyai megértése és érvényesítése a gyakorlatban. 
A javító kritika elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének javítása. 
Esztétikus és harmonikus előadásmód. 

Önálló talaj és/vagy szergyakorlat, egyszerű aerobik elemkapcsolat, 
táncmotívumfüzér összeállítása. 
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk, versenyszituációk, 

versenyszabályok ismerete. 
A tanult mozgások versenysportja területén, a magyar sportolók sikereiről 
elemi tájékozottság. 

 
Atlétika jellegű feladatok 
Egy kijelölt táv megtételéhez szükséges idő és sebesség helyes becslésére, 

illetve a becsült értékek alapján a feladat pontos végrehajtása. 
Évfolyamonként önmagához mérten javuló futó-, ugró-, dobóteljesítmény. 
A tempóérzék és odafigyelési képesség fejlődése a váltófutás gyakorlásában. 

A transzferhatás érvényesülése, más mozgásformák teljesítményének 



 

555 

 

javulása az atlétikai képességek fejlődésének hatására. 
 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 
Az adott sportmozgás technikájának elfogadható cselekvésbiztonságú 
végrehajtása. 

A sebesség, gyorsulás és a tempóváltások uralása guruláskor, csúszáskor, 
gördüléskor. 
Tapasztalat a sportolás során használt különféle anyagok, felületek 

tulajdonságairól és a baleseti kockázatokról. 
Feladatok tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel. 
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi 

alapfogalmak ismerete, és azok alkalmazása a gyakorlatban. 
 
Önvédelem és küzdősportok 

Az önvédelmi és küzdőgyakorlatokban, harcokban a közös szabályok, 
biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé betartása. 
A veszélyhelyzetek kerülése, az indulatok, agresszív magatartásformák feletti 

uralom. 
Néhány támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete, eredményes 
önvédelem, és szabadulás a fogásból. 

 
Úszás és úszó jellegű feladatok 
1000 m-en a választott technikával, egyéni tempóban, szabályos fordulóval 

úszás. 
Jelentős fejlődés az úszóerő és állóképesség területén. 
Egy választott úszásnemhez tartozó 5 szárazföldi képességfejlesztő gyakorlat 

bemutatása. 
Az amatőr versenyekhez elegendő versenyszabályok ismerete. 
Fejlődő saját teljesítmény a víz alatti úszásban. 

Egyszerűbb feladatok, ugrások során másokkal szinkronban mozgás a vízbe 
és vízben. 
Passzív társ vonszolása kisebb távon (45 m) és a vízből mentés 

veszélyeinek, pontos menetének felsorolása. 
 

Egészségkultúra és prevenció 
Bemelegítés, fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre. 

A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek és néhány jellemző 
deformitás kockázatanak értelmezése, a megőrzés néhány gyakorlatának 
ismerete és felelős alkalmazása.  

A gerinc sérüléseinek leggyakoribb fajtái, és a gerinc és az ízületek 
védelemének legfontosabb szempontjainak ismerete. 
A preventív relaxációs gyakorlatok tudatos alkalmazása. A fittségi 

paraméterek ismerete, mérésük tesztek segítségével, ezzel kapcsolatosan 
önfejlesztő célok megfogalmazása az egészség-edzettség érdekében. 
A szükséges táplálkozási ismeretek alkalmazása a testsúly, testtömeg 

ismeretében. 
A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros szenvedélyek 
leküzdésében, az érzelem- és a feszültségszabályozásban. 
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2. 11. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 

80 óra 

Előzetes tudás 

A helyi tanterv szerint választott labdajátékokban a 9–10. osztályos 

technikai, taktikai és egyéb játékfeladatok, lényeges versenyszabályok 

ismerete és alkalmazásuk. 

Megfelelés a játékszerepnek, sportszerű és csapatelkötelezett viselkedés. 

Tapasztalat a játékvezetői gyakorlatban. 

Empátia és tolerancia a társak elfogadásában. 

Önfejlesztő és társas kapcsolatépítő játékok ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A választott legalább két labdajátékra vonatkozóan: 

A megoldások sokféleségének, sikerességének bővítése. 

Az önálló játékhoz szükséges technikai és taktikai tudás mennyiségi és 

minőségi növelése. 

Az egyéni fizikai adottságok és jellemvonások fejlesztése, a csapatok 

eredményességéhez szükséges képességek, attitűdök erősítése. 

A többféle labdajáték során a mozgástanulás folyamatában működő 

transzferhatás kihasználása. 

Megküzdés a feszültségekkel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Lánycsoportok esetében 20 óra a Torna jellegű feladatok és táncos 

mozgásformák tematikai egységre átcsoportosítható.  

Legalább két labdajáték választása kötelező. 

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Általános feladatok 

Az önszervezés gyakorlása 
Önálló csapatalakítás, bemelegítés, gyakorlás és játékszervezés.  
A közvetlen tanári irányítást többnyire nélkülöző, a támadás és 

védekezés megszervezésére, a csapatösszeállításra és az értékelésre 
vonatkozó megbeszélések a gyakorlásokba építve. Szituációk, feladatok 
megoldása, melyek során önálló az egyéni és/vagy társas döntéshozatal - 

a sportszerűség, tolerancia és empátia szem előtt tartásával. 
A tevékenységekhez tartozó felszerelések, berendezések önálló 
használata, rendben tartása, megóvása. 

Lényeges játékszabályok készség szintű alkalmazása – játékvezetési 
gyakorlat 
A labdával vagy labda nélküli mozgások közben elkövethető, direkt 

vagy indirekt személyre irányuló szabálytalanságok elkerülését elősegítő 
gyakorlatok, megerősítések, megbeszélések. 
A kosárlabdában, kézilabdában és labdarúgásban szabályok engedte test-

test elleni játék több lehetőségének modellálása, gyakorlása. 
Kézilabdában és labdarúgásban a mezőnyjátékosra és a kapusra 
vonatkozó szabályok ismerete, betartása. 

Röplabdában a forgásszabály, az első és második sorra vonatkozó főbb 
megkötéseknek való megfelelés, a háló és a labda hibás érintése 

Fizika: mozgások, 

ütközések, gravitáció, 

forgatónyomaték, 

pályavonal, hatás-

ellenhatás. 



 

557 

 

szabályai és a labdára, emberre vonatkozó területelhagyás értelmezése. 
Az labdajáték-specifikus időhatárok betartásának gyakorlatai. 

A szabályok a képzettségnek megfelelő önkontrollos betartása, játék az 
elkövetett vétség önálló jelzésének elvárásával.  
Játékfolyamatok „belső” játékvezetéssel, megegyezéssel. 

A játékvezetés gyakorlása laza tanári kontrollal, önállóan, a lényeges 
játékszabályok alkalmazásával, néhány játékvezetői non-verbális jel 
használatával is. Az eredmény jelzésében és egyszerűsített 

jegyzőkönyvvezetésben szerzett gyakorlat. 
Versenyhelyzetek  
Az labdajátékok alap- és játékismereteinek alkalmazása, megmérettetése 

osztályszintű mérkőzéseken, házibajnokságokon, a tehetségesebb 
tanulók számára a korosztályos diákolimpiai és egyéb versenyeken. 

 
Kosárlabdázás 
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása  

Új variációk a már megtanult technikákkal kisebb taktikai egységekbe 
ágyazottan - mindenféle cselezés, ritmusváltás, biztonságos 
labdabirtoklás, kidobott labda elfogása, labdavezetés különböző 

testhelyzetekben, támadó, védő láb- és karmozgások, összetettebb 
átadások, kötetlen átadási formák, lepattanó labda megszerzése, ebből 
indulás, átadás vagy kosárra dobás. 

A technikákat alkalmazó játékok párban, csoportban a variációk önálló 
és kreatív felhasználásával. 
Taktikai továbbfejlesztés 

A lényeges védekezési formák - terület védelem, emberfogásos 
védekezés, vegyes védekezés – gyakorlása és önálló alkalmazása. 
Formációk begyakorlása két vagy több ember kapcsolatára támadásban 

és védekezésben.). 
Játék minden összetételű, emberhátrányos, emberelőnyös és azonos 

létszámú taktikai szituációban. 

Önálló játék (streetball, illetve egész pályás 5:5 elleni játék). 

Kézilabdázás (elmélet, órák átcsoportosítása a kosárlabdához) 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

Változatos variációk megoldása már megtanult technikákkal kisebb 

taktikai egységekbe ágyazottan. 

Taktika előkészítő futó- és fogójátékok, test-test elleni küzdelmek. 

Labdatechnikák összetett és bonyolultabb alapformái cselekvésbiztosan 

végrehajtva 

Szélsők, átlövők, beállók kapura lövéseinek gyakorlása, alkalmazása 

rövidebb akciók befejezéseként, kapusmozgások átismétlése. 

Taktikai továbbfejlesztés 

Gyors indítások gyakorlása, létszámbeli előnyből, illetve hátrányból 

való támadások. 

A támadó taktika posztonként történő alkalmazása, játékszituációk 

ismétlése 12 beállóval, lerohanás rendezetlen védelem ellen. 

Védekezés irányítása gyorsindítás esetén. Védekezési taktika 

végrehajtása 6:0, 5:1, 4:2 védekezési rendszerek esetén. 

Matematika: 

térgeometria – 

gömbtérfogat; 

valószínűségszámítás. 

Labdarúgás (elmélet , órák átcsoportosítása a röplabdához) 
Biológia-egészségtan: 
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Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

A tanult elemek összetett variációkban alkalmazott megoldásai csökkenő 

hibaszázalékkal, labdakezelési cselekvés biztonsággal, eredményes 

befejezésekkel. Pozícióváltások szélességben és mélységben zavaró 

ellenféllel szemben is, felívelés, beadások, letámadás, visszatámadás. 

Pontos cselezések, szerelések alkalmazása a játékban. 

Változatos kapura lövések, ívelések, rúgásfajták alkalmazás, a labda 

céltudatos irányításával. Fejelések különböző fajtái dobott vagy rúgott 

labdából. Szögletrúgás, bedobás eredményes technikája, büntetőrúgások 

különböző távolságból. Gólszerzés különféle testrésszel a szabályok 

betartása mellett. 

Taktikai továbbfejlesztés  

A területvédekezésben szerzett tapasztalatok, megoldások bővítése. 

A szoros és követő emberfogás gyakorlása kisebb és nagyobb 

egységekben. Védelmi rendszerek ismerete és gyakorlása. 

Támadási variációk felépítése a különböző védekezési formák ellen. 

Csapatrészeken belüli koordinált együttműködés, és csapatrészek 

összjátékának megvalósítása a kötött játékfolyamatok és ötletjáték során. 

érzékszervek külön-

külön és együttes 

működése. 

Röplabdázás 

A röplabda sajátossága kettős: egyrészt a játékos nem birtokolhatja a 

labdát, így a döntési idő igen-igen rövid és a cselekvés pillanata elé 

helyeződik, másrészt a játék szabályai szerint a játékosok között nincs 

testi kontaktus. E két szempont alapvetően meghatározza az oktatás 

menetét. 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

A labdaérintés biztonságának, a labda tudatos és pontos helyezésének 

gyakorlása, a hibaszázalék csökkentése, az élvezhető, folyamatos játék 

elérése érdekében. 

 

Tanult támadási technikák gyakorlása, a felső egyenes nyitás elsajátítása 

helyes technikával talajról, tehetségesebbek felugrásból. 

A feladás technikájának biztonságos alkalmazása alkar és kosárérintéssel 

egyaránt. 

A háló felett érkezett nyitásfogadások gyakorlása változó irányú és erejű 

labdákkal, technikai kombinációkkal. 

Az eredményes sáncolás elsajátítása, sáncolás párban is. 

Gurulások, labdamentések technikájának továbbfejlesztése. 

„Röptenisz”, szabadon választott vagy megkötött érintéssel csak 

meghatározott érintéssel. 

Taktikai továbbfejlesztés 

Védekezések különböző állásrendek szerint, a csillagalakzat, 

alapvédekezési forma megtanítása. 

4:2-es és az 5:1-es védekezési és támadási játékelemek elsajátítása. 

Ütő és sáncoló játékosok melletti védekezés, sánc mögötti ütött vagy 

ejtett labdához való elhelyezkedés, támadás közbeni helycserék 

megtanítása, helytartási szabály betartása. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A sportági ismeretek magasabb szintű, kreatív alkalmazása az alkotó, 
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kooperatív feladatokban, játékokban, sportjátékokban. 

A testnevelési és sportjátékok mozgásai, szabályrendszere egymásra 

épülésének megértése. 

A játékszabályok, játéktípusok tudatos alkalmazása. 

A legfontosabb játékvezetői jelzések ismerete. 

A sportjátékok transzferhatásának felismerése és a lehetséges 

összefüggések értelmezése az egyéni fejlődés szempontjából. 

A páros és társas kapcsolatokban konstruktív konfliktusmegoldás. 

Sportjáték-történeti ismeretek, érdekességek iránti érdeklődés, 

tájékozottság a témában. 

A személyes biztonság és társak biztonságának védelme a 

játékszituációkban, a döntésekben pedig a baleset-megelőzés 

fontosságának tudatos képviselete. 

A sport és környezettudatosság értő összekapcsolása, a sportolási 

felszerelés és sportolási környezet felelős, jövőorientált használata, 

kímélete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, 

problémaorientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési stratégia, 

megegyezésen alapuló játék. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

Órakeret 

51 óra 

Előzetes tudás 

A differenciáltan összeállított gyakorlatok bemutatása átlagos 

mozgásbiztonsággal, szükség esetén segítő biztosítással. 

Esztétikus, fegyelmezett, feszes testtartású végrehajtás. 

Differenciált gyakorlási mennyiség és minőség okai, következményei. 

Gyengeségek ellensúlyozása képességfejlesztéssel, gyakorlással. 

 

Kis tanári segítséggel, aktív tevékenykedés gyakorlási és 

versenyszituációban. 

Részleges önállóság és segítségadás az egyéni, páros és társas feladatokban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A koordináció, a cselekvésbiztonság, a zenéhez illeszkedő mozgásritmus 

továbbfejlesztése a tornajellegű és táncos sorozatok során a már ismert és új 

elem- és motívumkapcsolatokkal is. 

Az önállóság és kooperativitás növelése a mozgásrendszer működtetésének 

minden területén: bemelegítésben, képességfejlesztésben, gyakorlásban, 

versenyzésben, versenyrendezésben. Az erősségek és gyengeségek 

figyelembevétele. 

A közös tervezés, kivitelezés során a kellő határozottságú és öntudatú 

kommunikáció fejlesztése. 

A produktumok jó tartással, biztos kiállással történő, gördülékeny, 

könnyed, plasztikus, esztétikus végrehajtásának elérése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gimnasztika 

Rendgyakorlatok gyakorlása 

Fizika: egyensúly, 

mozgások, gravitáció, 

szabadesés, 
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A korábbi évfolyamokon gyakoroltak bővített elemkapcsolatokkal 

történő ismétlése. 

Alkalmazásuk az óraszervezés funkcióinak megfelelően. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végzése 

A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok: pl. mozgásütem 

változtatása, kiinduló helyzet és kartartás változtatása. 

Az agonista és antagonista izmok arányos, harmonikus fejlesztése. Az 

aktív és passzív izomnyújtás – a hatás elkülönítése. 

Kéziszerek – thera band, gyógylabda, homokzsák stb. – alkalmazása. 

8-16 ütemű gimnasztikai gyakorlatok, egyidejű mozgáskapcsolatok, 

aszimmetrikus sorozatok. Önállóság a gyakorlatok kiválasztásában, 

gyakorlatsorok összeállításában. 

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok végzése 

Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok 

differenciáltan, egyénre szabottan. 

Az ízületi lazaság megtartása, fokozása gimnasztikai és stretching 

gyakorlatokkal. 
Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás leküzdésével. 

Anaerob állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika eszközeivel. 

Az egyensúly gyakorlatai: dinamikus gyakorlatok guggolásban, ülésben, 

fekvésben, forgómozgásokkal sorozatban. 

Az esztétikus mozgások előadásmódját segítő kondicionális és 

koordinációs képességfejlesztő eljárások. 

Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az egyéni 

fejlődést követő rendszeres kontrollal. 

 

Torna, sporttorna 

Talajon és a helyi tanterv szerint 9-10. osztályban választott egy 

szeren a korábbi követelményeken nehézségben túlmutató, vagy egy 

másik választott szeren a minimumkövetelmény mozgásanyagának 

tanulása, gyakorlása. 

Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna 

Tartásos gyakorlatelemek, elemkapcsolatok gyakorlása: tarkóállás, 

fejállás, kézállás, mérlegek kéztámasszal, mérlegállások, spárgák, hidak 

mozgásos gyakorlatelemek gyakorlása: gurulóátfordulások különböző 

irányokba, gurulóátfordulás hátra-tolódás kézállásba, tarkóbillenés, 

fejenátfordulás, kézenátfordulás oldalt, kézentfordulás, vetődések, 

átguggolások, átterpesztések, lábkörzések, dőlések, felállások 

egységesen az alapformában és differenciáltan a variációkban, az elemek 

mennyiségének és nehézségi fokának továbbfejlesztése differenciáltan. 

Akrobatikus gyakorlatok – össszefüggő gyakorlatsorok 

Gyakorlás során az egyéni optimum, önálló bővítés megjelenítése az 

elemkapcsolatokban, sorozatokban. 

Az esztétikus és harmonikus előadásmód igénye (feszítések, fejtartás, 

válltartás, spicc) mint minőségi elvárás megjelenik a hibajavítás, 

ismétlések során. 

Akrobatikus gyakorlatok – társas talajtorna 

Páros és mikrocsoportos gyakorlatok önálló összeállítása 

cselekvésbiztos szinten elsajátított talajtorna-elemek kreatív 

szögelfordulás. 

 

Biológia-egészségtan: 

az izomműködés 

élettana. 
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felhasználásával, a szükség szerint beépített segítségadást tartalmazva. 

Szertorna-gyakorlatok 

A gyakoroltatás során egységesen az alapformában és differenciáltan a 

variációkban, az elemek mennyiségének és nehézségi fokának 

továbbfejlesztése differenciáltan, egyénre szabottan történik. 

 

Szertorna, gyakorlás tornaszereken fiúk számára 

Korláton  (elmélet, órák átcsoportosítása a talajtornához)– terpeszülés, 

harántülés, nyújtott támasz, hajlított támasz, oldaltámaszok, 

lebegőtámasz, lebegő-felkartámasz, felkarfüggés, alaplendületek 

támaszban és felkarfüggésben, beterpesztések, terpeszpedzés, támlázás, 

szökkenés, fellendülés előre terpeszülésbe, felkarállás, felugrás 

beterpesztéssel támasz ülőtartásba, vetődési leugrás, kanyarlati leugrás. 

Nyújtón (elmélet, órák átcsoportosítása a szekrényugráshoz) – 

kelepfelhúzódás támaszba, alaplendület, lendület előre 180 fokos 

fordulattal, ellendülés, alálendülés, kelepforgások, térdfellendülés, 

billenés, támaszból homorított leugrás hátra, alugrás, nyílugrás. 

Gyűrűn – kéz- és lábfüggések, függések, lefüggések, mellső 

függőmérleg, hajlított támasz, nyújtott támasz, alaplendület, 

lendületvétel, húzódás-tolódás támaszba, vállátfordulás előre, homorított 

leugrás, leterpesztés hátra.  

Szertorna, gyakorlás tornaszereken lányok számára 

Gerendán – állások, térdelések, ülések, fekvések, térdelőtámaszok, 

mérlegek, guggolótámaszok, fekvőtámaszok, támaszban átlendítés, 

belendítés, hasonfekvésből emelés fekvőtámaszba, térdelőtámaszba, 

fordulatok állásban, guggolásban. Szökdelések, lábtartás cserék, felugrás 

egy láb át- és belendítéssel, homorított leugrás, terpesz csukaugrás. 

Felemáskorláton (elmélet , órák átcsoportosítása a talajtornához)– 

támaszok, harántülés, térdfüggés, fekvőfüggés, függőtámasz, függésből 

lendítés, átguggolás, átterpesztés fekvőfüggésbe, pedzés, lendület előre-

hátra függésben, támaszban lendület lebegőtámaszba, kelepfellendülés 

támaszba, fordulat fekvőfüggésben, térdfellendülés, guggoló 

függőállásból fellendülés támaszba, támaszból átfordulás előre 

fekvőfüggésbe, felugrás támaszba, felugrás függésbe, leugrás támaszból, 

alugrás, nyílugrás. 

Bemelegítés a torna gyakorlásához, egyénileg összeállított mozgássor, 

együttes bemelegítés az önálló mozgássorral. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése 

önállóan. 

A segítségadás technikái, felelős külső kontrollal – a tudatos hibajavítás 

beépítése a mindennapi gyakorlási szokásokba. 

Versenyszituációkon keresztül egyszerű szabályok alkalmazása. 

 

Ritmikus gimnasztika 

Az esztétikus, szép és nőies mozgásokat, alakformálást, minőségi 

interpretálást segítő kondicionális és koordinációs képességfejlesztő 

eljárások megismerése, gyakorlása. A testtartás, tágasság, 

forgásbiztonság kiemelt továbbfejlesztése. A ritmusérzék 

Művészetek: az 

esztétika fogalma. 
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továbbfejlesztése, önálló zeneválasztásra lehetőség a szélsőségektől való 

elhatárolódás mellett. Önálló bővítési lehetőség, önálló gyakorlatrészek 

hozzáadása a minimumhoz, páros és csoportos interpretációk 

támogatása. 

Szabadgyakorlatok gyakorlása 

A 9–10. osztályban begyakorolt, előkészítő tartásos és mozgásos elemek 

és fő mozgások alapformái ismétlése és új, összetett formák gyakorlása. 

Kötélgyakorlatok gyakorlása 

Egyszerű és keresztezett áthajtások, ugrások és fordulatok áthajtások 

közben, kötélforgatások, test körül és köré, kötélmozgatások egy kézzel, 

kötéldobások és -elkapások, kötélkörzések függőleges és vízszintes 

síkban. 

Karikagyakorlatok gyakorlása 

Ugrások és fordulatok karikamozgatás közben, karikaforgatások és 

átadások egyik kézből a másikba test körül és köré, karikadobások és  

-elkapások, karikaáthajtások, karikapörgetések talajon és levegőben, 

karikakörzések függőleges és vízszintes síkban. 

Minimumkövetelmény: 10-12 elemből álló elemkapcsolat begyakorlása 

zenével – a zene ritmusának, dinamikájának megfelelve, ideje 35-45 mp. 

Aerobik 
A sportági jelleg – dinamikus, statikus erő, egyensúlyozás, lazaság, 

ruganyosság és ritmusérzék – megvalósításához szükséges előkészítő és 
rávezető gyakorlatok. 
Az aerobik kritériumainak való megfelelés fejlesztése a gyakorlás által: 

testtartás, mozdulatok precíz végrehajtása, szinkron a zenével és 
egymással. 
Rövid koreográfiák ismétlése magas cselekvésbiztonsággal (30-40 mp). 

Páros, mikrocsoportos koreográfiák önállóságra törekedve, a szükséges 
optimális tanári irányítással (1 perc). 
Aerobik bemutatók az osztályon belül és iskolai szinten egyszerűsített 

szabályokkal. 
Részvétel egy csoportos aerobikgyakorlatban az egyszerűsített 
szabályoknak megfelelően. 

 
Táncos mozgásformák  
A helyi tantervben rögzített választás szerint legalább egy, a helyi 

személyi és tárgyi körülményekhez, feltételekhez igazodó tánc. 
Sporttáncok gyakorlása 
A Magyar Divat- és Sporttánc Szövetség rendszeréhez tartozó, illetve 

ehhez a rendszerhez rokon táncok (sztepp, show, akrobatikus, electric 
boogie, salsa, diszkó, hip-hop, break, mambo, bugg, blues, modern, 
swing stb.) mozgásrendszerének iskolai alkalmazása a helyi lehetőségek 

szerint a helyi tantervben rögzítetten - előkészítő tréning, motívumok, 
motívumkapcsolatok, koreográfiák tanulásának, gyakorlásának 
rendszere. 

Történelmi táncok gyakorlása 
Palotás és/vagy keringő – 56 motívumból álló rövid koreográfia 
megtanulása és ismétlése, bemutatása. 

Néptánc gyakorlása 

Ének-zene: tempó, 
ritmus. 

 
Művészetek: 
romantika, modernitás. 
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A magyar néptánckincs egyszerűbb motívumai és azok kapcsolatai a 
Tánc és dráma kerettantervben kidolgozottak szerint. 

Egy dunántúli és/vagy alföldi és/vagy erdélyi tánctípus motívumai és 
rövid táncfolyamata megtanulása, gyakorlása, előadása. 
Egyéb tornajellegű és táncos mozgásformák: 

A tornajellegű kondicionális és koordinációs képességek és készségek 
alkalmazása más – a helyi lehetőségek szerint a helyi tantervben 
rögzített – mozgásrendszerekben. 

Gúlatorna, falmászás, gumiasztal, eszközös táncok, utcai táncok stb.  

ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
A hibajavítás megértése, kétirányú kommunikáció, tudásátadás, mások 
tanítása. 
Változtatási hajlandóság az egyéni hibás rutinokban. 
A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy harmonikus 
esztétikájának átélése és tudatos felvállalása. 
A divat és a média testkultúrára ható kedvező és kedvezőtlen 
tényezőinek szétválasztása (értékfelismerés, önértékelés). 
A saját és társ testi épsége iránti felelősségvállalás a társak gyenge, 
esetleg sérült oldalának segítése, az erősségek elismerése, támogatása, 
egyéni és helyzetből adódó sajátosságok mérlegelése, az objektív 
megoldások keresése. 
A társak és a csoport irányítása a csoport közös érdekeinek 
figyelembevételével, a stratégiák egyeztetése. 
Alkotó, kooperatív feladatok, mozgásos tevékenységek – aktív részvétel 
a sportrendezvények, bemutatók szervezésében. 
Tornasport és tánctörténeti ismeretek, érdekességek. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Agonista, antagonista izmok, aktív és passzív nyújtás, dinamikus egyensúly, 
társas talajtorna, forgásbiztonság, táncstílus, divattánc, sporttánc. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétikai jelegű feladatok 

Órakeret 

40 óra 

Előzetes tudás 

Térdelő-, álló- és repülőrajt versenyhelyzetekben. 

Iramszakasz, egyéni irambeosztás. 
Különféle bottechnikák a váltófutásban. 
Optimális lendületszerzés, elrugaszkodás, repülőfázis, biztonságos 

leérkezés az ugrásokban. 
A hajítás, lökés és vetőmozgás biomechanikai különbözőségei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Jártasság kialakítása a biomechanikai törvényszerűségek alkalmazásában. 

Az önismeret fejlesztése a kedvező atlétikai mozgásformák kiválasztása és 

önálló gyakorlása révén. 

A már elsajátított atlétikai futó-, ugró-, dobószámok versenyszabályai a 

korosztályos előírások szerinti alkalmazása és betartása. 

Motiváló eljárások az egyéni eredmény, teljesítmény javítására. 

A mérhető teljesítményeken alapuló objektív ellenőrzés elfogadtatása, 

beépítése a döntéshozatalba. 

A folyamatos és visszatérő gyakorlás szerepének, jelentőségének, 

hatásának tudatosítása. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások 

Rövidtáv, váltófutás, gátfutás 

A gyorsfutás technikáját javító gyakorlatok változatos végrehajtása. A 

kedvező rajthelyzet kialakítása, segédvonalak kijelölése. Versenyszerű 

végrehajtás, eredményorientált együttműködés váltófutásban. Csapatban 

4x50-100 m-es váltók alakítása, versenyzés. A gátvételi technika 

alkalmazása magasabb akadályon, gáton 34 lépéses ritmusban. 

Középtáv, folyamatos futás, tájékozódási futás 

Választás a távok közül. A különböző távokhoz illeszkedő futótechnika 

kiválasztása. Jártasság az adott távhoz szükséges versenytempó és 

irambeosztás megválasztásában. Állóképesség-fejlesztő módszerek 

rendszeres alkalmazása és teljesítményének nyomon követése. Az 

állóképesség-fejlesztő módszerek önálló gyakorlása.  

Folyamatos futás közbeni tájékozódás, kisebb területen célállomások 

megtalálása.  

 

Ugrások 

A homorító és távolugrás jellemzőinek ismerete, gyakorlati alkalmazása. 

Választás a magasugró technikák közül. 57 lépéses egyénileg 

kialakított nekifutással versenyszerű végrehajtás. Közreműködés 

versenyek lebonyolításában. 

Kondicionális jelleggel sorozat szökdelések végrehajtása. 13 lépéses 

sorozat elugrás, illetve 24 lépéses sorozat felugrások technikajavító 

végrehajtása. Gyorsuló nekifutás optimális távolságról. 
 

Dobások 

A különböző dobásformákkal a törzsizom sokoldalú erősítése. Teljes 

lendületből történő hajítás. Választás az egyes lökő mozdulatok közül. 

Lendületvétellel egykezes vetés végrehajtása. Az optimális kidobási 

szögre, sebességre és magasságra törekvés. 

 

ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az iram és tempó megválasztása szempontjainak ismerete. 

A nekifutás módosítása szükségszerűségének ismerete. 

Az atlétikai ugrások és dobások technikatörténeti, a technikák változásai 

teljesítménynövelő hatásainak ismerete. 

Az olimpiákon szereplő atlétikai versenyszámok ismerete. 

„A gyorsabban, magasabbra, erősebben” jelmondat értelmezése. 

Önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére, a siker átélése, a 

kudarc elfogadása és az azzal való megküzdés. 

Az élettani különbözőségek ismerete. 

Tájékozódási futás alapjainak ismerete. 

Biológia-egészségtan: 

szénhidrátlebontás. 

 

Fizika: hajítások, 

energia. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: Az olimpiai 

eszme. Az újkori 

olimpiák története 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyéni reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság, váltás közbeni 

alkalmazkodás, korrekció, holtpont, lépő, homorító és ollózó technika, átlépő, 

guruló, hasmánt- és floptechnika, ötlépéses hajító ritmus, lökés, vetés, 

jegyzőkönyvvezetés. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Órakeret 

60 óra 

Előzetes tudás 

Az adott sportmozgás technikájának ismerete. 

A test feletti uralom szokatlan, új mozgásszituációkban. 

A baleseti kockázatok mérlegelése. 

Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzésmódszertani és 

balesetvédelmi alapfogalmak, eljárások. 

Szabadban, teremben, spontán helyzetben végezhető egyéni, társas, 

csoportos mozgásformák. 

Az edzéshatáshoz szükséges ingerek nagysága és gyakorisága, a pihenő 

idő jelentősége. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rekreációs életviteléhez szükséges sportági, élettani, edzéselméleti 

ismeretek megszerzése. Az önállóan kezdeményezett társas vagy csoportos 

sportolás szervezési és lebonyolítási ismeretek, jártasságok megszerzése.  

A testnevelés újszerű tartalmakkal történő gazdagítása, az iskolai 

létesítményen belüli és tágabb környezetében lévő lehetőségek 

kihasználása sportolásra. A felnőtt kor sportos életviteléhez újabb 

sportágak megismerése, családi és csoportos öntevékeny sportoláshoz 

szükséges szervezési és rendezési ismeretek megszerzése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott 
sportági mozgás mozgásműveltségének fejlesztése.  
A szabadidő, ill. alternatív sportok rendszerben kezelése. A helyi 

tantervben választott alternatív sport technikai, taktikai, gyakorlási, 
edzési és versenyzési rutinjának kialakítása, a hozzátartozó eszközök, 
technikák és veszélyek kezelése. 

A szabadtéri formák hangsúlyának megerősítése. Edzés a természet 
erőivel - játszóterek, szabadidő-központok bevonása, az adottságok 
kihasználásával jégpálya készítése. 

Újszerű mozgásfeladatok kihívásainak való megfelelés, pl. a közlekedés-
biztonság területén a kerékpározás kultúráját szem előtt tartva. 
Sportolás közben a rutinok megerősítése a zöldfelület megóvásában, a 

tájhasználatban, az épületek megóvásában és az energia, a vízhasználat, 
a dohányzás elleni küzdelem és a hulladékgyűjtés, újrahasznosítás 
területén. 

A családi, baráti, munkahelyi csoportos és öntevékeny sportolásra való 
felkészítés, az önszerveződéshez szükséges ismeretek, jártasságok 
megszerzése. Társaságban is jól alkalmazható mozgásos kreatív, 

kommunikációs és kooperációs játékok tárházának bővítése. 
A többfunkciós helyi lehetőségek, eszközök bevonása a tartalmi 
változatosság biztosításához (természetes akadályok, ügyességi 

versenyek a környezet adta kihívások legyőzése). 

Biológia-egészségtan: 

élettan. 
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Egyszerű (akár saját készítésű) eszközökkel szerény térigényű 
mozgásformák elsajátítása (ugrókötelezés, asztalitenisz, lengőteke, 
tollaslabda, minitrambulin, gúlagyakorlatok stb.) 

ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Szabályismeret és baleset-megelőzési információk a helyi tantervben 
kidolgozott alternatív sportok területén. 

A helyes öltözködés és folyadékfogyasztás a szabadtéren végzett 
sportolás során. 
A környezettudatos magatartás, a testmozgások során az egyénnek 

önmagával, társaival és a természettel való harmonikus kapcsolata 
kialakítása.  
A táborozási eszközrendszer megismerése, használatában jártasság 

szerzése (tájfutás, tájoló és térkép használata, sátorverés, vízitúra, 
vándortábor stb.). 
Egy választott alternatív sportágban a világ-elit teljesítményének 

ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rekreáció, edzettség, fittség, jó közérzet, teljesítőképesség, újrahasznosítás, 
példamutatás; környezettudatos természet- és építettkörnyezet-használat. 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelem és küzdősportok 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé.  
Az indulatok feletti uralom. 
Néhány önvédelmi megoldás, szabadulás a fogásból. 

A dzsúdó, illetve grundbirkózás alaptechnikái, szabályai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az akaraterő, a kitartás, a küzdőképesség, az önbizalom fejlesztése, a 
félelem leküzdése és a sportszerűség (fair play) szemléletének kiteljesítése. 

Küzdő típusú játékok tudatos alkalmazása a személyiségfejlesztésben, 
különös tekintettel az önuralomra, a társak tiszteletére és a szabályok 
elfogadására. A közösségben előforduló veszélyhelyzetek felismerése és 

kezelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
A küzdéseket előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok: 
Tolások-húzások, változatos testrészekkel, testhelyzetekben.  

 
Grundbirkózás cselekvésbiztos gyakorlása: 
Alapállás, alaphelyzetek stabil alkalmazása, szabályos és erős fogások 

csuklóra, karra, nyakra, derékra, rögzített kilendítések, keresztfogások. 
Emelések hónaljfogással, derékfogással, kevert fogással. 
A mögékerülések és kiemelések különböző változatai, dobástechnikák, 

leszorítások alkalmazása. 
Az eredményes földharc technikájának elsajátítása. 
Egyéni és csapatversenyek, küzdési taktikát igénylő feladatok játékos 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek: ókori 

olimpiák, hősök, távol-
keleti kultúrák. 
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formában és páros küzdelmek. 
 

Dzsúdó sportági készségfejlesztés: 

A 9-10. osztályban tanult technikák és taktikák továbbfejlesztése. 
Az egyensúlyt stabilizáló és ezt kibillentő gyakorlatok, 
testsúlyáthelyezések, irányváltoztatások, előre, hátra, oldalra gurulások. 

Szabadulás különböző fogásokból (karfogás, ölelőfogás, fojtás). 
Támadáselhárítási módszerek (ütés, szúrás, rúgás, fejelés elhárításai). 
 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Önmaga megvédésének ismerete, néhány támadáselhárítási eljárás 
ismerete, megértése és alkalmazása. 

Az érzelem- és feszültségszabályozás, az agresszió megelőzése a 
küzdőjellegű sporttevékenységek révén, az előnyök megfogalmazásának 
képessége. 

A sportszerű küzdések jellemformáló hatásának ismerete, elismerése. 
A megegyezésre készenlét képessége, a szabályok időleges, társ által 
megerősített felfüggesztésének, módosításának lehetősége. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Viszonylagos erőkifejtés, fokozatosan növekvő erőkifejtés, sérülésmentes 

küzdelem, agresszió, önuralom, sportszerűség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egészségkultúra és prevenció 

Órakeret 

50 óra 

Előzetes tudás 

Rendeződő egészségtudatosság, döntésképesség az egészséges, aktív 

életmód érdekében. 

Relaxációs, terhelési, edzési és a test épségét, egészségét megőrző 

eljárásokból egy-két megoldás ismerete, alkalmazása. 

Jártasság a gerincvédelmet érintő minden tanult feladat megoldásában. 

A terhelés igazítása a tesztek eredményeihez. 

A testmozgás szerepének ismerete a káros szenvedélyek elleni 

küzdelemben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az élethosszig tartó optimális, életkornak és testalkatnak megfelelő 

prevenciós és rekreációs mozgásos tevékenységek önálló működtetéséhez, 

bővítéséhez és szükség esetén gyógyászati céllal történő gyakorlásához 

szükséges készségek és kompetenciák továbbfejlesztése. 

Az edzésre, a teljesítmény növelésére és mérésére, a prevencióra, 

rekreációra kész fizikai és mentális állapot állandósítása, a stressz kezelése. 

A fenntartásához szükséges elméleti és gyakorlati tudás rendszerré 

szervezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Bemelegítés 

Általános és sportágspecifikus bemelegítő mozgásanyag 

feladatmegoldásai, kezdetben egyénileg, párban a tervezés, szervezés, 

levezetés, értékelés megvalósítása. 

A labdajátékhoz, tornához, futáshoz, ugráshoz, dobáshoz, küzdéshez 

Biológia-egészségtan: 

anaerob terhelés, az 

idegrendszer 

működése, a keringési 

rendszer működése, 

glikolízis, terminális 
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kapcsolódó bemelegítések általános és speciális jellemzőinek, 

mozgásainak elkülönítése szóban és gyakorlatban egyaránt. 

 

Edzés, terhelés 

A fejlődés, a megfelelő hatékonyság alapfeltételeinek biztosítása: jól 

szervezettség, a felesleges állásidők kiküszöbölése, szükséges 

mozgásterjedelem (idő, ismétlésszám), szükséges intenzitás (sebesség, 

gyakorlatsűrűség, megfelelő ellenállás), terhelés-pihenés egyensúlya. 

Főbb témák: 

Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés tervezése és 

megvalósítása a gyakorlatban egyénileg, párban, csoportban eszközök 

nélkül és különböző eszközök segítségével. 

A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei. A fizikai fittség típusai, 

fejlesztési lehetőségei. A fizikai aktivitás szintjének becslése, követése. 

Önálló mozgásprogram-tervezés. 

Lehetséges hagyományos és alternatív eszközök: pulzusmérő, 

mozgásszenzorok, medicinlabda, súlyzó, ugrókötél, erősítő gumiszalag, 

gimnasztikai labda, pilates roller, TRX, erőgépek. 

A képességfejlesztő módszertani eljárások bemutatása: intervallumos, 

ismétléses, tartós és ellenőrző módszerekkel edzésfolyamatok. 

A koordinációt javító eljárások bemutatása: a végrehajtás 

megváltoztatása és a végrehajtás feltételeinek megváltoztatása. 

A rendelkezésre álló szabadidő megtervezésének eljárásai. 

Egyéni rekreációs megoldások bemutatása, foglalkozásrészlet vezetése. 

Konkrét sportági tevékenységre és mozgásanyagra fejlesztett 

kondicionális és koordinációs képességfejlesztés. 

Motoros tesztek lebonyolítása – központi előírás szerint. 

oxidáció. 

 

Fizika: egyszerű 

gépek, erő, munka. 

Az egészséges test és lélek megóvása 

A munkahelyi és egyéb ártalmak elleni védekezésre való felkészítés: a 

biomechanikailag helyes testtartás és az egészséges lábboltozat 

kialakításának és fenntartásának, a helyes légzésnek a gyakorlatai, az 

ülőmunka és a zárt tér ellensúlyozására szolgáló tevékenységek, a 

sportolás kedvező hatása a szenvedélyek megelőzésében. 

A stresszoldás gyakorlatai és a relaxáció.  

A „tudatos jelenlét” (mind fullness) módszerének elsajátítása és 

integrálása az eddig megtanult relaxációs technikái közé, és mindezek 

használata a mindennapi élet helyzeteiben. 

A megtanult és folyamatosan használt relaxációs módszerek tudatos 

alkalmazása a pályaorientációt és jövőképet építő lelki munkában, és a 

feszültségek szabályozása és az élet stresszhelyzeteivel való autogén 

megküzdés. 

A test-lelki harmónia fejlesztésének egyéb, alternatív megközelítése a 

helyi lehetőségek és programok szerint. 

A testtartásért felelős izmok kellő erejének és nyújthatóságának 

fejlesztése a helyesen végzett tartásjavító tornával (általános és konkrét 

sportági jelleggel). 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A sport által a pillanatnyi kiteljesedés (flow) élményének megélése. 
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A sportágak gyakorlásához megfelelően illeszkedő bemelegítő eljárások 

ismerete. 

A terhelésfokozás paramétereinek ismerete. 

Az alvás és ébrenlét megfelelő arányai, a sport szerepe az egészséges 

alvásban. 

A gerincsérülések, ártalmak elkerülési módozatainak ismerete. 

A sérült gerinc esetén az elsősegély ellátása és/vagy a sérülttel való 

helyes bánásmód ismerete.  

A stresszes állapot elleni tudatos védekezés ismerete. 

A helyes gerinctorna kivitelezésével kapcsolatos fogalmak, a 

gerinckímélet lényegének ismerete. 

A növekvő teljesítmény, sporteredmény objektív elismerése, öröm a 

másik ember teljesítménye felett, pozitív megerősítés. 

Az öröm mint pozitív életérzés melletti tudatos döntés, közös élmény, az 

egészség és a mozgásra fordított szabadidő megteremtésének egymást 

erősítő igénye (motiváció). 

A tudatos terhelésen, méréseken, önkontrollon alapuló 

teljesítményfejlesztés. 

Felelősségvállalás társak egészséges életmódja iránt. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sportágspecifikus bemelegítés, mozgásterjedelem, intervallumos, ismétléses, 
tartós és ellenőrző módszer, terhelés-pihenés egyensúlya, progresszív 
relaxáció, ingernagyság, ingergyakoriság, gerinckímélet, relaxáció, tudatos 

jelenlét. 
 
 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Sportjátékok 
A helyi tanterv szerint tanított két labdajátékra vonatkozóan: 
Önállóság és önszervezés a bemelegítésben, a gyakorlásban, az edzésben és a 

játékban, játékvezetésben. 
Az adott labdajáték főbb versenykörülményeinek ismerete. 
Erős figyelemmel végrehajtott technikai elemek, taktikai megoldások, 

szimulálva a valódi játékszituációkat. 
Ötletjáték és 23 tudatosan alkalmazott formáció, a csapaton belüli 
szerepnek való megfelelés. 

A csapat taktikai tervének, teljesítményének szakszerű és objektív 
megfogalmazása. 
A másik személy különféle szintű játéktudásának elfogadása. 

Kreativitást, együttműködést, tartalmas, asszertív társas kapcsolatokat 
szolgáló mozgásos játéktípusok ismerete és célszerű használata. 
 

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 
A torna mozgásanyagában az optimális végrehajtására jellemző téri, időbeli 
és dinamikai sajátosságok megjelenítése. 

Bonyolult gyakorlatelem sorok, folyamatok végrehajtása közben a mozgás 
koordinált irányítása. 
Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok tervezése, gyakorolása, 

bemutatása. 
Önálló zeneválasztás, a mozdulatok a zene időbeli rendjéhez illesztése. 
Könnyed, plasztikus, esztétikus végrehajtás a táncos mozgásformákban.  
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A torna versenysport előnyei, veszélyei, a hozzá kapcsolódó testi képességek 
fejlesztésének lehetőségei ismerete. 
Bemelegítő és képességfejlesztő gyakorlatok ismerete, a célnak megfelelő 

kiválasztása. 
Optimális segítségadás, biztosítás, bíztatás. 
Hibajavítás és annak asszertív kommunikációja. 

Az izmok mozgáshatárát bővítő aktív és passzív eljárások ismerete. 
 
Atlétika jellegű feladatok 

A futások, ugrások és dobások képességfejlesztő hatásának felhasználása 
más mozgásrendszerekben. 
Az atlétikai versenyszámok biomechanikai alapjainak ismerete. 

Az állóképesség fejlesztésével, a lendületszerzés az izom-előfeszítések 
begyakorlásával a futó-, az ugró- és a dobóteljesítmények növelése. 
Az alapvető atlétikai versenyszabályok ismerete. 

Bemelegítés az atlétikai mozgásokhoz illeszkedően. 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 
Az helyi tantervben kiválasztott sportmozgás végzése elfogadható 

cselekvésbiztonsággal. 
Uralom a test felett a sebesség, gyorsulás, tempóváltás, gurulás, csúszás, 
gördülés esetén. 

Feladatok önálló tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel. 
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi 
alapfogalmak ismerete. 

Az ismeretek alkalmazása az új sporttevékenységek során. 
 
Önvédelem és küzdősportok 

A szabályok és rituálék betartása. 
Önfegyelem, az indulatok és agresszivitás kezelése. 
Több támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete az álló és 

földharcban. 
 

Egészségkultúra és prevenció 

A bemelegítés szükségessége élettani okainak ismerete. 
Az egészségük fenntartásához szükséges edzés, terhelés megtervezése. 
Relaxációs gyakorlatkészlettel tudatos védekezés a stresszes állapot ellen.  

A feszültségek szabályozása és az élet stresszhelyzeteivel való autogén 
megküzdés. 
A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok 

ismerete, pontos gyakorlása, értő kontrollja. 
A gerinckímélet alkalmazása a testnevelési és sportmozgásokban, kerti és 
házimunkákban, az esetleges sérüléses szituációk megfelelő kezelése. 
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VIII. FIZIKA 

A. Általános tudnivalók 
Alapdokumentum: EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet  

A természettudományos műveltség nemcsak a leendő mérnökök és szaktudósok, 

hanem minden ember számára fontos. A természettudományok iránti érdeklődés fokozása 

érdekében a fizika tanítását nem az alapfogalmak definiálásával, az alaptörvények 

bemutatásával kezdjük. Minden témakörben mindenki számára fontos témákkal, gyakorlati 

tapasztalatokkal, praktikus, hasznos ismeretekkel indítjuk a tananyag feldolgozását. Senki ne 

érezhesse úgy, hogy a fizika tanulása haszontalan, értelmetlen ismeretanyag mechanikus 

elsajátítása. Rá kell vezetnünk tanítványainkat arra, hogy a fizika hasznos, az élet minden 

fontos területén megjelenik, ismerete gyakorlati előnyökkel jár. Mindez nem azt jelenti, hogy 

a tanítási-tanulási folyamatból száműzni szeretnénk az absztrakt ismereteket, illetve az 

ezekhez rendelhető készség- és képességelemeket. Célunk a problémaközpontúság, a 

gyakorlatiasság és az ismeretek egyensúlyának megteremtése a motiváció folyamatos 

fenntartásának és minden diák eredményes tanulásának érdekében, mely megteremti a 

lehetőségét annak, hogy tanítványaink logikusan gondolkodó, a világ belső összefüggéseit 

megértő, felelős döntésekre kész felnőttekké váljanak. 

Az elvárható alapszint az, hogy a tanulók a tantervben lévő témaköröket megismerjék, 

értelmezzék a jelenségeket, ismerjék a technikai alkalmazásokat, és így legyenek képesek a 

körülöttünk lévő természeti-technikai környezetben eligazodni. A tanterv ezzel egy időben 

lehetővé teszi a mélyebb összefüggések felismerését is, ami a differenciálás, a 

tehetséggondozás, az önálló ismeretszerzés révén a mérnöki és a természettudományos 

pályára készülők számára megfelelő motivációt és orientációt nyújthat. 

A fizika tanterv szakít a hagyományos, sokszor öncélú, „begyakoroltató” számítási 

feladatokkal. Számításokat csak olyan esetekben várunk, amikor a számítás elvégzése a 

tananyag mélyebb megértését szolgálja vagy a számértékek önmagukban érdekesek.  

A tantervben a fentebb megfogalmazott elveknek megfelelően olyan modern 

tananyagok is helyet kapnak, melyek korábban nem szerepeltek a tantervekben. Egyes témák 

ismétlődhetnek is, annak megfelelően, ahogy különböző kontextusban megjelennek. Ezek az 

ismétlődések tehát természetes módon adódnak abból, hogy a tantervben nem teljesen a fizika 

tudományának hagyományos feldolgozási sorrendjét követjük, hanem a mindenki számára 

fontos, a mindennapokban használható ismeretek bemutatására törekszünk.  

A megváltozott szemlélet és a megújuló tartalom a tantárgy belső összefüggéseinek 

rendszerét is módosítja. Az értelmezés és a megértés szempontjából kiemelkedő jelentőségű a 

megfelelő szövegértés. Mindez felöleli a szövegben alkalmazott speciális jelrendszerek 

működésének értelmezését, a szöveg elemei közötti ok-okozati, általános-egyes vagy 

kategória-elem viszony áttekintését, az idegen vagy nem szokványos kifejezések jelentésének 

felismerését, az áttételesen megfogalmazott információk azonosítását. 

Az információs források között kiemelkedő szerepet tölt be a média, mely hatékonyan 

kelti fel az érdeklődést a tudomány eredményei iránt. A média hatása egyszerre hasznos és 

ugyanakkor igen káros is lehet. A természettudományos képzés célja ezért az is, hogy a 

diákokat médiatudatosságra nevelje, ösztönözze a világ média által való leképezésének 

kritikus elemzését, értelmezését. Fontos megértetni a diákokkal, hogy a világ ábrázolása a 

médiában nem azonos a valósággal. Az eseményeknek, jelenségeknek az alkotók által 

konstruált változatát láthatjuk. A dokumentum és ismeretterjesztő filmek esetében is fontos a 

gyártási mechanizmusokban vagy az ábrázolási szándékban rejlő érdekek vagy kényszerek 

felfejtése. Valódi tudományos ismeretet csak hiteles forrásból, a témákat több oldalról, 

tárgyilagosan megvilágítva, megfelelő tudományos alapokkal rendelkezve szerezhetünk. 
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A természettudományos képzés során jól használhatóak az informatikai eszközök. A 

fizika szempontjából elsősorban a mérések értékelését segítő szoftvereket, illetve a 

megfelelően megválasztott oktató programokat, interneten elérhető filmeket, animációkat 

emelhetjük ki. Azonban hangsúlyosan fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az internet révén 

rendkívül sok szakmailag hibás anyaghoz is hozzájuthatunk, ami megnöveli a tanár 

felelősségét. 

A fizika tantárgy keretében eszközként használjuk a matematikát. A tanterv 

alkalmazása során az életkornak megfelelően megjelennek az adatgyűjtés, tapasztalat, 

értelmezés, megértés folyamatait segítő matematikai modellek, eszközök, például 

matematikai műveletek, függvények, táblázatok, egyenletek, grafikonok, vektorok. 

A tanterv kereszthivatkozásaiban a fenti képességterületekre csak a hangsúlyosabb 

esetekben térünk ki külön. 

A tanulók értékelésének módszerei nem korlátozódnak a hagyományos definíciók, 

törvények kimondásán és számítási feladatok elvégzésén alapuló számonkérésre. Az értékelés 

során megjelenhet a szóbeli felelet, a teszt, az esszé, az önálló munka, az aktív tanulás 

közbeni tevékenység, illetve a csoportmunka csoportos értékelése is. Célunk, hogy a tanulók 

képesek legyenek megérteni a megismert jelenségek lényegét, az alapvető technikai eszközök 

működésének elvét, a fizikát érintő nyitott társadalmi-gazdasági kérdések, problémák 

jelentőségét, és felelős módon tudjanak állást foglalni ezekben a kérdésekben. 

A tanterv lehetővé teszi a tananyag feldolgozását az aktív tanulás módszereivel, 

támogatja a csoportmunkát, a projektfeladatok elvégzését, a kompetencia-alapú oktatást, a 

számítógépes animációk és szimulációk bemutatását, az interaktivitást, az aktív táblák és 

digitális palatáblák használatát. A tanterv sikeres megvalósításának alapvető feltétele a 

tananyag feldolgozásának módszertani sokfélesége. 

 

B. Szakközépiskola 9-11. évfolyam 

1. Heti és éves óraszámok 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

9. évfolyam 2 (36 x heti óraszám) 

10. évfolyam 2 (36 x heti óraszám) 

11. évfolyam 1 (36 x heti óraszám) 

 

2. Óratervek 

Témakörök 

Az órák felhasználása 

Új 
ismeretek 

Gyakorlati 
óra*** 

Ismétlés, 
összefoglalás, 

mérés-értékelés 

Összes óraszám 
kerettantervben leírt / 

helyi tanterv 

 
9. évfolyam 

I. Mozgások 27 10 7 40/44 

  1. A közlekedés kinematikai       
      problémái 

5 2 1 7/8 
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  2. Tájékozódás égen-földön 2 1 1 4 

  3. A közlekedés dinamikai      
      problémái 

6 2 1 8/9 

  4. A tömegvonzás 4 1 1 6 

  5. A nagy teljesítmény titka:   
      gyorsan és sokat 

4 1 1 6 

  6. Egyszerű gépek a  
      mindennapokban 

2 2 1 4/5 

  7. Rezgések, hullámok 4 1 1 6 

II. Energia 16 6 4 24/26 

  1. Energia nélkül nem megy 4 2 1 6/7 

  2. A Nap 4 1 1 6 

  3. Energiaátalakító gépek 4 1 1 6 

  4. Hasznosítható energia 4 2 1 6/7 

Év végi összefoglalás 0 0 2 0 / 2 

Összesen 43 16 13 64/ 72 

 
10. évfolyam 

 I. Környezetünk fizikája 20 6 4 28/30 

  1. Vízkörnyezetünk fizikája 6 2 1 8/9 

  2. Hidro- és aerodinamikai   
      jelenségek, a repülés fizikája 

6 2 1 8/9 

  3. Globális környezeti   
      problémák fizikai vonatkozásai 

4 1 1 6 

  4. A hang és a hangszerek világa 4 1 1 6 

II. Elektromágneses jelenségek 26 9 5 30/40 

  1. Szikrák és villámok  5 2 1 8 

  2. Az elektromos áram 6 2 1 8/9 

  3. Lakások, házak elektromos   
      hálózata 

5 2 1 8 

  4. Elemek, telepek 4 1 1 6 

   5. Az elektromos energia   

      előállítása 
6 2 1 8/9 

Év végi összefoglalás 0 0 2 0 / 2 

Összesen 43 20 10 66/ 72 

 
11. évfolyam 

 I. Fény-kép 12 2 2 14/16 

  1. A fény természete és a látás 7 1 1 7/9 

 2. Kommunikáció,  
      kommunikációs eszközök,  

5 1 1 7 
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      képalkotás, képrögzítés a 21.  
      században 

II. Atom és magfizika 5 1 1 7/7 

  1. Atomfizika a hétköznapokban 
 

5 1 1 7 

III. Csillagászat 14 6 4 11/12 

  1. A Naprendszer fizikai viszonyai 4 1 1 6 

  2. A csillagok világa,galaxisok 4 1 1 5/6 

Év végi összefoglalás 0 0 1 0 /1 

Összesen 43 20 10 25/ 36 

 
*** Gyakorlat (kísérlet-mérés), ábra-, grafikon- és egyéb elemzés, forrásfeldolgozás, számítási 

feladatok, bemutatók.  

 

3. Általános célok a 9-10. évfolyamon 

E szakasz legfőbb pedagógiai üzenete az, hogy mindennapjaink világa megérthető, 

mennyiségileg megközelíthető, sajátos összefüggésekkel leírható, és ez a tudás a mindennapi 

életben hasznosítható, tehát közvetlenül értékké válik. Ebben az életkori szakaszban a 

klasszikus fizika témaköreit tárgyaljuk. A felvetett problémák, gyakorlati alkalmazások 

egyebek mellett a közlekedéshez, közlekedésbiztonsághoz, a modern tájékozódás 

eszközeihez, a világűr meghódításához, a természeti katasztrófák fizikai hátteréhez, a szűkebb 

és tágabb környezetünk energiaviszonyaihoz, az emberi szervezet működésének fizikájához, 

az időjárás fizikai sajátságaihoz, a háztartásunk elektromos ellátásához, a hangok világához, 

környezetünk állapotához, a környezetvédelemhez kötődnek. Az elsajátítandó ismeretek, a 

fejlesztett készségek és képességek gyakorlatiasak, a mindennapi életben jól használhatók, 

elemei jól illeszthetők a tanulók igényeihez, életkori sajátságaihoz. A tananyag kialakítása 

során tekintettel kell lennünk a tanulók képességeinek és gondolkodásmódjának 

sokféleségére. A tananyag feldolgozása során törekedni kell a természettudományokban 

tehetséges, kiemelkedni képes tanulók folyamatos motivációjának fenntartására ugyanúgy, 

mint a természettudományos pályát nem választók általános műveltségének, 

tájékozottságának kialakítására. Különös gondot kell fordítani a tehetséggondozásra, az 

érdeklődő tanulók műszaki és természettudományos pályákra való irányítására.  

A tanult anyag megalapozza a jelenségek mögött rejlő absztrakt általános törvények 

felismerését, az alkalmazások megértését segítő egyszerű számítások elvégzését is. Képessé 

tesz a mindennapi életben is előforduló fizikai fogalmak és mennyiségek használatára, ezek 

értelmezésére más természettudományos tárgyak területén is. Célunk a természet és környezet 

belső összefüggéseinek mind mélyebb megértetése révén megnövelni a tanulóknak a lokális 

és a globális környezet problémái iránti érzékenységét, kialakítani a cselekvő attitűdöt. Ennek 

része a környezettudatos fogyasztói szemlélet, az állampolgári felelősség fejlesztése, a fizika 

fontosságának, gyakorlati hasznának felismertetése. Az alkalmazandó pedagógiai módszerek 

a természettudományos kompetencia fejlesztése mellett különösen az anyanyelvi és digitális 

kompetenciát, a matematikai kompetenciát, valamint az együttműködést erősítik.  
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4. 9. évfolyam 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A közlekedés kinematikai problémái 
Órakeret 
7/8 óra 

Az órakeret 
felhasználása 

Új ismeretek Gyakorlat Ismétlés, mérés Összes óraszám 

5 2 1 8 

Előzetes tudás 
Az általános iskolából és a mindennapi tapasztalatokból szerzett ismeretek, 
melyek a közlekedésre, a mozgásra, illetve a mozgásállapot-változásra 
vonatkoznak. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A közlekedés mint rendszer értelmezése, az állandóság és változás 
megjelenítése a mozgások leírásában. Az egyéni felelősségtudat formálása. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Járművek sebessége, gyorsítása, 
fékezése. 
A biztonságos (és kényelmes) 
közlekedés eszközei, például: 
tempomat, távolságtartó radar, 
tolató radar. 
Szabadesés, a jellemző út-idő 
összefüggés. A szabadesés és a 
gravitáció kapcsolata. 
 
Ismeretek: 
Kinematikai alapfogalmak: út, hely, 
sebesség, átlagsebesség.  
A sebesség különböző 
mértékegységei. 
A gyorsulás fogalma, 
mértékegysége. 
Az egyenletes körmozgást leíró 
kinematikai jellemzők (pályasugár, 
kerületi sebesség, fordulatszám, 
keringési idő, szögsebesség, 
centripetális gyorsulás). 

Út-idő és sebesség-idő grafikonok 
készítése, elemzése. 
Számítások elvégzése az egyenes 
vonalú egyenletes mozgás 
esetében. 
A sebesség és a gyorsulás fogalma 
közötti különbség felismerése. 
A közlekedés kinematikai 
problémáinak gyakorlati, 
számításokkal kísért elemzése (a 
gyorsuló mozgás elemzése), pl.: 

- adott sebesség eléréséhez 
szükséges idő, 

- a fékút nagysága, 
- a reakcióidő és a 

féktávolság kapcsolata. 
Mélységmérés időméréssel, a 
szabadesésre vonatkozó 
összefüggések segítségével. 
Annak felismerése, hogy a 
szabadesés gyorsulása más 
égitesteken más. 
A gyorsulás fogalmának megértése 
állandó nagyságú, de változó irányú 
pillanatnyi sebesség esetében. 
A periodikus mozgás sajátságainak 
áttekintése. 

Matematika: függvény 
fogalma, grafikus 
ábrázolás, 
egyenletrendezés. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: járművek 
legnagyobb sebességei, 
közlekedésbiztonsági 
eszközök, közlekedési 
szabályok. 
 
Testnevelés és sport: 
érdekes 
sebességadatok. 
 
Biológia-egészségtan:  
élőlények mozgása, 
sebességei, reakcióidő. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Sebesség, átlagsebesség, gyorsulás, közlekedésbiztonság. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Tájékozódás égen-földön Órakeret 
4 óra 

Az órakeret 
felhasználása 

Új ismeretek Gyakorlat Ismétlés, mérés Összes óraszám 

2 1 1 4 

Előzetes tudás Az idő mérése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összetett rendszerek felismerése, a téridő nagyságrendjeinek, a természet 
méretviszonyainak azonosítása. Az önismeret fejlesztése a világban elfoglalt 
hely, a távolságok és nagyságrendek értelmezésén keresztül. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
A földrajzi helymeghatározás 
módszerei a múltban és ma. 
Az aktuálisan rendelkezésre álló, 
helymeghatározást segítő 
eszközök, szoftverek. 
 
Ismeretek: 
Tájékozódás a földgömbön: 
Európa, hazánk, lakóhelyünk.  

A térrel és idővel kapcsolatos 
elképzelések fejlődéstörténetének 
vizsgálata. 
A természetre jellemző hatalmas és 
rendkívül kicsiny tér- és idő-
méretek összehasonlítása 
(atommag, élőlények, 
Naprendszer, Univerzum). 
A Google Earth és a Google Sky 
használata. 
A távolságmérés és helyzet-
meghatározás elvégzése (például: 
háromszögelés, helymeghatározás 
a Nap segítségével, radar, GPS). 

Földrajz: a hosszúsági és 
szélességi körök 
rendszere, 
térképismeret. 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek: 
tudománytörténet. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: GPS, 
műholdak alkalmazása, 
az űrhajózás céljai. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tér, idő, földrajzi koordináta, vonatkoztatási rendszer. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A közlekedés dinamikai problémái 
Órakeret 
8/9 óra 

Az órakeret 
felhasználása 

Új ismeretek Gyakorlat Ismétlés, mérés Összes óraszám 

6 2 1 9 

Előzetes tudás A sebesség és a gyorsulás fogalma. A mozgásállapot változásra vonatkozó 
ismeretek. Közlekedési előismeretek. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az állandóság és változás ok-okozati kapcsolatainak felismertetése a 
közlekedés rendszerében. A környezettudatos gondolkodás formálása. A 
közlekedésbiztonság, a kockázatok és következmények felmérésén és az 
egyéni, valamint társas felelősség kérdésein keresztül az önismeret 
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fejlesztése és a családi életre nevelés. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Az utasok terhelése egyenes vonalú 
egyenletes és egyenletesen 
gyorsuló mozgás esetén. 
A súrlódás szerepe a 
közlekedésben, például: 
megcsúszásgátló (ABS), 
kipörgésgátló, fékerő-szabályozó, 
tapadás (a gumi vastagsága, 
felülete). 
Az utasok védelme a gépjárműben: 

- gyűrődési zóna, 
- biztonsági öv, 
- légzsák. 

A gépjárművek fogyasztását 
befolyásoló tényezők. 
 
Ismeretek: 
Az erő fogalma, mérése, 
mértékegysége. 
Newton törvényeinek 
megfogalmazása. 
Galilei, Newton munkássága. 
A mechanikai kölcsönhatásokban 
fellépő erők, az erők vektorjellege.  
Speciális erőhatások (nehézségi 
erő, nyomóerő, fonálerő, súlyerő, 
súrlódási erők, rugóerő). 
A rugók erőtörvénye. 
A kanyarodás dinamikai leírása. 
Az egyenletes körmozgás dinamikai 
feltétele. 

Egyszerű számítások elvégzése a 
gépjárművek fogyasztásának 
témakörében. 
Az eredő erő szerkesztése, 
kiszámolása egyszerű esetekben. 
A súrlódás szerepének megértése a 
gépjármű mozgása, irányítása 
szempontjából. 
Az energiatakarékos közlekedés, a 
környezettudatos, a természet 
épségét óvó közlekedési 
magatartás kialakítása. 
A közlekedésbiztonsági eszközök 
jelentőségének és 
hatásmechanizmusának 
megértése, azok tudatos és 
következetes alkalmazása a 
közlekedés során. 
A gépjármű és a környezet 
kölcsönhatásának megértése. 
Az erőhatások irányának, 
mértékének elemzése, értelmezése 
konkrét gyakorlati példákon. 
A kanyarodás fizikai alapjaiból 
eredő következtetések levonása a 
vezetéstechnikára nézve. 
Egyszerű számítási feladatok 
elvégzése az eredő erő és a 
gyorsulás közötti kapcsolat 
mélyebb megértése érdekében. 
A test súlya és a tömege közötti 
különbség megértése. 
 

Matematika: vektorok, 
művetek vektorokkal, 
egyenletrendezés. 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek; technika, 
életvitel és gyakorlat: 
takarékosság, 
légszennyezés, 
zajszennyezés, 
közlekedésbiztonsági 
eszközök. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tömeg, gyorsulás, erő, eredő erő, tehetetlenség, súly, súrlódás. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A tömegvonzás Órakeret 
6 óra 

Az órakeret 
felhasználása 

Új ismeretek Gyakorlat Ismétlés, mérés Összes óraszám 

4 1 1 6 
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Előzetes tudás 
A kinematika és a dinamika alapfogalmai, a súly értelmezése. A 
Naprendszerről, a bolygók mozgásáról tanult általános iskolai ismeretek. 
Térképismeret. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A gravitációs kölcsönhatás értelmezése az anyagot jellemző kölcsönhatások 
rendszerében. A Naprendszer mint összetett struktúra értelmezése a 
felépítés és működés kapcsolatában. Az absztrakt gondolkodás fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások: 
A közegellenállási erő 
természete. 
A nehézségi gyorsulás földrajzi 
helytől való függése. 
Rakéták működése. 
Űrhajózás, súlytalanság. 
Mozgások a Naprendszerben: a 
Hold és a bolygók keringése, 
üstökösök, meteorok mozgása. 
 
Ismeretek: 
Newton tömegvonzási törvénye. 
Eötvös Loránd munkássága. 
A lendület fogalma, a lendület-
megmaradás törvénye. 
Kozmikus sebességek: 
körsebesség, szökési sebesség. 
A bolygómozgás Kepler-féle 
törvényei.  

Ejtési kísérletek elvégzése 
(például: kisméretű és 
nagyméretű labdák esési 
idejének mérése különböző 
magasságokból). 
Egyszerű számítások elvégzése 
szabadesésre. 
A rakétaelv kísérleti vizsgálata. 
A súlytalanság állapotának 
megértése, a súlytalanság 
fogalmának elkülönítése a 
gravitációs vonzás hiányától. 
Az általános tömegvonzás 
törvénye, illetve a Kepler-
törvények egyetemes 
természetének felismerése. 
Tudománytörténeti információk 
gyűjtése. 

Fizika: az egyenletes 
körmozgás leírása. 
 
Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
tudománytörténet. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: GPS, rakéták, 
műholdak alkalmazása, az 
űrhajózás céljai. 
 
Biológia-egészségtan: 
reakcióidő, állatok 
mozgásának elemzése (pl. 
medúza). 
 
Matematika: 
egyenletrendezés. 
 
Földrajz: a Naprendszer 
szerkezete, égitestek 
mozgása, csillagképek. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tömegvonzás, lendület, lendület-megmaradás, Naprendszer, bolygómozgás. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A nagy teljesítmény titka: gyorsan és sokat. 
Órakeret 
6/7 óra 

Az órakeret 
felhasználása 

Új ismeretek Gyakorlat Ismétlés, mérés Összes óraszám 

4 2 1 7 

Előzetes tudás A kinematika és a dinamika alapfogalmai. Vektorok felbontása összetevőkre. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

A mechanikai energia fogalmának fejlesztése, a munka és energia 
kapcsolatának, az energia fajtáinak értelmezése. A munka, energia és 
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céljai teljesítmény értelmezésén keresztül a tudományos és köznapi szóhasználat 
különbözőségének bemutatása. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Gépek, járművek motorjának 
teljesítménye, nyomatéka. 
Az emberi teljesítmény fizikai 
határai. 
A súrlódás és a közegellenállás 
hatása a mechanikai energiákra. 
 
Ismeretek: 
Munkavégzés, a mechanikai munka 
fogalma, mértékegysége. 
A helyzeti energia, mozgási energia, 
rugalmas energia. 
A munkavégzés és az energiaváltozás 
kapcsolata.  

A mechanikai energia tárolási 
lehetőségeinek felismerése, 
kísérletek elvégzése alapján. 
A mechanikai energiák átalakítási 
folyamatainak felismerése 
kísérletek elvégzése alapján. 
A mechanikai energia-
megmaradás tételének használata 
számítási feladatokban. 
A teljesítmény fogalma, régi és új 
mértékegységeinek megismerése 
(lóerő, kilowatt), számítási, 
átszámítási feladatok elvégzése. 
 

Matematika: 
alapműveletek, 
egyenletrendezés. 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek; informatika: 
adatgyűjtés. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: technikai 
eszközök (autók, 
motorok). 
 
Biológia-egészségtan: 
élőlények mozgása, 
teljesítménye. 
 
Testnevelés és sport: 
sportolók 
teljesítménye. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Munka, mechanikai energia (helyzeti energia, mozgási energia, rugalmas 
energia), energia-megmaradás, teljesítmény. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Egyszerű gépek a mindennapokban 
Órakeret 
4/5 óra 

Az órakeret 
felhasználása 

Új ismeretek Gyakorlat Ismétlés, mérés Összes óraszám 

2 2 1 5 

Előzetes tudás Az erő fogalma. Vektorok összeadása, felbontása összetevőkre. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az állandóság és változás fogalmának értelmezése, feltételeinek megjelenése 
a mechanikai egyensúlyi állapotok kapcsán. A fizikai ismeretek alkalmazása a 
helyes testtartás fontosságának megértésében és a mozgásszervek 
egészségének megőrzésében, az önismeret (testkép, szokások) fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Egyensúlyi állapotok megjelenése 
mindennapi életünkben.  
Egyszerű gépek alkalmazása - 

Az egyensúly és a nyugalom közötti 
különbség felismerése konkrét 
példák alapján. 
A súlyvonal és a súlypont 
meghatározása méréssel, illetve 

Matematika: 
alapműveletek, 
egyenletrendezés, 
műveletek vektorokkal. 
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mindennapi eszközeink. 
 
Ismeretek: 
Az egyensúlyi állapotok fajtái: 

- biztos, 
- bizonytalan, 
- közömbös, 
- metastabil. 

Az egyszerű gépek főbb típusai: 
- egyoldalú és kétoldalú 

emelő, 
- álló és mozgócsiga, 
- hengerkerék, 
- lejtő, 
- csavar, 
- ék. 

Testek egyensúlyi állapota, az 
egyensúly feltétele. 
A forgatónyomaték fogalma. 
Arkhimédész munkássága. 

számítással, szerkesztéssel. 
Számos példa felismerése a 
hétköznapokból az egyszerű gépek 
használatára (például: háztartási 
gépek, építkezés a történelem 
folyamán, sport stb.). 
A különböző egyszerű gépek 
működésének értelmezése. 
Annak tudatosulása, hogy az 
egyszerű gépek használatával 
kedvezőbbé tehető a munkavégzés, 
azonban munkát, energiát így sem 
takaríthatunk meg. 

 
Testnevelés és sport: 
kondicionáló gépek, a 
test egyensúlyának 
szerepe az egyes 
sportágakban. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: erőátviteli 
eszközök, technikai 
eszközök. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Egyensúlyi állapot, forgatónyomaték, egyszerű gép. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Rezgések, hullámok 

Órakeret 
6 óra 

Az órakeret 
felhasználása 

Új ismeretek Gyakorlat Ismétlés, mérés Összes óraszám 

4 1 1 6 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rezgések és hullámok a Földön a felépítés és működés viszonyrendszerében. 
A jelenségkör dinamikai hátterének értelmezése. A társadalmi felelősség 
kérdéseinek hangsúlyozása a természeti katasztrófák bemutatásán keresztül. 
A tudomány, technika, kultúra szempontjából az időmérés és az építmények 
szerkezeti elemeinek bemutatása. Kezdeményezőkészség, együttműködés 
fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Periodikus jelenségek (rugóhoz 
erősített test rezgése, fonálinga 
mozgása). 
Csillapodó rezgések. 
Kényszerrezgések. 
Rezonancia, rezonancia-
katasztrófa. 
Mechanikai hullámok kialakulása.  

Rezgő rendszerek kísérleti 
vizsgálata. 
A rezonancia feltételeinek 
tanulmányozása gyakorlati példákon 
a technikában és a természetben. 
A rezgések általános voltának, 
létrejöttének megértése, a 
csillapodás jelenségének 
felismerése konkrét példákon. 
A rezgések gerjesztésének 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: időmérő 
szerkezetek, hidak, 
mozgó alkatrészek. 
 
Matematika: 
alapműveletek, 
egyenletrendezés, 
táblázat és grafikon 
készítése. 
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Földrengések kialakulása, 
előrejelzése, tengerrengések, 
cunamik. 
Az árapály-jelenség. A Hold és a 
Nap szerepe a jelenség 
létrejöttében. 
 
Ismeretek: 
A harmonikus rezgőmozgás 
jellemzői:  

- rezgésidő (periódusidő), 
- amplitúdó,  
- frekvencia.  

A harmonikus rezgőmozgás és a 
fonálinga mozgásának 
energiaviszonyai, a csillapítás 
leírása. 
Hosszanti (longitudinális), 
keresztirányú (transzverzális) 
hullám. 
A mechanikai hullámok jellemzői: 
hullámhossz, terjedési sebesség. 
A hullámhosszúság, a frekvencia és 
a terjedési sebesség közötti 
kapcsolat ismerete.  
Huygens munkássága.  

felismerése néhány gyakorlati 
példán. 
A hullámok mint térben terjedő 
rezgések értelmezése gyakorlati 
példákon. 
A földrengések létrejöttének 
elemzése a Föld szerkezete alapján. 
A földrengésekre, tengerrengésekre 
vonatkozó fizikai alapismeretek 
elsajátítása, a természeti 
katasztrófák idején követendő 
helyes magatartás, a 
földrengésbiztos épületek 
sajátságainak megismerése. 
Árapály-táblázatok elemzése. 

 
Földrajz: földrengések, 
lemeztektonika, 
árapály-jelenség. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Harmonikus rezgőmozgás, frekvencia, rezonancia, mechanikai hullám, 
hullámhosszúság, hullám terjedési sebessége. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Energia nélkül nem megy Órakeret 

6/7 óra 

Az órakeret 
felhasználása 

Új ismeretek Gyakorlat Ismétlés, mérés Összes óraszám 

4 2 1 7 

Előzetes tudás Mechanikai energiafajták. Mechanikai energia-megmaradás.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az energia fogalmának kiterjesztése a hőtanra a környezet és 
fenntarthatóság, a környezeti rendszerek állapotának, valamint az ember 
egészsége vonatkozásában. A tudatos és egészséges táplálkozás iránti igény 
erősítése. A tudomány, technika, kultúra szempontjából az innováció és a 
kutatások jelentőségének felismerése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
A helyes táplálkozás energetikai 

Egyes táplálékok 
energiatartalmának 
összehasonlítása egyszerű 

Kémia: az üzemanyagok 
kémiai energiája, a 
táplálék 
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vonatkozásai. 
Joule-kísérlet: a hő mechanikai 
egyenértéke. 
Gépjárművek energiaforrásai, a 
különböző üzemanyagok 
tulajdonságai. 
Különleges meghajtású járművek, 
például hibridautó, hidrogénnel 
hajtott motor, üzemanyagcella 
(tüzelőanyag-cella), elektromos 
autó. 

 
Ismeretek: 
A legfontosabb élelmiszerek 
energiatartalmának ismerete. 
A hőközlés és az égéshő fogalma. 
A hő régi és új mértékegységei: 
kalória, joule. 
Joule munkássága. 
A fajhő fogalma. 
A hatásfok fogalma, motorok 
hatásfoka. 

számításokkal. 
A hő fogalmának megértése, a hő 
és hőmérséklet fogalmának 
elkülönítése. 
A gépjárművek energetikai 
jellemzőinek felismerése, a 
környezetre gyakorolt hatás 
mérlegelése. 
Új járműmeghajtási megoldások 
nyomon követése gyűjtőmunka 
alapján, előnyök, hátrányok 
mérlegelése, összehasonlítás. 

megemésztésének 
kémiai folyamatai, 
elektrolízis. 
 
Biológia-egészségtan: a 
táplálkozás alapvető 
biológiai folyamatai. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: folyamatos 
technológiai 
fejlesztések, innováció. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Hő, fajhő, kalória, égéshő, hatásfok. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél A Nap 

Órakeret 
6/7 óra 

Az órakeret 
felhasználása 

Új ismeretek Gyakorlat Ismétlés, mérés Összes óraszám 

4 2 1 7 

Előzetes tudás 
Hőátadás. Energiák átalakítása. Energia-megmaradás.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A hőterjedés különböző mechanizmusainak (hővezetés, hőáramlás, 
hősugárzás) áttekintése a környezet és fenntarthatóság, a környezeti 
rendszerek állapotának vonatkozásában. A hőtani ismeretek alkalmazása 
adott hétköznapi témában gyűjtött adatok kritikus értelmezésére, az 
alkalmazási lehetőségek megítélésére. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
A Napból a Föld felé áramló 
energia. 
A napenergia felhasználási 
lehetőségei, például: napkollektor, 

A napsugárzás jelenségének, a 
napsugárzás és a környezet 
kölcsönhatásainak megismerése. 
A napállandó értelmezése. 
A napenergia felhasználási 
lehetőségeinek környezettudatos 

Biológia-egészségtan: az 
„éltető Nap”, 
hőháztartás, öltözködés. 
 
Magyar nyelv és 
irodalom; történelem, 
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napelem, napkohó, napkémény, 
naptó. 
A hőfényképezés gyakorlati 
hasznosítása. 
A hővezetés, a hőáramlás és a 
hősugárzás megjelenése egy 
lakóház működésében, 
lehetőségek energiatakarékos 
lakóházak építésekor. 
 
Ismeretek: 
Hővezetés: hővezető anyagok, 
hőszigetelő anyagok. 
Hőáramlás: természetes és 
mesterséges hőáramlás. 
Hősugárzás: kisugárzás, 
elnyelődés.  

felismerése. 
A hőkisugárzás és a hőelnyelődés 
arányosságának kvalitatív 
értelmezése. 
A hővezetés, a hőáramlás és a 
hősugárzás alapvető jellemzőinek 
felismerése, alkalmazása 
gyakorlati problémák elemzésekor.  

társadalmi és 
állampolgári ismeretek; 
vizuális kultúra: a Nap 
kitüntetett szerepe a 
mitológiában és a 
művészetekben. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: anyagismeret, 
takarékosság. 
 
Földrajz: csillagászat; a 
napsugárzás és az 
éghajlat kapcsolata. 

Kulcsfogalmak 
/fogalmak 

Hővezetés, hőáramlás, hősugárzás. 

 

Tematikai egység 
/Fejlesztési cél 

Energiaátalakító gépek 
Órakeret 

6 óra 

Az órakeret 
felhasználása 

Új ismeretek Gyakorlat Ismétlés, mérés Összes óraszám 

4 1 1 6 

Előzetes tudás Hőtani alapismeretek. Energiák átalakítása. Energia-megmaradás.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Termikus rendszerek működésére vonatkozó általános elvek elsajátítása. 
Technikai rendszerek szerepének megismerése a háztartás 
energiaellátásában. A környezet és fenntarthatóság vonatkozásainak 
áttekintése. Az egyéni felelősség erősítése, a felelős döntés képességének 
természettudományos megalapozása a háztartással kapcsolatos 
döntésekben, a családi élet vonatkozásaiban. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Fűtő és hűtő rendszerek: 
napkollektor, hőszivattyú, 
klímaberendezések. 
Megújuló energiák hasznosítása: 
vízi erőművek, szélkerekek, víz 
alatti „szélkerekek”, biodízel, 
biomassza, biogáz. 
 
Ismeretek: 

A hőtan első főtételének 
értelmezése, egyszerű esetekben 
történő alkalmazása. 
Hőerőgépek felismerése a 
gyakorlatban, például: gőzgép, 
gőzturbina, belső égésű motorok, 
Stirling-gép. 
Sütő- és főzőkészülékek a múltban, 
a jelenben és a közeljövőben, 
használatuk megismerése, 
kipróbálása.  

Kémia: gyors és lassú 
égés, élelmiszerkémia. 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek: beruházás 
megtérülése, 
megtérülési idő. 
 
Biológia-egészségtan: 
táplálkozás, ökológiai 
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Az energia-munka átalakítás 
alapvető törvényszerűségeinek és 
lehetőségeinek, a hasznosítható 
energia fogalmának ismerete.  

problémák. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Megújuló energia, hasznosítható energia. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Hasznosítható energia Órakeret 
6/7 óra 

Az órakeret 
felhasználása 

Új ismeretek Gyakorlat Ismétlés, mérés Összes óraszám 

4 2 1 7 

Előzetes tudás A hőtan első főtétele. Energiák átalakítása. Energia-megmaradás.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Termikus rendszerek működésére vonatkozó általános elvek elsajátítása. A 
fenntarthatóságának kérdéseinek felismerése a környezeti rendszerekben. 
Technikai rendszerek szabályozásának bemutatása az atomenergia 
felhasználása kapcsán. Az absztrakt gondolkodás fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Az emberiség energiaszükséglete. 
Az energia felhasználása az egyes 
földrészeken, a különböző 
országokban. 
A hasznosítható energia 
előállításának lehetőségei. 
Az atomfegyverek típusai, 
kipróbálásuk, az atomcsönd-
egyezmény. 
Az atomreaktorok típusai. 
A radioaktív hulladékok 
elhelyezésének problémái. 
A közeljövőben Magyarországon 
épülő erőművek típusai. 
 
Ismeretek: 
Megfordítható és nem-
megfordítható folyamatok. 
Megújuló és a nem-megújuló 
energiaforrások.  
Szilárd Leó, Wigner Jenő, Teller Ede 
munkássága.  

A hasznosítható energia 
fogalmának értelmezése. 
A tömeghiány fogalmának 
ismerete, felhasználása egyszerűbb 
számítási feladatokban, az 
atommag-átalakulások során 
felszabaduló energia nagyságának 
kiszámítása. 
A tömeg-energia egyenértékűség 
értelmezése. 
Az atomenergia felhasználási 
lehetőségeinek megismerése. 
Megújuló és nem megújuló 
energiaforrások összehasonlítása. 
A hőtan második főtételének 
értelmezése néhány gyakorlati 
példán keresztül. (pl. hőterjedés 
iránya, energia disszipáció 
részecske szintű értelmezése) 
Rend és rendezetlenség fogalmi 
tisztázása, spontán és rendeződési 
folyamatok értelmezése egyszerű 
esetekben.  

Kémia: az atommag, 
reverzibilis és nem 
reverzibilis folyamatok. 
 
Biológia-egészségtan: 
sugárzások biológiai 
hatásai, ökológiai 
problémák, az élet mint 
speciális folyamat, ahol 
a rend növekszik. 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek: a Hirosimára 
és Nagaszakira ledobott 
két atombomba 
története, politikai 
háttere, későbbi 
következményei.  
 
Földrajz: 
energiaforrások. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Megfordítható, nem-megfordítható folyamat, rend és rendezetlenség, 
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atomenergia, hasznosítható energia. 

 
 

5. 10. évfolyam 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Vízkörnyezetünk fizikája Órakeret 
8 óra 

Az órakeret 
felhasználása 

Új ismeretek Gyakorlat Ismétlés, mérés Összes óraszám 

6 2 1 9 

Előzetes tudás Fajhő, hőmennyiség, energia.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A környezet és fenntarthatóság kérdéseinek értelmezése a vízkörnyezet 
kapcsán, a környezettudatosság fejlesztése. Halmazállapot-változások 
sajátságainak azonosítása termikus rendszerekben, a fizikai modellezés 
képességének fejlesztése. Képi és verbális információ feldolgozásának 
erősítése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
A víz különleges tulajdonságai 
(rendhagyó hőtágulás, nagy 
olvadáshő, forráshő, fajhő), ezek 
hatása a természetben, illetve 
mesterséges környezetünkben.  
Halmazállapot-változások 
(párolgás, forrás, lecsapódás, 
olvadás, fagyás, szublimáció).  
A nyomás és a halmazállapot-
változás kapcsolata. 
Kölcsönhatások határfelületeken 
(felületi feszültség, 
hajszálcsövesség). 
Lakóházak vizesedése. 
Vérnyomás, véráramlás. 
 
Ismeretek: 
A szilárd anyagok, folyadékok és 
gázok tulajdonságai.  
A halmazállapot-változások 
energetikai viszonyai: olvadáshő, 
forráshő, párolgáshő.  

A különböző halmazállapotok 
meghatározó tulajdonságainak 
rendszerezése, ezek értelmezése 
részecskemodellel és kölcsönhatás-
típusokkal. 
A jég rendhagyó hőtágulásából 
adódó teendők, szabályok 
összegyűjtése (pl. a mélységi 
fagyhatár szerepe az épületeknél, 
vízellátásnál stb.). 
Hőmérséklet-hőmennyiség 
grafikonok készítése, elemzése 
halmazállapot-változásoknál. 
A végső hőmérséklet 
meghatározása különböző 
halmazállapotú, ill. különböző 
hőmérsékletű anyagok 
keverésénél. 
A felületi jelenségek önálló kísérleti 
vizsgálata. 
A vérnyomásmérés elvének 
átlátása.  

Matematika: a 
függvény fogalma, 
grafikus ábrázolás, 
egyenletrendezés. 
 
Biológia-egészségtan: 
hajszálcsövesség 
szerepe növényeknél, a 
levegő páratartalmának 
a hatása az élőlényekre, 
fagykár a 
gyümölcsösökben, a 
vérnyomásra ható 
tényezők. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: 
autók hűtési 
rendszerének téli 
védelme. 
 
Kémia: a különböző 
halmazállapotú anyagok 
tulajdonságai, 
kapcsolatuk a 
szerkezettel, a 
halmazállapot-
változások 
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anyagszerkezeti 
értelmezése, 
adszorpció. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Olvadáshő, forráshő, párolgáshő, termikus egyensúly, felületi feszültség.  

 

Tematikai egység 
/Fejlesztési cél Hidro- és aerodinamikai jelenségek, a repülés fizikája 

Órakeret 
8 óra 

Az órakeret 
felhasználása 

Új ismeretek Gyakorlat Ismétlés, mérés Összes óraszám 

6 2 1 9 

Előzetes tudás A nyomás. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A környezet és fenntarthatóság kérdéseinek tudatosítása az időjárást 
befolyásoló fizikai folyamatok vizsgálatával kapcsolatban. Együttműködés, 
kezdeményezőkészség fejlesztése csoportmunkában folytatott vizsgálódás 
során. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
A légnyomás változásai. A 
légnyomás függése a tengerszint 
feletti magasságtól és annak 
élettani hatásai. A légnyomás és az 
időjárás kapcsolata. 
Hidro- és aerodinamikai jelenségek. 
Az áramlások nyomásviszonyai. 
A repülőgépek szárnyának 
sajátosságai (a szárnyra ható 
emelőerő). A légcsavar 
kialakításának sajátságai. 
A légkör áramlásainak és a tenger 
áramlásának fizikai jellemzői, a 
mozgató fizikai hatások.  
Az időjárás elemei, 
csapadékformák, a csapadékok 
kialakulásának fizikai leírása. 
A víz körforgása, befagyó tavak, 
jéghegyek. 
A szél energiája. 
Termik (például: vitorlázó repülő, 
sárkányrepülő, vitorlázóernyő), 
repülők szárnykialakítása. 
Hangrobbanás. 
Légzés. 

A felhajtóerő mint hidrosztatikai 
nyomáskülönbség értelmezése. 
A szél épületekre gyakorolt 
hatásának értelmezése példákon. 
Természeti és technikai példák 
gyűjtése és a fizikai elvek 
értelmezése a repülés kapcsán 
(termések, állatok, repülő 
szerkezetek stb.). 
Az időjárás elemeinek önálló 
vizsgálata. 
A jég rendhagyó viselkedése 
következményeinek bemutatása 
konkrét gyakorlati példákon.  
A szélben rejlő energia 
lehetőségeinek átlátása. A 
szélerőművek előnyeinek és 
hátrányainak demonstrálása. 
Egyszerű repülőeszközök készítése. 
Önálló kísérletezés: felfelé áramló 
levegő bemutatása, a tüdő 
modellezése stb. 

Matematika: 
exponenciális függvény. 
 
Testnevelés és sport: 
sport nagy 
magasságokban, 
sportolás a mélyben. 
 
Biológia-egészségtan: 
keszonbetegség, 
hegyibetegség, madarak 
repülése. 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek; technika, 
életvitel és gyakorlat: 
közlekedési szabályok. 
 
Földrajz: térképek, 
atlaszok használata, 
csapadékok, 
csapadékeloszlás, 
légköri nyomás, a nagy 
földi légkörzés, 
tengeráramlatok, a víz 
körforgása. 
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Ismeretek: 
Nyomás, hőmérséklet, 
páratartalom. A levegő mint ideális 
gáz jellemzése. 
A hidrosztatikai nyomás, 
felhajtóerő.  
A páratartalom fogalma, a telített 
gőz.  
A repülés elve. A légellenállás. 
Röppálya. 
Kármán Tódor munkássága. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Légnyomás, hidrosztatikai nyomás és felhajtóerő, aerodinamikai felhajtóerő. 

 

Tematikai egység 
/Fejlesztési cél 

Globális környezeti problémák fizikai vonatkozásai Órakeret 
6 óra 

Az órakeret 
felhasználása 

Új ismeretek Gyakorlat Ismétlés, mérés Összes óraszám 

4 2 1 7 

Előzetes tudás A hő terjedésével kapcsolatos ismeretek. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A környezettudatos magatartás fejlesztése, a globális szemlélet erősítése. 
A környezeti rendszerek állapotának, védelmének és 
fenntarthatóságának megismertetése gyakorlati példákon keresztül. 
Médiatudatosságra nevelés a szerzett információk tényeken alapuló, 
kritikus mérlegelésén keresztül. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Hatásunk a környezetünkre, az 
ökológiai lábnyomot meghatározó 
tényezők: táplálkozás, lakhatás, 
közlekedés stb. A hatások elemzése 
a fizika szempontjából. 
A Föld véges eltartóképessége. 
Környezetszennyezési, 
légszennyezési problémák, azok 
fizikai hatása. 
Az ózonpajzs szerepe. 
Ipari létesítmények biztonsága. 
A globális felmelegedés kérdése. 
Üvegházhatás a természetben, az 
üvegházhatás szerepe. A globális 
felmelegedéssel kapcsolatos 
tudományos, politikai és 

Megfelelő segédletek 
felhasználásával a saját ökológiai 
lábnyom megbecsülése. A 
csökkentés módozatainak 
végiggondolása, környezettudatos 
fogyasztói szemlélet fejlődése. 
A környezeti ártalmak 
megismerése, súlyozása (például: 
újságcikkek értelmezése, a 
környezettel kapcsolatos politikai 
viták pro- és kontra 
érvrendszerének megértése).  
A globális felmelegedés objektív 
tényeinek és a lehetséges okokkal 
kapcsolatos feltevéseknek az 
elkülönítése.  
A környezet állapota és a gazdasági 
érdekek lehetséges 

Biológia-egészségtan: 
az ökológia fogalma. 
 
Földrajz: 
környezetvédelem, 
megújuló és nem 
megújuló 
energiaforrások. 
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áltudományos viták. 
 
Ismeretek: 
A hősugárzás (elektromágneses 
hullám) kölcsönhatása egy kiterjedt 
testtel. 
Az üvegházgázok fogalma, az 
emberi tevékenység szerepe az 
üvegházhatás erősítésében. 
A széndioxid-kvóta. 

összefüggéseinek megértése.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Ökológiai lábnyom, üvegházhatás, globális felmelegedés, ózonpajzs. 

 

Tematikai egység 
/Fejlesztési cél 

A hang és a hangszerek világa 
Órakeret 

6 óra 

Az órakeret 
felhasználása 

Új ismeretek Gyakorlat Ismétlés, mérés Összes óraszám 

4 2 1 7 

Előzetes tudás Rezgések fizikai leírása. A sebesség fogalma. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hang szerepének megértése az emberi szervezet megismerésében, az 
ember érzékelésében, egészségében. A hang szerepének megismerése a 
kommunikációs rendszerekben. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
A hangsebesség mérése, a 
hangsebesség függése a közegtől. 
Doppler-hatás. 
Az emberi hangérzékelés fizikai 
alapjai. 
A hangok keltésének eljárásai, 
hangszerek. 
Húros hangszerek, a húrok 
rezgései. 
Sípok fajtái. 
A zajszennyezés. 
Ultrahang a természetben és 
gyógyászatban. 
 
Ismeretek: 
A hang fizikai jellemzői. 
A hang terjedésének 
mechanizmusa.  
Hangintenzitás, a decibel fogalma. 

A hangmagasság és frekvencia 
összekapcsolása kísérleti 
tapasztalat alapján.  
Hangsebességmérés elvégzése. 
Közeledő, illetve távolodó autók 
hangjának vizsgálata. 
Gyűjtőmunka: néhány jellegzetes 
hang elhelyezése a decibelskálán. 
Kísérlet: felhang megszólaltatása 
húros hangszeren, kvalitatív 
vizsgálatok: feszítőerő - 
hangmagasság. 
Vizet tartalmazó kémcsövek 
hangmagasságának vizsgálata. 
Gyűjtőmunka: a fokozott hangerő 
egészségkárosító hatása, a hatást 
csökkentő biztonsági intézkedések. 

Matematika: periodikus 
függvények. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: járművek és 
egyéb eszközök 
zajkibocsátása, 
zajvédelem és az 
egészséges 
környezethez való jog 
(élet az autópályák 
szomszédságában). 
 
Biológia-egészségtan: a 
hallás, a denevérek és 
az ultrahang kapcsolata, 
az ultrahang szerepe a 
diagnosztikában, 
„gyógyító hangok”, 
fájdalomküszöb. 
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Felharmonikusok.  Ének-zene: a hangszerek 
típusai. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Frekvencia, terjedési sebesség, hullámhossz, alaphang, felharmonikus. 

 

Tematikai egység 
/Fejlesztési cél 

Szikrák és villámok 
 

Órakeret 
8 óra 

Az órakeret 
felhasználása 

Új ismeretek Gyakorlat Ismétlés, mérés Összes óraszám 

5 2 1 8 

Előzetes tudás Erő-ellenerő, munkavégzés, elektromos töltés fogalma. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektromos alapjelenségek értelmezése az anyagot jellemző egyik 
alapvető kölcsönhatásként. A sztatikus elektromosságra épülő technikai 
rendszerek felismerése. Az elektromos rendszerek használata során a felelős 
magatartás kialakítása. A veszélyhelyzetek felismerése, megelőzése, 
felkészülés a segítségnyújtásra. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Elektrosztatikus alapjelenségek: 
dörzselektromosság, töltött testek 
közötti kölcsönhatás, földelés. 
A fénymásoló és a lézernyomtató 
működése. 
A villámok keletkezése, fajtái, 
veszélye, a villámhárítók 
működése.  
Az elektromos töltések tárolása: 
kondenzátorok, szuper-
kondenzátorok. 
 
Ismeretek: 
Ponttöltések közötti erőhatás, az 
elektromos töltés egysége. 
Elektromosan szigetelő és vezető 
anyagok. 
Az elektromosság fizikai leírásában 
használatos fogalmak: elektromos 
térerősség, feszültség, kapacitás. 
Az elektromos kapacitás fogalma, 
mértékegysége. 
Benjamin Franklin munkássága. 

Az elektromos töltés fogalma, az 
elektrosztatikai alapfogalmak, 
alapjelenségek értelmezése, 
gyakorlati tapasztalatok, kísérletek 
alapján. 
Ponttöltések közötti erő 
kiszámítása.  
Különböző anyagok kísérleti 
vizsgálata vezetőképesség 
szempontjából, jó szigetelő és jó 
vezető anyagok felsorolása. 
Egyszerű elektrosztatikai jelenségek 
felismerése a fénymásoló és 
nyomtató működésében sematikus 
ábra alapján.  
A villámok veszélyének, a 
villámhárítók működésének 
megismerése, a helyes magatartás 
elsajátítása zivataros, villámcsapás-
veszélyes időben. 
Az elektromos térerősség és az 
elektromos feszültség jelentésének 
megismerése, használatuk a 
jelenségek leírásában, 
értelmezésében. 
A kondenzátorok szerepének 
felismerése az elektrotechnikában 

Fizika: erő, 
kölcsönhatás törvénye. 
 
Kémia: az atom 
összetétele, az 
elektronfelhő. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: fénymásolók, 
nyomtatók, 
balesetvédelem. 
 
Matematika: 
alapműveletek, 
egyenletrendezés, 
számok normálalakja. 
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konkrét példák alapján.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Elektromos töltés, szigetelő anyag, vezető anyag, elektromos térerősség, 
elektromos feszültség, kondenzátor. 

 

Tematikai egység 
/Fejlesztési cél Az elektromos áram 

Órakeret 
8 óra 

Az órakeret 
felhasználása 

Új ismeretek Gyakorlat Ismétlés, mérés Összes óraszám 

6 2 1 9 

Előzetes tudás Elektrosztatikai alapfogalmak, vezető és szigetelő anyagok, elektromos 
feszültség fogalma. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egyenáramú elektromos hálózatok mint technikai rendszerek 
azonosítása, az áramok szerepének felismerése a szervezetben, az orvosi 
diagnosztikában. Kezdeményezőkészség és a tanulás tanulásának fejlesztése 
önálló munkán keresztül. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Az elektromos áram élettani 
hatása: az emberi test 
áramvezetési tulajdonságai, idegi 
áramvezetés.  
Az elektromos áram élettani 
szerepe, diagnosztikai és terápiás 
orvosi alkalmazások.  
Az emberi test ellenállása és annak 
változásai (pl.: áramütés hatása, 
hazugságvizsgáló működése). 
Vezetők elektromos ellenállásának 
hőmérsékletfüggése. 
 
Ismeretek: 
Az elektromos áram fogalma, az 
áramerősség mértékegysége. 
Az elektromos ellenállás fogalma, 
mértékegysége. 
Ohm törvénye. 

Az elektromos áram létrejöttének 
megismerése, egyszerű áramkörök 
összeállítása. 
Az elektromos áram hő-, fény-, 
kémiai és mágneses hatásának 
megismerése kísérletekkel, 
demonstrációkkal. 
Orvosi alkalmazások: EKG, EEG 
felhasználási területeinek, 
diagnosztikai szerepének átlátása, 
az akupunktúrás pontok kimérése 
ellenállásmérővel. 
Az elektromos ellenállás 
kiszámítása, mérése, az értékek 
összehasonlítása. 
Az emberi test (bőr) ellenállásának 
mérése különböző körülmények 
között, következtetések levonása. 

Biológia-egészségtan: 
idegrendszer, a szív 
működése, az agy 
működése, orvosi 
diagnosztika, terápia. 
 
Matematika: grafikon 
készítése. 
 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: 
érintésvédelem. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Áramkör, elektromos áram, elektromos ellenállás. 
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Tematikai egység 
/Fejlesztési cél Lakások, házak elektromos hálózata 

Órakeret 
8 óra 

Az órakeret 
felhasználása 

Új ismeretek Gyakorlat Ismétlés, mérés Összes óraszám 

5 2 1 8 

Előzetes tudás 
Egyenáramok alapfogalmai, az elektromos feszültség és ellenállás fogalma. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A háztartás elektromos hálózatának mint technikai rendszernek azonosítása, 
az érintésvédelmi szabályok elsajátítása. A környezettudatosság és 
energiahatékonyság szempontjainak elsajátítása az elektromos energia 
felhasználásában. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Elektromos hálózatok kialakítása 
lakásokban, épületekben, 
elektromos kapcsolási rajzok. 
Az elektromos áram veszélyei, 
konnektorok lezárása kisgyermekek 
védelme érdekében. 
A biztosíték (kismegszakító) 
működése, használata, olvadó- és 
automatabiztosítók. 
Háromeres vezetékek használata, a 
földvezeték szerepe. 
Az energiatakarékosság kérdései, 
vezérelt (éjszakai) áram. 
 
Ismeretek: 
Az elektromos munka, a Joule-hő, 
valamint az elektromos 
teljesítmény fogalma. 
Soros és párhuzamos kapcsolás. 

Az egyszerűbb kapcsolási rajzok 
értelmezése. 
A soros és a párhuzamos 
kapcsolások legfontosabb 
jellemzőinek megismerése kísérleti 
vizsgálatok alapján.  
Az elektromosság veszélyeinek 
megismerése. 
A biztosítékok szerepének 
megismerése a lakásokban. 
Az elektromos munkavégzés, a 
Joule-hő, valamint az elektromos 
teljesítmény kiszámítása, 
fogyasztók teljesítményének 
összehasonlítása. 
Az energiatakarékosság 
kérdéseinek ismerete, a 
villanyszámla értelmezése. 
Egyszerűbb számítási feladatok, 
gazdaságossági számítások 
elvégzése.  
Régi és mai elektromos világítási 
eszközök összehasonlítása.  
Hagyományos izzólámpa és azonos 
fényerejű, fehér LED-eket 
tartalmazó lámpa elektromos 
teljesítményének mérése és 
összehasonlítása. 

Matematika: 
egyenletrendezés, 
műveletek törtekkel. 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek; technika, 
életvitel és gyakorlat: 
takarékosság, 
energiagazdálkodás. 
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Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Soros és párhuzamos kapcsolás, Joule-hő, földelés. 

 
 

Tematikai egység 
/Fejlesztési cél 

Elemek, telepek 
Órakeret 

6 óra 

Az órakeret 
felhasználása 

Új ismeretek Gyakorlat Ismétlés, mérés Összes óraszám 

4 1 1 6 

Előzetes tudás Egyenáramok alapfogalmai, az elektromos feszültség és ellenállás fogalma. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A környezettudatosság és fenntarthatóság szempontjainak tudatosítása a 
háztartás elektromos energiaforrásainak felhasználásában. A tudatos 
felhasználói, fogyasztói magatartás erősítése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Gépkocsi-akkumulátorok adatai: 
feszültség, amperóra (Ah). 
Mobiltelefonok akkumulátorai, 
tölthető ceruzaelemek adatai: 
feszültség, milliamperóra (mAh), 
wattóra (Wh). 
Akkumulátorok energiatartalma, a 
feltöltés költségei.  
 
Ismeretek: 
Elemek és telepek működése, 
fizikai leírása egyszerűsített modell 
alapján.  
Elektrokémiai alapfogalmak.  

Az elemek, telepek, újratölthető 
akkumulátorok alapvető fizikai 
tulajdonságainak, paramétereinek 
megismerése, mérése. 
Egyszerű számítások elvégzése az 
akkumulátorokban tárolt 
energiával, töltéssel kapcsolatban.  

Kémia: elektrokémia.  
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek; technika, 
életvitel és gyakorlat: 
takarékosság. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Telep, akkumulátor, újratölthető elem. 

  

Tematikai egység 
/Fejlesztési cél 

Az elektromos energia előállítása 
Órakeret 

8 óra 

Az órakeret 
felhasználása 

Új ismeretek Gyakorlat Ismétlés, mérés Összes óraszám 

6 2 1 9 

Előzetes tudás 
Egyenáramok alapfogalmai, az elektromos teljesítmény fogalma, az 
energiamegmaradás törvénye, energiák átalakításának ismerete, vonzó- és 
taszítóerő, forgatónyomaték. 
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A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektromágneses indukció segítségével előállított villamos energia 
termelésének mint technikai rendszernek felismerése, azonosítása az 
energiaellátás rendszerében. Környezettudatos szemlélet erősítése. A 
magyar és európai azonosságtudat erősítése a feltalálók munkájának (Jedlik, 
Bláthy, Zipernowsky, Déri) megismerésén keresztül. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Mágnesek, mágneses 
alapjelenségek felismerése a 
mindennapokban. 
A Föld mágneses terének vizsgálata, 
az iránytű használata.  
Az elektromos energia előállításának 
gyakorlati példái: dinamó, 
generátor. 
Az elektromágneses indukció 
jelenségének megjelenése 
mindennapi eszközeinkben. 
Elektromos hálózatok felépítésének 
sajátságai. 
A távvezetékek feszültségének nagy 
értékekre történő 
feltranszformálásának oka. 
 
Ismeretek: 
A mágneses mező fogalma, a 
mágneses indukció nagyságának 
mérése.  
Az elektromágneses indukció 
Faraday-törvénye. 
A dinamó, a generátor, a 
transzformátor működése. 
Jedlik Ányos, Michael Faraday 
munkássága. 

Az alapvető mágneses jelenségek, 
a mágneses mező mérésének 
megismerése, alapkísérletek 
során. 
A Föld mágneses tere 
szerkezetének, az iránytű 
működésének megismerése.  
Eligazodás az elektromágneses 
indukció jelenségeinek 
értelmezésében egyes 
alapesetekben. 
A dinamó és a generátor működési 
alapelvének megismerése, 
értelmezése, szemléltetése 
kísérleti tapasztalat alapján. 
A nagy elektromos hálózatok 
felépítésének megértése, 
alapelveinek áttekintése. 

Földrajz: a Föld 
mágneses tere, 
elektromos energiát 
termelő erőművek. 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek: az 
elektromossággal 
kapcsolatos 
felfedezések szerepe az 
ipari fejlődésben; 
magyar találmányok 
szerepe az 
iparosodásban (Ganz); a 
Széchenyi-család 
szerepe az innováció 
támogatásában és a 
modernizációban. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Mágnes, mágneses mező, iránytű, dinamó, generátor, elektromágneses 
indukció, transzformátor, energia-megmaradás. 

 

A fejlesztés várt 
eredményei a 

két évfolyamos 
ciklus végén 

A 9–10. évfolyam végére a tanulók legyenek képesek eligazodni közvetlen 
természeti és technikai környezetükben, tudják a tanultakat összekapcsolni 
mindennapi eszközeik működési elvével, biztonságos használatával. Legyenek 
tisztában saját szervezetük működésének fizikai aspektusaival, valamint a 
mozgás, tájékozódás, közlekedés, a háztartás energetikai ellátása (világítása, 
fűtése, elektromos rendszere, hőháztartása) legalapvetőbb fizikai 
vonatkozásaival, ezek gyakorlati alkalmazásaival. Ismerjék az ember és 
környezetének kölcsönhatásából fakadó előnyöket és problémákat, tudatosítsák 
az emberiség felelősségét a környezet megóvásában.  
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Legyenek képesek fizikai jelenségek megfigyelésére és az ennek során szerzett 
tapasztalatok elmondására. Tudják feltárni a megfigyelt jelenségek ok-okozati 
hátterét. Tudják helyesen használni a tanult fizikai alapfogalmakat. Ismerjék és 
használják a tanult fizikai mennyiségek mértékegységeit. Tudják a tanult 
mértékegységeket a mindennapi életben is használt mennyiségek esetében 
használni. Legyenek képesek a tanult összefüggéseket, fizikai állandókat a 
képlet- és táblázatgyűjteményből kiválasztani, a formulákat értelmezni. 
Legyenek képesek a világhálón a témához kapcsolódó érdekes és hasznos 
adatokat, információkat gyűjteni. 
Legyenek tisztában azzal, hogy a fizika átfogó törvényeket ismer fel, melyek 
alkalmazhatók jelenségek értelmezésére, egyes események minőségi és 
mennyiségi előrejelzésére. Legyenek képesek egyszerű fizikai rendszerek esetén 
a lényeges elemeket a lényegtelenektől elválasztani, tudjanak egyszerűbb 
számításokat elvégezni és helyes logikai következtetéseket levonni. 

 
 

6. 11. évfolyam 

 
E képzési szakasz legfőbb pedagógiai üzenete, hogy leírásaink, világról alkotott képünk, 

természettudományos modelljeink nem azonosak a valósággal, hanem annak lehetőségeinkhez 
mérten a lehető legjobb megközelítései; hogy természettudományos tudásunk az osztatlan emberi 
műveltség része, és ezer szálon kapcsolódik a humán kultúrához, a lét nagy kérdéseihez. A 
természettudományos világkép fejlődik, átalakul, és ez a fejlődés a technikai fejlődést alapozza meg. 
A másik fontos üzenet az, hogy a tudomány társadalmi jelenség. Működése, szabályozása, 
háttérintézményei, témaválasztása, következtetéseinek következményei megjelennek mindennapi 
döntéseinkben, értékítéletünkben. Tudatosítanunk kell, hogy a tudomány és gazdaság szoros 
kapcsolatban van, és kapcsolatrendszerük legfőbb sajátságainak megismerése elengedhetetlen a 
felelős állampolgári viselkedés elsajátításához. A tudomány egyben olyan működési forma, 
szabályrendszer, mely viszonylag pontosan definiálja önmagát. Így könnyen elkülöníthető az 
áltudományoktól és jól elkülönül a hit kérdéseitől. 

Az ebben az életkori szakaszban tárgyalt témakörök komplexek, fejlesztik a szintézis 
létrehozásának képességét, és mindinkább filozófiai, ismeretelméleti, irodalmi, művészettörténeti 
aspektusokat hordoznak magukban. Ilyen az atom- és magfizika, valamint a csillagászat, melyek az 
anyagról, térről, időről kialakult átfogó képzeteinket, az emberiség és kozmikus környezetünk 
létrejöttét és sorsát, lehetőségeinket, felelősségünket és a jövő útjait veszik górcső alá. 

Ebben az életkorban tárgyaljuk a tudomány és technika legdinamikusabban fejlődő fejezetét, 
a kommunikáció, információ, vizualitás témaköreit, azokat a területeket, ahol a naprakészségre való 
törekvés leginkább elengedhetetlen mind a helyi tantervek írói, mind a tankönyvek szerzői, mind a 
tanárok részéről. Mindez átírhatja a hagyományos tanár-diák szereposztást is, hiszen elképzelhető, 
hogy egyes újdonságok kapcsán a diákok tájékozottabbak tanáruknál. A tanár nem feltétlenül az 
információ birtoklásában, hanem az információk kezelésében, összefüggésrendszerben való 
értelmezésében, a tudás megszerzésének menedzselésében múlhatja felül tanítványait, és szerezhet 
előttük valódi tekintélyt. A mindenkiben élő kíváncsiságra építünk. Hogyan, milyen elven működnek, 
mire használhatóak mindennapjaink informatikai eszközei, azok az eszközök, melyekkel naponta 
találkozunk? 

A fejlesztési célok fókuszában az erkölcsi nevelés, az állampolgárságra, demokráciára való 
nevelés, az egészség és fenntarthatóság kérdései állnak, a kompetenciák közül az állampolgári és 
esztétikai-művészeti kompetenciák hangsúlyosabb megjelenése jelent új színt. 

Fontos üzenet: a világ leírhatatlanul bonyolult, izgalmas, elmélyedésre, gondolkodásra 
késztet. A megértés, a gondolkodás nyújtotta öröm egyik legfontosabb emberi értékünk. 
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Tematikai egység 
/Fejlesztési cél 

A fény természete és a látás Órakeret 
7 óra 

Az órakeret 
felhasználása 

Új ismeretek Gyakorlat Ismétlés, mérés Összes óraszám 

7 1 1 9 

Előzetes tudás 
Elektromos mező, a Nap sugárzása, hősugárzás. 

A fény természete, mindennapi ismereteink a színekről, a fény viselkedésére 
vonatkozó geometriai-optikai alapismeretek. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektromágneses hullámok rendszerének, kölcsönhatásainak, az 
információ terjedésében játszott szerepének megértése. Az absztrakt 
gondolkodás fejlesztése.  

A látás mint alapvető érzékelés biofizikai rendszerének az emberi 
megismerésben játszott szerepének azonosítása. A látás javításával, 
hatótávolságának kiterjesztésével kapcsolatos eszközök kiválasztásának, 
használatának egészségügyi szempontjaira vonatkozó ismeretek 
tudatosítása. A tudomány, technika, kultúra szempontjából az innovációk 
(például a holográfia, a lézer) szerepének felismerése. A magyar kutatók, 
felfedezők (Gábor Dénes) szerepének megismerése a lézeres alkalmazások 
fejlesztésében. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Elsődleges és másodlagos 
fényforrások a környezetünkben, a 
fénynyaláb, árnyékjelenségek, 
teljes árnyék, félárnyék. 
Az elektromágneses spektrum 
egyes tartományainak használata a 
gyakorlatban:  
a részecske-hullám kettős 
természete. 
A szemünk és más képalkotó 
eszközök. A látás mechanizmusa. 
Gyakori látáshibák. A szemüveg és 
a kontaktlencse jellemzői. 
A kicsi és nagy dolgok észlelése. A 
távcső és a mikroszkóp 
működésének elve. 
Színes világ: vörös, zöld és kék 
alapszínek, kevert színek. A színes 
monitorok, kijelzők működése. 
Színtévesztés és színvakság.  

Az elsődleges és másodlagos 
fényforrások megkülönböztetése. 
Az árnyékjelenségek felismerése, 
értelmezése, megfigyelése.  
Egy fénysebesség mérésére 
(becslésére) alkalmas eljárás 
megismerése. 
Az elektromágneses spektrum 
egyes elemeinek azonosítása a 
természetben, eszközeink 
működésében.  
Az érzékszervekkel észlelhető és 
nem észlelhető elektromágneses 
sugárzás megkülönböztetése. 
Egyszerű kísérletek elvégzése a 
háztartásban és környezetünkben 
előforduló elektromágneses 
hullámok és az anyag 
kölcsönhatására. Példák gyűjtése 
és elemzése az elektromágneses 
sugárzás és az élő szervezet 
kölcsönhatásairól. 

Kémia: üvegházhatás, a 
„nano” prefixum 
jelentése, lángfestés. 
 
Biológia-egészségtan: 
az energiaátadás 
szerepe a gyógyászati 
alkalmazásoknál. 

A szem és a látás, a 
szem egészsége. 
 
Vizuális kultúra: a színek 
szerepe. 
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Fényszóródás durva és sima 
felületen. Szóródás apró 
részecskéken (például a köd 
fényszórása). 

Lézerfény létrehozása.  

Hologramok. A háromdimenziós 

képalkotás aktuális eredményei. 
 
 
Ismeretek: 
Az elektromágneses hullám 
fogalma, tartományai: 

- rádióhullámok, 
- mikrohullámok, 
- infravörös hullámok, 
- a látható fény,  
- az ultraibolya hullámok, 
- röntgensugárzás, 
- gammasugárzás. 

A fény sebessége légüres térben. A 
fény sebessége különböző 
anyagokban. 
A sugárzás energiája, 
kölcsönhatása az anyaggal: 
elnyelődés, visszaverődés. 
Planck hipotézise, fotonok. 
Max Planck munkássága.  
A fénytörés és visszaverődés 
törvényei. 
Valódi és látszólagos kép. 
A domború és homorú tükrök és 
lencsék tulajdonságai, legfőbb 
jellemzői, a dioptria fogalma. 
A fény felbontása, a tiszta 
spektrumszínek.  

Interferencia. 
A fényszórás tulajdonságai. 

Gábor Dénes munkássága.  

Az aktuálisan érvényes 3D-s  
technika elvének ismerete. 

A hullám jellemzőinek (frekvencia, 
hullámhossz, terjedési sebesség) 
kapcsolatára vonatkozó egyszerű 
számítások. 
A fotonelmélet értelmezése, a 
frekvencia (hullámhossz) és a foton 
energiája kapcsolatának átlátása. 
Az energia kvantáltságának 
értelmezése. A folytonos 
energiaterjedés érzetének 
megértése. 

A látást veszélyeztető tényezők 
áttekintése, a látás-kiegészítők és 
optikai eszközök kiválasztásának 
szempontjai.  
Optikai illúziók gyűjtése. 
Egyszerű sugármenetek készítése, a 
leképezés értelmezése. 
A távcső és mikroszkóp felfedezése 
tudománytörténeti szerepének 
megismerése, hatása az emberi 
gondolkodásra. 
A színek értelmezése, a színkeverés 
szabályainak megértése, 
megvalósulásának felismerése a 
gyakorlatban, egyszerű kísérletek 
elvégzése. 
A fény és a láthatóság kölcsönös 
viszonyának megértése. 
A lézerfénnyel kapcsolatos 
biztonsági előírások tudatos 
alkalmazása. 
A fehér fény interferenciaalapú 
felbontásának kísérleti vizsgálata. 
Az aktuálisan érvényes 3D-s 
technika biztonságos használatának 
elsajátítása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Hullámhossz, frekvencia, fénysebesség, elektromágneses hullám, foton, 
spektrum. Tükör, lencse, fókusz, látszólagos kép, valódi kép, képalkotás. 

 
 

Tematikai egység 
/Fejlesztési cél 

Kommunikáció, kommunikációs eszközök, képalkotás, 
képrögzítés a 21. században 

Órakeret 
7 óra 

Az órakeret 
felhasználása 

Új ismeretek Gyakorlat Ismétlés, mérés Összes óraszám 
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5 1 1 7 

Előzetes tudás Mechanikai rezgések, elektromágneses hullámok. Az elektromágneses 
hullámok természete. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Információs, kommunikációs rendszerek mint technikai rendszerek 
értelmezése. Szerepük megértése az adatrögzítésben, adatok továbbításában. 
Képalkotási eljárások, adattárolás és továbbítás, orvosi, diagnosztikai 
eljárások előfordulásának, céljainak, legfőbb sajátságainak felismerése a 
mindennapokban. Az innovációk szerepének felismerése a tudományban, 
technikában és kultúrában. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

A korszerű kamerák, antennák, 

vevőkészülékek működésének 

legfontosabb elemei.  

Az elektromágneses hullámok 

elhajlása, szóródása, 

visszaverődése az ionoszférából.  

A mobiltelefon felépítése és 

működése.  
A teljes visszaverődés jelensége. 
Üvegszálak optikai kábelekben, 
endoszkópokban. Diagnosztikai 
módszerek alkalmazásának célja és 
fizikai alapelvei a gyógyászatban (a 
testben keletkező áramok 
kimutatása, röntgen, képalkotó 
eljárások, endoszkóp használata). 
Terápiás módszerek 
alkalmazásának célja és fizikai 
alapelvei a gyógyászatban. 

Elektronikus memóriák.  

Mágneses memóriák. 

CD, DVD lemezek.  

A képek és hangok kódolása. 
A fényelektromos hatás jelensége, 
gyakorlati alkalmazása (digitális 
kamera, fénymásoló, 
lézernyomtató működése). 
A digitális fényképezés alapjai. 
Integrált áramkörök és 
felhasználásuk. 

 

Ismeretek: 

Elektromágneses rezgések nyílt 

és zárt rezgőkörben. 

Az elektromágneses hullámok 

szerepének felismerése az 

információ- (hang, kép) 

átvitelben. 

A mobiltelefon legfontosabb 

tartozékainak (SIM kártya, 

akkumulátor stb.) kezelése, 

funkciójuk megértése. 

Az aktuálisan legmodernebb 

mobilkészülékekhez rendelt 

néhány funkció, szolgáltatás 

értelmezése fizikai szempontból, 

azok alkalmazása. 

A kábelen történő adatátvitel 

elvének megértése. 

Az endoszkópos operáció és 

néhány diagnosztikai eljárás 

elvének, gyakorlatának, 

szervezetre gyakorolt hatásának 

megismerése, az 

egészségtudatosság fejlesztése. 

A digitális technika 

leglényegesebb elveinek, a 

legelterjedtebb alkalmazások 

fizikai alapjainak áttekintése 

konkrét gyakorlati példák 

alapján. 
Kísérletek DVD- (CD-) lemezzel.  
A legelterjedtebb adattárolók 
legfontosabb sajátságainak, a 
legújabb kommunikációs 
lehetőségeknek és technikáknak 
nyomon követése. A digitális 
képrögzítés elvi lényegének, ill. a 
CCD felépítésének átlátása. 

Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: 
a kommunikáció alapjai, 
a képalkotó eljárások 
alkalmazása a digitális 
művészetekben. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: 
kommunikációs 
eszközök, információ-
továbbítás üvegszálas 
kábelen, az információ 
tárolásának 
lehetőségei. 
 
Biológia-egészségtan: 
betegségek és a 
képalkotó diagnosztikai 
eljárások, a megelőzés 
szerepe. 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek; technika, 
életvitel és gyakorlat: 
betegjogok. 
 
Vizuális kultúra: a 
fényképezés mint 
művészet, digitális 
művészet. 
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A rádió működésének elve. A 
moduláció. 

A bináris kód, digitális jelek, 

impulzusok.  
A fényelektromos hatás fizikai 
leírása, magyarázata. 

Albert Einstein munkássága. 

A fényképezőgép jellemző 
paramétereinek értelmezése: 
felbontás, optikai- és digitális 
zoom. 
Gyűjtőmunka: A „jó” fényképek 
készítésének titkai. 
A röntgensugarak gyógyászati 
szerepének és veszélyeinek  
összegyűjtése. 

Kulcsfogalmak/fo
galmak 

Elektromágneses rezgés, hullám, teljes visszaverődés, adatátvitel, adattárolás, 
információ, fényelektromos hatás. 

 
 

Tematikai egység 
/Fejlesztési cél 

Atomfizika a hétköznapokban 
 

Órakeret 
7 óra 

Az órakeret 
felhasználása 

Új ismeretek Gyakorlat Ismétlés, mérés Összes óraszám 

5 1 1 7 

Előzetes tudás Ütközések, a fény jellemzői. Elemek tulajdonságai 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az anyag modellezésében rejlő filozófiai, tudománytörténeti vonatkozások 
felismerése. A modellalkotás ismeretelméleti szerepének értelmezése. A 
radioaktivitás és anyagszerkezet kapcsolatának megismerése, a radioaktív 
sugárzások mindennapi megjelenésének, az élő és élettelen környezetre 
gyakorolt hatásainak bemutatása. A nukleáris energia energiatermelésben 
játszott szerepének áttekintése során a kritikai gondolkodás, érvelés 
képességének fejlesztése. Az állampolgári felelősségvállalás erősítése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Az atom fogalmának átalakulásai, 
az egyes atommodellek mellett és 
ellen szóló érvek, tapasztalatok. 
Az atommag felfedezése: 
Rutherford szórási kísérlete. 
Atomok, molekulák és egyéb 
összetett rendszerek (kristályok, 
folyadékkristályok, kolloidok). 
 
Ismeretek: 
Vonalas és folytonos kibocsátási 
színképek. 
Rutherford-modell, Bohr-modell, az 
atomok kvantummechanikai 
leírásának alapelvei. 
Az anyag kettős természete. 

A Thomson-féle atommodell 
cáfolatához vezető kísérleti tények 
összegyűjtése. 

A Rutherford-kísérlet 

következményeinek átlátása. 

A különféle anyagok színképének 
vizsgálata fényképfelvételek 
alapján. Vonalas és folytonos 
kibocsátási színképek jellemzése, 
létrejöttük magyarázata.  
A gázok vonalas színképének az 
atomi elektronállapotok 
energiájának ismeretén alapuló 
értelmezése. 
Különböző fénykibocsátó eszközök 
spektrumának gyűjtése a gyártók 

Matematika: folytonos 
és diszkrét változó. 
 
Kémia: Lángfestés, az 
atom szerkezete; 
kristályok és kolloidok. 
Elemek 
tulajdonságainak 
periodicitása. 
 
Filozófia: az anyag 
mélyebb 
megismerésének hatása 
a gondolkodásra, a 
tudomány 
felelősségének kérdései, 
a megismerhetőség 
határai és korlátai. 
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Ernest Rutherford, Niels Bohr 
munkássága. 

adatai alapján (például akvárium-
fénycsövek fajtáinak spektruma). 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Vonalas színkép, az anyag kettős természete. Tömeg-energia 
egyenértékűség, radioaktivitás, felezési idő. 

 

Tematikai egység 
/Fejlesztési cél A Naprendszer fizikai viszonyai 

Órakeret 
6 óra 

Az órakeret 
felhasználása 

Új ismeretek Gyakorlat Ismétlés, mérés Összes óraszám 

4 1 1 6 

Előzetes tudás Az általános tömegvonzás törvénye, Kepler-törvények, halmazállapot-
változások, üvegházhatás, súrlódás. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A Naprendszer mint összefüggő fizikai rendszer megismerése, értelmezése, 
állapotának és keletkezésének összekapcsolása. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
A Naprendszer keletkezése, a 
perdületmegmaradás 
érvényesülése. 
A Föld és a Hold kora. 
A hold- és a napfogyatkozás. 
A Merkúr, a Vénusz és a Mars 
jellegzetességei. 
Érdekességek a bolygókon:  

- hőmérsékleti viszonyok, 
- a Merkúr elnyúlt pályája, 
- a Vénusz különlegesen 

sűrű légköre, 
- a Mars jégsapkái. 

A kisbolygók övének 
elhelyezkedése, egyes objektumai. 
A Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz 
és a Neptunusz jellegzetességei.  
Az óriásbolygók anyaga.  
Gyűrűk és holdak az óriásbolygók 
körül.  
A Vörös-folt a Jupiteren. 
Meteorok, meteoritek.  
Üstökösök és szerkezetük.  
A Földet fenyegető kozmikus 
katasztrófa esélye, az esetleges 
fenyegetettség felismerése, 
elhárítása. 

A Föld, a Naprendszer és a Kozmosz 
fejlődéséről alkotott csillagászati 
elképzelések áttekintése.  
Az Föld mozgásaihoz kötött 
időszámítás logikájának megértése. 
Egyszerű kísérletek végzése, 
értelmezése a 
perdületmegmaradásra. 
A Földön uralkodó fizikai 
viszonyoknak és a Föld 
Naprendszeren belüli helyzetének 
összekapcsolása. 
A holdfázisok és a Hold égbolton 
való helyzetének megfigyelése, az 
összefüggés értelmezése.  
Annak felismerése, hogy a Hold 
miért mutatja mindig ugyanazt az 
oldalát a Föld felé. 
Holdfogyatkozás megfigyelése, a 
holdfázis és holdfogyatkozás 
megkülönböztetése. 
A bolygók fizikai viszonyainak és 
felszínük állapotának 
összekapcsolása. 
A légkör hiányának és a légkör 
jelenlétének, valamint a 
bolygófelszín jellegzetességeinek 
kapcsolatára vonatkozó 
felismerések megtétele. 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek: a 
napfogyatkozások 
szerepe az emberi 
kultúrában, a Hold 
„képének” értelmezése 
a múltban. 
 
Földrajz: a tananyag 
csillagászati fejezetei, a 
Föld forgása és 
keringése, a Föld 
forgásának 
következményei 
(nyugati szelek öve), a 
Föld belső szerkezete, 
földtörténeti 
katasztrófák. 
 
Biológia-egészségtan: a 
Hold és az ember 
biológiai ciklusai, az élet 
fizikai feltételei. 
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Ismeretek: 
A Naprendszer szerkezete, 
legfontosabb objektumai.  
A bolygók pályája, keringésük és 
forgásuk sajátságai. 
A Föld forgása, keringése, 
befolyása a Föld alakjára. 
A Föld felszínét formáló erők. A 
Hold jellemző adatai (távolság, 
keringési idő, forgási periódus, 
hőmérséklet), a légkör hiánya, a 
holdfelszín, a Hold formakincse. 
A Hold fázisai, holdfogyatkozás. 
Kopernikusz és Kepler 
munkássága. 

Táblázati adatok segítségével két 
égitest sajátságainak, felszíni 
viszonyainak összehasonlítása, az 
eltérések okainak és azok 
következményeinek az értelmezése.  
A bolygók sajátosságainak, a 
bolygókutatás legfontosabb 
eredményeinek bemutatása 
internetes adatgyűjtést követően az 
osztálytársak számára. 
A Naprendszer óriásbolygóinak 
felismerése képekről 
jellegzetességeik alapján. 
Az űrben játszódó fantasztikus 
filmek kritikai elemzése a fizikai 
tartalom szempontjából. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Pálya, keringés, forgás, csillag, bolygó, hold, üstökös, meteor, meteorit. 

 
 

Tematikai egység 
/Fejlesztési cél 

A csillagok világa,galaxisok Órakeret 
5 óra 

Az órakeret 
felhasználása 

Új ismeretek Gyakorlat Ismétlés, mérés Összes óraszám 

4 1 1 6 

Előzetes tudás Méretek, mértékegységek, magfúzió, a Nap sugárzása, energiatermelése. A 
fény terjedése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A felépítés és működés kapcsolatának értelmezése a csillagokban mint 
természeti rendszerekben. Az Univerzum (általunk ismert része) anyagi 
egységének beláttatása. A világmindenség mint fizikai rendszer fejlődésének, 
a fejlődés kereteinek, következményinek 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
A csillagok lehetséges fejlődési 
folyamatai, fejlődésük sajátságai. 
A Nap várható jövője. 
A csillagtevékenység formái, ezek 
észlelése.  
Néhány különleges égi objektum 
(például: kettős csillag, fekete lyuk, 
szupernóva stb.). 
 

A csillagok méretviszonyainak 
(nagyságrendeknek) áttekintése. 
A csillagok energiatermelésének 
megértése. 
A világunkban zajló folyamatos 
változás gondolatának elfogadása a 
csillagok fejlődése kapcsán. 
A csillagokra vonatkozó általános 
ismeretek alkalmazása a Napra.  
A földi anyag és a csillagkeletkezési 
folyamat közötti kapcsolat átélése: 

Filozófia: állandóság és 
változás; a világ, a 
létezés keletkezéséről, 
természetéről alkotott 
elméletek. 

 
Etika: az ember helye 
és szerepe a világban. 
 
Kémia: a periódusos 
rendszer, elemek 
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Ismeretek: 
A csillagok definíciója, jellemzői, 
gyakorisága, mérete, szerepük az 
elemek kialakulásában.  
A Nap és a Föld kölcsönhatása. 
A galaxisok alakja, szerkezete, 
galaxisunk, a Tejút. 
Az Univerzum fejlődése, az 
ősrobbanás-elmélet. Az Univerzum 
kora, létrejöttének, jövőjének 
néhány modellje.  
A téridő néhány sajátsága.  
Albert Einstein munkássága. 

„csillagok porából vagyunk 
valamennyien”.  
Önálló projektmunkák, képek 
gyűjtése, egyszerű megfigyelések 
végzése (például: a Tejút 
megfigyelése).  

Az Univerzum tágulásának 
összekapcsolása a kezdet 
fogalmával. Az önmagában nem 
létező idő gondolatának 
összevetése mindennapi 
időfogalmunkkal. 
Érvelés és vita az Univerzumról 
kialakított képzetekkel 
kapcsolatban.  
A tér tágulásának és a térbeli 
dolgok távolodásának 
megkülönböztetése. 
A térre és időre vonatkozó filozófiai 
gondolatok áttekintése néhány 
jeles szerző műrészletei alapján. 
A tér és az idő 
szétválaszthatatlanságának 
megértése a fény véges 
sebességének következményeként. 

keletkezése. 
 
Magyar nyelv és 
irodalom: Madách 
Imre: Az ember 
tragédiája. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Csillag, galaxis, Tejút.Ősrobbanás,téridő. 

 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 

végén 

A 11. évfolyam végére a tanulók ismerjék az infokommunikációs technológia 
legfontosabb eszközeit, alkalmazásukat, működésük fizikai hátterét. Ismerjék 
saját érzékszerveik működésének fizikai vonatkozásait, törekedjenek ezek 
állapotának tudatos védelmére, ismerjék a gyógyításukat, kiterjesztésüket 
szolgáló legfontosabb fizikai eljárásokat. 
Legyenek képesek Univerzumunkat és az embert kölcsönhatásukban szemlélni, 
az emberiség létrejöttét, sorsát, jövőjét és az Univerzum történetét 
összekapcsolni. Ismerjék fel, hogy a fizika modelleken keresztül ragadja meg a 
valóságot, eljárásai, módszerei kijelölik a tudomány határait. Tudatosítsák 
magukban, hogy a tudomány alapvetően társadalmi jelenség.  
A gimnáziumi tanulási folyamat végére a korábbi évek tananyagának és a 
modern fizika elemeinek szintetizálásával körvonalazódnia kell a diákokban 
egy korszerű természettudományos világképnek. Tudatosodnia kell a 
tanulókban, hogy a természet egységes egész, szétválasztását 
résztudományokra csak a jobb kezelhetőség, áttekinthetőség indokolja. A 
fizika törvényei általánosak, a kémia, a biológia, a földtudományok és az 
alkalmazott műszaki tudományok területén is érvényesek. 
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IX. FÖLDRAJZ  

A. Általános célok, feladatok 
1. 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. 

 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. 

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 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 
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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, illetve felkészíti őket a szakirányú felsőfokú tanulmányokra. Hozzájárul 

ahhoz, hogy az iskolából kilépő diákok képesek legyenek felelős döntéshozatalra 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. 

 

1. A tanulási folyamat során alkalmazható módszerek  
 A jelenségek, folyamatok bemutatásában támaszkodunk a mindennapi életből vett 

példákra, a tanulók saját megfigyeléseire, élményeire. Segítjük őket a céltudatos 

megfigyelésben, a tapasztalt jelenségek elemzésében, megértésében. A megfigyelési 

feladatok úgy jelöljük ki, hogy kapcsolódjanak a tananyaghoz, illetve irányítsák a tanulók 

figyelmét saját környezetük földrajzi vonatkozású jelenségeire, környezetvédelmi 

problémáira.  

 Fejlesztjük a tanulók önálló ismeretszerző készségét, ha a tanítási órán elemezzük a 

tankönyv képeit, ábráit, táblázatait.  

 Az új anyag feldolgozása közben támaszkodunk azokra a kérdésekre és feladatokra, 

amelyek egy része a tananyagba ágyazottan jelenik meg. A leckék végén elhelyezett, házi 

feladatnak is adható kérdések, kutatási és projekt feladatok a tanulók önálló 

ismeretszerzési képességét fejlesztik, illetve a csoportos feladatmegoldásra ösztönöznek.  

 Az egyik legfontosabb feladatunk a szemléleti és a logikai térképolvasás készségének a 

továbbfejlesztése. 

 Felhívjuk a tanulók figyelmét az internetes ismeretszerzés lehetőségeire és veszélyeire, a 

tudományos igényességgel készült honlapok használatára.  

 Kiemeltem kezeljük a környezet- és egészségtudatos magatartás kialakítását. 

 A komplex gondolkodás fejlesztése érdekében a felhívjuk figyelmüket többi tantárgyhoz 

való kapcsolódás lehetőségeire. 

2. Kulcskompetenciák 

 Anyanyelvi kommunikáció: hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás a témával 

kapcsolatban mind írásban a különböző gyűjtőmunkák esetében, mind pedig szóban a 

prezentációk alkalmával.  

 Matematikai kompetencia: egyszerű számítási feladatok; diagramok elemzése, készítése; 

 Természettudományos és technikai kompetencia: komplex természettudományos 

ismeretek; a fontosabb technikai vívmányok és az emberi tevékenység természetre 

gyakorolt hatásának ismerete;  
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 Digitális kompetencia: az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása a 

kutatási feladatokban, prezentációkészítésben;  

 A hatékony, önálló tanulás: új ismeretek felkutatása, elsajátítása, feldolgozása és 

beépítése; közös munkavégzés és a tudás másokkal való megosztása; a korábban tanult 

ismeretek, élettapasztalatok felhasználása; 

 Szociális és állampolgári kompetencia: a helyi és a tágabb közösséget érintő problémák 

felismerése, megoldása iránti szolidaritás és érdeklődés; a nemzeti öntudat erősítése; a 

fenntartható fejlődés támogatása;  

 Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: az új iránti nyitottság, elemzési 

képesség, a tapasztalatok értékelése, különböző szempontú megközelítési lehetőségek 

számbavétele, egyéni és csapatmunkában történő munkavégzés; 

 Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: a saját prezentáció, gyűjtőmunka 

esztétikus kivitelezése, a közösség számára érthető tolmácsolása. 

 

3. Értékelés, osztályozás 

 Az értékelés során törekedünk a változatos értékelési formákra. Az ismeretek 

megszerzésén túl azt is vizsgáljuk, hogyan fejlődött a tanuló lényeglátó és problémamegoldó 

képessége. Megköveteljük a szakszerű megfogalmazást, lehetőséget adunk a kifejezőkészség, 

az előadói készség fejlesztésére. Az értékelés céljában  fontos szerepet kap  a személyiség 

segítése; az önértékelési képesség kialakítása; az önálló tanulásra való képesség és igény 

kifejlesztése.   

A tanulók teljesítményét félévkor és a tanév végén osztályzatokkal értékeljük. Törekedünk 

arra, hogy az évközi érdemjegyek megszerzése különböző értékelési szituációkban történjen.   

 

B. Szakközépiskola 9-10. évfolyam 

1. A helyi tanterv óraszámai 
 9. évfolyam 10. évfolyam 

Heti óraszámok: 2 1 

Évi óraszámok: 72 36 

2. Az évi óraszámok felosztása 9-10. évfolyamon 

Témakörök 
Új 

tananyag 
Órakeret Számonkérés 

A Föld kozmikus környezete 4 4 

1 

A földi tér ábrázolása 4 4 

A Föld, mint kőzetbolygó 9 9 1 

A légkör földrajza 9 9 1 
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A vízburok földrajza 8 8 1 

A földrajzi övezetesség 9 9 1 

Társadalmi folyamatok  

a 21. század elején 
4 4 1 

A világgazdaság jellemző 

folyamatai 
10 10 1 

Magyarország – helyünk a 

Kárpát-medencében és 

Európában 

12 12 1 

A társadalmi-gazdasági 

fejlődés regionális 

különbségei Európában 

10 10 1 

Az Európán kívüli 

kontinensek, tájak, országok 

társadalmi-gazdasági 

jellemzői 

10 10 1 

Globális kihívások – a 

fenntarthatóság kérdőjelei 
8 8 1 

Összesen: 97 97 11 

 

3. 9. évfolyamon 

 

Tematikai egység A Föld kozmikus környezete 
Órakeret  

4óra 

Előzetes tudás 

A Föld, mint égitest jellemzői. A Föld mozgásai és azok 

következményei (napszakok, évszakok váltakozása, időszámítás). 

Alapvető tájékozottság a térbeli és az időbeli nagyságrendekben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A modellhasználat fejlesztése a Naprendszer keletkezéséről és 

felépítéséről alkotott elképzelések tudománytörténeti jelentőségének 

megértésén keresztül.  

A csillagászati térben való tájékozódási képesség fejlesztése, helyes 

elképzelés kialakítása a csillagászati adatok (távolságok) 

nagyságrendjéről.  

Az elvont gondolkodás fejlesztése az egyedi és közös jellemzők 

felismertetésével a Föld és kőzetbolygó szomszédai példáján.  

A rendszerfogalom fejlesztése a Naprendszer felépítésében 

megfigyelhető törvényszerűségek felismerésével.  

A Föld mozgásaiból adódó jelenségek törvényszerűségeinek 

felismertetése, bolygónk életére gyakorolt hatásának megértetése.  

A tudományos és az áltudományos elméletek közötti különbség 
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megvilágítása az asztrológia (csillagjóslás) példáján. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények/módszertani ajánlások Kapcsolódási pontok 

A csillagászati ismeretek fejlődése 

A csillagképek látszólagosságának megértése, néhány ismertebb 

csillagkép mitológiai eredettörténetének ismerete. 

A geo- és a heliocentrikus világkép, a bolygómozgás 

törvényszerűségei.  

Az űrkutatás legfontosabb mérföldköveinek és eszközeinek, 

űrkutatás magyar vonatkozású eredményeinek megismerése.  

Az űrkutatás szerepe a Naprendszer megismerésében  

A Naprendszeren kívüli bolygók (exobolygók) kutatásának új 

eredményei. 

A műholdak gyakorlati jelentőségének példái.  

 

Célszerű hangsúlyozni a csillagászati ismeretek fejlődésében a 

gyakorlati élet követelményét;  

Kiemelt feladat a természettudományos és technikai kompetencia 

fejlesztése; 

Lehetőség nyílik az összehasonlító és rendszerező képesség 

fejlesztésére a világképek, az űrkutatás eszközeinek fejlődése 

kapcsán; 

Az önálló ismeretszerzés készsége fejleszthető gyűjtőmunkával 

(pl. a csillagképek mitológiai eredettörténete különböző 

kultúrkörökben, az űrkutatás eszközeinek, magyar vonatkozású 

eredményeinek aktualizálása),  

 ábra-képelemzéssel; 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek:  

az ó- és a középkor 

tudományos 

gondolkodása. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: mitológia. 

 

Fizika:  

a bolygómozgás 

törvényei, a tömegvonzás 

törvénye, forgómozgás, 

viszonyítási rendszer, a 

csillagok 

energiatermelése, 

elektromágneses 

sugárzás, 

részecskesugárzás, 

nyomás, hőmérséklet, 

erő-ellenerő, űrkutatás. 

 

Kémia:  

hidrogén, hélium, gázok. 

 

Matematika:  

logika, matematikai 

eszközhasználat. 

 

Biológia-egészségtan:  

az élet fogalma, 

fotoszintézis. 

 

Informatika:  

digitális 

információforrások 

használata, informatikai 

eszközök használata. 

A Világegyetem 

Galaxis útikalauz 

A Világegyetem (Univerzum), a Tejútrendszer (Galaxis) és a 

Naprendszer kapcsolata és méretei. 

A Világegyetem keletkezésével kapcsolatos legfontosabb 

elméletek bemutatása. A csillagfejlődés áttekintése. 

A Naprendszer tagjai, felépítésének törvényszerűségei, az 

égitestek osztályozása.  

A Nap, mint csillag szerkezete, jellemző folyamatainak 

bemutatása. A naptevékenység földi hatásai példák alapján. 

 

Szövegértelmezés és folyamatábra készítése a Világegyetem 

keletkezése és a csillagfejlődés áttekintése kapcsán; 

Az összehasonlító és rendszerező képesség fejlesztése a Nap 

felépítése kapcsán; 

 

A Föld, mint égitest 
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Valós és látszólagos mozgások 

A tengely körüli forgás és Nap körüli keringés következményeinek 

összekapcsolása az ember életére gyakorolt hatásokkal. 

 

Kiemelten támaszkodjunk a tanulók eddigi megfigyeléseire, 

tapasztalataira, adjunk szempontokat a céltudatos megfigyeléshez;  

Az ábrák elemzése fontos szerepet játszik az ismeretszerzésben; 

A tellúrium és az animációk használatával, szerepjátékkal a Föld 

mozgásai szemléletessé tehetőek;  

 

A Hold 

Mi csak az egyik oldalát látjuk 

 

Jellemzése; mozgásai földi hatásainak, a holdfázisok és a 

fogyatkozások kialakulásának magyarázata. a holdkutatás 

eredményeinek bemutatása internetről gyűjtött információk 

alapján. 

 

Szerepjáték a Hold kötött keringésének megértésére; 

Vázlatrajz készítése a Hold fényváltozásairól; 

Folyamatos megfigyelés az égbolton: a holdfázisok és a Hold napi 

járásnak kapcsolata;  

Összehasonlító képesség fejlesztése a fogyatkozások kapcsán; 

Egészség megőrzése (napfogyatkozás kapcsán); 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Világegyetem, Tejútrendszer, Naprendszer, csillagászati egység, 

kőzetbolygó (Föld-típusú bolygó), gázbolygó (Jupiter-típusú bolygó), 

tengely körüli forgás, keringés, földrajzi koordinátarendszer, helyi és 

zónaidő, holdfázis, nap- és holdfogyatkozás, űrállomás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A földi tér ábrázolása 

Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás 

A térkép és a földgömb fogalma, ábrázolása és méretaránya. Szemléleti 

térképolvasás.  

A földrajzi fokhálózat elemeinek használata, tájékozódás a fokhálózat 

segítségével.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A logikai térképolvasás képességének kialakítása; gyakorlottság 

kialakítása különböző típusú térképek információforrásként való 

használatában (közölt információk felismerése, értelmezése, 

felhasználása).  

A modern technikai rendszerek szerepének bemutatása a Föld 

megismerésében és gyakorlati célok megvalósításában.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények/módszertani ajánlások Kapcsolódási pontok 

A térkép  

Tájékozódás a földi térben 

 

A térképkészítés fejlődése, a modern térképkészítés elvei. 

A földrajzi fokhálózat értelmezése és használata; 

A térképek csoportosítása méretarány és tartalom alapján 

Térképvázlatok és egyszerű keresztmetszeti ábrák készítése. 

 

 

A tudományos térképészet fejlődésében a hazai vonatkozások 

kiemelése;  

Általános iskolai ismeretek magasabb szintre emelése, elmélyítése a 

földrajzi fokhálózat kapcsán; 

Helymeghatározási gyakorlatok a térképen; 

Matematika: 

arányszámítás, 

mértékegységek. 

 

Informatika:  

adat, információ, 

adatbázis, digitális 

információforrások 

használata, 

informatikai eszközök 

használata. 

 

Fizika: 

elektromágneses 

sugárzás, űrkutatás, 

mesterséges égitestek. 

 

 

Tájékozódás a térképen és a térképpel  

Útitársunk, a térkép (Gyakorlati óra) 

 

Távolság- és magasságmeghatározási és a méretarányhoz kapcsolódó 

számítási feladatok megoldása különböző méretarányú térképeken. 

Tájékozódási, számítási feladatok megoldása a fokhálózat 

használatával.  

A terepi tájékozódás eszközei és gyakorlata, a térképi ismeretek 

alkalmazása mindennapi tájékozódási helyzetekben. 

 

Számítási feladatok; 

Tájékozódási gyakorlat (az iskola környékén); 

Távérzékelés és térinformatika 

A távérzékelés térhódítása 

A műholdak csoportosítása pályatípus és feladat alapján, 

földmegfigyelő műhold-családok; a műholdfelvételek típusai és 

alkalmazásuk lehetőségei, földi képződmények, jelenségek 

azonosítása műholdfelvételeken.  

A GPS működési elve és jelentősége; a földrajzi információs 

rendszer (GIS) fogalma, jelentőségének igazolása mai térbeli 

adatbázisok példáin. 

Példák gyűjtése a digitális térképi alkalmazások, illetve 

térinformatikai rendszerek mindennapi életben való sokoldalú 

felhasználhatóságára (pl. veszély előrejelzése, környezet 

károsodásának felismerése). 

 

Önálló ismeretszerzés az ábra- és képelemezés kapcsán;  

Gyűjtőmunka: a műholdfelvételek további alkalmazási lehetőségei; 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vetület, vetülettípus, jelrendszer, topográfiai és tematikus térkép, kis-, 

közepes- és nagy méretarányú térkép, abszolút és relatív magasság, 

szintvonal, helymeghatározás, távérzékelés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A Föld, mint kőzetbolygó szerkezete és folyamatai 

Órakeret  

9 óra 

Előzetes tudás 

A Föld alakja, felépítésének egyszerű modellje. A szárazföldek és az 

óceánok elhelyezkedése. Elemi tájékozottság a földtörténet időrendjéről. 

Az alapvető domborzati és felszínformák felismerése, jellemzőik 

ismerete. A leggyakoribb hazai üledékes és vulkáni kőzetek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kőzetbolygó, mint összetett, törvényszerűségek alapján változó 

rendszer bemutatása.  

Az oksági gondolkodás erősítése anyagok különböző körülmények 

közötti eltérő fizikai viselkedésének bemutatásával. 

Helyes időképzet kialakítása időnagyságrendek összevetése, az 

események sorrendiségének felismerése révén.  

A környezet iránti felelősségérzet növelése az ásványkincs-készletek 

véges hasznosíthatóságának példáján.  

Olyan képesség és szemlélet kialakítása, amely a pozitív hatások, a 

lehetséges környezeti kockázatok és az egymással ütköző érdekek 

felismerésére révén hozzájárul, a tanultakat felhasználni képes, 

megalapozott érvelés iránti igény kialakulásához.  

Ismeretek/ fejlesztési követelmények/módszertani ajánlások Kapcsolódási pontok 

A kőzetbolygó gömbhéjainak szerkezete és ásványtani összetétele. 

Utazás a Föld középpontja felé 

 

A belső gömbhéjak fizikai jellemzői; a tulajdonságok változásában 

megfigyelhető törvényszerűségek megfogalmazása.  

Az egyes gömbhéjak fő geokémiai és ásványtani jellemzői.  

 

Önálló ismeretszerzés, következtetések levonása ábraelemzés 

kapcsán;  

Összehasonlító képesség fejlesztése (táblázat készítése);  

 

 

 

Kémia:  

szerves és szervetlen 

vegyületek, keverék, 

ötvözet, ásványok, 

kőszén, szénhidrogén, 

halmazállapotok. 

 

Biológia-egészségtan: 

élő anyag, evolúció, 

rendszertan. 

 

Matematika:  

térbeli mozgások 

elképzelése 

időegységek, 

időtartammérés. 

 

Fizika:  

úszás, sűrűség, 

A kőzetlemezek és a lemeztektonika 

Tutajok a tűzóceánon 

 

A kőzetlemezek és mozgásaik következményei.  

A kontinentális és az óceáni kőzetlemezek felépítésének és 

legfontosabb tulajdonságainak összehasonlítása.  
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A közeledő, a távolodó és az elcsúszó kőzetlemez-szegélyek jellemző 

folyamatainak és következményeinek leírása konkrét példák alapján; 

folyamatábrák elemzése és készítése. 

 

Gyűjtőmunka: a lemeztektonikai elmélet bizonyítékai  

Kiemelt jelentőségű a térképpel végzett munka: lemezek 

megmutatása, logikai térképolvasás gyakorlása; 

nyomás, hőmérséklet, 

erőhatások, szilárd 

testek fizikai 

változásai, 

hullámterjedés. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom:  

szövegelemek 

időrendjének 

felismerése.  

 

Etika:  

az erőforrásokkal való 

etikus gazdálkodás, 

egyéni és társadalmi 

érdek. 

 

Informatika:  

digitális 

információforrások 

használata, 

informatikai eszközök 

használata. 

A földrengések 

A szeizmográf kileng 

 

A földrengésveszélyes térségek elhelyezkedésének 

törvényszerűségei; a földrengések következményei, a cunami. A 

földrengések előrejelzésének lehetőségei és korlátai; a károk 

mérséklésének lehetőségei példák alapján, a társadalom  felelős 

alkalmazkodása a földrengésveszélyes zónákban; a nemzetközi 

segítségnyújtás szerepének bemutatása konkrét példa alapján.  

A korábban tanult lemeztektonikai és fizikai ismeretek alkalmazása; 

Gyűjtőmunka: aktualizálás;  

Logikai térképolvasás;  

Matematikai, digitális kompetencia fejlesztése;  

Szociális és állampolgári kompetencia fejlesztése (nemzeti öntudat 

erősítése, humanitárius segítségnyújtás); 

Magmatizmus 

A gigászi kazán 

 

A felszín alatti és a felszíni magmatizmus jellemzőinek bemutatása; a 

vulkánosság típusai, összefüggésük a kőzetlemez-szegélytípusokkal; 

magyarázó ábrák elemzése. 

 

Lemeztektonikai ismeretek alkalmazása; 

Összehasonlító képesség fejlesztése;  

Térképi ismeretek fejlesztése;  

Önálló ismeretszerzés: ábra- és képelemzés; 

 

Javaslat a szabadon felhasználható órára: Vulkánhíradó – 

projektmunkák bemutatása; 

Hegységképződés 

Emelkedés, de hogyan? 

 

Az ütköző kőzetlemez-szegélyek mentén lejátszódó folyamatok 

összehasonlítása. Mélytengeri árok, peremi medence, 

ülédékfelhalmozódás, szigetív, hegységképződés (orogenezis).  
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Lemeztektonikai ismeretek alkalmazása;  

Összehasonlító képesség fejlesztése;  

Folyamatábrák magyarázata;  

A geológiai (belső) és a földrajzi (külső) erők 

A szüntelenül változó földfelszín 

 

A geológiai (belső) és a földrajzi (külső) erők felszínformáló 

munkájának kapcsolata, szerepük bemutatása kontinentális és óceáni 

példák alapján. 

 

A korábban tanultak szintetizálása; 

Keresztmetszeti ábra értelmezése, készítése; 

Ásványok és kőzetek 

Csillogó sokféleség szigorú rendszerben 

 

A legfontosabb kőzetalkotó ásványok felismerése, elkülönítése; a 

kőzetek csoportosítása, az egyes kőzetcsoportokhoz tartozó főbb 

kőzettípusok jellemzése; kőzetvizsgálat, kőzetfelismerés.  

A kőzetek hasznosításának bemutatása példák alapján: közvetlen (pl. 

terméskő) és átalakítást követő használat (pl. cement, cserép).  

 

A valóság bemutatása ásvány-és kőzettani-gyűjteménnyel, kísérlettel;  

Összehasonlító képesség fejlesztése; 

Szociális kompetencia fejlesztése a tanulókísérlet kapcsán;  

Ásványkincsek 

A Föld kincsei 

 

Ércek és más hasznosítható ásványegyüttesek: példák gyakori 

ércásványokra, felismerésük, elkülönítésük; magmás és üledékes 

ércképződés; az ércek gazdasági hasznosításának bemutatása példák 

alapján.  

Fosszilis energiahordozók: a kőszén és a szénhidrogének 

keletkezésének folyamata, gazdasági jelentőségük változása. 

A bányászatból, a szilárd földfelszín megbontásából eredő környezeti 

problémák: az építkezés, ércbányászat, fosszilis energiahordozók 

kitermelésének és felhasználásnak környezeti következményei 

információgyűjtés és feldolgozás alapján.  

A károkozás mérséklésének lehetőségei, a rekultiváció bemutatása 

példákban 

 

Gyakorlati példák; 

Önálló ismeretszerzés: ábramagyarázat; 

Szövegértelmezés; 
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Környezettudatos magatartás erősítése (szelektív hulladékgyűjtés, 

energiatakarékosság, fenntartható fejlődés);  

Digitális kompetencia fejlesztése; 

A talaj 

A Föld élő bőre  

 

A talaj, mint a legösszetettebb és a társadalmi-gazdasági folyamatok 

miatt legsérülékenyebb környezeti képződmény jellemzése; a 

talajképződés folyamatának, összefüggéseinek bemutatása. 

A talaj szerkezete, szintjeinek jellemzői; az elterjedt zonális és 

azonális talajok jellemzése a kialakításában szerepet játszó tényezők 

bemutatásával.  

Példák megnevezése a fenntarthatóság és a talaj kapcsolatára 

különböző éghajlati övekben; a talaj környezeti hatásjelző szerepének 

és a talajpusztulás mérséklési lehetőségeinek bemutatása példák 

alapján. 

 

Önálló ismeretszerzés: ábramagyarázat, diagramelemzés, kísérlet; 

Fenntarthatóság és a talaj kapcsolata; 

Tematikus térkép használata;  

Kutatási feladat: a lakóhely talajtani adottságai, környezeti 

problémái; 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Geoszféra, földköpeny, asztenoszféra, geotermikus gradiens, kőzetlemez-

mozgás, hegységképződés, földrengés, vulkanizmus, szerkezeti mozgás; 

kőzetalkotó ásvány, magmás, üledékes és átalakult kőzet, ércásvány, 

ércképződés, agyagásvány, geokémiai körforgás; nagyszerkezeti elem, 

domborzati forma, rekultiváció; kormeghatározás, földtörténeti eon, idő, 

időszak, kor. 

Topográfiai 

ismeretek 

Gondwana, Pangea, Tethys, Ősföldek (pajzsok) tanult példái. A 

Kaledóniai-, a Variszkuszi-, a Pacifikus-, az Eurázsiai-hegységrendszer 

tanult tagjai.  

Fuji, Vezúv, Etna, Hawaii-szigetek, Teleki-vulkán, Mt. Pelée, Mount St. 

Helens.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A légkör földrajza 

Órakeret 

 9 óra 

Előzetes tudás 

Időjárási elemek és jelenségek felismerése. A felmelegedés, a víz 

körforgása és halmazállapot-változásai. Az időjárási elemek térbeli és 

időbeli változásai. A Föld gömb alakjának következményei, az éghajlati 

övezetesség kialakulásának okai, az egyes éghajlatok előfordulásának 

területi példái. Éghajlati diagram.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az oksági gondolkodás fejlesztése a légköri folyamatokat alakító 

tényezők közötti kölcsönhatások alapján. A légkör mint rendszer 

folyamatainak a Föld egészére gyakorolt hatásának bemutatása. Igény és 

képesség kialakítása a tevékeny, felelős környezeti magatartásra az 

emberi tevékenység légköri folyamatokra gyakorolt hatásainak 

bemutatásával, a személyes felelősség és cselekvés szükségességének 

felismertetésével. A lokális és a globális kapcsolatának beláttatása a 

helyi károsító folyamatok globális veszélyforrásokká válásának 

példáján. Az időjárás okozta veszélyhelyzetek felismertetése, a helyes 

és mások iránt is felelős cselekvés képességének kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények/módszertani ajánlások Kapcsolódási pontok 

A légkör anyagai és szerkezete  

Mi van a levegőben? 

 

A légkört felépítő anyagok csoportosítása, az egyes anyagok légköri 

folyamatokban betöltött szerepének megismerése. 

A légkör tartományainak jellemzése, jellemzőik összehasonlítása, 

szerepük értékelése a földi élet és a gazdaság szempontjából.  

 

Önálló ismeretszerzés: ábra- és diagramelemzés, értelmezés; 

Összehasonlító képesség fejlesztése; 

Mindennapi tapasztalatok felhasználása;  

 

Kémia: 

 gázok jellemzői, 

gáztörvények, a víz 

tulajdonságai, 

kémhatás, kémiai 

egyenletek, 

légnyomás, 

hőmérséklet, 

áramlások, savas eső. 

 

Fizika:  

gáztörvények, 

kicsapódás, 

légnyomás, 

hőmérséklet, sűrűség, 

áramlások, sebesség, 

üvegházhatás. 

 

Biológia-egészségtan: 

légzés, keringés, légúti 

betegségek, allergia. 

 

Matematika: 

százalékszámítás, 

matematikai 

eszköztudás 

alkalmazása. 

 

Informatika:  

digitális 

információforrások 

A levegő felmelegedése 

Erőművünk a Nap 

 

A levegő felmelegedésének folyamata, törvényszerűségei; 

folyamatábra elemzése, hőmérséklet változásához kapcsolódó 

egyszerű számítási feladatok megoldása. 

A felmelegedést meghatározó és módosító tényezők, hatásuk 

gazdasági-energetikai hasznosíthatóságának példái. 

  

Mindennapi tapasztalatok felhasználása; 

Önálló ismeretszerzés: ábra- és diagram elemzése, értelmezése; 

Önálló megfigyelés és mérés, a mérések értelmezése;  

Tematikus térkép elemzése; 

Matematikai kompetencia fejlesztése: számítási feladatok, 

grafikonkészítés;  

A felhő- és csapadékképződés 

Megnyílnak az ég csatornái 

 

A felhő- és csapadékképződés feltételei, összefüggései, a folyamat 

bemutatása. 

A levegő nedvességtartalmához és a csapadékképződéshez 
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kapcsolódó számítási feladatok megoldása. 

A talaj menti és a hulló csapadékok típusainak jellemzése.  

 

Matematikai kompetencia fejlesztése: számítási feladatok, 

diagramkészítés;  

Összehasonlító képesség fejlesztése;  

Mindennapi tapasztalatok felhasználása; 

használata, 

informatikai eszközök 

használata.  

 

Etika:  

az egyéni felelősség 

felismerése, felelős 

viselkedés. A levegő mozgása 

Honnan fúj a szél? 

 

A légnyomás változásában szerepet játszó tényezők megnevezése; a 

légnyomás és a szél kialakulásának összefüggései. A jellegzetes helyi 

szelek és a mindennapi életre gyakorolt hatásuk bemutatása példák 

alapján. 

 

Matematikai kompetencia fejlesztése: számítási feladatok;  

Mindennapi tapasztalatok felhasználása; 

Önálló ismeretszerzés: ábramagyarázat;  

Időjárás, időjárási frontok 

Borús égbolt, derült égbolt 

 

A ciklon és az anticiklon összehasonlítása, az időjárás alakításában 

betöltött szerepük igazolása.  

A hideg és a meleg front összehasonlítása, jellemző folyamataik  

bemutatása, példák a mindennapi életet befolyásoló szerepükre.  

 

Időjárási térképek elemzése – izobárok, frontok; 

Összehasonlító képesség fejlesztése; 

Magyarázó rajzok készítése; 

Digitális kompetencia fejlesztése; 

Tapasztalataink magyarázata kutatási feladat felhasználásával;  

A nagy földi légkörzés 

A szelek szárnyán 

 

A nagy földi légkörzés rendszerének bemutatása; a szélrendszerek 

jellemzése. 

A monszun szélrendszer kialakulásában szerepet játszó tényezők 

bemutatása, a mérsékelt és a forró övezeti monszun összehasonlítása; 

 

A Föld mozgásaival, az időjárási elemekkel kapcsolatos ismeretek 

alkalmazása;   

Magyarázó rajzok készítése; 

Összehasonlító képesség fejlesztése; 
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Szövegértelmezés; 

Gyűjtőmunka a következő óra gyakorlati vonatkozásainak 

kiegészítéséhez;  

 

Javaslat a szabadon felhasználható órára: a nagy földi légkörzés és a 

monszun szélrendszer ismereteinek elmélyítése; 

Az időjárás és a mindennapi élet kapcsolatának bemutatása. 

Érdemes néha egy-egy pillantást vetni az égre 

 

Szöveges és képi időjárás-előrejelzés értelmezése; következtetés 

levonása időjárási adatokból. Felkészülés az időjárás okozta 

veszélyhelyzetekre, a helyes és másokért is felelős magatartás 

kialakítása.  

 

Digitális kompetencia fejlesztése (tájékozódás a lakóhely időjárási 

adatairól, időjárási térképek elemzése); 

Szociális kompetencia fejlesztése: másokért is felelős magatartás 

kialakítása; 

A szél és a csapadék felszínformáló tevékenysége 

Ahol a szél és a csapadék az úr 

 

A felszínformáló tevékenységet befolyásoló tényezők összegyűjtése; 

a pusztító és építő tevékenység által létrehozott jellemző formák 

felismerése.  

A szél és a csapadék felszínformáló tevékenységének gazdasági 

következményei, a csapadék gazdasági jelentőségének ismertetése 

példákkal. 

 

Szövegértelmezés; 

Tematikus térkép elemzése; 

Kutatómunka (szélerőművek előnyei, hátrányai, a Szahara helyi 

szelei); 

A légszennyezés következményei 

A veszélyeztetett védőburok 

 

A legnagyobb légszennyező források megnevezése; a szennyeződés 

élettani, gazdasági stb. következményeinek bemutatása példák 

alapján. 

Az egyén lehetőségeinek és felelősségének feltárása a károsítás 

mérséklésében, a légköri folyamatok egyensúlyának megőrzésében. 

Aktuális légszennyezési információk gyűjtése és feldolgozása. 

 

Szövegértelmezés; 
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Környezettudatos magatartás erősítése; 

A tananyaghoz kapcsolódó aktuális események gyűjtése; 

Logikai lánc alkotása; 

Vitakészség fejlesztése; 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Állandó, változó és erősen változó gáz; troposzféra, sztratoszféra; 

üvegházhatás, a hőmérséklet napi és éves járása, izoterma, izobár, 

hőmérsékleti egyenlítő, főnszél, harmatpont, relatív páratartalom, 

felhőtípusok, talaj menti csapadék, hulló csapadék; időjárás- előrejelzés, 

kibocsátás, szállítás, leülepedés, ózonréteg ritkulása (elvékonyodása), 

globális felmelegedés, savas csapadék, a szél pusztító és építő munkája, 

erózió. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A vízburok földrajza 

Órakeret 

 8 óra 

Előzetes tudás 

Az óceánok és a jelentősebb tengerek elhelyezkedése. A folyók 

felszínformáló munkájának jellemzői példái, az árvíz. A tavak jellemzői. 

Hazánk legnagyobb folyói és tavai. Az egyes kontinensek legjelentősebb 

folyói, tavai. Talajvíz, hévíz fogalma, hazai előfordulásuk példái. 

Vízszennyezés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vízburokban lezajló folyamatok társadalmi-gazdasági 

következményeinek felismertetése. 

Oksági gondolkodás fejlesztése a növekvő termelés és fogyasztás által a 

vízburokban bekövetkezett változások, az emberiség további sorsát is 

befolyásoló hatások megláttatásával.  

A személyes felelősség és cselekvés szükségességének, lehetőségeinek 

felismertetése, a felelős környezeti magatartás iránti igény kialakítása.  

A környezeti szemlélet fejlesztése a lokális károsító folyamatok 

kölcsönhatások révén megvalósuló globális veszélyforrásokká 

válásának, valamint az egészséges ivóvíz biztosításának egyre nagyobb 

nehézségei miatt elengedhetetlen ésszerű, takarékos vízfelhasználás 

beláttatásával.  

A vízburok folyamatai által okozott veszélyhelyzetek felismertetése és a 

helyes, mások iránt is felelős cselekvés képességének kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények/módszertani ajánlások Kapcsolódási pontok 

A vízburok tagolódása  

A Föld hatalmas víztömege 

 

A vízburok tulajdonságai és mozgásai 

A vízburok az elemek kapcsolódásának, egymáshoz való 

viszonyának megértése (világtenger, óceánok, tengerek); a tengerek 

típusainak, jellemzőinek bemutatása példák alapján. 

A sós és az édes víz eltérő tulajdonságai, következményeinek 

 

Kémia:  

víz, oldatok, oldódás, 

szénsav, nitrátok. 

 

Fizika:  

nyomás, áramlások, 

tömegvonzás, energia. 
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bemutatása. A tengervíz sótartalmát befolyásoló tényezők földrajzi 

összefüggéseinek értelmezése. 

 

Rendszerező, összehasonlító képesség fejlesztése; 

Önálló ismeretszerzés: következtetések levonása ábrák, adatok 

felhasználásával; 

Logikai térképolvasás fejlesztése; 

Mindennapi tapasztalatok felhasználása; 

Lemeztektonikai, fizikai, kémiai ismeretek alkalmazása; 

 

Biológia-egészségtan: 

eutrofizáció, vízi 

életközösségek. 

 

Informatika:  

digitális 

információforrások 

használata, 

informatikai eszközök 

használata.  

 

Etika:  

az erőforrásokkal való 

etikus gazdálkodás, 

egyéni és társadalmi 

érdek, az egyéni 

felelősség felismerése, 

önkéntes segítőmunka. 

 

A tengervíz mozgásai 

A mindig mozgó tenger 

 

A hullámzás kialakulása és jellemzői, kapcsolata a parttípusokkal.  

A tengeráramlást kialakító tényezők összefüggéseinek bemutatása; a 

hideg és a meleg tengeráramlások példái; a tengeráramlás éghajlat-

módosító szerepének bemutatása példákban. A tengerjárást kialakító 

tényezők összefüggései, a jelenség kapcsolata a torkolattípusokkal. 

 

Magyarázó rajz készítése; 

Ábra – térkép összehasonlítása; 

Tematikus térképek összehasonlító elemzése; 

Csillagászati földrajzi ismeretek alkalmazása; 

Topográfiai ismeretek gyakorlása; 

Szövegértelmezés; 

A felszín alatti vizek 

Édesvíz a felszín alatt 

 

A felszín alatti vizek típusai, kialakulásuk folyamatának, 

összefüggéseinek bemutatása. 

Az egyes víztípusok jellemzése, gazdasági jelentőségük 

megismertetése példák alapján; veszélyeztetettségük okainak és 

következményeinek feltárása.  

 

Összehasonlító képesség fejlesztése; 

Topográfiai ismeretek gyakorlása, elmélyítése; 

Információgyűjtés, érvelés, indoklás (Hévízi-tó problémája); 

A felszíni vizek 

Édesvíz a felszínen 

 

A vízgyűjtő terület, a vízállás, a vízjárás és a vízhozam 

összefüggéseinek felismerése. 

A tómedencék kialakulásának típusai példák alapján; a tavak 

pusztulásához vezető folyamatok, illetve azok összefüggéseinek 
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bemutatása. 

 

Összehasonlító, rendszerező képesség fejlesztése; 

Információgyűjtés, érvelés, indoklás (emberi tevékenység hatása a 

tavak életére); 

Topográfiai ismeretek gyakorlása, elmélyítése; 

A karsztosodás 

A csodálatos földalatti világ 

 

A karsztosodás folyamatának bemutatása, a tényezők közötti 

összefüggések felismerése. A felszíni és felszín alatti karsztformák 

jellemzése; a jellemző felszínformák felismerése képeken, terepen, 

következtetés a kialakulás folyamatára. 

 

Összehasonlító, rendszerező képesség fejlesztése (karsztjelenségek);  

Kőzettani, topográfiai ismeretek elmélyítése; 

A víz felszínformáló munkája 

Felszínformálás a porondon 

 

A tenger és a folyóvíz felszínformáló munkáját befolyásoló tényezők 

megismerése; épülő és pusztuló tengerpartok jellemzése; a folyók 

építő és pusztító munkája következményeinek bemutatása, 

felszínformálási összefüggéseinek megismerése. 

 

Önálló ismeretszerzés: ábramagyarázat;  

Földrajzi példák a korábbi ismeretek alapján; 

Logikai térképolvasás fejlesztése;  

A jég felszínformáló munkája 

Felszínformálás a színfalak mögött 

 

A belföldi és a magashegységi jég felszínformáló munkájának 

összevetése, jellemzése.  

Jellemző felszínformák felismerése képeken, következtetés 

kialakulási folyamatra. 

 

Adatsor elemzése, következtetések levonása; 

Földtörténeti ismeretek alkalmazása; 

Összehasonlító képesség fejlesztése; 

Szövegértelmezés; 

A vízburok, mint gazdasági erőforrás 

Felbecsülhetetlen kincsünk 

 

A vízgazdálkodás feladatainak értelmezése; az ár- és belvízvédelem 
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szerepének bemutatása hazai példákon; a veszélyhelyzetek 

kialakulásához vezető folyamatok megismerése; helyes és felelős 

magatartás veszélyhelyzetekben.  

A gazdaság vízigénye: kommunális és ipari vízellátás, öntözés, a 

vízenergia hasznosításának lehetőségei és korlátai.  

A vízi szállítás jellemzői; a víz mint idegenforgalmi tényező 

bemutatása hazai és nemzetközi példákon. 

 

Hazai vonatkozások hangsúlyozása; 

Szociális és állampolgári kompetencia fejlesztése; 

Környezettudatos magatartás fejlesztése; 

A vízburok környezeti problémái 

Az ivóvíz semmi mással nem pótolható! 

 

A legnagyobb szennyező források megnevezése; a szennyeződés 

élettani, gazdasági stb. következményeinek bemutatása példák 

alapján; az egyén lehetőségeinek és felelősségének feltárása a 

károsítás mérséklésében, a vízburok egyensúlyának megőrzésében. 

Az öntözés okozta környezeti problémák bemutatása. Az ivóvíz-

biztosítás nehézségeinek és következményeinek, a vízzel 

valótakarékosság lehetőségeinek megismerése információgyűjtés és 

feldolgozás alapján. 

 

Logikai térképolvasás fejlesztése;  

Gyűjtőmunka:  aktuális események; 

Víztakarékos, vizek tisztaságát megőrző életmód;  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Világtenger, beltenger, peremtenger, fajhő, talajvíz, belvíz, rétegvíz, hévíz, 

vízrendszer, fertő, mocsár, láp, eutrofizáció, lefolyástalan terület, épülő 

tengerpart, pusztuló tengerpart, szakaszjelleg, gleccser, moréna, 

karsztjelenség, karsztforma.  

Topográfiai 

ismeretek 

Az óceánok és tengerek, tavak, folyók tanult példái.  

Karib (Antilla)-tenger, Csád-tó, Niger, Tanganyika-tó, Szt. Lőrinc-folyó; 

Eufrátesz, Holt-tenger, Jenyiszej, Léna, Ebro, Elba, Fekete-tenger, Rajna, 

Genfi-tó, Gyilkos-tó, Odera, Olt, Szent Anna-tó, Vág, Visztula, Bodrog, 

Hernád, Mura, Szamos, Száva, szegedi Fehér-tó, Szelidi-tó. Golf-, Észak-

atlanti-, Labrador-, Humboldt-, Oja-shio-, Kuro-shio-áramlás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A földrajzi övezetesség 

Órakeret   

 9 óra 

Előzetes tudás 

Az éghajlat és az időjárás fogalma, az éghajlati elemek felismerése. Az 

egyes kontinensek tipikus éghajlatainak és Magyarország éghajlatának 

jellemzői. Az éghajlati elemek, az éghajlatot alakító és módosító 
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tényezők szerepe. Éghajlati diagram olvasása. Az éghajlati övezetesség 

okai. A földrajzi övezetek egyedi jellemzői, az övezetekhez kötődő 

tipikus tájak. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az oksági gondolkodás fejlesztése a földrajzi övezetességet kialakító 

tényezők közötti ok-okozati kapcsolatrendszerek megértetésével, az 

éghajlat más földrajzi tényezők alakításában meghatározó 

jelentőségének, a természeti adottságok és a mezőgazdasági tevékenység 

közötti, az éghajlat és a táplálkozás, a napi életvitel közötti 

összefüggések felismertetésével.  

A rendszerszemlélet fejlesztése a földrajzi övezetesség elemeinek 

megismerése során.  

Annak megértése, hogy az egyes elemekben bekövetkező változások az 

egész bolygónkra kiterjedő övezetesség rendszerének megbomlásához is 

vezethetnek és átalakíthatják, illetve létében veszélyeztethetik az egyes 

társadalmak életterét.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények/ módszertani ajánlások Kapcsolódási pontok 

A szoláris és a valódi éghajlati övezetesség 

Az egyenlítőtől a sarkokig 

 

A szoláris éghajlati övezetesség kialakulása törvényszerűségeinek, a 

valódi éghajlati övezetességgel való kapcsolatának, az övezetességet 

kialakító és módosító tényezők szerepének értelmezése, 

összefüggéseinek feltárása.  

Az övezetesség rendszerének megerősítése; az éghajlati és a földrajzi 

övezetesség közötti különbség indoklása.  

 

 

Fizika:  

meteorológiai 

jelenségek fizikai 

alapjai. 

 

Matematika:  

modellek és 

diagramok megértése, 

adatleolvasás. 

 

Biológia-egészségtan: 

életfeltételek, 

életközösségek, 

biomok, ökológiai 

kapcsolatrendszerek, 

talaj, az élővilág 

rendszerezése. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegegységek 

közötti tartalmi 

különbségek 

felismerése. 

 

A forró övezet éghajlata 

A Föld legcsapadékosabb és legszárazabb helyei 

A forró övezet éghajlatainak hatása a természetföldrajzi övezetesség 

többi tényezőjére 

Az éghajlat által meghatározva 

Környezeti problémák a forró övezetben 

A problémák továbbgyűrűznek 

A meleg mérsékelt öv 

A forró övezet szomszédságában 

A valódi mérsékelt öv 

Ahol a tengerektől való távolság a meghatározó 

A hideg mérsékelt öv 

A hideg övezet szomszédságában 

Javaslat a szabadon felhasználható órára: projektmunkák bemutatása 

Környezeti problémák a mérsékelt övezetben 

Műtájak és tájpusztulás 
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A hideg övezet 

Az éjféli nap és a nappali sötétség területei 

Etika: más kultúrák 

iránti érdeklődés. 

A függőleges övezetesség 

Ahol a magasság a meghatározó 

A forró, a mérsékelt és a hideg földrajzi övezet 

Az övezetek kialakulása, elrendeződése, az ebben rejlő 

törvényszerűségek és összefüggések feltárása; az övezetek 

tagolódásának törvényszerűségei. Az éghajlati jellemzők 

változásában megfigyelhető törvényszerűségek feltárása, más 

elemekkel való összefüggéseinek bemutatása. A talajtípusok övezetes 

elrendeződésének bemutatása, az egyes övezetekhez kapcsolódó 

meghatározó zonális talajtípusok jellemzése.  

A természetföldrajzi adottságok és az életmód, illetve gazdálkodás 

kapcsolatának bemutatása; az összefüggések, ok-okozati kapcsolatok 

feltárása. 

Övezeteket veszélyeztető környezeti problémák és következményeik 

bemutatása.  

 

Függőleges övezetesség 

A kialakulás összefüggéseinek, törvényszerűségeinek bizonyítása. A 

függőleges övezetességben megnyilvánuló területi különbségek 

bemutatása példák alapján. 

 

Az egész témakörben:  

Környezettudatos magatartás fejlesztése; 

Szociális kompetencia fejlesztése; 

Önálló ismeretszerzés:  

Összehasonlító, rendszerező képesség fejlesztése; 

Logikai térképolvasás fejlesztése; 

Szövegértelmezés; 

Gondolati térképek készítése;  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szoláris és valódi éghajlati övezetesség, földrajzi övezetesség, övezet, öv, 

terület, vidék; zonális talaj, természetes élővilág, függőleges övezetesség, 

erdőhatár, hóhatár. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Társadalmi folyamatok a 21. század elején 

Órakeret  

4óra 

Előzetes tudás 

A hazai településtípusok legfontosabb jellemzői, a különböző 

településtípusokon élők jellemző tevékenységei. Települések és 

szerepköreik konkrét példái. Az egyes kontinensek, kontinensrészek, 

országok népességének jellemzői, meghatározó jelentőségű települései.  

A tematikai egység Az eltérő kultúrák értékeinek felismertetése, a kultúrák közötti 
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nevelési-fejlesztési 

céljai 

párbeszéd fontosságának, a vallás kultúraformáló szerepének 

megértetése.  

Érdeklődés és nyitottság kialakítása más vallások, kultúrák értékeinek 

megismerése iránt.  

Az idegen nyelvtudás fontosságának belátása. 

Bolygónk különböző térségeiben lejátszódó urbanizálódás eltérő 

vonásainak felismerése, a társadalmi-gazdasági fejlődéssel való 

összefüggésének belátása. A témához kapcsolódó médiahírek kritikus 

értelmezése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények/módszertani ajánlások Kapcsolódási pontok 

Demográfiai folyamatok a 21. század elején  

Napról napra egyre többen 

 

A népességszám-változás időbeli és területi különbségeinek, okainak 

feltárása, következményeinek megfogalmazása; a fiatal és az öregedő 

társadalmak jellemzőinek összevetése, következtés társadalmi 

folyamatokra, problémákra.  

Matematikai kompetencia fejlesztése (számítási feladatok, 

diagramelemzés); 

Összehasonlító, rendszerező képesség fejlesztése; 

Szociális kompetencia fejlesztése; 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek:  

demográfiai 

folyamatok; vallás, 

nemzetiség, a városok 

kialakulása, 

urbanizáció jellemzői. 

 

Biológia-egészségtan: 

emberfajták. 

 

Matematika:  

logikus gondolkodás, 

matematikai 

eszközhasználat. 

 

Idegen nyelvek:  

a nyelvtanulás 

fontossága 

(motiváció). 

 

Informatika:  

digitális 

információforrások 

használata, 

informatikai eszközök 

használata. 

 

Etika:  

a vallás szerepe, más 

A népesség területi elhelyezkedése 

A mérhető zsúfoltság 

A népesség térbeli eloszlását befolyásoló tényezők megismerése, 

példák megnevezése ritkán és sűrűn lakott területekre.  

A népesség gazdasági aktivitás szerinti jellemzői (keresők, 

eltartottak). 

A demográfiai folyamatokhoz kapcsolódó egyszerű számítási 

feladatok megoldása, következtetések levonása az eredmények 

alapján. 

Napjaink migrációs folyamatainak megismerése, konkrét példáinak 

bemutatása (pl. hírek, nyomtatott és digitális információforrások 

alapján), az okok feltárása. 

 

Logikai térképolvasás fejlesztése; 

Matematikai kompetencia fejlesztése (számítási feladatok); 

Állampolgári és szociális kompetencia fejlesztése; 

Mindennapi tapasztalat felhasználása, értelmezése; 

Aktuális események, problémák; 

 

Javaslat a szabadon felhasználható órára: projektfeladatok 

bemutatása a migráció témakörében 

Nem vagyunk egyformák 
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A népesség összetétele 

 

Az emberfajták (nagyrasszok) területi elhelyezkedésének bemutatása.  

Állam, nemzet, nemzetállam, több nemzetiségű állam, nemzeti 

kisebbség fogalmának értelmezése konkrét példák alapján.  

A nyelvi sokszínűség jellemzése, a világnyelvek szerepének 

megértése.  

A világvallások elterjedésének, a vallás kulturális és a társadalmi-

gazdasági folyamatokban betöltött szerepének megismerése példák 

alapján.  

 

Állampolgári és szociális kompetencia fejlesztése; 

Idegen nyelv tanulásának fontossága; 

kultúrák értékeinek 

elismerése. 

Településtípusok –  

Mindenki lakik valahol 

 

A települések csoportosítása különböző szempontok alapján 

példákkal.  

A falu és a város fejlődésének, szerepének, jellemzőinek 

összehasonlítása, példák különböző szerepkört betöltő településekre a 

szerepkörök átalakulására.  

Az egyes településtípusokon élők életkörülményének, az 

életmódjának összevetése; a tanya és a farm összehasonlítása. 

 

Összehasonlító, rendszerező képesség fejlesztése; 

Mindennapi tapasztalatok felhasználása; 

Helyismeret felhasználása; 

Érvelő- és vitakészség fejlesztése; 

Topográfiai ismeretek elmélyítése; 

Urbanizáció  

Túl sok már a városlakó? 

A városodás és városiasodás fogalmának megismerése, kapcsoltuk 

megértése; az urbanizációs folyamatok összehasonlítása a fejlett és a 

fejlődő világban; az agglomerációk kialakulásának bemutatása 

konkrét példákkal; a nagyvárosi élet ellentmondásainak feltárása a 

témához kapcsolódó szemelvények, adatok felhasználásával. 

 

Önálló ismeretszerzés: ábra- és diagramelemzés, szövegértelmezés; 

Fenntarthatóság, környezettudatosság; 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nagyrassz, természetes szaporodás és fogyás, a népesedési folyamat 

szakaszai, népességrobbanás, korfa, fiatalodó társadalom, öregedő 

társadalom, születéskor várható élettartam, népsűrűség, világnyelv, 

világvallás, aktív és inaktív népesség, munkanélküliség, vendégmunkás; 
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tanya, farm, falu, város, városszerkezet, agglomeráció. 

Topográfiai 

ismeretek 

Nyugat-európai, észak-amerikai és kelet-ázsiai népességtömörülés, a 

világvallások központjai. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A világgazdaság jellemző folyamatai 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Alapvető gazdasági fogalmak: gazdaság, ipar, mezőgazdaság, 

szolgáltatás, bevétel, kiadás, adósság. A család, mint a legkisebb 

gazdasági közösség működése. A világ meghatározó jelentőségű 

országainak alapvető gazdasági jellemzői. Magyarország gazdaságának 

fő vonásai 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A globalizáció fogalmának megértetése, a jellemzők, a mozgatórugók, a 

folyamat ellentmondásainak felismertetése.  

A pénzvilág alapvető folyamatainak megértetése, 

intézményrendszerének megismertetése, az ismeretek mindennapi 

pénzügyi helyzetekben való alkalmazási képességének kialakítása. A 

hitelfelvétel esetleges veszélyeinek beláttatása.  

Érdeklődés felkeltése a napi pénzügyi-gazdasági folyamatok 

megismerése iránt. A témához kapcsolódó, médiában megjelenő hírek 

kritikus értelmezése. Pénzügyi döntések mérlegelési képességének, a 

vállalkozó szellemű, kreatív állampolgárrá válás igényének kialakítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Nemzetgazdaságok és a világgazdaság 

A nemzetgazdaságok átalakuló szerepének megértése, az állam 

piacgazdaságban betöltött szerepének megismerése. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: az eltérő 

gazdasági fejlettség 

történelmi alapjai, 

Európa a 20. század 

második felében, 

gazdaságtörténet. 

 

Matematika: 

statisztikai adatok 

értelmezése, 

kamatszámítás. 

 

A gazdasági fejlettség összehasonlítására alkalmas mutatók értelmezése, 

a területi különbségeinek példái: a centrum és periféria térségek 

jellemzői, kapcsolatrendszerük sajátos vonásai. Különböző típusú 

statisztikai forrásokból gyűjtött fejlettséget tükröző adatsorok 

értelmezése. 

A gazdaság szerveződését befolyásoló természeti és társadalmi telepítő 

tényezők megismerése, szerepük átalakulásának példái.  

A gazdasági szerkezet, az egyes ágazatok változó szerepének megértése, 

a gazdasági szerkezet és társadalmi-gazdasági fejlettség 

összefüggéseinek bemutatása ország példákon. A gazdasági és a 

foglalkozási szerkezet kapcsolatának felismerése, a foglalkozási 

átrétegződés bemutatása példák alapján.  
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Integrációs folyamatok 

Az együttműködések kialakulásában szerepet játszó tényezők értékelése; 

az integrációk fejlődési szintjeinek összehasonlítása, az együttműködés 

előnyeinek feltárása. 

A legfontosabb nemzetközi integrációk jellemzése. 

Etika: a pénz 

szerepe a 

mindennapi 

életben. 

 

Informatika: 

digitális 

információforrások 

használata, 

informatikai 

eszközök 

használata. 

 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: a 

családi 

gazdálkodás, a 

jövedelem, 

hitelfelvétel. 

A globalizáció 

A globalizáció értelmezése, feltételei, jellemzése; a transznacionális 

vállalatok (TNC) működésének, a termelésszervezés sajátosságainak 

bemutatása vállalatpéldákon; a globalizáció és a TNC-k kapcsolatának 

felismerése.  

A globalizáció következményeinek, mindennapi életünkre gyakorolt 

hatásának bemutatása.  

A monetáris világ 

A működő tőke és a pénztőke áramlásának jellemzői; a mindennapok 

pénzügyi folyamatai, a pénzügyi szolgáltatások megismerése 

(folyószámla, hitel, befektetés, értékpapírok, valuta), a tőzsde 

működésének jellemzői. Az infláció kialakulásában szerepet játszó 

tényezők bemutatása, az infláció következményeinek mérlegelése.  

A hitelfelvétel és az eladósodás összefüggéseinek felismerése az egyén, 

a nemzetgazdaság és a világgazdaság szintjén; az eladósodás és az 

adósságválság kialakulásának folyamata, az összefüggések feltárása.  

A nemzetközi pénzügyi szervezetek szerepének és feladatainak 

megismerése. A gazdasági, pénzügyi folyamatokhoz kapcsolódó hírek, 

adatok gyűjtése, értelmezése, vélemények ütköztetése; egyszerű 

valutaátváltási feladatok megoldása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gazdasági szerkezet, GDP, GNI, piacgazdaság, költségvetés, integráció, 

területi fejlettségbeli különbség, K+F, globalizáció, pénztőke, működőtőke, 

adósságválság, Nemzetközi Valutaalap (IMF), Világbank, WTO, OECD. 

Topográfiai 

ismeretek 

A világ meghatározó jelentőségű tőzsdéinek helyszínei. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyarország – helyünk a Kárpát-medencében és 

Európában 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Magyarország és a Kárpát-medence természetföldrajzi jellemzői. 

Magyarország társadalmi-gazdasági jellemzői, területi sajátosságainak 

vonásai, értékei és problémái. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A magyarsághoz, a hazához, a szűkebb és tágabb környezetükhöz való 

kötődés megerősítése hazánk természeti, társadalmi, kulturális és 

tudományos értékeinek megismertetésével.  

A kedvezőtlen népesedési folyamatok társadalmi, gazdasági 

következményeinek beláttatása.  
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A kreatív, vállalkozó szemléletű gondolkodás megalapozása az egyén, a 

helyi és a regionális közösségek gazdaságfejlődésében betöltött 

szerepének, lehetőségeinek felismertetésével.  

Az érdeklődés felkeltése a szűkebb és tágabb környezetüket érintő 

társadalmi-gazdasági folyamatok, illetve fejlesztések, döntések 

megismerése iránt.  

A földrajzi ismeretek alkalmazási képességének kialakítása a hazai 

földrajzi térben; a hazánkkal, a Kárpát-medencével kapcsolatos 

társadalmi-gazdasági tartalmú információk, hírek értelmezése, a kritikai 

gondolkodás fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyarországi társadalmi-gazdasági fejlődés jellemzői 

A természeti és társadalmi erőforrások jellemzése. 

A gazdasági rendszerváltás következményeinek bemutatása.  

Napjaink jellemző társadalmi és gazdasági folyamatainak 

megismerése, a társadalmi– gazdasági fejlődésre gyakorolt hatásuk 

bemutatása példák alapján. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

Magyarország 

történelme. 

 

Vizuális kultúra: az 

épített környezet 

értékei. 

 

Biológia-egészségtan: 

védett növények és 

állatok. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom:  

hazai tájakról készült 

leírások. 

 

Informatika:  

digitális 

információforrások 

használata, 

informatikai eszközök 

használata. 

 

Etika:  

kulturális érték, a 

hazánkban élő 

nemzetiségek 

kulturális értékeinek 

A magyarországi régiók földrajzi jellemzői 

Az egyes régiók jellemző erőforrásainak megismerése, földrajzi 

adottságainak összehasonlító értékelése; a társadalmi– gazdasági 

központok megismerése. A társadalmi– gazdasági fejlődés és 

fejlettség területi különbségeinek bemutatása, az összefüggések 

feltárása, a lehetséges fejlődési utak, húzóágazatok prognosztizálása. 

 

Nyugat-Dunántúl 

Dél-Dunántúl 

Közép-Dunántúl 

Észak-Magyarország 

Észak-Alföld 

Dél-Alföld 

Közép-Magyarország 

Védett területek 

A védelem alatt álló természeti, kulturális értékek, nemzeti parkok, 

világörökségi helyszínek értékeinek rendszerezése, idegenforgalmi 

szerepük feltárása.  

Az idegenforgalom társadalmi adottságainak (infrastruktúra, 

szolgáltatások) értékelése, a legfontosabb idegenforgalmi célpontok 

bemutatása.  

Az országhatáron átívelő kapcsolatok 

A regionális szerveződések földrajzi alapjainak feltárása; eurorégiók 

a Kárpát-medencében, működésük értelmezése.  

Hazánk Európai Unióban betöltött szerepének megismerése, 
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nemzetközi gazdasági kapcsolataink bemutatása. tisztelete. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Természeti és társadalmi erőforrások, gazdasági rendszerváltozás, 

eladósodás, működőtőke-befektetés, területi fejlettségkülönbség, 

tranzitforgalom, gazdasági szerkezetváltás, húzóágazat, idegenforgalom, 

személygépkocsi-gyártás, vegyipar, ipari park, hungarikum, nyitott 

gazdaság, eurorégió. 

Topográfiai 

ismeretek 

Magyarország megyéi, megyeszékhelyei és megyei jogú városai. 

Településpéldák az alábbi szempontokból: határátkelőhely, vallási és 

kulturális központ, a kitermelés és az energiagazdaság központjai, 

élelmiszer-, gép- és vegyipari központ, válságterület települése, 

idegenforgalmi központ, védett természeti és kulturális érték helyszíne, 

világörökség helyszín. 

 

 

4. 10. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális különbségei 

Európában 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Az Európai Unióról tagállamai, a közösség működésének alapvető 

elemei, az egyes kontinensrészek természeti és társadalmi-gazdasági 

jellemzői. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az Európai identitástudat továbbfejlesztése az Európai Unió, illetve a 

kontinens országai természeti és társadalmi-kulturális sokszínűségének 

felismertetésével, az Unió tagországai által közösen megfogalmazott 

értékek iránti tisztelet, a felelős közösségi magatartás iránti igény 

kialakításával. 

Nyitottság kialakítása az országok természeti és kulturális értékeinek 

megismerése iránt.  

Az Európai Unióval, illetve a kontinens országaival kapcsolatos hírek, 

információk értelmezése, érdeklődés kialakítása a közösséget, a 

kontinens országait érintő témák, események megismerése iránt. Az 

Európai Unión belüli különbségek okainak felismertetése, az ezek 

kiegyenlítődésére irányuló programok, alapok jelentőségének 

megértése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az Európai Unió 

Az együttműködés kialakulását és elmélyítését segítő tényezők, az 

ágazati és regionális együttműködés területei és konkrét példáinak 

megnevezése. Az Európai Unió mint gazdasági erőtér elhelyezése a 

világgazdaságban. 

A területi fejlettség különbség jellemzői, az eltérő gazdasági 

fejlettség okainak feltárása; a regionális politika lényegének 

megértése. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: Európa a 

20. század második 

felében, az Európai 

Unió kialakulása, 

Szovjetunió, 
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A területi fejlettség különbségei Európában 

Az Európai Unió magterületei: Németország,  

szocializmus. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: útleírások, 

tájleírások. 

 

Informatika: digitális 

információforrások 

használata, 

informatikai eszközök 

használata.  

 

Etika: más kultúrák 

rtékeinek tisztelete. 

Az Európai Unió magterületei: Franciaország,  

Az Európai Unió magterületei: a Benelux államok 

Az Európai Unió magterületei: Egyesült Királyság gazdaságának 

szerepe az Európai Unió gazdaságában. 

Fejlett gazdaságú országok Európa közepén: Ausztria és Svájc 

gazdaságának összehasonlítása, a fejlődés sajátos vonásainak 

kiemelése. 

A gazdasági fejlődés sajátos útjai Észak-Európában és a mediterrán 

térségben példák alapján 

Kelet-Közép-Európa és Délkelet-Európa rendszerváltó országai: a 

piacgazdaságra történő áttérés társadalmi és gazdasági 

következményeinek bizonyítása.  

Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Románia gazdasági 

fejlődésének összehasonlítása. 

A jugoszláv utódállamok (délszláv országok) eltérő fejlődési útjai, a 

fejlődést nehezítő társadalmi- gazdasági tényezőinek kiemelése. 

Kelet- Európa: az elhúzódó gazdasági átalakulás következményei 

Ukrajna gazdaságának példáján. Oroszország társadalmi- gazdasági 

fejlődésének sajátos vonásai, az ország világgazdasági szerepének 

alakulásában. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gazdasági unió, eurózóna, Schengeni egyezmény, uniós támogatás, területi 

fejlettségkülönbség, regionális politika, magterület, periféria terület, 

felzárkózás.  

Topográfiai 

ismeretek 

Európa országai és fővárosai. A magyarsághoz kötődő határon túli 

területek központjai. 

Antwerpen, Barcelona, Bilbao, Birmingham, Csernobil, Donyeck, 

Dubrovnik, Europoort, Fiume (Rijeka), Genova, Gibraltár, Glasgow, 

Göteborg, Lyon, Manchester, Marseille, Milánó, Murmanszk, Nápoly, 

Odessza, Rotterdam, Sevilla, Split, Strasbourg, Szentpétervár, 

Theszaloníki, Torino, Várna, Velence, Volgográd.  

Bonn, Brassó, Bréma, Brno, Constanţa, Dortmund, Drezda, Duisburg, 

Frankfurt, Galaţi, Gdańsk, Genf, Graz, Halle, Hamburg, Hannover, 

Karlovy Vary, Katowice, Köln, Krakkó, Linz, Lipcse, Lódz, München, 

Ostrava, Ploieşti, Plzeň, Rostock, Salzburg, Stuttgart, Szczecin, Trieszt, 

Zürich. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok 

társadalmi-gazdasági jellemzői 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Az egyes kontinensek természetföldrajzi jellemzői, kontinensek, illetve 

azok meghatározó jelentőségű ország csoportjainak társadalmi-
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gazdasági és környezeti sajátosságai.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A fejlett országok felelősségének felismertetése a perifériatérségek 

problémáinak mérséklésében, a nemzetközi összefogás 

szükségességének beláttatása.  

A földi gazdasági erőtér folyamatos átrendeződésének felismertetése, 

okainak megértetése. 

Világunk természeti és társadalmi-kulturális sokszínűségének 

felismertetése, ez ezekben rejlő értékek megőrzése iránti felelősség 

kialakítása.  

Nyitottság kialakítása más országok természeti és kulturális értékeinek 

megismerése iránt.  

A Föld közeli és távoli országaival kapcsolatos hírek, információk 

értelmezése, érdeklődés felkeltése a közösséget, az egész emberiséget 

érintő témák, események megismerése iránt. Az általános emberi jogok 

(pl. az egészséges környezethez, a tanuláshoz való jog) érvényesülése 

iránti elkötelezettség, az emberi értékek iránti tisztelet kialakítása.  

A szociális kompetencia fejlesztése a segítő szándékú, az emberi 

fejlődést szolgáló karitatív tevékenység tiszteletének, illetve az ebben 

való közreműködés képességének alakításával.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ázsia regionális földrajza 

Délnyugat– Ázsia világgazdasági jelentőségének bemutatása; a 

szénhidrogénkincs szerepének igazolása a térség fejlődésében. A 

kultúrák találkozásának bemutatása Törökország példáján; Izrael 

fejlődésének társadalmi– gazdasági tényezői.  

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: ókori 

öntözéses kultúrák 

(Egyiptom, 

Mezopotámia, India, 

Kína), világvallások 

gyarmatosítás, nagy 

földrajzi felfedezések, 

az Amerikai Egyesült 

Államok 

megalakulása. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: útleírások, 

tájleírások. 

 

Művészetek: távoli 

tájak népeinek 

kulturális értékei. 

Japán meghatározó szerepe Kelet– és Délkelet– Ázsia gazdasági 

fejlődésében. A feltörekvő új gazdasági hatalmak (Kína és India) 

fejlődésének sajátos vonásai.  

Délkelet– Ázsia gyorsan iparosodott országainak fejlődési 

sajátosságai, az eltérő fejlődési utak magyarázata.  

Ázsia elmaradott, szegény térségeinek bemutatása, a társadalmi-

gazdaság problémák értelmezése és magyarázata.  

Az Amerikai Egyesült Államok szerepének bemutatása a 

világgazdasági és pénzügyi folyamatainak alakulásában.  

A gazdasági fejlődés sajátosságai, területi jellemzése, az 

összefüggések bizonyítása; az országon belüli gazdasági-területi 

átrendeződés sajátos vonásainak és okainak bemutatása. 

A NAFTA USA-n kívüli tagországai (Kanada és Mexikó), szerepük 

az együttműködésben példák alapján. 

Latin– Amerika gazdasági fejlődését befolyásoló tényezők, 

társadalmi– történelmi adottságok bemutatása; a fejlettség területi 

különbségei, a gazdasági fejlődés gócpontjainak jellemzői. A fejlődés 
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ellentmondásainak feltárása az adóparadicsomok példáján; az 

országok világgazdasági szerepének bemutatása példák alapján.  

Brazília feltörekvő gazdaságának jellemzése, a fejlődést elősegítő és 

megnehezítő tényezők kiemelése. 

 

Informatika: digitális 

információforrások 

használata, 

informatikai eszközök 

használata. 

 

Etika: más kultúrák 

értékeinek tisztelete. 

Afrika regionális földrajza 

A gazdasági fejlődést befolyásoló természeti és társadalmi tényezők 

értékelése; a fejlettség területi különbségeinek bemutatása, az okok 

feltárása, a gazdasági fejlődést nehezítő tényezők elemzése. Észak– 

Afrika és trópusi Afrika földrajzi adottságainak összehasonlítása, a 

társadalmi-gazdasági felzárkózás lehetőségeinek példái. 

A Dél– afrikai Köztársaság fejlődésében szerepet játszó tényezők 

bemutatása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Világgazdasági centrum-periféria, gyarmatosítás, posztindusztriális 

társadalom, technopolisz, hightech ágazat, K+F, duális gazdaság, 

demográfiai válság, feltörekvő ország, üdülősziget, adóparadicsom, 

ültetvény, farm, eladósodás, adósságválság, éhségövezet, OPEC. 

Topográfiai 

ismeretek 

Fülöp-szigetek, Indonézia, Irak, Irán, Malajzia, Tajvan; Algéria, Csád, Dél-

afrikai Köztársaság, Egyiptom, Guinea, Kenya, Libéria, Líbia, Marokkó, 

Nigéria, Tunézia; Amerikai Egyesült Államok, Argentína, Bolívia, Chile, 

Brazília, Kanada, Kuba, Mexikó, Nicaragua, Panama, Venezuela.  

Abuja, Alexandria, Fokváros, Johannesburg, Kairó, Tel-Aviv, Pretoria, 

Atlanta, Brazíliaváros, Buenos Aires, Caracas, Chicago, Dallas, Havanna, 

Houston, Los Angeles, Mexikóváros, Montréal, New Orleans, New York, 

Ottawa, Rio de Janeiro, San Francisco, São Paulo, Seattle, Washington. 

Adóparadicsomok és üdülő szigetek példái. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Globális kihívások – a fenntarthatóság kérdőjelei 

Órakeret 

 8 óra 

Előzetes tudás 

Az egyes kontinensek, országok feldolgozása során megismert konkrét 

környezeti problémák. Magyarország környezeti állapota, védendő 

természeti és társadalmi– kulturális értékei. A Világörökség részeként 

megnevezett értékek megismertetése; a geoszférák környezeti 

problémáinak feltárása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak megértése, hogy a természeti és a társadalmi– gazdasági 

folyamatok közötti egyensúly megőrzése, a környezettudatos termelés 

és fogyasztás elvének érvényesülése Földünk jövője szempontjából 

alapvető fontosságú. A lokális folyamat – globális következmény elv 

értelemében az egyén és a helyi közösségek felelősségének belátása.  

A környezeti témák iránti folyamatos tájékozódás igényének, a 

környezetbarát termékek, eljárások megismerése iránti igény 

kialakítása, a témához kapcsolódó médiában elhangzó információk 

kritikus értelmezése.  
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Törekvés a fogyasztási szokások környezeti szempontokat szem előtt 

tartó átalakítására, a tudatos fogyasztói magatartásra baráti és családi 

körben egyaránt.  

A természeti környezet, a természetes tájak és életközösségek 

sokszínűségében rejlő szépség felismertetése, a megőrzését segítő 

magatartásforma kialakítása. A témában megszerzett ismeretek tudatos 

alkalmazása a mindennapi életben, és majd később a munka világában 

is.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A globálissá váló környezetszennyezés és következményei 

A szférákat ért környezetkárosító hatások rendszerezése, az 

összefüggések feltárása, a lokális szennyeződés globális 

következményeinek igazolása példákkal; a környezetkárosodás 

életkörülményekre, életminőségre gyakorolt hatásának bemutatása.  

 

Kémia:  

a szennyeződésekhez 

kapcsolódó kémiai 

folyamatok, 

szennyezőanyagok, 

gyártási folyamatok, 

műanyagok, égés. 

 

Biológia-egészségtan: 

környezeti ártalmak, 

egészséges 

táplálkozás, 

hiánybetegségek, 

elhízás, GMO, 

rendszertan, védett 

növények és állatok. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek:  

demográfia, 

urbanizáció. 

 

Fizika:  

energia. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

családtervezés, tudatos 

fogyasztói magatartás. 

 

Informatika: digitális 

Demográfiai válság 

A népességrobbanás kialakulása, következményei, a folyamat 

összefüggéseinek, területi jellemzőinek feltárása. Eltérő népesedési 

folyamatok: csökkenő lélekszámú és intenzíven növekvő társadalmak 

jellemzőinek bemutatása példákon. 

A nagyvárosok terjeszkedése: az urbanizációs folyamat területi 

jellemzőinek, ellentmondásainak, társadalmi-gazdasági 

következményeinek feltárása példákkal. 

 

Élelmezési válság 

Az élelmiszertermelés-  és fogyasztás területi ellentmondásainak 

felismerése. A fokozódó mezőgazdasági termelés környezeti 

hatásainak igazolása példákkal. 

A bioszféra és a talaj sérülékenységének felismerése. A genetikailag 

módosított termékek előállításának, elterjedésének lehetséges hatásai.  

A biogazdálkodás jellemzése.  

A mind nagyobb mértékű fogyasztás és a gazdasági növekedés 

következményei 

A nyersanyag- és energiaválság kialakulásának folyamata. Az 

energia- és nyersanyag-hatékony gazdálkodás lényegének 

megismerése, az alternatív energiaforrások hasznosítási problémáinak 

feltárása.  

A környezeti szempontok érvényesíthetőségének bemutatása a 

termelésben és a fogyasztásban, a fogyasztói társadalom és a tudatos 

fogyasztói magatartás jellemzőinek összegyűjtése, összevetése.  

A hulladékkezelés és a hulladékgazdálkodás fontosságának igazolása, 

a különböző megoldási lehetőség összevetése. 

A környezet- és a természetvédelem feladatai. 

Az egyén társadalmi szerepvállalásának lehetőségei, a tevékeny 



 

633 

 

közreműködés példáinak bemutatása. A helyi szerveződések, illetve a 

regionális és nemzetközi összefogás példái a környezet védelme és a 

fenntarthatóság eléréséért.  

A természeti- táji értékek és az emberiség kultúrkincsének 

védelmében tett lépések fontosságának, jelentőségének feltárása. 

. A legfontosabb nemzetközi szervezetek tevékenységének 

bemutatása, a főbb egyezmények, irányelvek célkitűzéseinek 

megismerése. A megvalósítás eredményeinek és nehézségeinek 

feltárása. 

 

információforrások 

használata, 

informatikai eszközök 

használata. 

 

Etika:  

a jövő generációért 

érzett felelősség. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elsivatagosodás, elszikesedés, talajpusztulás, ózonritkulás, globális 

klímaváltozás, savas csapadék, radioaktív szennyeződés, biodiverzitás 

csökkenése, ivóvízellátás, vízhiány, vízszennyezés, népességrobbanás, 

élelmezési válság, urbanizációs problémák, fogyó és megújuló 

energiaforrások, energiahatékonyság, veszélyes hulladék, szelektív 

hulladékgyűjtés, hulladék újrahasznosítása, fenntarthatóság. 

ENSZ, FAO, UNESCO, WHO, WWF, Greenpeace, kiotói egyezmény. 

Topográfiai 

ismeretek 

Környezeti világegyezmények aláírásának helyszínei. Regionális és 

globális hatású társadalmi-gazdasági és környezeti katasztrófák 

kipattanásának helyszínei. 

 

5.  A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 

 A tanulók legyenek képesek a különböző szempontból elsajátított földrajzi (általános 

és leíró természet-, illetve társadalom-, valamint gazdaságföldrajzi) ismereteik 

szintetizálására. Rendelkezzenek valós képzetekkel a környezeti elemek méreteiről, a 

számszerűen kifejezhető adatok és az időbeli változások nagyságrendjéről.  

 Legyenek képesek a térkép információforrásként történő használatára, a leolvasott 

adatok értelmezésére. Ismerjék fel a Világegyetem és a Naprendszer felépítésében, a 

bolygók mozgásában megnyilvánuló törvényszerűségeket.  

 Tudjanak tájékozódni a földtörténeti időben, ismerjék a kontinenseket felépítő 

nagyszerkezeti egységek kialakulásának időbeli rendjét, földrajzi elhelyezkedését.  

 Legyenek képesek megadott szempontok alapján bemutatni az egyes geoszférák 

sajátosságait, jellemző folyamatait és azok összefüggéseit. Lássák be, hogy az egyes 

geoszférákat ért környezeti károk hatása más szférákra is kiterjedhet. 

 Legyenek képesek a földrajzi övezetesség kialakulásában megnyilvánuló 

összefüggések és törvényszerűségek értelmezésére. 

 Legyenek képesek alapvető összefüggések és törvényszerűségek felismerésére és 

megfogalmazására az egész Földre jellemző társadalmi-gazdasági folyamatokkal 

kapcsolatosan.  

 Tudják elhelyezni az egyes országokat, országcsoportokat és integrációkat a világ 

társadalmi-gazdasági folyamataiban, tudják értelmezni a világgazdaságban betöltött 

szerepüket. 

 Legyenek képesek összevetni és értékelni az egyes térségek, illetve országok eltérő 

társadalmi-gazdasági adottságait és az adottságok jelentőségének időbeli változásait.  

 Ismerjék a globalizáció gazdasági és társadalmi hatását, értelmezzék ellentmondásait.  
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 Ismerjék a monetáris világ jellemző folyamatait, azok társadalmi-gazdasági hatásait.  

 Ismerjék hazánk társadalmi-gazdasági fejlődésének jellemzőit, a gazdasági fejlettség 

területi különbségeit és ennek okait. 

 Példákkal támasszák alá Európai Unió egészére kiterjedő, illetve a környezető 

országokkal kialakult regionális együttműködések szerepét  

 Tudják elhelyezni hazánkat a világgazdaság folyamataiban.  

 Tudják példákkal bizonyítani a társadalmi-gazdasági folyamatok környezetkárosító 

hatását, a lokális problémák globális következmények elvének érvényesülését. 

Ismerjék az egész Földünket érintő globális társadalmi és gazdasági problémákat.  

 Tudjanak érvelni a fenntarthatóságot szem előtt tartó gazdaság, illetve gazdálkodás 

fontossága mellett.  

 Ismerjék az egyén szerepét és lehetőségeit a környezeti problémák mérséklésben, 

nevezzék meg konkrét példáit.  

 Legyenek képesek természet-, illetve társadalom- és gazdaságföldrajzi megfigyelések 

elvégzésére, a tapasztalatok rögzítésére és összegzésére.  

 Legyenek képesek különböző nyomtatott és elektronikus információhordozókból 

földrajzi tartalmú információk gyűjtésére és feldolgozására, az információk 

összegzésére, a lényeges elemek kiemelésére. Ennek során alkalmazzák digitális 

ismereteiket.  

 Legyenek képesek véleményüket a földrajzi gondolkodásnak megfelelően 

megfogalmazni, logikusan érvelni.  

 Tudják alkalmazni ismereteiket földrajzi tartalmú problémák megoldása során a 

mindennapi életben.  

 Tudják földrajzi ismereteiket felhasználni különböző döntéshelyzetekben.  

 Legyenek képesek a társakkal való együttműködésre a földrajzi-környezeti tartalmú 

feladatok megoldásakor.  

 Alakuljon ki bennük az igény arra, hogy későbbi életük folyamán önállóan gyarapítsák 

tovább földrajzi ismereteiket. 

 Legyenek képesek topográfiai tudásuk alkalmazására más tantárgyak tanulása során, 

illetve a mindennapi életben.  

 Ismereteik alapján biztonsággal tájékozódjanak a földrajzi térben, illetve az azt 

megjelenítő különböző térképeken. Ismerjék a tananyagban meghatározott topográfiai 

fogalmakhoz kapcsolódó tartalmakat. 
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X. BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 

A. Általános célok, feladatok  
Alapdokumentumok: EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 6. sz. 

melléklet 6.2.06 – Biológia-egészségtan a szakközépiskolák számára 

A középiskolai biológiatanítás célja, hogy a tanulók ismereteikre, tapasztalataikra, 

valamint készségeikre és képességeikre építve elmélyüljenek az élő természet belső 

rendjének, a szerveződési szintek működése fontosabb módjainak és funkcióinak, az ember 

testi-lelki egészségét fenntartó tényezőknek a megismerésében. Eközben jártasságot szereznek 

tudásunk forrásainak feldolgozásában, érvényességi körének megítélésében és az új ismeretek 

önálló megszerzésében, felkészülnek a megértő, és kritikus gondolkodásra, mindinkább 

képessé válva a megtévesztés felismerésére és elutasítására. Biológiai ismereteik a 

mindennapi élethez kapcsolódva megalapozzák a környező élővilág és saját szervezetünk 

jelenségeinek megértését, így a tanulók növekvő mértékben képessé válnak ezek felelős 

befolyásolására. 

A biológia tanulásának eredményeként a folyamatosan alakuló természetszemlélet és 

biológiai műveltség alapján a tanulók felismerik, hogy a különböző szerveződési szintű élő 

rendszerek eltérő módon, de egymással összefüggésben működnek. Rájönnek, hogy az 

élőlények és az életközösségek változatossága, a biológiai sokféleség megőrzendő természeti 

érték.  Vizsgálják és értelmezik a biológiai, és az ezzel összefüggő természeti, társadalmi és 

gazdasági rendszerek szoros kapcsolatát, belátják, hogy a fenntartható gazdálkodáshoz a 

természettudományos ismeretek is szükségesek. Megérthetik az élővilág állandóságának és 

változékonyságának alapjait, az élővilág egységét, az ember helyét az élővilág evolúciójában, 

rávilágítva fajunk különleges helyzetére, szabadságunkra és felelősségünkre is. 

Tanulmányozzák az emberi szervezet lényeges önfenntartó folyamatait, középpontba állítva 

az egészséget, mint értéket, kialakítva az egészség megőrzését szolgáló magatartásformákat. 

Feltárják az ember társas kapcsolatainak biológiai hátterét, a biológia etikai kérdésekkel való 

kapcsolatát. A tanulók megismerik és alkalmazzák a természettudományos gondolkodás 

módszereit, elsajátítják a megismerés gyakorlati készségeit. A tanulás során alkalmazott 

egyéni és a csoportmunka módszerek fejlesztik együttműködési készségüket, segítik az 

emberek sokféleségének elfogadását. 

A szakközépiskola sajátos képzési céljainak megfelelően a biológia témakörök 

tanulása rendszerezett elméleti tudás építését teszi lehetővé, amelyhez a lehető legtöbb 

gyakorlati alkalmazást igyekszik hozzákapcsolni, ezzel is segítve a tanulók pályaorientációját, 

későbbi szaktudásuk megalapozását. A megszerzett, mindenki által elérhető 

természettudományos műveltség birtokában nem csak szakemberként állhatják meg helyüket, 

hanem mindennapi életvitelüket is értékekre alapozottan, a természet és saját egészségük iránt 

érzett felelősséggel alakíthatják ki. 

A biológia tantárgy széleskörűen kapcsolódik a Nemzeti Alaptanterv kiemelt 

fejlesztési feladataihoz. Az élő természettel és az emberi szervezettel foglalkozó témakörök 

tanulása közvetlenül fejleszti a fenntarthatóság és a környezettudatosság, valamint a testi- és 

lelki egészséggel kapcsolatos kompetenciák alakítását. Tudásuk alkalmazásával a tanulók 

olyan cselekvési képességekre tesznek szert, amelyek a másokért való felelősségvállalás, az 

állampolgársággal járó demokratikus szerepek gyakorlására is felkészítik őket. Az ember mint 

biológiai lény többszempontú megismerése fejleszti önismeretüket és feltárja a társas 

kapcsolatok, azon belül a család fontosságát. A Kárpát-medence természeti értékeinek 

megismerése, az élő környezet változásának történetisége gazdagítja a hon- és népismeret 

körébe tartozó kompetenciákat, miközben a nemzeti ön- és azonosságtudatot is fejleszti. Az 

élő természet védelmével, az egészségünk megőrzésével kapcsolatban felmerülő erkölcsi 
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kérdések megválaszolásával fejlődik a tanulók személyisége, elmélyül önismeretük, és 

érettebbé válik társas kultúrájuk. A tanult ismeretek felhasználásával, a természet és az ember 

iránti nyitottság és érdeklődés kialakításával a biológia elősegítheti a pályaorientációt, a 

természettudományos területeken való továbbtanulás választását. A korszerű, aktív tanulási 

módszerek a tanulás tanítását is lehetővé teszik, miközben sokféle információforráshoz adnak 

hozzáférést, elősegítve a tanulók médiatudatosságának fejlődését. 

A biológia tanítása során kiemelt feladat a kulcskompetenciák tudatos fejlesztése. 

Jellegénél fogva a természettudományos és technikai terület áll a középpontban, ehhez 

közvetlenül kapcsolódnak a témakörök közműveltségi elemei és fejlesztési feladatai. A jelzett 

tantárgyi kapcsolódásokban megjelennek a matematikai kompetencia elemei, melyek nélkül 

nehezen képzelhető el a tudás gyakorlati alkalmazása. A tanuláshoz felhasznált 

információforrások, az információs és kommunikációs eszközökre alapozott korszerű tanulási 

környezet feltételezi és fejleszti is a tanulók digitális kompetenciáit, lehetőséget adva a 

hatékony és önálló tanulás erősítésére. Az egyéni és csoportos tanulási helyzetekben 

kiemelten fontosak az anyanyelvi kommunikáció készségei és képességei, ezek fejlesztését jól 

megtervezett helyzetek és eszközök szolgálják. A természet nem csupán értelmi oldalról 

közelíthető meg, fontos emellett a pozitív érzelmi viszonyulások kialakítása is, ehhez 

eszközül szolgál az esztétikai, művészeti tudatosság és kifejezőkészség. A szociális és 

állampolgári kulcskompetencia fejlesztése érdekében a tanítás során hangsúlyozni kell a 

fenntarthatósággal és egészségmegőrzéssel kapcsolatos személyes felelősséget, felkészítve a 

tanulókat az ezek érdekében való aktív szerepvállalásra.  

 

B. Szakközépiskola 10-12. osztály 

1. A tantárgy óraterve 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

10. évfolyam 2 72 (36 hét) 

11. évfolyam 2 72 (36 hét) 

12. évfolyam 1 31 (31 hét) 

2. 10. évfolyam 

a) Általános célok 

A biológia tanulásának ebben a szakaszában a tanulókban – korábbi tanulmányaikat 

kiegészítve és rendszerezve – átfogó kép alakul ki az élőlények testfelépítéséről és 

életműködéseiről, egyre jobban megértik az egyes csoportok közötti fejlődéstörténeti eredetű 

különbségeket és hasonlóságokat. A megismerés különböző módszereinek alkalmazásával és 

a tanulói teljesítmény segítő értékelésével egyre fejlődik egyéni tanulási stílusuk.  

Az életközösségek természeti környezetben végzett megfigyelésével, az élővilág és az 

élettelen környezet közötti kölcsönhatásokat tanulmányozva felismerik az élőlényeknek az 

élőhelyi viszonyokhoz való alkalmazkodását. Az egyed feletti szerveződési szintek 

megismerése, az ökológiai rendszerek vizsgálata nemcsak az összetett rendszerszerek 

működésébe ad betekintést, hanem rávilágít a megóvásukkal és fenntartásukkal kapcsolatos 

feladatokra és gyakorlati teendőkre is. Az állati viselkedés különféle formáinak és biológiai 

funkcióinak megismerése alapot ad az emberi magatartás megértésére is. A korábban 
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megismert távoli tájakról alkotott képbe beillesztik a Kárpát-medence élő természeti 

értékeinek és az azokkal való gazdálkodás módjainak ismereteit, ezzel fejlődik a hazához való 

kötődésük. A fenntarthatóságra nevelés céljaival összhangban elképzeléseket, attitűdöket 

formálnak az élő természeti értékek és a környezeti rendszerek megóvásáról. 

 

b) A tematikai egységek áttekintő táblázata 

 

Tematikai 

egységek 

sorszáma 

Tematikai egység órakeret 

1. Láthatatlan élővilág – Mikrobák 10 

2. A Zöld Birodalom - A növények világa 12 

3. Akik benépesítik a Földet - Az állatok világa 13 

4. 
Kapcsolatok az élők és élettelen között - Élőlények és 

környezetük 
10 

5. Érthetjük őket? - Az állatok viselkedése 10 

6. 
Másfélmillió lépés Magyarországon... - A Kárpát-

medence élővilága 
9 

Szabadon tervezhető 8 

Összesen 72 

 

c) Tematikai egységek 

 

Tematikai egység Láthatatlan élővilág – Mikrobák 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Vírusok, baktériumok, egysejtűek, gombák általános jellemzői.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mikrobák elterjedését biztosító anyagcsere és genetikai változatosság 

értelmezése a felépítés és működés, valamint a rendszerek 

szempontjából. A baktériumok, gombák, vírusok egészségügyi és 

gazdasági jelentőségének felismerése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hogyan lehet vizsgálni a szabad 

szemmel nem látható élőlényeket?  

A mikrobiológia alapvető 

Az élővilág szabad szemmel nem 

látható mérettartományának 

beillesztése a természet 

Fizika: geometriai 

optika, domború 

lencse képalkotása. 
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vizsgálati módszerei.  

 

Melyek a mikrobák főbb 

csoportjai, milyen a 

testfelépítésük?  

A vírusok szerkezete. A 

baktériumok sejtfelépítése. Az 

egysejtű eukarióták sejttípusa, 

változatos testfelépítése és 

mozgástípusa. A gombák 

testfelépítése, az egysejtű, fonalas 

és teleptestű típusok. A mikrobák 

elhelyezése az élővilág 

méretskáláján.  

 

Melyek a mikrobák életfeltételei? 

Mi befolyásolja környezeti 

elterjedésüket? 

Anyagcsere típusok.  

A mikrobák földi 

anyagforgalomban játszott 

szerepe, jelentősége. 

Ősbaktériumok. Szélsőséges 

életformák, feltételezett földön 

kívüli életlehetőségek. 

 

Hogyan előzhető meg a káros 

mikrobák elszaporodása? 

Fertőtlenítés és sterilizálás 

fogalma, jelentősége, néhány 

módszer példája. A mindennapi 

környezet higiéniájának 

jelentősége. Az élelmiszerek 

romlásának okai, tartósítási 

lehetőségek. 

Növények mikrobiális kártevők 

elleni védelmének jelentősége, 

módszerei. 

 

Melyek a mikrobák gazdasági 

hasznosításának lehetőségei?  

A mikrobiális tevékenység 

mezőgazdasági, élelmiszeripari és 

gyógyszeripari jelentősége. Az 

ehető gombák táplálkozási 

jelentősége. 

 

Mi a fertőzés, hogyan terjednek a 

fertőző betegségek? 

méretskálájába. A természeti 

rendszerek, szerveződési szintek 

egymásba épülésének 

felismerése. A mikrobák 

környezetünkben való általános 

előfordulásának felismerése. 

Mikroszkópos megfigyelések 

végzése. 
 
A baktériumok és az egysejtűek 

sejttípusainak a felépítés és 

működés, a rendszerek 

szempontjai alapján való 

összehasonlítása.  
 
Mikrobák csoportosítása a rájuk 

jellemző anyagcsere típusok 

alapján, környezeti jelentőségük 

példákkal való bizonyítása. A 

mikrobák és a környezetük 

közötti kölcsönhatások 

rendszerszemléletű elemzése. 

Az élet fizikai határainak tágabb 

értelmezése, Földön kívüli 

lehetőségeinek tudományos alapú 

felvetése. 
 
Példák a mindennapi életben 

használható fertőtlenítési és 

sterilizálási eljárásokra. Előnyök 

és hátrányok összegyűjtése. 

 

Néhány, a mikrobák 

tevékenységéhez köthető 

tartósítási, konyhatechnológiai, 

élelmiszeripari és 

gyógyszergyártási folyamat 

kipróbálása. Kísérletek önálló 

elvégzése és értelmezése (erjedés, 

fertőtlenítőszerek hatása). 

 

Kutatómunka a helyi és 

világjárványok kialakulásáról, a 

megelőzés és elhárítás 

lehetőségeiről; a fertőzések 

megelőzési lehetőségeiről. 

Az orvoshoz fordulás 

szükségességének felismerése. 

 

Kémia: kísérleti 

eszközök és 

használatuk; a szén 

szervetlen és szerves 

vegyületei; a kén és 

vegyületei; a metán; 

oxidáció és redukció; 

fertőtlenítőszerek; 

halogén elemek. 

 

Földrajz: a 

Naprendszer bolygói, 

mellékbolygói; a 

fertőző betegségek, 

járványok 

összefüggése a 

népességszám 

alakulásával. 

 

Matematika: 

geometria, poliéderek; 

mennyiségi 

összehasonlítás, 

mértékegységek. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: az 

antibiotikumok 

bevezetésének hatása a 

népességszám 

változására; a 

járványok történeti 

jelentősége. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a járványok 

irodalmi ábrázolása. 
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A mikrobiális fertőzések módjai, 

megelőzésük és gyógyításuk 

lehetőségei. Helyi és világjárvány 

fogalma, megelőzés és elhárítás 

lehetőségei. 

Kulcsfogalmak/

Fogalmak 

Sejtes és nem sejtes szerveződés, mikroba, vírus, baktérium, penészgomba, 

élesztő, egysejtű, autotróf és heterotróf, antibiotikum.  

 

 

Tematikai egység A Zöld Birodalom - A növények világa 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Szerveződési szintek, sejt és szövet fogalma, az élőlények 

csoportosításának elvei. Ivaros és ivartalan szaporodásmódok lényege. 

Az éghajlati alkalmazkodás példái a növényvilágban. Az éghajlati övek 

természetes életközösségei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszerezés különböző lehetséges módjainak felismerése.  

A felépítés és a működés összekapcsolása a növényi szövetek 

mikroszkópi megfigyelése során. A nagy élőlénycsoportok környezeti, 

egészségügyi és gazdasági jelentőségének a fenntarthatóság, valamint a 

tudomány, technika, kultúra szemszögéből való értelmezése.  

A növények esztétikai szerepének felismerése. A biológiai ismereteken 

alapuló önálló véleményalkotás, tudatos vásárlói attitűd formálása.  

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Miért tekinthetők a növények az 

életközösségek termelőinek? 

Hogyan függenek össze a 

növények életfolyamatai a 

sejtszintű felépítéssel és 

működéssel? 

A növényi sejtek felépítése, 

sajátos alkotói. A növényi sejt 

anyagfelépítő működése, a 

fotoszintézis folyamata, feltételei.  

 

Hogyan függ össze a növények 

testfelépítése és életmódja? 

A növényi szövetek alaptípusai.  

A hajtásos növények létfenntartó 

szerveinek felépítése és 

működése. 

 

A növényi sejttípus vizsgálata, a 

felépítés és funkció kapcsolatának 

elemzése. Egyszerű preparátumok 

készítése és mikroszkópi 

vizsgálata. 

 

A biológiai szerveződés sejt, 

szövet, szerv szinten való 

értelmezése. 

 

A virág felépítésének és 

működésének elemzése.  

Állandóság és változás 

szempontjainak alkalmazása az 

ivaros és ivartalan 

szaporodásmódok esetében. 

Megfigyelések a természetben, 

egyszerű laborkísérletek, az 

Kémia: a víz 

adszorpciója, oxidáció 

(sejtlégzés) és 

redukció 

(fotoszintézis), 

viaszok, cellulóz, 

szénhidrátok, olajok, 

fehérjék, vitaminok. 

 

Fizika: 

lencserendszerek 

(mikroszkóp), 

elektronmikroszkóp. 

 

Vizuális kultúra: a fa- 

és virágszimbolika. 

 

Földrajz: a Föld 
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Hogyan szaporodnak a 

növények? Milyen feltételeket 

igényelnek fejlődésükhöz?  

A virág felépítése, a 

megtermékenyítés. Beporzási 

módok. A növekedés és fejlődés 

tényezői, szabályozása. A 

növényi egyedfejlődés típusai 

(példákkal). Ivartalan szaporodási 

módok. 

 

Melyek a növényvilág jelentősebb 

csoportjai, jellegzetes képviselői? 

A nagy növénycsoportok 

(moszatok, mohák, harasztok, 

nyitvatermők, zárvatermők) főbb 

jellemzői. Példák evolúciós 

folyamatokra, irányokra. 

 

Mely növények fontosak a 

gazdálkodásban és mindennapi 

környezetünkben? Hogyan és 

miért jelennek meg a növények a 

városi, épített környezetben?  

Gabonafélék, ipari növények, 

erdőalkotó fák, dísznövények 

(néhány ismert példa).  

A városi parkok jelentősége, 

jellegzetes növénycsoportjai, a 

szobanövények gondozási 

módjai. 

 

Milyen anyagokat köszönhetünk a 

növényeknek? 

Növényi eredetű anyagok 

(élelmiszer alapanyagok, ipari 

nyersanyagok, gyógyszer 

hatóanyagok jelentősége, példái). 

 

Hogyan jelennek meg a 

gazdálkodás és a fenntarthatóság 

szempontjai a 

növénytermesztésben? 

Talajminőség, talajművelés. 

Vegyszeres növényvédelem 

előnyei, hátrányai. A nagyüzemi 

monokultúra és a biogazdálkodás 

előnyei, hátrányai. A nemesítés és 

a fajtamegőrzés jelentősége, 

eredmények rögzítése, 

következtetések levonása.  

 

A fejlődéstörténeti rendszerben 

tükröződő evolúciós folyamatok 

felismerése. Adott szempontok 

alapján halmazba sorolás.  

 

A növényvilág és az emberi 

társadalom sokoldalú 

kapcsolatának (pl. élelmezés, 

ipari nyersanyagok, jóléti 

funkciók) értelmezése néhány 

konkrét példán keresztül.  

 

A mezőgazdaságban 

alkalmazható termelési módok 

lényegi jellemzőinek 

összehasonlítása, vásárlói attitűd 

tudatosítása. 

A fenntarthatóság kérdésének 

kritikus elemzése, alternatívák 

megfogalmazása. 

természetes 

növénytakarója; egyes 

fajok jelentősége a 

táplálékellátásban; a 

mezőgazdaság 

termelési módjai, 

ágazatai; globális 

környezeti problémák. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a termelési 

módok és a társadalmi 

fejlődés kapcsolata. 

 

Matematika: 

halmazok. 
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eljárásai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fotoszintézis, növényi szövet és szerv, fejlődéstörténeti rendszer, 

nemzedékváltakozás, nyitvatermő, zárvatermő, növénynemesítés. 

 

 

Tematikai egység Akik benépesítik a Földet - Az állatok világa 
Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás 
Szerveződési szintek, az élővilág méretskálája, az élőlények 

csoportosításának elvei (Linné és Darwin). Az éghajlati övek 

természetes élővilága.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A felépítés és a működés összekapcsolása az állati szövetek, 

szervrendszerek leírásában. A nagy élőlénycsoportok környezeti, 

egészségügyi és gazdasági jelentőségének bemutatása. Az 

alkalmazkodás és az állatfajok földrajzi elterjedése közötti 

összefüggések értelmezése az állandóság és a változás szempontjából. 

Az állatvilág és az emberiség sokoldalú kapcsolatának belátása, a 

fenntarthatóság szempontjain alapuló attitűdök, szokások és gyakorlati 

készségek fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Miért van szükségük az 

állatoknak szerves táplálékra? 

Hogyan függenek össze az állatok 

életfolyamatai a sejtszintű 

felépítéssel és működéssel? 

A lebontó anyagcsere biokémiai 

folyamatai, sejten belüli 

lokalizációja. A sejtlégzés 

folyamata, feltételei. A felépítés, 

anyagátalakítás, raktározás 

lehetőségei. 
 
Hogyan függ össze az állatok 

testfelépítése és életmódja? 

Az állati szövetek alaptípusai. Az 

állati szervezet létfenntartó 

szervrendszerei és szervei. 

Meghatározó evolúciós 

folyamatok, fejlődési lépések és 

irányok. 
 
Milyen szaporodásmódok 

fordulnak elő az állatvilágban? 

Hogyan alakult ki és mi a 

jelentősége az ivaros (szexuális) 

Az állati sejtek lényegi 

jellemzőinek, a felépítés és 

funkció kapcsolatának 

felismerése. A táplálkozás, 

tápanyagfelvétel és lebontás, 

valamint a szervezet 

energiaigénye és ellátása közötti 

összefüggés felismerése. 

 

A szervrendszerek 

törzsfejlődésének az állandóság 

és változás szempontjain alapuló 

értelmezése.  

Megfigyelések, modellek, 

makettek használata, kísérletek 

önálló elvégzése, a mikroszkóp 

önálló használata. 

 

Állandóság és változás 

szempontjainak alkalmazása a 

szaporodásmódok és az 

egyedfejlődési folyamatok 

értelmezésében.  

 

Kémia: oxidáció; 

oxigén és vegyületei; 

fehérjék, szénhidrátok, 

zsírok; fehérjék, 

kalcium és vegyületei, 

hemoglobin, kollagén. 

 

Fizika: rugalmasság, 

szilárdság, emelőelv, 

gázok oldhatósága 

vízben. 

 

Földrajz: 

korallzátonyok, 

édesvizi és tengeri 

mészkő. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a gerinces 

állatok történeti 

jelentősége.  
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szaporodásnak?  

Ivartalan szaporodásmódok 

példái. Ivaros szaporodás elve, a 

megtermékenyítés módjai. 

Egyedfejlődési szakaszok, 

típusok. Egyedfejlődés és 

törzsfejlődés kapcsolata. 
 
Melyek az állatvilág, nagyobb 

csoportjai, jellegzetes képviselői?  

A nagy állatcsoportok főbb 

jellemzői, jellegzetes fajok. 

Példák evolúciós folyamatokra, 

irányokra. 
 
Melyek a gazdálkodás 

szempontjából legfontosabb 

állatcsoportok? Milyen gazdasági 

és környezeti hatása van a 

nagyüzemi állattenyésztésnek? 

Milyen alternatív gazdálkodási 

módok vannak? 

Halászat, haltenyésztés. 

Vadállomány, vadgazdálkodás. 

Húshasznosításra tartott állatok.  

Tejtermelés, tejtermékek, 

fogyasztásuk előnyei. Az állatte-

nyésztés biológiai alapjának 

jelentősége. A takarmány-

termesztés, hulladékelhelyezés 

környezeti hatása. 
 
Miért tartunk társként, 

kedvtelésből állatokat? Melyek az 

állattartás elemi szabályai, 

törvényi keretei? 

A kutya és az ember együttélése, 

kutyatartási szokások, szabályok. 

Egyéb társ- és hobbiállatok, 

tartásuk módjai (halak, madarak, 

hüllők tartása). Az etikus 

állattartás elvei, törvényi 

szabályozása. Az állatvédelmi 

törvény főbb elvei, előírásai. 
 
Mit tanulhat a technika az 

állatoktól? 

A bionika fogalma, területei, 

néhány fontosabb alkalmazás 

példája. 

Lényegi jellemzők 

megkülönböztetésén alapuló 

rendszertani csoportokba sorolás. 

 

Az állatvilág és az emberiség 

sokoldalú kapcsolatának belátása, 

a fenntarthatóság szempontjain 

alapuló attitűdök, szokások és 

gyakorlati készségek.  

 

Etikai elvek szélesebb 

értelmezése, kiterjesztése az 

állatokkal való bánásmód 

területére. 

Érvek és ellenérvek a 

hobbiállatok tartásával 

kapcsolatban. 

 

Ismeretterjesztő források 

feldolgozása a bionika 

témaköréből, az információk 

kritikus értelmezése a tanultak 

tükrében. 

Magyar nyelv és 

irodalom: a kutya szó 

nyelvi jelentésvilága, 

kapcsolódó jelentései.  

 

Etika: az élet tisztelete. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sejtlégzés, mitokondrium, embrionális és posztembrionális fejlődés, állati 

szövet és szerv, gerinctelen és gerinces állat, állattenyésztés, 

vadgazdálkodás, bionika. 
 
 

Tematikai egység 
Kapcsolatok az élők és élettelen között - Élőlények és 

környezetük 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Az időjárás és az éghajlat elemei, élettelen környezeti tényezők, 

tűrőképesség, faj, a fizikai környezet jellemzői (hőmérséklet, 

páratartalom, légnyomás). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életközösségek mint rendszerek vizsgálata, a természet erőinek és 

kölcsönhatásainak megismerése. Az életközösségek változásának, az 

anyagkörforgás folyamatainak megfigyelésén és vizsgálatán keresztül a 

ciklikus és lineáris változások megismerése. Természeti rendszerek 

leírására szolgáló módszerek használata terepen végzett vizsgálatok 

során. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Melyek az élővilág magasabb 
(egyed feletti) szerveződési 
szintjei? 
Populáció, társulás fogalma, 
jellemzői. A bioszféra szintje, a 
globális folyamatok iránya, 
jelentősége. 
 
Hogyan befolyásolják az élettelen 
környezeti tényezők az élőlények 
létfeltételeit? 
Az élőlények környezeti igénye 
(napfény, hőmérséklet, levegő, 
víz, talaj), a szárazföldi és vízi 
környezet sajátosságai. 
Környezeti eltartóképesség, 
tűrőképesség, korlátozó tényező, 
bioindikáció, indikátor szervezet 
fogalma, példái.  
 
Hogyan vizsgálhatók az 
életközösségek? Milyen 
kapcsolatok, kölcsönhatások 
működnek az együtt élő fajok 
között? Hogyan jellemezhető az 
élőlények komplex életfeltétel 
rendszere?  
Állapotjelzők és módszerek. Az 
életközösségek vízszintes és 

A rendszerek szemléletmódjának 

alkalmazása az élővilág 

egymásba épülő szerveződési 

szintjeinek értelmezésében. 

 

Az élettelen környezet és az 

élővilág közötti kölcsönhatások 

elemzése. 

Életközösségek vizsgálata 

terepen, a tapasztalatok rögzítése. 

 

Az élőlények egymásra gyakorolt 

hatásának vizsgálata 

megfigyelések és kísérletek 

alapján. Az élőlények 

életközösségekben játszott 

szerepének elemzése, 

összehasonlítása diagramok, 

képek, videók alapján. A 

biológiai hálózatok felépítésének 

és működésének bemutatása 

konkrét példákon. 

 

Életközösségek vizsgálata 

terepen, a tapasztalatok rögzítése. 

Az anyag, energia és információ 

szempontjainak alkalmazása az 

életközösségekben zajló 

Földrajz: földrajzi 

övezetesség; a föld 

gömbhéjas szerkezete, 

bioszféra; az éghajlat 

tényezői, a levegő és a 

felszíni vizek 

felmelegedése. 

 

Matematika: 

matematikai modellek 

(gráfok, függvények, 

függvényábrázolás, 

statisztikai elemzések); 

mennyiségekkel való 

műveletek. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

Erőforrások, termelési 

kultúrák, 

környezetátalakítás. 

A szikesedés és 

talajerózió mint 

történelemformáló 

tényezők; növényi, 

állati és emberi 
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függőleges elrendeződése. 
Populációs kölcsönhatások 
fogalma, példái. Niche fogalma, 
néhány példa. A szabad és a 
foglalt niche biológiai 
következményei. 
 
Milyen változások, folyamatok 
figyelhetők meg az 
életközösségekben? 
Példák az életközösségekben 
zajló anyagkörforgásra. 
Táplálékpiramis. 
Ciklikus folyamatok, egyirányú 
változások, véletlenszerű és 
kaotikus létszámingadozások. 

folyamatok értelmezésében. Az 

anyagi körfolyamatok és az 

energiaáramlás közötti különbség 

felismerése. A táplálékhálózatok 

felépítése, a táplálékpiramisok és 

a mezőgazdaság, élelmezés 

kérdései közötti összefüggések 

keresése. 

élősködők demográfiai 

hatásai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Populáció, társulás, ökoszisztéma, bioszféra, élőhely, niche, szimbiózis, 

predáció, élősködés, antibiózis, versengés, környezeti eltartóképesség, 

biodiverzitás, biomassza, táplálékpiramis, táplálkozási hálózat. 

 

 

Tematikai egység Érthetjük őket? - Az állatok viselkedése 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Az éghajlati alkalmazkodás példái az állatvilágban (biomok). 

Jelentősebb állatcsoportok lényegi jellemzői. Állati viselkedésformák, 

öröklött és tanult magatartás. Megfigyelés és kísérletezés célja és 

módszerei a biológiában. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az állati magatartás megfigyeléséhez és elemzéséhez szükséges 

alapfogalmak, szemléletmódok kialakítása. Viselkedésformák 

példáinak típusokba sorolása, a cél, forma és eredet kérdéseinek 

megválaszolása. A viselkedés és a környezet kapcsolatának 

megfogalmazásán keresztül az állati viselkedés alkalmazkodási 

folyamatként való értelmezése. Az emberi viselkedésre vonatkozó 

tanulságok és következtetések levonása.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Milyen szerepe lehet a 

viselkedésnek az állatok életében? 

Az állati magatartás funkciójának 

értelmezése, fontosabb területei és 

példái. 
 
Milyen formái, elemei lehetnek az 

állatok viselkedésének? 

A magatartás (mozgási) elemekre, 

egységekre bontása, 

Az állati viselkedésmódok 

motivációinak, alkalmazkodási és 

optimalizációs jellegének 

felismerése. 

Megfigyelt jellemzők alapján 

típusok felismerése, besorolás. 

 

Az állati viselkedés megfigyelése, 

a tapasztalatok rögzítése, 

elemekre bontás és összegzés. 

Testnevelés és sport: 

mozgásformák. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: verbális és 

non-verbális 

kommunikáció. 

 

Fizika: rezgések, 

hullámok, frekvencia; 
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mozgásmintázat fogalma, példái. 
 
Miben térnek el a magatartás 

öröklött, illetve tanult formái? 

Feltétlen reflex fogalma, példái. 

Öröklött mozgáskombináció 

jellemzői, feltételei (inger, 

kulcsinger, belső motiváció). A 

tanult magatartásformák 

jelentősége az alkalmazkodásban, 

optimalizációban. Társításos 

(feltételes reflex), operáns és 

belátásos tanulás. A megerősítés 

szerepe. 

Hogyan kommunikálnak az 

állatok? 

Az állati kommunikáció célja (pl. 

jelzés, figyelmeztetés, agresszió) 

és formái (pl. akusztikus, kémiai 

és vizuális jelzések). 

 

Milyen hasonlóságok és 

különbségek figyelhetők meg az 

állati viselkedés és az emberi 

magatartás között? 

Agresszió, önzetlenség, 

személyes tér, államalkotás 

jellegzetességei. A szocialitás 

megjelenése, a kultúra 

magatartást befolyásoló hatása. 

 

Az öröklött és tanult 

magatartásformák, tanulási 

típusok megkülönböztetése, 

típusokba való besorolás. 

A magatartás és az állatok 

környezethez való 

alkalmazkodása közötti 

összefüggés felismerése. 

 

Az állati kommunikáció 

módjainak felismerése konkrét 

magatartásmódok, viselkedési 

helyzetek esetében. 

 

Az állati viselkedés és az emberi 

magatartás bizonyos területeinek 

és elemeinek összehasonlításán 

alapuló következtetések, a 

hasonlóságok és különbségek 

felismerése. 

hang, ultrahang. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a csoportos 

agresszió példái az 

emberiség 

történelmében, a 

tömegek 

manipulásának 

eszközei. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: a 

reklámok hatása, 

szupernormális 

ingerek. 

 

Etika: csoportnormák, 

önismeret, énkép. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Reflex, kulcsinger, motiváció, adaptáció, tanulás, kommunikáció, 

agresszió, altruizmus, kulturális öröklődés. 

 

 

Tematikai egység Másfélmillió lépés Magyarországon... - A Kárpát-

medence élővilága 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás Környezet, szerveződési szintek, környezetszennyezés, életközösség, 

diverzitás 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hazához való kötődés erősítése Magyarország és a Kárpát-medence 

életközösségeinek megismerésével. Egyes környezeti problémák 

következményeinek megismerésén keresztül az emberi tevékenységnek 

a környezetre való hatásának a vizsgálata. Helyi környezeti problémák 

megismerése, felkészülés a figyelemfelhívásban és megoldásban való 

aktív szerepvállalásra. A természetes életközösségek, a biológiai 

sokféleség megőrzésével kapcsolatos értékszemlélet, felelősségérzet, 

attitűd és szokásrendszer fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Melyek a Kárpát-medence 

jellegzetes élőhelyei, életközösség 

típusai és társulásai? Miként 

védik élő természeti örökségünket 

nemzeti parkjaink? 

Vizes élőhelyek, fátlan 

társulások, fás társulások, erdő 

típusok. 

 

A magyarországi nemzeti parkok 

területi elhelyezkedése, 

jellegzetes tájai és védett értékei. 

A Kárpát-medence területén 

található jelentősebb 

természetvédelmi területek. 

 

Hogyan befolyásolja az emberi 

tevékenység az életközösségeket? 

Milyen veszélyek fenyegetik élő 

természeti értékeinket és mit 

tehetünk a védelmük érdekében? 

A Kárpát-medence természeti 

képének, tájainak néhány fontos 

átalakulása az emberi 

gazdálkodás következtében. 

Az emberi tevékenység 

életközösségekre gyakorolt 

hatása, a veszélyeztetés 

lehetőségei.  

Tartósan fenntartható 

gazdálkodás és pusztító 

beavatkozások példái. A 

természetvédelem törvényi 

szabályozása. 

Helyi cselekvési lehetőségek, 

civil szervezetek szerepe. 

Terepen végzett ökológiai 

vizsgálat során az életközösségek 

állapotának leírására szolgáló 

adatok gyűjtése, elemzése. A 

fajismert bővítése a vizsgált 

élőhelyek jellegzetesen magyar 

növényeivel és állataival. 

 

 

Helyi környezeti probléma 

felismerése, adatgyűjtés, 

cselekvési stratégia kialakítása. 

A lokális és globális 

megközelítési módok közötti 

kapcsolat felismerése az 

ökológiai rendszerek 

tanulmányozása során.  

Földrajz: a Kárpát-

medence, hazánk 

nagytájai, erózió, 

humusz. 

 

Kémia: műtrágyák, 

növényvédőszerek, 

rovarölőszerek. 

 

Matematika: 

grafikonok, mérés. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a Kárpát-

medence történeti 

ökológiája (fokos 

gazdálkodás, 

lecsapolás, 

vízrendezés, szikesek, 

erdőirtás és -telepítés, 

nagyüzemi 

gazdálkodás). 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

természetleírások. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Társulás, biológiai sokféleség, természeti érték, vizes élőhely, fás társulás, 

fátlan társulás, özönnövény, veszélyeztetettség, természetkárosítás, 

természetvédelem. 

 

 

d) A fejlesztés várt eredményei 

A biológiai szerveződési szintek ismerete, megfelelő kezelése a problémamegoldás 

során. Felépítés és működés összefüggésén alapuló magyarázatok, következtetések a növényi 

és állati szervezet megismerése során. Az autotrófia biokémiai lényegének és ökológiai 
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jelentőségének felismerése. A természetes élőhelyek típusainak, jellemzőinek lényegi 

ismerete, az egyes élőlénycsoportok környezeti igényével való kapcsolatba hozása. Az állati 

viselkedésmódok céljának, formáinak és eredetének, az állati közösségekben meghatározó 

társas kapcsolatok formáinak és funkcióinak ismerete. Etikai elvek alkalmazása az ökológiai 

problémák értelmezése és megoldása során. Aktív szerepvállalás és cselekvőképesség a helyi 

természeti értékek védelmében. A biológiai vizsgálatok megfelelő eszközeinek és 

módszereinek gyakorlati alkalmazása. Az internet és a könyvtár nyújtotta lehetőségek 

használata az önálló tanulás során. 

 

3. 11. évfolyam 

a) Általános célok 

E tanulási szakasz célja az emberi szervezet felépítésének és működésének, az ember testi 

és lelki egészségének, a természeti környezetbe való beilleszkedésének vizsgálata. Az 

elméleti háttér ismerete párosul a természettudományos gondolkodás módszereivel és a 

vizsgálódáshoz szükséges gyakorlati készségekkel, ezzel elősegítve a tanulás tanítását is. A 

mindennapi élettel való kapcsolódások az érdeklődés felkeltését és a tudás alkalmazását 

egyaránt szolgálják, egyben erősítik a gazdasági nevelést és a pályaorientációt. Megjelennek a 

biológiai szerveződés egymásba épülő szintjei, a különféle élő rendszerek és a közöttük lévő 

összefüggések. Megismerésük során a tanulók követik az anyag, az energia és az információ 

szempontjait, megfigyelhetik az állandóság és változás jelenségeit. Az ember minél mélyebb 

megismerése érdekében nem csak a testi felépítést, hanem a lelki alkatot, az önismerettel és a 

társas magatartással összefüggő problémákat is vizsgálják. Ezek a biológiai ismeretek 

megalapozzák a tanulók önismeretét és társas kultúráját, felkészítik őket testi és lelki 

egészségük tudatos fejlesztésére, megőrzésére. Ez a cél összekapcsolódik a másokért érzett 

felelősségvállalással, ezzel a közösségi érzést, a hazafias nevelést is erősítve. Az élettelen és 

az élő természet kapcsolatába, az életközösségek bioszféra szintjéig követhető felépülésébe és 

működésébe való bepillantás formálja az egyéni életvitelt, és kialakítja a fenntarthatóságot 

szolgáló közösségi cselekvésben való aktív állampolgári részvétel képességét.  

 

b) A tematikai egységek áttekintő táblázata 

 

Tematikai 

egységek 

sorszáma 

Tematikai egység órakeret 

1. Sejtjeinkben élünk - A sejt 8 

2. Szépség, erő, ügyesség - Az emberi test 12 

3. Szorgos szerveink - A szervezet anyagforgalma 15 

4. Védelmi vonalaink - Az immunrendszer és a bőr 6 

5. 
Egyensúly és alkalmazkodás - Az életműködések 

szabályozása 
14 
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6. 
Vagyok, mint minden ember… - Az ember egyéni és 

társas viselkedése 
9 

Szabadon tervezhető 8 

Összesen 72 

 

c) Tematikai egységek 

 

Tematikai egység Sejtjeinkben élünk - A sejt 
Órakeret 8 

óra 

Előzetes tudás 
A sejt felépítése, fontosabb sejtalkotók. Állati és növényi sejt 

megkülönböztetése. Szövet fogalma, típusai.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A sejt biológiai szerveződési szintként való meghatározása. Rendszer 

és környezet összefüggéseinek alkalmazása a sejt felépítésének és 

működésének magyarázatában. Felépítés és működés közötti 

összefüggések megértése, a szerkezet és a kémiai felépítés 

összekapcsolása. Anyag, energia és információ fogalmainak 

alkalmazása a sejtben végbemenő folyamatok értelmezése során. 

Állandóság és változás értelmezése a sejtben zajló folyamatok 

vonatkozásában.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek, 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Milyen sajátos fizikai-, kémiai 

jellemzői vannak a sejteknek? 

A környezet fizikai hatásai és az 

életlehetőségek közötti 

összefüggések. 

A víz biológiai szempontból 

fontos jellemzői. A sejtplazma, 

mint oldat.  

A környezeti koncentráció hatása.  

A sejteket felépítő szerves 

anyagok fontosabb típusai, 

sajátos biológiai funkciói.  

 

Hogyan működik a sejt, mint 

bonyolult vegyi üzem? 

Az enzimműködés lényege, 

jelentősége.  

A sejteket károsító fizikai és 

kémiai hatások főbb típusai. 

 

Az élő állapot fizikai 

feltételeinek, határainak 

meghatározása. Rendszer és 

környezet összefüggésének 

elemzése. 

Az élő rendszerek sajátos kémiai 

összetételének ismerete, a bennük 

végbemenő kémiai folyamatok 

szabályozottságának belátása.  

A fizikai hatások élőlényekre 

gyakorolt hatásának elemzése, 

egyszerű kísérletek elvégzése, 

értelmezése. 

 

Az élő rendszerek 

energiaszükségletének megértése, 

a sejtszintű energiaátalakító 

folyamatok lényegének ismerete. 

 

A sejtműködés 

Fizika: diffúzió, 

ozmózis; hő, 

hőmérséklet; 

elektromágneses 

hullámok, 

hullámhossz; energia 

fogalma, 

mértékegysége, formái 

és átalakíthatósága, 

potenciál, feszültség. 

 

Kémia: fontosabb 

fémes és nem fémes 

elemek; szerves 

vegyületek 

sajátosságai, 

csoportjai; kémhatás, 

pH; ion; oldódás, 

oldatok koncentrációja, 

kémiai kötés, katalízis, 
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Miért igényelnek a sejtek 

energiát? Hogyan juthatnak 

hozzá? 

A biológiai folyamatok 

energetikai összefüggései. Az 

ATP szerepe. 

Felépítő anyagcsere: 

fotoszintézis.  Lebontó 

anyagcsere: sejtlégzés, erjedés. 

A folyamatok alapegyenlete, 

energiamérlege. 

 

Hogyan képesek a szervezet 

sejtjei összehangolni a 

működésüket?  

A sejtmembrán jelforgalmi 

funkciója. A kémiai 

kommunikáció, anyagfelvétel és -

leadás módjai.  

szabályozottságának felismerése, 

általánosítása az élő állapotra. 

katalizátor. 

 

Matematika: a 

mennyiségi jellemzők 

kifejezése számokkal; 

a számok értelmezése 

a valóság 

mennyiségeivel, 

nagyságrendek; hossz-, 

terület-, felszín-, 

térfogatszámítás; 

halmazok használata, 

osztályokba sorolás, 

rendezés. 

 

Informatika: az 

információ fogalma, 

egysége 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Biogén elem, enzim, kicsapódás, lebontó és felépítő anyagcsere, 

sejtlégzés, erjedés, fotoszintézis, mitokondrium, zöld színtest. 

 

 

Tematikai egység Szépség, erő, ügyesség - Az emberi test 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

A gerinces testfelépítés alapvető jellemzői. Az ember fő testtájai, 

arányai és szimmetriái. Az emberi egyedfejlődés főbb szakaszai. A 

csont szöveti szerkezete, csontok kapcsolódási módjai. Az emberi 

csontváz fő elemei. A harántcsíkolt izomszövet felépítése. Az 

izomműködés alapvető mechanikai elvei. A törzs és a végtagok 

mozgásképességét kialakító szervrendszerek felépítése és működése. 

A mozgás és az egészség közötti alapvető összefüggések. A 

mozgásszegény életmód egészségkárosító hatása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ember megismerésével és egészségével összefüggő tudatosabb 

testkép kialakítása. A testképen alapuló önelfogadás erősítése. Az 

emberi mozgásképesség mélyebb megértése, a szervrendszerek 

felépítésének és működésének kapcsolatba hozása. A biológiai 

szerveződési szintek együttes kezelése a mozgásképességgel 

összefüggő magyarázatokban. A kémiai felépítés és a működés 

kapcsolatának értelmezése a csont és az izom vonatkozásában. 

Állandóság és változás szemléleti alkalmazása az izomösszehúzódás, 

az izommozgás és a mozgásképesség fejlődése esetében. A rendszeres 

testmozgás élettani hatásának ismeretén alapuló tudatos életmód iránti 
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igény kialakítása, erősítése. Az egészség megőrzendő értékként való 

tudatosítása. A testi és lelki egyensúly kapcsolatának, együttes 

jelentőségének elfogadtatása.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek, 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Milyen külsődleges, formai 

jellegek figyelhetők meg az 

emberi testen?  

Szimmetria, testtájak és arányok. 

A felegyenesedett testtartás, 

gerincoszlop alakja, tartáshibák. 

A testi jellegek eltérései, 

átlagértékek és szélsőségek. Az 

emberi rasszok jellemző testi 

jellegei.  

 

Milyen kép él bennünk a 

testünkről? El tudjuk-e fogadni a 

saját testünket? 

Testkép és lelki egyensúly 

összefüggése. A normál testsúly, 

testalkat megőrzésének 

fontossága.  

A megjelenés, a testkép 

módosításának lehetőségei, 

előnyök, mellékhatások, 

veszélyek. 

 

Milyen a csont összetétele, szöveti 

és szervi felépítése? Hogyan 

kapcsolódnak egységes 

rendszerré a csontjaink? 

A csont szilárdsága és 

rugalmassága, a kémiai összetétel 

és a szöveti-, szervi felépítés főbb 

jellemzői. A csontok formai 

típusai, kapcsolódási formái.  

 

Miként alakítják ki az izmok 

testünk mozgásképességét? 

A vázizmok összehúzódási 

képessége. A hajlító és feszítő 

Az emberi test szimmetria 

viszonyainak bemutatása, a fő 

testtájak megnevezése. Érvek 

gyűjtése a helyes testtartás 

fontosságáról. 

Az emberi fajra jellemző testi 

sokféleség okainak vizsgálata 

példákon. 

 

A saját testtel kapcsolatos 

ismeretek elmélyítése, képzetek 

formálása, tévképzetek felszínre 

hozása, korrigálása. Önismeretet 

fejlesztő csoportmunka feladatok.  

 

A csontok szerkezete, összetétele 

és funkciója közötti 

összefüggések felismerése. A 

csontok egymással és az 

izmokkal való kapcsolódási 

módjainak összefüggésbe hozása 

a mozgásképességgel. Metszetek 

és makettek használata. 

 

Az izomösszehúzódás szöveti 

szintű értelmezése. Az izomzat 

hierarchikus felépítésének, 

rendszerszerűségének 

felismerése. 

A szövet-, szerv- és 

szervezetszintű működések 

összefüggésbe hozása. 

Mechanikai elvek alkalmazása. 

A testi képességek, adottságok és 

a munkavégzés, munkaformák 

összefüggésének elemzése. 

 

Matematika: Halmazok 

használata; 

tulajdonságok 

kiemelése, analizálása. 

Szimmetria; forma, 

arányok 

összehasonlítása, 

osztályokba sorolása, 

rendezése különféle 

tulajdonságok szerint. 

 

Vizuális kultúra: 

formák arányviszonyai; 

vizuális reklámok. 

 

Földrajz: kontinensek 

földrajza, népek, 

népcsoportok. 

 

Fizika: sűrűség, 

szilárdság, 

rugalmasság; erő, 

munka, energia; 

egyszerű gépek. 

 

Kémia: a víz; kalcium 

és vegyületei; fehérjék; 

kolloid állapot. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

emberábrázolás a 

képzőművészetben, 

filmben és 

irodalomban; a divat. 

 

Testnevelés és sport: 
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izmok működése néhány példán. 

Az Emelőelv érvényesülése. Az 

izomerő és munka értelmezése.  

 

Milyen összefüggés van az 

életmód, munka és a 

mozgásszervrendszer állapota 

között? 

A fizikai terhelés hatása a 

csontozatra és az izomzatra. A 

munkaterhelés lehetséges hatása, 

az alkalmazkodás módja.  

 

Hogyan előzhetők meg a 

mozgásszervi megbetegedések, 

sérülések? Milyen elsősegély 

alkalmazható sérülések esetén?  

A mozgásszegény életmód káros 

következményei. 

Szűrővizsgálatok lehetősége, 

fontossága. 

A bemelegítés, erősítés, nyújtás 

biológiai alapjai, fontossága. 

Sérülések típusai, alapvető 

elsősegélynyújtási ismeretek. 

 

Hogyan növelhető a fizikai 

teljesítőképesség? 

Az edzés és a fizikai teljesítmény 

összefüggése. Étrend, 

táplálékkiegészítők, 

teljesítménynövelők - előnyök, 

hátrányok, veszélyek. 

Adatgyűjtés a mozgásszegény 

életmód egészségkárosító 

hatásairól. A rendszeres 

testmozgással kapcsolatos 

szokások és tapasztalatok 

felmérése az osztály tanulóinak 

körében.  

 

Az önvizsgálatok és rendszeres 

szűrővizsgálatok fontosságának 

belátása. 

A balesetmegelőzés teendőinek 

összegyűjtése különböző 

élethelyzetekben (pl. sportolás, 

házimunka, közlekedés). 

Elsősegélynyújtás megismerése a 

vizsgált baleseti sérülések 

körében. 

Az edzettség, fittség állapotának 

biológiai leírása, vizsgálata és 

értékelése. 

mozgáskultúra, 

prevenció, életvezetés, 

egészségfejlesztés; 

a helyes testtartás; 

gerincvédelem; a 

fittség jellemzői. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: testbeszéd, 

arcjáték. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Bilaterális szimmetria, testkép, testtartás, rassz, rasszjelleg, normál 

testsúly, túlsúly, elhízás, táplálkozási zavar, reflex, ízület, csontsűrűség, 

izom, ín, szalag, bemelegítés, nyújtás, izomösszehúzódás, relaxáció. 

 

Tematikai egység Szorgos szerveink - A szervezet anyagforgalma 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

Tápanyagok, a tápcsatorna szakaszai, emésztés és felszívódás. 

Élelmiszerminőség, a tudatos vásárlás szempontjai. Az egészséges 

táplálkozás étrendi összefüggései. Testsúlyproblémák okai és 

következményei.  
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Légutak, tüdő, légcsere és gázcsere. A sejtlégzés folyamata. A 

légzőrendszert veszélyeztető környezeti ártalmak és káros 

szenvedélyek. 

A vér összetétele, sejtes alkotói, biológiai szerepe. Vércsoportok. 

Nyirok, nyirokkeringés. A szív és a keringési rendszer felépítése és 

működése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az anyagforgalom beillesztése a szervezet egészének önfenntartó 

működésébe. A táplálkozás energiaviszonyaival kapcsolatos 

mennyiségi szemlélet alakítása. Az egészséges táplálkozást szolgáló 

szokások, értékrendek, gyakorlati készségek fejlesztése az emésztési 

folyamatok és a máj élettani szerepének megértésén, értelmezésén 

keresztül. 

A légzőrendszer felépítésének és működésének megismerésén 

keresztül a légzőrendszerre ható környezeti hatások felismerése, 

megbetegedésekkel való kapcsolatának megértése. A levegőminőség 

védelmére irányuló cselekvési lehetőségek felismerése, az 

egészségmegőrzést szolgáló attitűdök alakítása. 

Az anyagfelvevő, szállító és kiválasztó folyamatok rendszerszintű 

értelmezése. A szív- és érrendszeri betegségek kockázatainak 

felismerése, a megelőzést lehetővé tévő életmód megismerése, 

attitűdök fejlesztése. Elsősegélynyújtás elsajátítása alapvető 

vérzéseknél és szívmegálláskor. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek, 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mi történik az elfogyasztott 

ételekkel a szervezetünkben?  

A tápcsatorna szakaszai. Az 

emésztés fogalma, 

emésztőnedvek, a folyamat 

lépései. A tápanyagok 

felszívódása. A tápcsatorna 

mozgása. A máj elhelyezkedése és 

szerepe a szervezet működésében.  

 

 

 

Milyen okai és következményei 

lehetnek a túlsúlynak, az 

elhízásnak, illetve az 

alultápláltságnak? 

Testtömegindex, normál testsúly, 

túlsúly és elhízás következményei 

A tápcsatorna felépítése és a 

benne végbemenő folyamatok 

élettani céljának, fő lépéseinek 

értelmezése.  

A máj funkciójának elemzése. 

 

A normál testsúly megőrzése 

jelentőségének belátása, 

bizonyítékok gyűjtése a túlsúly 

és az elhízás kockázatairól.  

Életmódhoz igazodó 

étrendtervezés, ezzel 

kapcsolatos adatok, táblázatok 

kezelése, használata. 

 

A fontosabb emésztőszervi és 

anyagcsere-betegségek tünetei, 

kezelésük, az orvoshoz fordulás 

Kémia: Aminosavak. 

fehérjék szerkezete; 

katalizátor. Reakcióhő; 

lipidek, szteroidok, 

koleszterin; glükóz, 

keményítő, cellulóz; 

vas és vegyületei, 

komplex vegyületek; 

kémhatás, pH; 

oldószer, oldat; 

ionvegyületek; kolloid 

rendszerek, koaguláció; 

oldatok koncentrációja; 

ozmózis. 

 

Fizika: diffúzió; tömeg, 

súly; energia, munka; 

gázok nyomása, 



 

653 

 

és emelkedő kockázatok. 

Tápanyagok fajlagos 

energiatartalma. Az alultápláltság, 

éhezés jelei, következményei. 

 

Milyen minőségi szempontokat kell 

figyelembe venni a helyes 

táplálkozás érdekében? Mit jelent 

az élelmiszer összetétel és 

minőség? 

A kiegyensúlyozott, változatos 

étrend jelentősége. Fehérjebevitel, 

élelmi rostok, vitaminok forrásai, 

hatásaik és jelentőségük.  

 

Melyek a táplálkozással 

összefüggő gyakoribb 

megbetegedések, mit tehetünk a 

megelőzésük érdekében? 

Az élelmiszer higiénia fogalma, 

gyakorlati szempontjai. A normál 

bélflóra jelentősége. Élelmiszer 

allergia, felszívódási és emésztési 

rendellenességek. A tartós stressz 

emésztőrendszerre gyakorolt 

hatása. Az emésztőrendszer 

rosszindulatú daganatos 

megbetegedéseinek kockázati 

tényezői. 

 

Hogyan megy végbe a ki- és 

belégzés folyamata? Hogyan 

változik a be- és kilégzett levegő 

összetétele?  

A felső- és alsó légutak felépítése. 

A ki- és belégzés folyamata, 

légzőizmok.  

A gázcsere fogalma és feltételei. A 

hemoglobin szerepe, jelentősége.  

Vitálkapacitás, légzési 

perctérfogat fogalma.  

 

Melyek a gyakoribb légzőszervi 

szükségessége. Ismertető 

összeállítása a szájhigiéné és a 

rendszeres fogápolás helyes 

gyakorlatáról.  

 

A légutak és a tüdő felépítése 

alapján a bennük végbemenő 

élettani folyamatok értelmezése. 

A légcsere biomechanikai 

szempontú leírása. A gázcsere 

folyamatának és biológiai 

szerepének magyarázata. 

 

A fontosabb légzőszervi 

betegségek kockázatainak, 

tüneteinek összehasonlítása, 

azonosítása. 

Az egészséges környezettel, 

életvitellel kapcsolatos 

gyakorlati teendők 

összegyűjtése (pl. 

légzésvédelem, higiénia). 

 

A külső és a belső környezet 

értelmezése, a szabályozottság 

élettani jelentőségének 

felismerése.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vér összetételét, állapotát 

jellemző fontosabb adatok 

elemzése. 

áramlások; sűrűség; 

nyomás; diffúzió, 

ozmózis; elektromos 

áram. 

 

Testnevelés és sport: 

életvezetés, 

egészségfejlesztés. 

 

Földrajz: a Föld 

légköre; alapgázok és 

szennyezők. 
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megbetegedések, mit tehetünk a 

megelőzés érdekében? 

Levegőminőség jelentősége, 

jelentősebb légszennyező anyagok 

és szűrésük módjai. 

Kockázatok, kórképek, megelőzési 

és gyógyítási lehetőségek. 

 

Mi a szerepe a szervezet belső 

környezetét alkotó 

folyadéktereknek?  

Belső környezet fogalma, 

folyadékterek típusai, 

szabályozottságának élettani 

jelentősége.  

 

Miből áll, hogyan keletkezik, 

hogyan és miért alvad meg a vér? 

A vér és a szövetközti nedv, ill. a 

nyirok keletkezése, összetétele, 

funkciói. A vér oldott és sejtes 

elemei. A véralvadás élettani 

jelentősége, a folyamat fő lépései 

és tényezői. A vérrög képződés 

kockázati tényezői és 

következményei. 

 

Hogyan működik a szívünk? Mi az 

erek feladata?  

A szív fölépítése, működésének 

szakaszai. A szívritmus, 

pulzusszám, pulzustérfogat és 

perctérfogat összefüggése. 

Értípusok, artéria, véna, kapilláris 

felépítése, funkciója.  Vérkörök. 

Vérnyomás fogalma, mérése, 

normál értékei. 

 

Hogyan szabályozza a szervezet a 

testfolyadékok összetételét, 

mennyiségét?  

A vese szervi felépítése, a 

vesetestecske részei, működése. A 

A véralvadás folyamatának és 

biológiai jelentőségének 

megértése, a trombózisos 

betegségekkel való 

összefüggésbe hozása. 

 

Az érrendszer és a szív 

felépítésének, a bennük 

végbemenő élettani folyamatok 

értelmezése. 

 

A vese felépítése, a benne 

végbemenő élettani folyamatok 

értelmezése. 

 

Ismeretterjesztő anyag 

összeállítása a szív és 

érrendszeri betegségek 

megelőzésének lehetőségeiről, 

idejében való felismerése 

jelentőségéről, az ezzel 

kapcsolatos teendőkről. 

 

Alapfokú elsősegélynyújtási 

(különböző vérzések ellátása) és 

újraélesztési gyakorlat 

(helyzetfelismerés és 

beavatkozás). 
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vizelet képzése. A folyadékbevitel 

és a sófogyasztás összefüggése, a 

vérnyomásra gyakorolt hatásuk. 

 

Melyek a szív és érrendszeri 

megbetegedések kockázati 

tényezői, gyakoribb típusai? Mit 

tehetünk a megelőzésük 

érdekében? 

Érelmeszesedés, trombózis, 

infarktus, szélütés. Kockázatot 

jelentő élettani jellemzők Az 

érrendszer állapota és az életmód 

közötti összefüggések.  

 

Milyen elsősegélynyújtás 

alkalmazandó vérzések, 

szívműködési zavarok vagy 

keringésleállás esetén? 

Vérzéstípusok és ellátásuk. A 

fertőtlenítés fontossága. A 

szívinfarktus előjelei, teendők a 

felismerés esetén. Az alapvető 

újraélesztési protokoll. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tápanyag, élelmiszerminőség, étrend, energiatartalom, mennyiségi és 

minőségi éhezés, túlsúly, elhízás, tápcsatorna, emésztőenzim, emésztés, 

felszívódás, higiénia, allergia. 

Légcsere, gázcsere, légút, léghólyag, légzési perctérfogat, vitálkapacitás, 

hemoglobin, gége, hangszalag, allergia, asztma. 

Belső környezet, folyadéktér, szabályozott állapot, vér, nyirok, véralvadás, 

trombózis, artéria, véna, vérkör, kamra, pitvar, szívbillyentyű, szívciklus, 

perctérfogat, vérnyomás, homeosztázis, újraélesztés. 

 

Tematikai egység Védelmi vonalaink - Az immunrendszer és a bőr 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

A vér összetétele, vérsejttípusok. A fehérvérsejtek feladatai. Nyirok, 

nyirokkeringés, nyirokszerv fogalma, funkciói. Belső környezet 

fogalma. Baktérium, vírus fogalma, megkülönböztetése. Fertőzés, 

járvány fogalma. Antibiotikumok hatása, jelentősége. A bőr 

felépítése, rétegei, függelékei. A bőr főbb funkciói. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az immunrendszer szerepének, jelentőségének felismerése. A 

saját/idegen megkülönböztetésen alapuló védelmi mechanizmus 

megértése. Az autoimmun folyamatok értelmezése néhány gyakoribb 
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betegség (pl. allergia) példáján. A rákbetegségek és az 

immunrendszer állapota közötti összefüggés megértése. Az 

immunrendszert erősítő, egészséges életmód jellemzőinek ismerete, 

alkalmazást segítő attitűdök erősítése. A bőrt veszélyeztető hatások 

felismerése, a megelőzést szolgáló életviteli szokások, ápolási 

eljárások megismerése. A testi-lelki egészség megőrzése iránti igény 

erősítése, a személyes felelősség tudatosítása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hogyan győzi le szervezetünk a 

fertőzéseket? Miért következhet 

be az átültetett szervek 

kilökődése? 

A veleszületett immunitás 

fogalma, folyamata. Gyulladás. A 

szerzett, specifikus immunitás 

jellemzői. A nyiroksejtek típusai 

és funkciói. Antigén és antitest 

fogalma, reakciója.  

 

Miért van szükség a 

védőoltásokra? Mi a 

magyarázata a védőhatásuknak? 

Kórokozó, fertőző és megbetegítő 

képesség, helyi és világjárvány. 

Passzív és aktív immunizálás. Az 

immunizálás közegészségügyi 

előnyei. Gyakoribb védőoltások. 

 

Mi gyengíti és mi erősíti 

immunrendszerünket? Milyen 

következménye lehet a 

meggyengült immunvédelemnek?  

Az immunrendszer és a lelki 

állapot közötti összefüggés. A 

tartós, nem kezelt stressz 

immunvédelmet gyengítő hatása. 

A HIV fertőzés és az 

immunrendszer gyengülése 

közötti összefüggések, az AIDS 

betegség. Az allergia és az asztma 

immunológiai háttere.  

Az immunrendszer területeinek, 

komponenseinek és működésének 

összefüggésbe hozása. 

 

Alapvető közegészségügyi és 

járványtani ismeretek 

alkalmazása a mindennapi 

életvitelben. A védőoltások 

indokoltságának elfogadása, 

hatékonyságuk biológiai 

magyarázata. 

 

A testi és lelki egészség közötti 

összefüggés belátása, biológiai 

érvekkel való alátámasztása. A 

tartós stressz kezelésével 

összefüggő, egészségmegőrzést 

szolgáló életvitel jellemzőinek 

összegyűjtése. 

 

A bőr funkcióinak beillesztése a 

szervezet szintű működésbe. 

Felépítés és működés szempontú 

folyamatértelmezés. 

 

Személyi higiéné biztosításával, a 

bőr ápolásával és 

egészségmegőrzésével 

kapcsolatos szokások, életmód 

tudatosulása. 

Kémia: fehérjék 

harmadlagos 

szerkezete; cukrok, 

poliszacharidok, 

lipidek; zsírok, 

kémhatás; mosó- és 

tisztítószerek. 

 

Fizika: hő, hőáramlás, 

párolgás; 

elektromágneses 

sugárzások spektruma, 

UV sugárzás, dózis. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: középkori 

járványok. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgáskultúra; 

prevenció, életvezetés, 

egészségfejlesztés; 

higiéniai ismeretek. 
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Milyen feladatokat lát el a 

bőrünk? Mit jelez testünk 

állapotából? 

A bőr funkciói. A bőr rétegei, 

szöveti felépítésük. Felépítés és 

működés összefüggései.  A bőr 

mikrobái, bőrflóra. Bőrhibák 

típusai, okai. A bőr regenerációja, 

sebgyógyulás. 

 

Hogyan ápolhatjuk a bőrünket? 

Melyek a bőr gyakoribb 

megbetegedései, mit tehetünk 

megelőzésük érdekében?  

A bőr higiénéje. Kiszáradás elleni 

védelem, táplálás.  

A bőrallergia okai, tünetei. A 

napsugárzás (UV) károsító 

hatása, a bőrrák felismerhetősége, 

veszélyessége.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fertőzés, járvány, veleszületett immunitás, szerzett immunitás, antigén, 

antigén felismerés, antitest, nyiroksejt, védőoltás, immunizálás; hám, irha, 

bőralja, szőrtüsző, verejtékmirigy, faggyúmirigy, érző idegvégződés, 

bőrallergia. 

 

 

Tematikai egység 
Egyensúly és alkalmazkodás - Az életműködések 

szabályozása 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 

Vezérlés és szabályozás fogalma. Mirigy fogalma, típusai. A 

vérkeringés, érhálózat, vér összetétele. Hormon fogalma, a hormonális 

szabályozás elvi alapjai (vércukorszint szabályozása). Az idegi 

szabályozás alapelve. Az idegszövet felépítése, előfordulása és 

funkciói. Elemi idegi folyamatok, ingerület keletkezése és vezetése. 

Környéki és központi idegrendszer megkülönböztetése. Reflex 

fogalma. Érzékek és érzékszervek, a szem és a fül felépítése. A 

gerincvelő elhelyezkedése, szerkezete és funkciója. Az agy részei, 

kapcsolatai és főbb funkciói. A stressz biológiai értelmezése. Az 

idegműködéseket befolyásoló, tudatmódosító szerek veszélyei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A külső és belső érzékelés összefüggésbe hozása a szabályozott belső 

állapottal. A hormonális szabályozás konkrét mechanizmusainak 

értelmezése. A teljesítményfokozó hormonális szerek veszélyeinek 

felismerése, használatuk elutasítása. Hormonális rendellenességre 
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visszavezethető betegségek, gyakoribb kórképek megismerése. Az 

idegi és hormonális szabályozás közötti kapcsolat felismerése. Az 

agyi funkciók hierarchikus egymásra épülésének felismerése. Az 

idegrendszeri megbetegedések kockázati tényezőinek felismerése, a 

gyakoribb betegségtípusok megismerése, a megelőzést szolgáló 

életmód- tanácsok elfogadása. A mentálhigiéné értelmezése, 

lehetőségeinek megismertetése. A tudatmódosító, függőséget okozó 

szerek elutasítása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek, 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hogyan képes a szervezet 

szabályozni belső állapotát? 

Vezérlés és szabályozás 

különbsége. A szabályozókör 

fogalma, elemei. A negatív 

visszacsatolás működési elve, 

biológiai szerepe.  

 

Milyen szabályozó rendszerek 

működnek a szervezetünkben? 

Milyen kapcsolat van közöttük? 

Az idegi és a hormonális 

szabályozás lényegi jellemzői, 

különbségek, munkamegosztás. A 

hormonális szabályozás 

hierarchikus felépítése. Az 

idegrendszeri ellenőrzés 

érvényesülése, agyalapi mirigy 

hormonok, szabályozásuk és 

hatásaik. 

 

Melyek a szervezet belső 

egyensúlyára ható legfontosabb 

hormonok, hol termelődnek és mi 

a hatásuk?  

A hormonhatás jellemzői, hormon 

és receptor összefüggése. A 

vércukorszint szabályozása. A 

pajzsmirigy hormonjai, hatásuk. A 

kalciumszint szabályozása. A 

mellékvese hormoncsoportjai, fő 

hatásterületeik. 

Az élő állapot értelmezése, 

feltételeinek megfogalmazása. A 

szabályozottság jelentőségének 

felismerése.  

 

A hormonhatás megértése, a 

hormon-receptor kapcsolódás 

jelentőségének felismerése. A 

hormonális és az idegi 

szabályozás időbeli jellemzőinek 

és hatásterületeinek 

összehasonlítása. 

A rendszerszerűség, 

összehangoltság elemzése 

konkrét példán.  

 

A belső elválasztású mirigyek 

fontosabb hormonjainak 

megismerése, szabályozási 

területeinek és hatásainak 

azonosítása. 

 

Hormonzavarokkal összefüggő 

kórképek vizsgálata, a 

kockázatok és megelőzési 

lehetőségek felismerése. 

A teljesítményfokozó és 

izomtömeg növelő szerek 

használatának elutasítása. 

 

Különböző ingertípusok 

csoportosítása. 

Kémia: lipidek, 

szteroidok; peptidek; 

glükóz, glikogén; jód, 

komplex vegyületek; 

kalcium és vegyületei; 

a molekulák 

szerkezete, ionok. 

 

Fizika: elektromosság, 

töltéshordozó; 

potenciál, feszültség; 

látható fény, domború 

lencse képalkotása, 

törésmutató; rezgések 

és hullámok, 

hullámtípusok, 

hullámjelenségek, 

hullámhossz és 

frekvencia. 

 

Testnevelés és sport: 

prevenció, 

egészségvédelem, 

teljesítményfokozó 

szerek veszélyei; 

motoros képességek, 

relaxáció. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

baleseti veszélyek, 

kockázatok. 
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Mely rendellenességek, 

betegségek vezethetők vissza 

valamely hormonális zavarra?  

A szerzett cukorbetegség 

kockázati tényezői, felismerése, 

lehetséges következményei és 

kezelésük. Növekedési 

rendellenességek. Pajzsmirigy 

betegségek. Hormonok, 

hormonhatású szerek a 

környezetünkben, lehetséges 

veszélyek. A hormonális dopping 

módszerei, veszélyei. 

 

Hogyan működnek az 

idegsejtjeink?  

Az idegsejt felépítése. Inger, 

ingerület, ingerküszöb fogalma. 

Idesejtek kapcsolódása, a kémiai 

szinapszis, serkentés és gátlás. A 

szinapszisok működésére ható 

drogok, mérgek.  

 

Mi a gerincvelő szerepe az idegi 

szabályozásban? 

A gerincvelő felépítése, 

elhelyezkedése, kapcsolatai, 

funkciói.  Reflexkör fogalma. 

Szomatikus és vegetatív 

gerincvelői reflexek.   

 

Hogyan képesek érzékszerveink a 

környezeti ingerek felfogására? 

Mit tehetünk, érzékelési 

képességeink megőrzése 

érdekében? 

A szem felépítése, a látás 

folyamata, jellemzői. 

Alkalmazkodás a változó 

távolsághoz és fényerőhöz. A fül 

felépítése, a hallás és 

egyensúlyozás folyamata. A 

 

A reflexes szabályozás elvének 

megértése, reflextípusok 

összehasonlítása. 

Reflexkör felépítése és 

működése közötti kapcsolat 

értelmezése. 

 

Az érzékszervek felépítése és 

működése közötti összefüggés 

elemzése, megértése. 

Érvelés az érzékszervek 

egészségmegőrzését szolgáló 

életvitel, az egészséges környezet 

igénylése, az ahhoz való jog 

érvényesítése témájában. 

 

Szomatikus és vegetatív 

szabályozás megkülönböztetése, 

a vegetatív szabályozás 

területeinek, módjainak és 

funkciójának értelmezése. A 

szabályozás elemzése egy 

példán. 

 

Felépítés és működés 

kapcsolatba hozása a 

legfontosabb agyi területek 

esetében.  

 

A gyakoribb idegrendszeri 

zavarok, rendellenességek és 

megbetegedések azonosítása, a 

megelőzés és gyógyítás 

lehetőségeinek összegyűjtése. 
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kémiai érzékelés. Észlelés és 

érzékelés különbsége, az agy 

szerepe az érzékelésben. 

Szemhibák és látásjavító 

eszközök, módszerek. A 

halláskárosodás kockázatai. 

Zajártalom.  

 

Hogyan alkalmazkodik 

szervezetünk a testi és lelki 

terheléshez? Mi történik pihenés, 

feltöltődés során? 

Vegetatív szabályozás fogalma, 

funkciója, szabályozási területei. 

Szimpatikus és paraszimpatikus 

működés.  

 

Hogyan születnek érzelmeink, 

gondolataink? Hol őrizzük 

emlékeinket, tanult 

képességeinket?  

Az agy részei. Agyidegek. 

Agykéreg, kéreg alatti magvak, 

fehérállomány. Értelmi és érzelmi 

működés, memória. Éberség és 

alvás ritmusa. 

 

Milyen idegrendszeri zavarok, 

rendellenességek és 

megbetegedések fordulhatnak 

elő? Mit tehetünk megelőzésük 

érdekében? 

Idegrendszeri sérülések okai, 

gyakoribb esetei és 

következményei. Fejlődési 

zavarok, rendellenességek, 

fogyatékosság. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vezérlés, szabályozás, negatív visszacsatolás, hormon, receptor, belső 

elválasztású mirigy, szteroid, agyalapi mirigy-, pajzsmirigy-, 

hasnyálmirigy-, mellékvesehormon, idegsejt, inger, ingerület, szinapszis, 

gerincvelői reflex, szomatikus és vegetatív idegrendszer, szimpatikus és 

paraszimpatikus működés, érzékelés, érzékszerv, nagyagy, kisagy, 

agytörzs, agykéreg. 
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Tematikai egység 
Vagyok, mint minden ember… - Az ember egyéni és 

társas viselkedése 

Órakeret 9 

óra 

Előzetes tudás 

Az ember testi és szellemi fejlődésének szakaszai, főbb jellemzői. 

Tanulástípusok. Az állatok társas viselkedése (agresszió, 

ivadékgondozás). A személyiség összetevői, értelmi képességek, 

érzelmi adottságok. Szerepek a családban, a társadalomban. A 

viselkedési normák és szabályok szerepe. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az adott életkor pszichológiai jellemzőinek értelmezése 

kortárssegítők és szakemberek segítségével. Az önismeret, 

önelfogadás, társas együttérzés fejlesztése. A személyes felelősség 

tudatosítása, a szülő, a család, a környezet szerepének bemutatása a 

függőségek megelőzésében. A kockázatos, veszélyes viselkedések, 

függőségek okainak, elkerülésének, élethelyzetek megoldási 

lehetőségeinek értelmezése. Az orvoshoz fordulás céljának, helyes 

időzítésének megértése. Az emberi agresszió és összetartozás 

jellemzőinek, okainak, befolyásolása módjainak megismerése. Az 

emberfajták és kultúrák sajátosságainak és közös értékeinek 

fölismerése, más kultúrák elfogadásának és tiszteletének erősítése. A 

fogyatékkal élő emberek állapotának megértése, a segítő magatartás 

erősítése. A gondolkodási folyamatokat meghatározó tényezők, az 

érzelmi és az értelmi fejlődés kapcsolatának belátása. A tanulási 

képességekkel, folyamatokkal kapcsolatos alapismeretek és gyakorlati 

készségek fejlesztése. A motiváció, az érzelmi viszonyulás tanulással 

összefüggő jelentőségének felismerése, a pozitív attitűd erősítése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Miben közösek az emberi 

csoportok az állatokéval és miben 

különbözünk tőlük?  

Az emberi csoportokra jellemző 

társas viszonyok: utánzás, 

empátia, tartós kötődés, 

csoportnormák elfogadása és az 

ezzel kapcsolatos érzelmek 

kimutatása, a szabálykövetés és 

szabályteremtés példái. Az idegen 

csoportoktól való elkülönülés és 

az eltérő csoportok közti 

együttműködés biológiai háttere. 

 

Hogyan valósul meg az emberi 

viselkedésben a személyiség 

Az állati és emberi 

kommunikáció formáinak 

összevetése.  

Az állati és az emberi 

csoportokban uralkodó 

kapcsolatok összehasonlítása, 

csoportosítása. 

 

Bizonyítás, meggyőzés, művészi 

hatás, manipuláció, reklám, 

előítélet fölismerése. 

A tanulási képességet, 

hatékonyságot befolyásoló 

tényezők alapján 

következtetések levonása, 

tanulási szokások tudatosítása, 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Kommunikáció, 

metakommunikáció; az 

emberi kapcsolatok, az 

agresszió, 

segítőkészség, 

befogadás és 

kirekesztés irodalmi 

példái; szerelem és 

csalódás témái. Az 

érvelés módjai. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: az agresszor 
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értelmi és érzelmi kettőssége? 

Hogyan tanulunk? 

Az ember, mint megismerő lény. 

Az érzelmek biológiai funkciói. 

Az állatok és az ember tanulási 

képessége. Tanulási típusok. A 

tanulás és a memória kapcsolata. 

A motiváció, az érzelmi 

viszonyulás jelentősége a 

tanulásban. 

 

Mi ébreszti föl és mi gátolja az 

emberi együttműködés és 

agresszió formáit? Hogyan 

befolyásolják a közösség elvárásai 

egyéni életünket és egészségünket? 

Szociokulturális hatások. 

A depresszió, a feloldatlan, tartós 

stressz lehetséges okai, káros 

közösségi hatásai, testi hatásai, a 

megelőzés és a feloldás lehetséges 

módjai. 

 

Mit tehetünk mentális egészségünk 

megóvása érdekében? 

A lelki egészség fogalma. 

Élethelyzetek, krízisidőszakok 

előfordulása, kezelése. A 

segítségkérés és nyújtás 

lehetőségei a köz- és a civil 

szférában. A párkapcsolat és a 

munkahelyi közösség, a baráti 

kapcsolatok jelentősége. A 

tevékenység, az alkotás és a 

személyi autonómia fontossága. 

Az orvoshoz fordulás 

szükségességének esetei. 

alakítása. 

 

Az agressziót és gondoskodást 

kiváltó tényezők 

összehasonlítása állatoknál és 

embereknél.  

 

Az egészség és betegség 

fogalmaira vonatkozó 

különböző szemléletű 

magyarázatok összevetése.  

Betegjogok, az alternatív 

gyógyászat lehetőségeinek és 

kockázatainak értelmezése. 

A kémiai és a viselkedési 

függőségek közös 

jellegzetességeinek bemutatása. 

fogalmának történeti 

megközelítése; 

történeti perek, 

előítéletek, 

propagandahadjáratok 

példái. 

 

Etika: emberi 

kapcsolatok; 

befogadás, kirekesztés; 

agresszió. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kötődés, empátia, agresszió, csoportnorma, verbális/nem verbális 

kommunikáció, stressz, deviancia, lelki egészség, megküzdés, függőség. 
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d) A fejlesztés várt eredményei 

A tanuló gyakorlatot szerez a fölépítés és működés kapcsolatának felismerésére és 

elemzésére a biológia különböző szerveződési szintjein. Képes lesz valamilyen élő 

rendszerben a működés törvényszerűségeit keresni, a funkciót a magasabb szerveződési 

szintben betöltött szerepként is értelmezni. Szemléletében megjelenik a folyamatokat jellemző 

történetiség, a modern biológia tudományát e két látásmód összekapcsolásaként látja. Olyan 

világképre tesz szert, amely megtartja a tudomány leíró módszereit és magyarázó erejét, 

egyben képessé válik a folyamatok és formák szerepének a természet egészében való 

elhelyezésére. Képet kap a Föld élővilágának gazdagságáról, természeti örökségünk 

jelentőségéről és veszélyeztetettségéről. Testi és lelki egészségét biológiai ismereteire 

alapozott, tudatosabb életmóddal képes megóvni. Tudása révén képessé válik az értékes 

hagyományok és az önpusztító szokások közti különbségtételre. A környezetet, a testi és 

szellemi egészségünket próbára tevő globális válság következményeinek felismerése, 

valamint biológiai ismeretei alapján a fenntarthatóságot szolgáló cselekvési késztetésekre és 

gyakorlati készségekre tesz szert.  

 

4. 12. évfolyam 

a) Általános célok: 

E tanulási szakasz célja az emberi szervezet felépítésének és működésének, az ember 

testi és lelki egészségének, a természeti környezetbe való beilleszkedésének vizsgálata. Az 

elméleti háttér ismerete párosul a természettudományos gondolkodás módszereivel és a 

vizsgálódáshoz szükséges gyakorlati készségekkel, ezzel elősegítve a tanulás tanítását is. A 

mindennapi élettel való kapcsolódások az érdeklődés felkeltését és a tudás alkalmazását 

egyaránt szolgálják, egyben erősítik a gazdasági nevelést és a pályaorientációt. Megjelennek a 

biológiai szerveződés egymásba épülő szintjei, a különféle élő rendszerek és a közöttük lévő 

összefüggések. Megismerésük során a tanulók követik az anyag, az energia és az információ 

szempontjait, megfigyelhetik az állandóság és változás jelenségeit. Az ember minél mélyebb 

megismerése érdekében nem csak a testi felépítést, hanem a lelki alkatot, az önismerettel és a 

társas magatartással összefüggő problémákat is vizsgálják. Ezek a biológiai ismeretek 

megalapozzák a tanulók önismeretét és társas kultúráját, felkészítik őket testi és lelki 

egészségük tudatos fejlesztésére, megőrzésére. Ez a cél összekapcsolódik a másokért érzett 

felelősségvállalással, ezzel a közösségi érzést, a hazafias nevelést is erősítve. Az élettelen és 

az élő természet kapcsolatába, az életközösségek bioszféra szintjéig követhető felépülésébe és 

működésébe való bepillantás formálja az egyéni életvitelt, és kialakítja a fenntarthatóságot 

szolgáló közösségi cselekvésben való aktív állampolgári részvétel képességét. 

 

b) A tematikai egységek áttekintő táblázata 

 

Tematikai 

egységek 

sorszáma 

Tematikai egység órakeret 

1. Az élet kódja - A biológiai információ és átörökítése 9 



 

664 

 

2. Új kezdetek - Szaporodás, szexualitás 7 

3. Kibontakozás - Biológiai evolúció 6 

4. Jövőnk a tét - Gazdálkodás és fenntarthatóság 6 

Szabadon tervezhető 3 

Összesen 31 

 

c) Tematikai egységek 

Tematikai egység Az élet kódja - A biológiai információ és átörökítése 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

A faj, a környezet (környezeti tényező) fogalma. A biológiai 

sokféleség példái a távoli tájak és a Kárpát-medence élővilágával 

kapcsolatban. Az ivaros szaporodás genetikai lényege. A sejt 

szerkezete és kémiai fölépítése. Vércsoport-antigének. A fehérjék 

szerkezete. Katalízis. Az öröklődés törvényei (Mendel). A faj 

fogalma 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tudományos gondolkodás mindennapi életben való hasznosságának 

belátása. A problémák tudatos azonosítása, feltevések megvizsgálása. 

A véletlen szerepének és a valószínűség fogalmának alkalmazása a 

betegségek kockázati tényezőivel összefüggésben. A tudományos 

ismeretszerzés folyamatának és eredményének kritikus értékelése (pl. 

géntechnológia). A tudománytörténeti folyamatok értelmezése a 

modellek, az elképzelések, az egymást váltó, illetve az egymást 

kiegészítő elméletek megszületéseként és háttérbe szorulásaként. A 

sugárzások élővilágra gyakorolt hatásának megismerése. Az orvoshoz 

fordulás szerepének, helyes időzítésének belátása az egészség 

megőrzésében. A véletlen szerepének és a valószínűség fogalmának 

alkalmazása (betegségek kockázati tényezői, mutáció, evolúciós 

folyamatok).  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mi magyarázza az öröklött 

tulajdonságok megjelenését vagy 

eltűnését?  

Gén és génváltozat fogalma. 

Mendel vizsgálati módszere, 

eredményei. 

Allélkölcsönhatások. Példa 

emberi tulajdonságok 

öröklődésére. Genetika betegség 

fogalma, példák egy génes 

típusokra. 

 A minőségi és mennyiségi 

A megjelenés (fenotípus) és az 

azt meghatározó biológiai 

rendszer (genotípus) 

megkülönböztetése, a 

változékonyság/változatosság 

okainak elemzése. 

Öröklött jelleg megjelenésének 

számszerű megadása.  

Minőségi és mennyiségi 

jellegek példáinak gyűjtése, 

összehasonlítása.  

 

Kémia: cukrok, 

foszforsav, 

kondenzáció; a 

fehérjék fölépítése. 

 

Fizika: 

elektromágneses és 

radioaktív sugárzások 

típusai. 

 

Matematika: 

valószínűség. 
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tulajdonságok öröklődése. A 

beltenyésztés kockázata és 

lehetséges előnyei. 

 

Milyen mértékben 

befolyásolhatja a környezet vagy 

a nevelés az öröklött jellegek 

megnyilvánulását? 

Több gén által meghatározott 

jellegek. A genetikai hajlam 

fogalma, néhány példája. 

Kockázati tényezők és gének 

kölcsönhatása. Az egyén és a 

társadalom együttélése öröklött 

hiányokkal (diéta). 

 

 

Mi magyarázza tulajdonságok 

csoportjainak együttes 

öröklését? Mi a szerepe és 

haszna a szexualitásnak a faj 

szempontjából (szemben az 

ivartalanul szaporodással)? 

A genetikai kapcsoltság és oka.  

A számtartó és a számfelező 

osztódás, a sejtciklus. 

Testi és ivari kromoszómák, a 

nemhez kötött öröklés jellemzői. 

 

Miből állnak, hol találhatók és 

hogyan működnek a gének?  

A nukleinsavak alapfölépítése. 

A DNS megkettőződése, 

információáramlás a fehérjék 

szintézise során (gén > fehérje > 

jelleg).  

A mutációk típusai, 

gyakoriságuk, lehetséges 

hatásaik, mutagén tényezők. 

 

Mi hangolja össze sejtjeink 

génműködését? Miért jönnek 

létre daganatos 

megbetegedések? Miért 

fejlődünk, öregszünk és miért 

halunk meg? 

A sejtek differenciálódása, a 

többsejtűek egyedfejlődése.  

Példa a génműködés 

A genetikai meghatározottság és 

az életmód általi 

befolyásolhatóság felismerése, 

összefüggésbe hozása. 

Az egészségért való személyes 

felelősség belátása. 

 

Az osztódások szerepének 

értelmezése a testi és ivarsejtek 

létrejöttében és a genetikai 

sokféleség fenntartásában.  

 

A nukleinsavak örökítő 

szerepének bizonyítása. 

Kódonszótár használata. 

Génmutáció következményének 

levezetése. Mutagén hatások 

kerülésének, ill. mérséklésének 

módjaival összefüggő 

lehetőségek gyűjtése. 

 

Szabályozott génműködés 

értelmezése.  

Daganatra utaló jelek 

fölismerése. 

Tények és érvek gyűjtése az 

őssejt kutatások céljával, 

jelentőségével és kockázataival 

kapcsolatban.  

 

Szempontok gyűjtése a 

különböző információforrások 

kritikus értékeléséhez. 

 

Tények és érvek gyűjtése a 

géntechnológia lehetőségeiről 

és kockázatairól; 

véleményalkotás a témával 

kapcsolatban. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: fejlődés, 

öregedés és halál 

témái az irodalomban; 

példák az emberi élet 

értékére; 

tudományos-

fantasztikus 

témakörök. 

 

Etika: a tudományos 

eredmények 

alkalmazásával 

kapcsolatos kérdések; 

környezeti etika. 
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szabályozottságára. A 

szabályozott működés zavara, 

daganatos betegségek. Az 

őssejtek lehetséges 

felhasználása. 

Tartós károsodás és regeneráció. 

Az öregedés lehetséges okai 

 

Hogyan, miért és milyen 

mértékben avatkozhat bele az 

ember a genom működésébe? 

A géntechnológia lényege, 

lehetőségei, kockázatai és 

néhány alkalmazása.  

A genomika céljai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gén, allél, domináns, recesszív, homo- és heterozigóta, hajlam, 

beltenyésztés, genetikai sokféleség (diverzitás). 

Kapcsoltság, kromoszóma (testi, ivari), mitózis, meiózis, mutáció, 

differenciálódás, őssejt, transzgén, GMO, genomika. 

 

 

 

Tematikai egység Új kezdetek - Szaporodás, szexualitás 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

Biológiai sokféleség fogalma. Ivartalan és ivaros szaporodási formák 

az állatvilágban. Az emberi szaporodással, szexualitással kapcsolatos 

alapfogalmak, szervrendszerek és működések. Az emberi életkorok 

fő jellemzői, a testi és lelki fejlődés lényegi lépései. Genetika: 

mitózis és meiózis, nemi kromoszómák. Élettan: hormonok 

hatásmechanizmusa, visszacsatolások.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az adott életkor jellemzőinek értelmezése. A pályaválasztást 

elősegítő önismeret fejlesztése. A születés előtti és utáni teljes emberi 

életút szakaszainak ismerete, értékeinek belátása. A nemi élettel 

kapcsolatos személyes felelősség felismerése, alapvető morális és 

egészségügyi szabályok betartása mellett szóló érvek bemutatása. 

Érvelés a tudatos családtervezés, a várandós anya felelősségteljes 

életmódja mellett.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mi magyarázza az ivaros úton 

létrejött utódok sokféleségét? 

Ivaros és ivartalan 

szaporodásformák az 

élővilágban. Növények ivartalan 

szaporítása. Klónozás. 

Ivarsejtek, megtermékenyítési 

Az ivartalan és az ivaros 

szaporodás előnyeinek és 

hátrányainak összevetése.  

Az ivarsejtek összehasonlítása. 

A ciklikus működések 

megértése.  

A családtervezés lehetőségeivel 

Földrajz: a 

kontinensek 

jellegzetes élővilága. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 
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módok a növény és állatvilágban 

(néhány példa). 

 

Mi a jelentősége a biológiai 

sokféleségnek? 

A genetikai sokféleség 

jellemzése (allélszám) és 

biológiai szerepe (nemesítés, az 

alkalmazkodás lehetősége). 

 

Mi okozza a férfi és nő 

biológiailag eltérő jellemzőit? 

Kromoszomális, elődleges és 

másodlagos nemi jellegek. 

A férfi és női ivarsejtek, 

ivarszervek felépítése, 

működése. A menstruációs ciklus 

hormonális szabályozása. 

Fogamzás és fogamzásgátlás, 

családtervezés.  

A megtermékenyülés, a méhen 

belüli élet fő jellemzői. 

A magzati élet védelme. 

Születés. A születés utáni élet fő 

szakaszainak biológiai jellemzői. 

kapcsolatos tájékozottság 

megszerzése.  

 

A biológiai sokféleségnek az 

élet általános értelmezéséhez 

való kapcsolása. 

 

Biológia ismeretekre alapozott, 

erkölcsi, etikai szempontú érvek 

gyűjtése a tudatos 

családtervezéssel kapcsolatban.  

ismeretek: a nemi 

különbségeket 

kiemelő, ill. az azokat 

elfedő szokások, 

öltözetek. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szerelem és 

szexualitás, család és 

a születés, az abortusz 

traumájának irodalmi 

feldolgozása; 

a gyermekkor és 

serdülés mint 

irodalmi téma. 

 

Etika: kapcsolatok, 

felelősségvállalás, az 

élet tisztelete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ivartalan és ivaros szaporodás, klónozás, tüsző, sárgatest, tüszőserkentő 

és tüszőhormon (ösztrogén), sárgatest serkentő és sárgatest-hormon 

(progeszteron), hím nemi hormon (tesztoszteron), ovuláció, menstruáció, 

megtermékenyülés, beágyazódás, magzat, méhlepény. 

 

 

Tematikai egység Kibontakozás - Biológiai evolúció 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
Élőlények és élőlénycsoportok alkalmazkodása környezetükhöz.  

Az alkalmazkodások evolúciós értelmezése. A fejlődés jellemzői az 

egyéni életben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az evolúció egyirányú folyamatként való értelmezése, a fajok 

megőrzésének fontosságára való figyelem felhívása. Az élővilág 

evolúciójáról alkotott elképzelések értelmezése az egymást váltó, 

illetve az egymást kiegészítő elméletek megszületéseként és háttérbe 

szorulásaként. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hogyan alkalmazkodnak az 

élőlénycsoportok a változó 

Az evolúciós gondolat 

változásának értelmezése. Az 

Fizika: kozmológia. 
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körülményekhez? Hogyan 

befolyásolható ez a folyamat?  

Az evolúció darwini leírása. A 

neodarwinista szemlélet lényege. 

A populációgenetikai modell. 

Szelekció típusok. A genetikai 

változatosságot növelő és 

csökkentő tényezők.  

 

 

 

Minek alapján következtethetünk 

a jelenből a múltra és mi 

jelezhető előre a jövőből?  

A fosszíliák értelmezése: az 

egykori élőlények 

rekonstrukciója, azaz a lelet 

kora. 

Biokémiai törzsfa. 

Rezisztens kórokozók, gyomok 

megjelenése és terjedése. 

Fajok, csoportok kihalásának 

lehetséges okai. 

 

Mikor és hogyan 

befolyásolhatják kis változások 

(pl. egyéni döntések) a jövőt 

meghatározó folyamatokat?   

Vitatott kérdések (irányultság, 

önszerveződés, emberi 

evolúció). 

A Gaia-elmélet lényege. 

evolúciós rendszerek általános 

leírása. Populációgenetikai 

folyamatok példáinak elemzése. 

 

Az evolúció közvetlen és 

közvetett bizonyítékainak 

összehasonlítása. 

Biokémiai törzsfa értelmezése. 

A módszerek korlátainak, 

feltételeinek elemzése. 

 

Érvek és ellenérvek 

összevetése. Információforrások 

kritikus felhasználása. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: A szelekció 

szerepe a növény- és 

állatnemesítésben. 

Ásatások, restaurálás, 

kormeghatározás. 

Népek és nyelvek 

rokonságának 

kérdése. 

Járványok 

történelemformáló 

szerepe. 

 

Művészetek, 

informatika: példák a 

technikai evolúcióra, 

stílusok, divatok, 

szokások, rítusok, 

nyelvek stb. 

átalakulásaira. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Kibontakozás (evolúció), kiválogatódás (szelekció), kövület (fosszília), 

korreláció, törzsfa. 

 

 

Tematikai egység Jövőnk a tét - Gazdálkodás és fenntarthatóság Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Ökológia: életközösségek, populációs kölcsönhatások, 

talajképződés. 

Genetikai sokféleség. A természetföldrajzi környezet és az élővilág 

összefüggései. Az éghajlati övek jellegzetes élővilága, 

életközösségei (biomok). Élőhelyek pusztulásának okai.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összetett technológiai, társadalmi és ökológiai rendszerek elemzése. 

Lokális és globális szintű gondolkodásmód fejlesztése. Evolúciós 

magyarázat keresése biológiai és ezzel összefüggő fizikai, földrajzi, 
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történelmi tényekre. Az ember szerepének kritikus vizsgálata. 

A környezeti kár, az ipari és természeti-időjárási katasztrófák 

okainak elemzése, elkerülésük lehetőségeinek bemutatása. Egészség- 

és környezettudatos magatartás kialakítása a hétköznapi élet minden 

területén, bekapcsolódás környezetvédelmi tevékenységekbe. Az 

ismeretek alkalmazása a fenntarthatóság és autonómia érdekében a 

háztartásokban, munkahelyi és lakókörnyezeti közösségekben. 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hogyan határozzák meg a 

természeti feltételek az emberi 

létet? Milyen gazdálkodási és 

életmódbeli formák 

fennmaradásunk feltételei? 

Önpusztító civilizációk és a 

természeti környezettel 

összhangban maradó 

gazdálkodási formák. Az 

ökológiai krízis társadalmi-

szemléleti hátterének fő 

tényezői. Ökológiai lábnyom. 

A természeti környezet 

terhelése: fajok kiirtása, az 

élőhelyek beszűkítése és 

részekre szabdalása, 

szennyezőanyag-kibocsátás, 

fajok behurcolása, 

megtelepítése, talajerózió. 

A környezeti kár fogalma, 

csökkentésének lehetőségei. A 

természeti értékek védelmének 

lehetőségei. 

 

Milyen hatásokat okoz a 

természetes életközösségekben az 

emberi tevékenység? Mit lehet 

tenni a veszélyek csökkentéséért, 

a károk mérsékléséért? 

A természetes vagy 

természetközeli 

életközösség/állapot értelmezése, 

helyi példái. Az emberi 

tevékenység hatásaira utaló 

változások. Az életközösség 

változásának követésére alkalmas 

A fenntartható gazdálkodás 

biológiai feltételeinek 

megfogalmazása. 

A természeti értékek 

fennmaradási feltételeinek 

elemzése. 

 

Az ökológiai lábnyom iskolai, 

illetve lakókörnyezetben való 

csökkentési lehetőségeinek 

összegyűjtése. 

Autonómia és együttműködés 

lehetőségeinek elemzése. 

 

Természetes életközösség 

megfigyelése, mérések 

elvégzése terepen, 

következtetések levonása, 

cselekvési szándék erősítése, 

tervkészítés. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: Történeti 

ökológia; civilizációs 

korszakváltások okai, 

az állat- és 

növénynemestés 

történelmi szerepe, 

helyszínei. 

Környezeti 

katasztrófák a 

történelemben és a 

jelenkorban. 

Példák nemzetközi 

egyezményekre. 

Globalizációs 

tendenciák és 

függetlenségi 

törekvések hátterének 

elemzése. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: ember és 

természet 

viszonyának 

megfogalmazásai.  

 

Földrajz: A település, 

az infrastruktúra 

elemei; a gazdaság 

területei; a 

mezőgazdaság 

technológiái. 

 

Etika: környezeti 
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állapotjelzők, indikátorok, a 

megfigyelés és mérés lehetőségei.   

etika kérdései. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Fenntarthatóság, biológiai sokféleség, ökológiai lábnyom, 

indikátorszervezet, erózió, kibocsátás, határérték, környezeti terhelés, 

degradáció. 

 

d) A fejlesztés várt eredményei 

A tanuló gyakorlatot szerez a fölépítés és működés kapcsolatának felismerésére és 

elemzésére a biológia különböző szerveződési szintjein. Képes lesz valamilyen élő 

rendszerben a működés törvényszerűségeit keresni, a funkciót a magasabb szerveződési 

szintben betöltött szerepként is értelmezni. Szemléletében megjelenik a folyamatokat jellemző 

történetiség, a modern biológia tudományát e két látásmód összekapcsolásaként látja. Olyan 

világképre tesz szert, amely megtartja a tudomány leíró módszereit és magyarázó erejét, 

egyben képessé válik a folyamatok és formák szerepének a természet egészében való 

elhelyezésére. Képet kap a Föld élővilágának gazdagságáról, természeti örökségünk 

jelentőségéről és veszélyeztetettségéről. Testi és lelki egészségét biológiai ismereteire 

alapozott, tudatosabb életmóddal képes megóvni. Tudása révén képessé válik az értékes 

hagyományok és az önpusztító szokások közti különbségtételre. A környezetet, a testi és 

szellemi egészségünket próbára tevő globális válság következményeinek felismerése, 

valamint biológiai ismeretei alapján a fenntarthatóságot szolgáló cselekvési késztetésekre és 

gyakorlati készségekre tesz szert.  
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XI. KÉMIA 

A. Általános célok, feladatok 
Alapdokumentumok: EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 6. sz. 

melléklet 6.2.08. – Kémia a szakközépiskolák 9–12. évfolyama számára.  

A kémiai alapműveltség az anyagi világ megismerésének és megértésének egyik 

fontos eszköze. A kémia tanulása olyan folyamat, amely – tartalmain és tevékenységein 

keresztül – az alapismeretek elsajátításán, illetve az alapvető logikai összefüggések 

felismerésén túl arra motiválja a tanulókat, hogy tudásukat a napi életüket érintő kémiai 

problémák kritikus végiggondolására alkalmazzák és igényt alakít ki arra, hogy azt a 

későbbiekben gyarapítsák. A kémiai alapműveltség birtokosaként a tanuló érzékennyé válik 

az anyagokkal kapcsolatos természettudományos problémákra, és ezek értelmezésében képes 

kémiai ismeretekkel kapcsolatos információk értelmezésére, érti a kémiai gondolkodásmód és 

a tudományos kutatások alapvető szemléletmódját. A kémia tanulása abban segít, hogy a 

tanuló felnőttként életvezetésével, otthona és környezete állapotával kapcsolatban 

megalapozott döntéseket hozzon, tudatos fogyasztóvá, felelős és kritikus állampolgárrá 

váljon, aki tudása révén védett az áltudományos, gyakran manipulatív információkkal, illetve 

a téves vagy hiányos tájékoztatással szemben. A kémiai alapműveltség révén érthető és 

értékelhető, hogy a kémiával kapcsolatos területek (egyebek mellett a kémiai alapkutatások, a 

vegyipar, a gyógyszer-, élelmiszer- és kozmetikai ipar) művelése milyen perspektívát jelent 

globális és nemzeti szinten, az egyéni életminőség változása, illetve a személyes karrier 

szempontjából. 

Ezért ez a helyi tantervi ajánlás a tanulók számára releváns problémák, jelenségek, 

folyamatok megfigyeltetésén, feltárásán alapul, ily módon alakítva ki a kémiával kapcsolatos 

természettudományos műveltséget. A tanterv tartalmi elemei gyakran összetettek, integrált 

szemléletűek, számos tantárgyközi kapcsolatot tárnak fel.  

A szakközépiskolában a kémia tantárgy keretében folyó személyiségfejlesztés a 

természettudományos nevelés egyik színtereként a hétköznapi életben hasznosulni képes 

tudás épülését szolgálja. A műveltségterület egyik aspektusaként – különösen az erősen 

adottságokra épülő szakmák esetén – hozzájárul, hogy lehetőség nyíljék a pályakorrekcióra, 

az eredményesebb átképzésre. 

Természettudományos tárgyként meghatározó szerepe van a gondolkodás 

fejlődésében, felvértezi a diákokat arra, hogy tudásuk, szemléletük eszközként szolgálhasson 

a mindennapi életben való eligazodás során, és hozzájáruljon egy minőségi életvitelhez. 

A tanulók a kémia tanulásán keresztül megismerik tudományosság kritériumait, 

ráébrednek a kémia mindennapi életünket átható, meghatározó szerepére. 

Az eredményes tanulás elképzelhetetlen az érzelmi azonosulás, a tevékenység okozta 

öröm, az alkotó munka motiváló ereje és a szellemi kaland élménye nélkül. Az aktív tanulási 

technikák természetes közeget nyújtanak a nevelési feladatok és a kompetenciafejlesztés 

számára, felkészítik a tanulókat a munka világában az önálló feladatmegoldásra és a csoportos 

együttműködésre. 

Végső cél, hogy a tanulók képessé váljanak a kémiai problémák önálló 

tanulmányozására. Az ismeret- és képességjellegű tudással együtt ki kell alakulnia a 

megfelelő beállítódásoknak is, melyek lehetővé teszik, hogy a tanuló képes és motivált is 

legyen a további fejlődésre. 

Az önálló tanulásra, önfejlesztésre való képesség az egyén egészséges 

érdekérvényesítésében, állampolgári, fogyasztói magatartásának minőségében mutatkozik 

meg, ami az egyén és a társadalom számára gazdasági tényezőként is megjelenik. 
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B. Szakközépiskola 9-10. évfolyam 

1. A helyi tanterv óraszámai 

 9. évfolyam 10. évfolyam 

Heti óraszámok: 2 1 

Évi óraszámok: 72 36 

 

2. 9-10. évfolyam korosztályi sajátosságai 

A 9-10. évfolyam a jelenségszintű kémiai tudás elmélyítésének, továbbépítésének és 

szervezettségében való kiteljesítésének időszaka. Ebben az időszakban a tanulók érzékenyek a 

környezetüket érintő jelenségekre, nyitottak az alkotótevékenységet, véleményformálást 

igénylő feladatokra, ugyanakkor kiszolgáltatottak a tudományosság látszatát keltő hatásokkal, 

az információözönnel szemben. 

A tananyag a jelenségek, a mindennapi élethez kapcsolódó problémák köré 

szerveződik, a diszciplináris tudáselemeket e témákba ágyazva sajátítják el a tanulók.  

A kémiai kompetenciát megalapozó első témaegységekben a szerkezeti alapok, összefüggések 

kerülnek fókuszba, melyek segítségével az anyagi világ s az ember mindennapi életének 

jelenségei magyarázhatók. Egyes fogalmak, jelenségek többször, új környezetben is hangsúlyt 

kapnak. 

A tanulási folyamatban meghatározó a szerepe a mindennapi élethelyzet kontextusát 

nyújtó, tanulói aktivitásra és a tanulói együttműködésre épülő tanulási formáknak. E tanulási 

környezet egyrészt a tudás társadalmi érvényességét alapozza meg, másrészt dinamikus, 

módszereiben változatos óraszervezés és az IKT-eszközök lehetőségeinek kihasználása révén 

lehetővé teszi a rendelkezésre álló időkeret hatékony kihasználását. A tanulók nyitottak a 

cselekvő tanulási formák, a mindennapi élet kérdésein alapuló feladatok, valamint a csoportos 

munkamódszerek iránt. A diákokat elkötelezettebbé teszi a tanulási folyamatban, ha aktív 

szerepet vállalhatnak a saját tudásuk építésében. Közreműködésük révén könnyebben 

felkelthető és fenntartható az érdeklődés, biztosabb a tárgyalt témákban és más kémiai 

kérdésben való további tájékozódást megalapozó, társadalmilag érvényes, továbbfejleszthető 

tudás felépülése. 

A diákok a természettudományos műveltség szerves részeként ismerik meg nemzeti 

szellemi és természeti értékeinket, a helyi tantervek pedig a szűkebb pátriához való kötődés 

erősítésével gazdagítják a tananyagot. 

A témák feldolgozása során a mindennapi életben használt vegyszerekkel végezhető, 

egyszerű vizsgálatok („cseppkísérletek”) állnak a középpontban. A tudás szerveződését, a 

gondolkodás fejlődését az elemző, összegző műveleteket igénylő, adatrendezést, 

csoportosítást, összehasonlítást, információátalakítást (pl. grafikonelemzés és -készítés), 

összefüggések értelmezését, analógiák meglátását igénylő feladatok teszik lehetővé. Egy-egy 

témában a hosszabb lélegzetű, önálló munkaszervezést igénylő feladatok is megvalósíthatók. 

A környező világról, benne a tudomány kérdéseiről szerzett ismeretek forrásai ma 

főként a média és az infokommunikációs eszközök. Az érdeklődés felkeltése, a tanulási 

környezet hitelessége és az önálló tájékozódás megalapozása érdekében elengedhetetlen, hogy 

a tanulók a természetes tanulási környezet részeként használják az IKT-eszközöket. 

Fontos megértetni a diákokkal, hogy a világ mediatizált ábrázolása nem azonos a 

valósággal. Az eseményeknek, jelenségeknek az alkotók által konstruált változatát látják, 



 

673 

 

ezért fontos a gyártási mechanizmusokban vagy az ábrázolási szándékban rejlő érdekek vagy 

kényszerek felfejtése.  

Az információforrások kritikus használatának megtanulása, a digitális és nyomtatott 

(képi, verbális) források értelmezése, a feladatok megoldása során létrehozott információk 

megjelenítése és bemutatása során a források használata, az önálló tanulás eszközrendszere 

mellett a kommunikációs képességek és a szépérzék is hangsúlyt kapnak. 

A csoportmunka hatékonyabbá teszi a kémiatanulást, ugyanakkor fejlődik a tanulók 

önismerete, együttműködési készsége, kommunikációs kultúrája is. A tanulók gyakorolják az 

együttműködést, az információk megosztását, a felelősségvállalást, idővel képessé válnak a 

csoportszerepekkel való azonosulásra, a munka megtervezésére, irányítására. 

Az érvek ütköztetésére épülő feladatok, viták modellezik a valós élethelyzeteket, 

melyekben fejlődik a véleményalkotás és az álláspont értelmezésének képessége.  

Az aktív tanulási módszerek alkalmazása felerősíti a fejlesztő értékelés jelentőségét, és 

új értékelési szempontok bevezetését veti fel a tudás értékelésében. A közös teljesítményre 

épülő összegző értékelés is mérlegelés tárgya lehet.  

Az egyéni és csoportos feladatmegoldás értékelése során egyaránt csiszolódik a 

tanulók ön-és társismerete, fejlődik a tudásukról alkotott képük, és egyben az önálló 

feladatvégzésre való képességük is. 

A kémia szerepe kiemelt a tanulók egészséghez és a környezethez való viszonyának 

formálódásában. A mindennapi jelenségek nézőpontjából közelítve a kémia tanulását, 

nagyobb esélyt nyerünk arra, hogy a tanuló életvitelére, az egészséghez, környezethez való 

viszonyára hatással legyen az iskolában megszerzett tudás. 

3. 9. évfolyam 

Tematikai 

egységek 

sorszáma 

Tematikai egység órakeret 

1. Egy csepp vízben 10 

2. „Kémiai koktélok” 4 

3. Változások 12 

4. Anyagok körforgásban 13 

5. Ember a Földön 7 

6. Az energia 12 

7. Ételek, tápanyagok 7 

Szabadon tervezhető 7 

Összesen 72 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A „kék bolygó”. A víz. Egy csepp vízben 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
A víz előfordulása, jelentősége a természetben, az emberi 

táplálkozásban, atom, molekula, ion, kémiai kötés. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A méretek, nagyságrendek világában való tájékozódási képesség 

fejlesztése az anyag, energia, információ szempontjából. Az anyagot 

felépítő részecskék és halmazstruktúrákat létrehozó kölcsönhatásaik 

megismerése, modellezés a felépítés és működés kapcsolata szerint.  

A periódusos rendszer jelentőségének feltárása, használata az anyagok 

szerkezete és tulajdonságai közötti összefüggés feltárására. 

Tények mérlegelése, véleményalkotás a kémiai eredmények és az 
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egészség, környezet kapcsolatában, az ember megismerése és egészsége 

szemszögéből. Magyar tudósok jelentőségének értékelése a kémiai 

eredmények megszületésében. IKT-eszközök alkalmazása képi és 

verbális információ feldolgozása során. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

A víz értékes természeti 

kincsünk.  

Mekkorák az atomok és a 

molekulák? 

 

Ismeretek: 

A víz földi előfordulása, 

jelentősége; az atomok, 

molekulák mérete. 

A víz földi előfordulásának, 

jelentőségének felismerése 

példák alapján. 

A méretek, nagyságrendek 

világában való tájékozódás 

egyszerű számítások alapján, a 

tájékozódás módszereinek 

megismerése (pl. egy vízcsepp, 

vízmolekula, a molekulát alkotó 

atomok nagyságrendi 

összehasonlítása, az tájékozódást 

lehetővé tevő eszközökkel 

összefüggésben). 

Biológia-egészségtan: 

a víz jelentősége az 

élő szervezetben, az 

élővilág 

evolúciójában; 

mérettartományok az 

élő szervezetben. 

 

Földrajz: felszíni, 

felszín alatti vizek, 

csapadékok, 

energiahordozók. 

 

Fizika: 

mikroszkópok. 

 

Matematika: 

nagyságrendek, 

valószínűségi 

szemlélet. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Hogyan változott a tudósok 

elképzelése az atomról? 

Milyen részecskékből épül fel az 

atom? Káros-e vagy hasznos is 

lehet a radioaktív sugárzás? 

 

Ismeretek: 

Az atommodellek fejlődése. 

Az atom felépítése. 

Az atommag (proton, neutron), 

izotópok, radioaktív átalakulás 

gyakorlati jelentősége. 

Magyar tudósok eredményei az 

atommaggal kapcsolatos 

jelenségekkel összefüggésben 

(pl. Szilárd Leó, Hevesy György, 

Teller Ede). 

A tudománytörténeti folyamatok 

értelmezése az egymást váltó 

modellek, megközelítések 

fényében konkrét példák alapján. 

Az atommag átalakulását és az 

elektronszerkezetet érintő kémiai 

reakciókat kísérő 

energiaváltozások nagyságrendi 

különbségének felismerése. 

A radioaktivitás gyakorlati 

alkalmazásainak mérlegelése az 

előnyök és veszélyek tükrében. 

Informatika: digitális 

modellek, animációk; 

információk keresése, 

feldolgozása. 

 

Fizika: az atommag 

szerkezete, 

radioaktivitás.  

 

Biológia-egészségtan: 

a radioaktivitás 

gyógyászati 

alkalmazásai. 

Problémák, jelenségek, Molekulák képződésének Vizuális kultúra; 
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gyakorlati alkalmazások: 

Mi tartja össze az atomokat? 

Hogyan épülnek fel a víz 

részecskéi? Mekkora az atomok 

és a molekulák tömege? 

 

Ismeretek: 

A vízmolekula, az elsőrendű 

kötés, a kovalens kötés. 

Molekulák képződése – az 

elektronburok héjas szerkezete, a 

periódusos rendszer 

atomszerkezeti alapjai, 

nemesgázszerkezet. 

A relatív tömeg.  

magyarázata a víz és néhány 

közismert anyag példáján (pl. 

CH4, NH3, CO2, I2). 

A molekulák térszerkezetének 

modellezése. 

matematika: térbeli 

alakzatok, 

szimmetriaviszonyok. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Csak vízmolekulából áll-e a 

„víz”? Mit tartalmaznak a 

természetes vizek? 

A sólepárlás, a só. 

 

Ismeretek: 

Természetes vizek összetétele, az 

ionok, kémiai jelölések. 

Az ionrácsos kristály, ionkötés.  

Természetes vizek összetételében 

a kémiai jelölések értelmezése. 

Egyszerű ionok képződésének 

értelmezése a periódusos 

rendszer alapján. 

Az összetett ionok 

összetételének, térszerkezetének 

értelmezése. 

Biológia-egészségtan: 

az ásványi sók 

jelentősége az élő 

szervezetben. 

 

Földrajz; történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a só 

természeti és 

gazdasági jelentősége. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szólások. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Mitől csúszik a jég? Miért magas 

a víz forráspontja? 

 

Ismeretek: 

Molekulapolaritás, másodrendű 

kötés, molekulamodellek. 

Molekulamodellek értelmezése, 

a molekulák polaritását, annak 

eltérését szemléltető vizsgálat 

megértése. 

Vizuális kultúra; 

matematika: 

szimmetria. 

 

Fizika: 

kölcsönhatások. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Hány molekula van egy csepp 

vízben? 

 

Ismeretek: 

Az anyagmennyiség egysége, a 

moláris tömeg. 

A vízmolekulák között kialakuló 

másodrendű kötések, a vízcsepp 

mint vízmolekulák halmazának 

értelmezése. 

Az első- és másodrendű kötőerők 

mértékének összehasonlítása az 

anyag, a víz változásaival 

összefüggésben (a vízmolekula 

átalakulása – halmazállapot-

változás). 

A mól és a moláris tömeg 

Fizika: 

halmazállapot-

változások. 

 

Matematika: 

hatványok, 

nagyságrendek, 

mértékváltás. 
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fogalmának megértése egyszerű 

számításokon. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Mérettartomány, kémiai részecske, kötőerő, mól, moláris tömeg. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A kék bolygó. A víz. „Kémiai koktélok” 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Molekula, kémiai kötések, vízoldékony és zsíroldékony anyagok, 

anyagelegyítés, heterogén rendszer. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az anyag mint részecskehalmaz tulajdonságainak magyarázata 

összetevőik és kölcsönhatásaik alapján, köznapi példák értelmezése a 

rendszerek, illetve a felépítés és működés szempontjából. Az anyagi 

rendszerekről szerzett tudás mélyítése.  

Együttműködés, kezdeményezőkészség, önismeret fejlesztése a 

problémamegoldás során. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Pl. víz, benzin párolgása, 

elegyedése; pl. jód oldódása az 

eltérő polaritású oldószerekben. 

Miért eltérő a folyadékok 

sűrűsége, forráspontja? 

 

Ismeretek: 

Halmazstruktúrák magyarázata 

összetevőik szerkezete és 

kölcsönhatásaik alapján: a 

molekulák polaritása, 

másodrendű kötőerők és a 

halmaztulajdonságok 

összefüggése. 

A molekulák polaritásának 

kiterjesztése apoláris anyagokra.  

A másodrendű kötőerők és a 

halmaztulajdonságok közötti 

összefüggés értelmezése kémiai 

vizsgálatok (párolgás, oldódás, 

sűrűség) és modellezés alapján 

(pl. benzin molekuláinak 

modellezése a metánnal). 

Biológia-egészségtan: 

polaritási viszonyok 

jelentősége az élő 

szervezetek 

felépítésében. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Azonos és eltérő polaritású 

anyagok elegyítése, heterogén 

rendszerek létrehozása. 

 

Ismeretek: 

Heterogén rendszerek a 

Tanulói vizsgálat alapján a 

megfigyelések szerkezeti 

magyarázata (pl. a már ismert 

vegyszerek használatával új 

kontextusban), hétköznapi példák 

keresése, elemzése, és/vagy 

hétköznapi jelenségek 

modellezése kémiai 

Földrajz: a 

kőzetburok, 

levegőburok és a 

vízburok folyamatai. 
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természetben, a mindennapi 

életben. 

rendszerekkel. 

(1) K Polaritás, másodrendű kötőerő, oldhatóság, heterogén rendszer. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A kék bolygó. A víz. Változások. 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Halmazállapot, halmazállapot-változás, oldódás, az oldatok összetétele, 

fizikai és kémiai változás, kémhatás, pH-skála, sav-bázis folyamat, 

közömbösítés, az égés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A felépítés és működés kapcsolatában az anyagok szerkezete és 

változásai közötti összefüggés elmélyítése. Az állandóság és változás 

tükrében az anyagáramlási folyamatokkal kapcsolatos jelenségek és 

gyakorlati jelentőségük megértése. A savbázis-fogalom és a 

redoxireakciók értelmezésének kiterjesztése a mindennapi életben 

jelentős példákon, az állandóság és változás, illetve a rendszerek 

szempontjából. 

Számolási készség fejlesztése az oldatok összetételével kapcsolatosan. 

Veszélyszimbólumok értelmezése, az anyagok körültekintő használata. 

Képi és verbális információ értelmezése, feldolgozása, megjelenítése. 

Együttműködési és kezdeményezőkészség fejlesztése csoportmunka 

során. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

A víz körforgása a természetben, 

csapadékok. 

 

Ismeretek: 

Halmazállapot-változások, 

állapothatározók. 

A halmaz szerkezetének 

összehasonlítása a különböző 

halmazállapotokban, a 

halmazállapot-változások 

magyarázata a kémiai kötések, a 

szerkezet megváltozásával az 

állapothatározók függvényében. 

A víz körforgásának, a 

csapadékok képződésének 

értelmezése, pl. az időjárási 

Földrajz: az időjárási 

jelenségek, 

csapadékok, felszíni 

és felszín alatti vizek, 

a vízburok. 

 

Fizika: halmazállapot-

változások, gázok 

állapotjelzői. 
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jelenségek lefordítása a „kémia 

nyelvére”: a jelenségek 

modellezése/animációk, képi 

információk értelmezése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Vizes oldatok a természetben és 

környezetünkben. Mitől sós a 

tenger? 

 

Ismeretek: 

Óceánok, tengerek, vizes oldatok 

összetétele. Diffúzió. Az oldódás, 

a hidratáció, az oldatok 

összetétele. Oldhatóság. 

Koncentráció, hígítás, 

töményítés, keverés. 

Az oldódásra és a diffúzióra 

vonatkozó megfigyelések 

vizsgálat során, a tapasztalatok 

magyarázata. 

Az anyagok oldhatóságának 

összehasonlítása. 

Oldatok összetételének 

értelmezése hétköznapi példákon 

(pl. ásványvizek összetétele, 

tengervíz sótartalma). Oldatokkal 

kapcsolatos információk 

keresése, feldolgozása: a kapott 

adatok összehasonlítása 

táblázattal (pl. a vér, egyes 

élelmiszerek összetételére 

vonatkozó adatok értelmezése, 

egyszerű számítások végzése az 

összehasonlításhoz). 

Biológia-egészségtan: 

a sejt és a szervezet 

anyagszállító 

folyamatai. 

 

Földrajz: az oldódás 

jelentősége a 

természeti 

folyamatokban. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Hogyan tehető ihatóvá a 

tengervíz? 

 

Ismeretek: 

Ozmózis. A tengervíz 

sótalanítása, anyagáramlás a 

biológiai hártyákon át. 

Az ozmózis jelenségének 

megfigyelésére alkalmas 

vizsgálat elvégzése, modellezése 

és magyarázata. A tengervíz 

sótalanításának lehetőségei és 

más mindennapi életben jelentős 

példa elemzése (pl. 

információgyűjtés és feldolgozás 

révén). 

Biológia-egészségtan: 

ozmózis. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Miben különbözik az oldódás és 

az olvadás? 

 

Ismeretek: 

Fizikai és kémiai változás. 

Az anyag szerkezeti változásának 

összehasonlítása a fizikai és 

kémiai változások során (pl. 

oldódás, halmazállapot-változás 

és a víz kémiai átalakulásával 

járó folyamat összehasonlítása). 

Biológia-egészségtan: 

homeosztázis, a sejtek 

környezete. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Színváltozások a természetben, a 

pH-érzékeny növényi festékek.  

 

Ismeretek: 

A vizes oldatok kémhatása, sav-

Sav-bázis folyamatok vizsgálata 

és magyarázata a disszociáció és 

a protonátadás elmélete alapján.  

Oldatok kémhatásának vizsgálata 

és magyarázata, a pH-skála 

értelmezése. 

Növényi festékek 

Fizika; biológia-

egészségtan: színek. 
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bázis folyamatok a mindennapi 

életben. 

A savbázis-fogalom kiterjesztése. 

A pH. 

színváltozásának megfigyelése, 

magyarázata. 

Az oldatok koncentrációjának és 

a pH kapcsolatának megértése 

vizsgálatokon keresztül. A 

mindennapi életben fontos 

(élettani és környezeti 

szempontból jelentős) erős és 

gyenge savak és sók 

kémhatásának vizsgálata, a 

kapott eredmények rögzítése, 

értelmezése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Mi történik az égés során?  A víz 

keletkezése és „bontása”. 

 

Ismeretek: 

A redoxireakció fogalmának 

kiterjesztése, a kémiai viselkedés 

és a periódusos rendszer 

összefüggései. 

Égési folyamat értelmezése 

kémiai vizsgálat során 

oxigénátmenet, majd 

elektronátmenet alapján. Az 

anyag kémiai viselkedésének 

értelmezése az elektronszerkezet, 

a periódusos rendszer alapján. 

A vízzel kapcsolatos 

redoxifolyamatok megfigyelése, 

értelmezésük. 

Biológia-egészségtan: 

sejtanyagcsere 

a

k 

Halmazállapot-változás, állapothatározó, diffúzió, ozmózis, 

protonátmenettel járó folyamat, elektronátmenettel járó folyamat. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A kék bolygó. Anyagok körforgásban 

Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás 

A periódusos rendszer és az elektronszerkezet kapcsolata, elem, 

vegyület, keverék, fizikai és kémiai tulajdonság, halmazállapot, 

állapothatározó, oldhatóság, kémiai egyenlet, savbázis reakció, 

redoxireakció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az anyag, energia, információ szempontjából az elemek és vegyületek 

előfordulása, kölcsönhatásai a természetben, jelentőségük, 

felhasználásuk. A felépítés és működés kapcsolatában a nagyobb 

biogeokémiai körfolyamatok kémiai alapjainak megértése, valamint a 

szervetlen vegyületek összetétele, szerkezete és tulajdonságai közötti 

kapcsolatok felismerése és alkalmazása. A periódusos rendszer 

összefüggéseinek felismerése és alkalmazása a magyarázatok során az 

anyag, kölcsönhatás, energia, információ szempontjából.  

Az emberi egészség vonatkozásában az anyagok használata során a 

veszélyjelek alkalmazása, az élettani hatások értelmezése. Képi és 

verbális információ értékelése, feldolgozása, esztétikus megjelenítése, 

IKT-eszközök használata. Együttműködés és kezdeményezőkészség, 

önismeret fejlesztése önálló és csoportos feladatmegoldás során. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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ismeretek 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Mire használható a periódusos 

rendszer? Tájékozódás az elemek 

birodalmában. 

 

Ismeretek: 

A periódusos rendszer 

anyagszerkezeti kapcsolatai. A 

hidrogén mint a világegyetem 

leggyakoribb eleme, szerepe a 

földi energiaszolgáltató 

folyamatokban. 

A periódusos rendszerben való 

tájékozódás, az anyag 

tulajdonságainak 

reakciókészségének 

összefüggései az 

anyagszerkezettel az eddig 

megismert anyagok példáján. 

A hidrogén megfigyelt 

tulajdonságainak magyarázata a 

szerkezettel összefüggésben. A 

hidrogén oxidációjának mint 

energiaszolgáltató folyamatnak 

az értelmezése. 

Magyar nyelv és 

irodalom; ének-zene; 

vizuális kultúra: 

ritmusok. 

 

Fizika; földrajz: 

csillagászat. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Lehetséges-e élet más 

bolygókon? 

 

Ismeretek: 

Más égitestek kémiai összetétele. 

Néhány más égitest kémiai 

összetételéről információ 

gyűjtése, feldolgozása. 

Földrajz; fizika: a 

Naprendszer. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Mi van a levegőben? 

 

Ismeretek: 

A levegő mint gáz; a gázok 

tulajdonságai és moláris 

térfogata. 

A levegő mint keverék. 

A levegő főbb összetevőiben 

megjelenő kémiai elemek és a 

mindennapi életben jelentős 

vegyületeik, anyagkörforgásuk a 

természetben, jellemző 

átalakulásaik, jelentőségük a 

természetben és a mindennapi 

életben, élettani hatásuk. 

Allotrópia az oxigén és ózon 

példáján. 

A gázok tulajdonságainak 

értelmezése modellek alapján. 

A gázok moláris térfogatának 

értelmezése egyszerű számításos 

feladattal (pl. benzinüzemű jármű 

CO2 kibocsátásának 

értelmezése). 

 

A levegő főbb összetevőit alkotó 

elemek és vegyületeik 

tulajdonságainak magyarázata a 

szerkezettel való összefüggésben. 

(Nitrogén, oxigén, szén és kén 

vegyületei (oxidok, főbb savak, 

bázisok és sók) és átalakulásaik, 

jelentőségük az 

anyagkörforgásban, a 

mindennapi életben.) 

Az allotrópia fogalmának 

megértése. 

 

Az anyagok tulajdonságainak és 

átalakulásainak megfigyelésére, 

modellezésére alkalmas 

vizsgálatok elvégzése. A 

veszélyjelek, biztonsági 

Fizika: a kinetikus 

gázmodell. 

 

Biológia-egészségtan: 

az ökoszisztémák, 

anyagok körforgása a 

természetben 

 

Földrajz: a kőzet-, a 

víz- és a levegőburok. 
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szabályok megértése, 

alkalmazása a tevékenység során. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Miért jóddal vagy hypóval 

fertőtlenítünk? A só mint a 

halogén elemek forrása. 

 

Ismeretek: 

Az óceánok, tengerek sótartalma, 

halogén elemek és a mindennapi 

életben jelentősebb vegyületeik 

előfordulása, előállítása, főbb 

jelentősebb fizikai, kémiai 

átalakulások (pl. a jód 

felfedezése, tulajdonságai, 

jelentősége, klóros víz, 

jelentősége, veszélyei, 

Semmelweis, a sósav, a fluor és a 

bróm előfordulása). 

Veszélyjelek. 

Összefüggés keresése a tárgyalt 

elemek és vegyületek fizikai és 

kémiai tulajdonságai, 

előfordulásuk és felhasználásuk 

között. 

 

Az anyagok tulajdonságainak és 

átalakulásainak megfigyelésére, 

modellezésére alkalmas 

vizsgálatok elvégzése. A 

veszélyjelek, biztonsági 

szabályok megértése, 

alkalmazása a tevékenység során. 

Informatika: 

információfeldolgozás 

és megjelenítés. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: ipari 

fejlődés, az életvitel 

változásai. 

 

Földrajz: kőzet- és 

vízburok. 

 

Biológia-egészségtan: 

környezeti tényezők. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

A Föld kincsei: a kőzetek, 

ásványok változatossága. 

Hogyan tárható fel az ásványok 

összetétele? 

 

Ismeretek:  

Néhány jelentősebb ásvány 

kémiai összetétele, szerkezete, az 

ásvány és a kőzet különbözősége, 

jelentősebb kőzetek kémiai 

összetétele (pl. karbonátok, 

szilikátok). Rácstípusok. 

Allotrópia. 

Az anyagok szerkezete, kémiai 

kötései, és fizikai és kémiai és 

élettani tulajdonságai közötti 

összefüggések magyarázata a 

kristályrács típusa szerint (pl. 

termésfém, kvarc, kalcit, 

terméskén, víz, grafit példáján). 

A rendszerek egymásba 

ágyazottságának megfigyelése, 

értelmezése. 

Ismert anyagok halmazba 

sorolása. Egyszerű fizikai és 

kémiai vizsgálatok (pl. 

keménység, oldhatóság, reakció 

savval). Képi és szöveges 

információkeresés- és 

feldolgozás. 

Földrajz: a 

kőzetburok, a talaj, a 

fémércek. 

(2) K

u

l

c

s 

Periódusos rendszer, elem, vegyület, keverék, atom, ion, molekula, első és 

másodrendű kötés, fizikai és kémiai tulajdonság, halmazállapot, 

állapothatározó, moláris térfogat, allotrópia, kristályrács, kolloid rendszer, 

oldhatóság, kémiai egyenlet, savbázis-reakció, redoxireakció 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A kék bolygó. Ember a Földön 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 
A víz- és levegőtisztaság. A természetes vizek és a levegő összetétele. 

Néhány szennyező forrás ismerete, megelőzés a mindennapokban, 
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helyes szokások. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A fenntarthatóság, a környezetei problémák és megoldásukat célzó 

egyéni és közösségi cselekvés lehetőségeinek belátása. Az előzetes 

kémiai tudás alkalmazása komplex összefüggésben. 

Véleményalkotás és érvelés, információfeldolgozás és esztétikus, 

szabatos megjelenítés IKT-eszközök felhasználásával. Önálló 

feladatmegoldás, kezdeményezőkészség és együttműködési készség, 

önismeret fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

A légkör összetételének 

megváltozása a Föld története 

során. 

Környezeti katasztrófák. 

 

Ismeretek:  

A földi légkör összetétele 

földtörténeti léptékben nem 

állandó.  

A kolloid állapot. 

A füstköd, az aeroszol, a füst és a 

köd fogalma.  

A légkör-, a víz- és a 

talajszennyeződés forrásai, 

cselekvési lehetőségek.  

A mezőgazdasági és ipari 

tevékenység levegő-, víz- és 

talajszennyező hatásai. 

Az egyéni életvitel hatásai a 

környezetre, mások 

életminőségére. 

Az ózon előfordulása és hatásai. 

Szén-dioxid-kvóta. 

Teendők szmogriadó esetén. 

Helyi (települési) probléma 

kémiai vonatkozásai (pl. 

vízgazdálkodás, közlekedés, a 

műtrágyák, növényvédő szerek, 

mosó- és mosogatószerek, 

gyógyszerek, valamint egyes 

szteroidok használatának 

szükségessége és/vagy 

veszélyei). 

Példa tanulmányozása, hogyan 

áll a kémia a klímatörténet 

kutatásának szolgálatában. 

A kolloid állapot jellemzőinek a 

nagy felületi megkötőképességre 

vonatkozó megfigyelése 

egyszerű vizsgálat során. 

A levegő-, a víz- és a 

talajszennyezés forrásainak, a 

szennyező anyagok típusainak és 

konkrét példáinak megismerése, 

vizsgálata.  

 

Cselekvési lehetőségek 

mérlegelése az egyén és 

közösség szintjén. 

 

Környezeti katasztrófák okainak 

és következményeinek, 

megelőzési lehetőségeinek 

tanulmányozása (pl. 

esettanulmányok elemzése, 

információgyűjtés és –

feldolgozás, képek, szöveges 

információk, táblázatok, 

grafikonok elemzése, készítése, 

poszterek, bemutatók készítése, 

vita). 

 

Egyszerű kémiai vizsgálatok 

tervezése a környezet állapotának 

jellemzésére, nyomon 

követésére, az adatok 

rendszerezése és értelmezése, az 

eredmények feldolgozása (képek, 

szöveges információk, 

táblázatok, grafikonok), 

Földrajz: a 

levegőburok, 

vízburok, a talaj, 

környezet-

szennyeződés. 

 

Fizika: üvegházhatás, 

sugárzások. 

 

Biológia-egészségtan: 

az ökoszisztémák, 

környezeti problémák. 

 

Informatika: 

információfeldolgozás

és –megjelenítés. 
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megvitatása, értékelése 

(poszterek, bemutatók készítése, 

kiállítás, vita). 

(3) K

u 

Ózonpajzs, kolloid rendszer, füst, köd, füstköd, aeroszol, szmogriadó, 

üvegházhatás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A kék bolygó. Az energia 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
Hőelnyelő és hőtermelő (endoterm és exoterm) fizikai és kémiai 

változások, az égés mint oxigénnel történő kémiai reakció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszerek vizsgálatával összefüggésben a kémiai reakciók feltételei, 

a katalizátorok szerepének megértése. Az állandóság és változás 

szempontjából reakciókat kísérő energiaváltozások értelmezése. A 

fenntarthatóság szemszögéből a földi rendszerek működéséhez 

szükséges energia biztosítása alapelveinek megértése. A 

környezettudatos magatartás fejlesztése az energiakérdésben. Magyar 

tudósok, feltalálók szerepének értékelése az élő szervezetek és a kémiai 

energiát hasznosító berendezések energiaátalakító folyamataiban. 

A mennyiségi szemlélet fejlesztése az energiával kapcsolatos 

számításokban. Képi és verbális információfeldolgozás és értelmezése, 

megjelenítése. Tények mérlegelése és érvelés. Egyéni feladatmegoldó 

készség és együttműködési készség, az önismeret fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Mitől megy végbe egy kémiai 

reakció?  

 

Ismeretek: 

A kémiai reakciók feltételei. A 

reakciósebesség, a 

reakciósebesség hőmérséklet-, 

felület- és koncentrációfüggése, 

katalizátorok. 

A fizikai és kémiai átalakulásokat 

kísérő energiaváltozások: 

hőelnyelő és hőtermelő 

folyamatok, az aktiválási energia 

és a reakcióhő. Az enzimek. 

A kémiai reakciók feltételeinek 

és sebességének vizsgálata a 

hőmérséklet, felület és a 

koncentráció függvényében (pl. 

tűzgyújtás példáján, a gyufa, 

hamuval kezelt és nem kezelt 

kockacukor égésének 

összehasonlítása). 

A kapott eredmények rögzítése, 

értelmezése. 

A hőmérséklet értelmezése a 

részecskék mozgási energiájával 

összefüggésben. 

 

Az energia-megmaradás 

törvényének alkalmazása kémiai 

folyamatokban.   

Diagramok értelmezése, 

készítése.  

Az aktiválási energia 

Fizika: a hőmérséklet; 

kinetikus gázmodell; 

energia, 

energiamegmaradás; 

hőleadás, hőfelvétel. 

 

Matematika: 

függvények, diagram 

értelmezése. 

 

Biológia-egészségtan: 

a sejtek működése, 

enzimek; a táplálkozás 

és az egészség 

kapcsolata. 
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mibenlétének értelmezése. 

A katalizátorok szerepének 

értelmezése kémiai reakciókon,  

a (bio)katalizátorok szerepének 

részecskeszintű magyarázata. 

Élelmiszerek energiatartalmának 

értelmezése a csomagoláson 

feltüntetet adat alapján. Az 

elhízás értelmezése a felvett 

élelem energiatartalma és a 

lebontással felszabadított energia 

viszonya alapján. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Miért mondják, hogy a földi élet 

fő energiaforrása a Nap? 

 

Ismeretek: 

A Nap mint a földön kialakult 

rendszerek meghatározó 

energiaforrása. A hidrogén 

oxidációjának szerepe az 

energiaszolgáltató 

folyamatokban. 

A Napban zajló magátalakulási 

folyamat és kémiai reakciók 

lényegének összehasonlítása.  

 

A fotoszintézis 

bruttófolyamatának értelmezése 

(szőlőcukor keletkezése). 

Fizika: magfúzió; 

csillagok 

energiatermelése. 

 

Biológia-egészségtan: 

fotoszintézis; az 

ökoszisztémák; a sejtek 

energiaszolgáltató 

folyamatai. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Az energiaátalakítás, 

energiatárolás problémája.  

 

Ismeretek: 

Redoxireakciók, galvánelem, 

akkumulátor. 

 

Magyar tudósok, feltalálók 

szerepe (pl. a sejtek oxidációs 

folyamatai: Szent-Györgyi 

Albert). 

A fosszilis energiaforrások 

előfordulásának keletkezésük 

feltételeinek feltárása. 

A sejtek biológiai oxidációja 

(szőlőcukor oxidációja) és a 

fosszilis energiaforrások (pl. 

benzin molekula) oxidációja 

közötti párhuzam értelmezése. 

 

A redoxifolyamatok értelmezése 

az energiaátalakításban 

(fotoszintézis, biológiai oxidáció, 

elektrokémiai folyamatok). 

A redoxi- és az elektrokémiai 

folyamatok (a galvánelemek és 

az akkumulátorok működésének) 

értelmezése a redoxireakciók 

iránya alapján; egyszerű 

galvánelemek, pl. gyümölcs- és 

zöldségelemek készítése. 

Földrajz: a kőolaj 

keletkezése; fosszilis 

energiahordozók. 

 

Fizika: elektrolízis, 

galvánelemek; magyar 

tudósok, feltalálók a 

technikatörténetben, pl. 

Galamb József, Csonka 

János, Bánki Donát.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Hogyan lesz a kőolajból benzin? 

Mi a jó benzin titka? Miből ered 

A szénhidrogén-molekulák 

térszerkezetének modellezése és 

a tulajdonságok megállapítása 

tanulói vizsgálat során, szerkezeti 

Fizika: energia. 

 

Matematika; vizuális 

kultúra: térbeli 
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az autót hajtó energia? 

 

Ismeretek: 

A kőolaj, a telített 

szénhidrogének szerkezete és 

jellemző kémiai reakciói, fizikai 

és kémiai tulajdonságaik, 

felhasználásuk és élettani 

hatásuk. 

Egyes szerves molekulák térbeli 

szerkezetének modellezése.  

Az izoméria jelentősége.  

értelmezésük. 

 

Az izoméria jelentőségének 

értelmezése pl. benzin 

minőségén, az oktánszám 

alapján.  

 

A kőolajlepárlás és az összetevők 

forráspontja közötti összefüggés 

megértése, a mindennapi életben 

legjelentősebb kőolajpárlatok 

példáján.  

A kőolajpárlatok 

energiaforrásként való 

felhasználás hátterének feltárása, 

az égés vizsgálata; a kémiai 

reakció magyarázata a kémiai 

kötésekkel, leírása 

reakcióegyenlettel egy adott 

összetevőre (egyenletrendezés). 

 

Az aktiválási energia és a 

reakcióhő értelmezése az 

elvégzett vizsgálat 

tapasztalataival összefüggésben. 

Energiadiagram készítése, 

egyszerű számítási feladat 

elvégzése az energiával 

kapcsolatos mennyiségi szemlélet 

fejlesztésére. 

alakzatok. 

 

Földrajz: 

energiaforrások, 

energiahordozók. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Miért nem olthatunk mindig 

vízzel tüzet? 

 

Ismeretek: 

Baleset-megelőzés, tűzoltás 

szabályai. 

A veszélyszimbólum és az anyag 

tulajdonságai kapcsolatának 

értelmezése. 

 

A tűzoltás ismérveinek 

értelmezése, egyszerű szemléltető 

vizsgálat végzése. 

Matematika: 

függvények ábrázolása 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

A kőolajkészletek végesek, 

ugyanakkor életminőségünk 

jelentősen függ a 

kőolajszármazékoktól. 

 

Ismeretek: 

Az energiahordozók 

(atomenergia, fosszilis 

Az energiaforrások, 

energiahordozók 

előnyeinek és hátrányainak 

mérlegelése a fenntarthatóság és 

az autonómia tükrében.  

Magyar tudósok szerepének 

feltárása az alternatívák 

kimunkálásban (Oláh György). 

Az energiatakarékosság 

módszereinek és az ismeretek 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: az 

energiahordozók 

szerepe a társadalmi 

folyamatokban. 

 

Földrajz: megújuló és 

nem megújuló 

energiaforrások. 
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energiahordozók, tápanyagok) 

felhasználásának környezeti 

hatásai. 

A zöld kémia törekvései, 

jelentősége, alapelvei. A 

jelentkező környezeti problémák 

megoldását célzó egyéni és 

közösségi cselekvés lehetőségei.  

alkalmazási lehetőségeinek 

felismerése és bemutatása a 

háztartásokra, kisközösségekre 

(pl. képi, szöveges 

információforrások értelmezése, 

feldolgozása, bemutatása, vita). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kémia a mindennapokban. Élelmeink kémiája. Ételek, 

tápanyagok 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás A szénhidrogének molekulaszerkezete, telítettség, izoméria. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A felépítés és működés kapcsolatában a biológiailag fontos vegyületek 

kémiai tulajdonságai és biológiai szerepének összefüggései közötti 

kapcsolat keresése. Az ember megismerése és az egészség 

vonatkozásában az élelmiszerek kémiai összetételében való alapvető 

tájékozódáshoz szükséges alaptudás felépítése. Az élelem minőségének 

mint az egészség legfőbb pillérének bemutatása. Az állandóság és 

változás szempontjából az élelmiszerek átalakítási és előállítási 

folyamatainak értelmezése kémiai reakciók és fizikai változások 

sorozataként. 

A fogyasztói, egészség- és környezettudatos magatartás fejlesztése. A 

médiatudatosság fejlesztése a vásárlási, fogyasztási szokásokkal 

összefüggésben.  

Képi és verbális információ feldolgozása és értelmezése, megjelenítése. 

Tények mérlegelése és érvelés. Egyéni feladatmegoldó készség és 

együttműködési készség, az önismeret fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

A sütés mint ősi konyhai praktika 

kémiai háttere. Hogyan hat a hő a 

fehérjék szerkezetére (pl. 

tojásfehérje melegítése)? 

 

Ismeretek: 

A fehérjék alapvető kémiai 

felépítése: egyszerű elemi 

felépítés bonyolult 

térszerkezetben. 

Organogén elemek, térszerkezetet 

A térszerkezet modellezése, a 

szerkezetet rögzítő kötések és 

szerepük értelmezése. 

A fehérjék szerkezete és 

funkciója közötti kapcsolat 

értelmezése. A hő hatásainak 

egyszerű vizsgálata a 

fehérjeszerkezetre, a koaguláció 

és a hőbomlás értelmezése. 

Biológia-egészségtan: 

a sejtek felépítése és 

működése; a 

táplálkozás; az ember 

evolúciója. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a tűzgyújtás 

szerepe. 

(4) K

u

l 

Reakciósebesség, aktiválási energia, reakcióhő, izoméria, szakaszos 

lepárlás, fosszilis energiaforrás, megújuló és nem megújuló energiaforrás, 

fenntarthatóság. 
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rögzítő első és másodrendű 

kémiai kötések. A monomer, 

polimer fogalma. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Mióta fogyasztunk kenyeret? A 

gabonafélék és társadalmi 

fejlődés. Milyen összetevőkből áll 

a kenyér? Hogyan mutatható ki a 

kenyér keményítőtartalma? 

Hogyan tárolódnak a testünkben a 

szénhidrátok? A vércukorszint. 

Mi a nem jól oldódó és lebontódó 

összetett szénhidrátok jelentősége 

a bélműködésben? 

 

Ismeretek: 

A tápanyagok csoportosítása, 

mennyiségi viszonyok. 

A táplálkozási szempontból 

legfontosabb szénhidrátok. 

A monomer és polimer fogalma 

(pl. glükóz, keményítő, glikogén). 

A funkciós csoportok (pl. 

szőlőcukor). 

A poliszacharidok oldhatósága, 

emészthetősége (biokatalízis) és a 

tápanyagként való hasznosulás 

összefüggése a vércukorszintre 

gyakorolt hatással kapcsolatban 

(elhízás, cukorbetegség).  

Az összetevők csoportosítása, 

makro-és mikrotápanyagok 

elkülönítése, nagyságrendi 

viszonyok megértése. 

A táplálkozási szempontból 

legfontosabb molekulák 

csoportosítása. 

A molekula szerkezete és 

tulajdonságai közötti összefüggés 

értelmezése egyszerű kémiai 

vizsgálatban (pl. oldhatóság, édes 

íz). A keményítő vizsgálata 

(jódreakció, oldhatóság). 

 

A vércukorszint biológiai 

jelentőségének és értékének 

kémiai értelmezése. Egyszerű 

számítási feladat segítségével a 

vércukorszint értékének és 

változásának megértése. 

 

A különböző poliszacharidok 

szerkezetének megismerésével 

összefüggés felismerése és 

értelmezése a molekulaszerkezet 

és a biológiai funkció között. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a 

neolitikum, 

mezőgazdasági 

forradalom. 

 

Informatika: 

információkeresés, -

értékelés és –

feldolgozás. 

 

Biológia-egészségtan: 

szabályozás, 

homeosztázis, 

egészséges 

táplálkozás. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Zsírok az élő szervezetekben. 

Miből áll és hogyan készül a 

margarin? Mitől avasodnak meg a 

zsírok és olajok? 

Miért jelentenek kockázati 

tényezőt a transzzsírsavak? Miért 

nélkülözhetetlen szervezetünk 

működéséhez a koleszterin? 

 

Ismeretek: 

A lipidek. 

A zsírsavak mint nagy 

szénatomszámú karbonsavak, a 

telítettség, az észter fogalma. 

Az addíció (pl. margarin 

A zsírok és olajok elkülönítése a 

halmazállapot alapján. A zsírok 

és olajok összetétele, fizikai és 

kémiai tulajdonságai és biológiai 

szerepük kapcsolatának 

értelmezése (oldhatóság, 

enzimatikus bonthatóság, 

energiatartalom).  

 

Az izoméria jelentőségének 

értelmezése a transzzsírsavak 

biológiai hatásának példáján. 

A koleszterin molekulájának 

jellemzői és biológiai szerepe 

közötti összefüggés értelmezése. 

Biológia-egészségtan: 

a táplálkozás, a bőr. 
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előállítása). 

Izoméria. 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Ásványi anyagok, nyomelemek. 

Az élelmiszerek ásványianyag- és 

nyomelem-tartalma, szerepük az 

élő szervezetben (pl. 

hemoglobin). 

Miért nélkülözhetetlenek a 

vitaminok? (Pl. enzimek 

felépítése, pl. C-vitamin szerepe 

az erek, bőr stb. kollagén 

rostjainak építésében, érrendszeri 

betegségek megelőzésében.) 

 

Ismeretek: 

Biokatalízis, minőségi 

táplálkozás, betegségmegelőzés. 

Szent-Györgyi Albert szerepe a 

C-vitamin hatásának leírásában. 

A C-vitamin vízoldhatóságának 

és antioxidáns hatásának 

magyarázata a 

molekulaszerkezettel egyszerű 

vizsgálat alapján. 

(Pl. kísérlettervezés növényi 

részek felhasználásával, a 

tudományos vizsgálatok 

alapkövetelményeinek 

megértése.) 

Biológia-egészségtan: 

az egészséges 

táplálkozás, építő- és 

lebontó folyamatok a 

szervezetben, enzimek. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Az élelmiszerek szín- és 

aromaanyagai. 

 

Ismeretek: 

Antociánok, terpének. 

Aldehidek, gyümölcsészterek.  

Funkciós csoportok. 

Antociánok, terpének (pl. karotin) 

molekulája és a szín kialakulása 

közötti összefüggés értelmezése. 

Fizika; biológia-

egészségtan; vizuális 

kultúra: a színek. 

(5) K

g 

Monomer, polimer, mikro-és makrotápanyag, funkciós csoport, telítettség, 

izomer. 

 

4. 10. évfolyam 

Tematikai 

egységek 

sorszáma 

Tematikai egység órakeret 

1. Ősi és modern praktikák 7 

2. Anyagok és szerkezetek 9 

3. Szépség és tisztaság 5 

4. Információ: kódok és üzenetek 4 

5. Mérgek és orvosságok 4 

6. A tudomány 3 

Szabadon tervezhető 4 

Összesen 36 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kémia a mindennapokban. Élelmeink kémiája. Ősi és 

modern praktikák 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 
Funkciós csoport, kémhatás, enzim, redoxifolyamat, heterogén és 

kolloid rendszer. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A felépítés és működés kapcsolatában a biológiailag fontos vegyületek 

kémiai tulajdonságai és biológiai szerepének összefüggései közötti 

kapcsolat keresése. Az ember megismerése és az egészség 

vonatkozásában az élelmiszerek kémiai összetételében való alapvető 

tájékozódáshoz szükséges alaptudás felépítése. Az élelem minőségének 

mint az egészség legfőbb pillérének bemutatása. Az állandóság és 

változás szempontjából az élelmiszerek átalakítási és előállítási 

folyamatainak értelmezése kémiai reakciók és fizikai változások 

sorozataként. 

 

A fogyasztói, egészség- és környezettudatos magatartás fejlesztése. A 

médiatudatosság fejlesztése a vásárlási, fogyasztási szokásokkal 

összefüggésben. 

Képi és verbális információ feldolgozása és értelmezése, megjelenítése. 

Tények mérlegelése és érvelés. Egyéni feladatmegoldó készség és 

együttműködési készség, az önismeret fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Ősi ételünk és ősi italok. Hogyan 

készül a kenyér és az alkoholos 

italok? (Pl. cukor átalakulása 

élesztőgombákkal.) 

Hogyan méregtelenít a máj? Mi a 

másnaposság kémiai oka? Mitől 

savanyodik meg a tej? A tejsav 

mint az izom és a 

tejsavbaktériumok, 

probiotikumok 

anyagcsereterméke. 

 

Ismeretek: 

Az alkoholok (etanol), aldehidek 

(acetaldehid) és karbonsavak 

(ecetsav, tejsav). Funkciós 

csoportok. 

Az alkoholos erjedés. 

Az etilalkohol enzimatikus 

Az etilalkohol vizsgálatán 

keresztül a fizikai és kémiai 

tulajdonságok értelmezése a 

felépítés, szerkezet 

függvényében.  

Az alkoholfogyasztás 

veszélyeinek feltárása. 

Az ecetsav fizikai és kémiai 

tulajdonságainak értelmezése a 

szerkezet függvényében, egyszerű 

vizsgálat alapján. 

A tejsav biológiai funkciójának 

kémiai értelmezése. 

Biológia-egészségtan: 

a tápcsatorna 

működése; a függőség; 

sejtek 

kommunikációja; 

baktériumok, 

élőlények közötti 

kölcsönhatások; a 

táplálkozás; a bőr. 

 

Testnevelés és sport: 

izomláz. 
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oxidációja acetaldehiddé és 

ecetsavvá.  

Az acetaldehid élettani hatása. 

Az ecet.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Modern italok. Hogyan 

keletkezik a buborék? 

 

Ismeretek: 

Az italkészítés mint lineáris és 

körfolyamatok, valamint 

egyirányú, illetve megfordítható 

folyamatok sorozata. 

A Le Chatelier-Braun-elv. 

Dinamikus kémiai egyensúly. 

A foszforsavas üdítőital 

kémhatásának vizsgálata a szén-

dioxid kiűzését követően. A 

kémiai változás értelmezése a 

kémiai egyenlet alapján. 

A szénsavas italokban 

végbemenő folyamatok 

értelmezése.  

 

A dinamikus egyensúly vizsgálata 

a nyomás és hőmérséklet 

megváltoztatásával. 

Az élelmiszerek, ételek kémiai 

összetétele és a biológiai 

szükséglet viszonyának 

értelmezése. 

Biológia-egészségtan: 

az egészséges 

táplálkozás. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Hogyan készül a tejszínhab? 

Mitől lesz lyukacsos a tészta? 

Hogyan készül és miért remeg a 

kocsonya? 

 

Ismeretek: 

Heterogén és kolloid rendszerek 

és előállításuk. 

Reverzibilis és irreverzibilis 

koaguláció. Kolloid oldat, gél 

állapot. 

Konyhai recept kémiai 

értelmezése. 

A sütőpor működési elvének 

értelmezése a szódabikarbóna 

bomlásának vizsgálatán. 

A kolloid összetevők 

koagulációja, a szilárd hab mint 

heterogén rendszer értelmezése.  

Kolloid oldat géllé alakulásának 

értelmezése. 

A hab kémiai értelmezése 

szerkezet-tulajdonság 

összefüggésében. 

Biológia-egészségtan: 

a sejt felépítése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

A tartósítás ősi praktikái. 

Miért szükséges adalékanyagok 

alkalmazása?  

Az élelmiszer tömegtermelés, 

élelmiszerbiztonság. 

 

Ismeretek: 

Diffúzió, ozmózis. 

Tartósítószerek.  

A nitritek és a nitrátok szerepe a 

gyorsérlelésű, tömegtermelésű 

élelmiszerekben (botulizmus).  

A szín- és aromaanyagok, 

A sózás, kandírozás, aszalás 

kémiai alapjainak egyszerű 

értelmezése vizsgálatok 

(modellkísérletek) segítségével. 

A dunsztolás elvének kémiai 

értelmezése. 

 

Az élelmiszerek címkéjén 

található feliratok értelmezése. 

Adatbázis használatával az 

összetevők és az esetleges 

kockázatok megállapítása. 

 

A tartósítószer kémiai összetétele 

és kémiai hatása közötti 

Biológia-egészségtan: 

az egészséges 

táplálkozás. 
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ízfokozók (glutamátok), 

édesítőszerek felhasználása. 

összefüggés egyszerű 

értelmezése. 

 

A mesterséges szín- és 

aromapótlás okainak értelmezése, 

mérlegelése.  

Az ízfokozók hatásának 

megértése. 

Az édesítőszerek működési 

elvének magyarázata. 

Lehetséges megoldások 

mérlegelése a problémát jelentő 

adalékanyagok kiváltására. 

(1) a

k 

Monomer, polimer, koaguláció, funkciós csoport, kolloid, dinamikus 

egyensúly. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kémia a mindennapokban. Anyagok és szerkezetek 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás Első- és másodrendű kötőerők, polaritás, kristályszerkezet. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A felépítés és működés vonatkozásában annak belátása, hogy a 

természetes és mesterséges anyagok tulajdonságai a szerkezet 

függvényei. Az anyagok elkészítésével, kultúrtörténetével kapcsolatos 

tudás gyarapítása.  

A hulladék csökkentését, másodlagos nyersanyagként való kezelését 

megalapozó magatartás kialakítása a környezet és fenntarthatóság 

tükrében.  

A fogyasztói és környezettudatos magatartás fejlesztése. A 

médiatudatosság fejlesztése a vásárlási, fogyasztási szokásokkal 

összefüggésben.  

Képi és verbális információ feldolgozása és értelmezése, megjelenítése. 

Tények mérlegelése és érvelés. Egyéni feladatmegoldó készség és 

együttműködési készség, az önismeret fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Kelmék és divatok. Miből készül 

a ruhánk? Természetes és 

mesterséges anyagok. 

 

Ismeretek: 

A lenvászon és a pamut. A 

selyem és a gyapjú, fibrilláris 

fehérje, α-hélix, β-szalag. 

A műgyapjú. 

A szerkezeti anyagok összetétel 

és eredet szerinti csoportosítása. 

A gyapjú és a selyem szerkezeti 

felépítésének modellezése.  

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a textilipar 

fejlődésének hatása az 

életmódra, a kultúrára 

és a gazdasági 

fejlődésre. 
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Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Természetes és mesterséges 

szerkezetek, építmények.  

Milyen anyagok építik fel az 

élőlények vázát? Miből készülnek 

az épületek, szobrok? 

 

Az „élő szerkezet”. Miért lehet a 

cellulóz a legelterjedtebb 

vázanyag a természetben? Mely 

mesterséges anyagokban található 

cellulóz (pl. cellulózrostok 

papírban, lebomló kávéspohár)? 

Mely használati tárgyaink 

készülnek cellulózból? Hogyan 

készül a papír?  

Miért fontos a hulladékpapír 

szelektív gyűjtése? 

Cellofán, műselyem, celluloid. 

 

Ismeretek: 

A cellulóz, a cellulózrostok 

felépítése. 

Cellulóz alapú műanyagok. 

A másodlagos nyersanyag. 

A cellulóz 

molekulaszerkezetének 

modellezése. A szerkezet és a 

tulajdonságok közötti 

összefüggés megértése a biológiai 

szereppel összefüggésben. A 

cellulózrostok szerkezete, 

másodrendű kötőerők és az 

oldhatatlanság, vegyi hatásoknak 

való ellenállás közötti kapcsolat 

értelmezése. 

Biológia-egészségtan: 

növények. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom; művészetek; 

informatika: 

könyvnyomtatás, 

papíralapú ábrázolás. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a papír- és a 

műanyagipar 

fejlődésének hatása az 

életmódra, a kultúrára 

és a gazdasági 

fejlődésre. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

„Házak és vázak”, építőanyagok. 

 

Ismeretek: 

A kitin mint a gombák és az 

ízeltlábúak vázanyaga. 

A meszes vázak (kalcit, 

aragonitkristály) szerepe, a 

kőzetek képződése, a márvány 

kialakulásának értelmezése. 

A csont szerkezete.  

Alabástrom, gipsz, a mészkő és a 

márvány. 

Az égetett és az oltott mész. 

A cellulóz és a kitin kémiai 

szerkezete és tulajdonságai 

közötti összefüggés értelmezése. 

 

Ásványok kristályszerkezeti 

modellezése. Egyszerű kémiai 

vizsgálatok a szerkezeti anyagok 

összetételére vonatkozóan. 

 

A csont szerves és szervetlen 

összetevői alapján a csont 

tulajdonságainak vizsgálata és 

magyarázata. 

Az építőanyagok csoportosítása 

kémiai szempontból. 

Biológia-egészségtan: 

vázanyagok, a mozgás. 

 

Földrajz: üledékes 

kőzetek. 

 

Vizuális kultúra: 

építészet, szobrászat. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: az építészet 

fejlődése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Hogyan hatottak a történelemi 

fejlődésre a fémek és előállításuk 

kémiai lehetőségei? 

 

Ismeretek: 

A fémrácsos kristály jellemzői és 

a fémek tulajdonságai közötti 

összefüggés értelmezése, 

modellezése.  

 

A fémek előfordulása, 

előállíthatósága és a 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a fémek 

megismerésének, 

előállításának szerepe 

a hadászatban, az ipari 
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A fémek szerkezete és 

tulajdonságai közötti 

összefüggések. 

A fémek előállítása redukcióval. 

Az elektrolízis. Fémbevonatok 

készítése, a galvanizálás.  

A korrózió. 

reakciókészsége közötti 

összefüggés értelmezése. Példák 

gyűjtése a fémek 

tulajdonságainak és 

felhasználásának összefüggésére.  

Egyes fémek és ötvözetek (arany, 

vas, bronz, alumínium) 

jelentőségének értelmezése az 

emberiség történetében. 

A fémek előállításának 

értelmezése és néhány példán 

kémiai egyenlet szerkesztése. A 

fémszerkezetek korróziójának 

értelmezése példákon. 

és gazdasági 

fejlődésben; vaskor, 

bronzkor; az arany és 

az ezüst szerepe a 

középkori gazdaságban  

 

Fizika: elektrolízis; 

áramvezetés fajtái. 

 

Földrajz: 

alumíniumipar. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miből készülhetnek a 

műanyagok?  

Milyen előnyös tulajdonságokkal 

bírnak? Hogyan csökkenthetők a 

műanyagok alkalmazásával járó 

hátrányok? 

 

Ismeretek: 

Polimerizáció. 

Néhány gyakori polimerizációs 

műanyag felépítése, tulajdonságai 

és alkalmazása.  

A hulladékkezelés problémái,  

cselekvési lehetőségek. 

Az újrafelhasználás és az 

újrahasznosítás. 

A modern műanyagok. 

A műanyagok csoportosítása 

példák alapján. 

 

Érvek és ellenérvek mérlegelése a 

műanyagok alkalmazásával 

kapcsolatosan az anyagforrás 

végességével és a 

hulladékproblémával 

összefüggésben. 

 

l

k 

Térszerkezet, elsődleges és másodlagos kötés, telítetlen szénhidrogén, 

polimerizáció, monomer, polimer, addíció. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kémia a mindennapokban. Szépség és tisztaság 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
Polaritás, fibrilláris fehérje, emulzió, kolloid, tápanyagok, a kémhatás, 

hidratáció, enzim, katalizátor. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ember megismerése és egészsége vonatkozásában az egyes 

kozmetikumok kémiai tulajdonságainak és hatásának megértése a bőr 

alapvető kémiai szerkezetével összefüggésben. A felépítés és működés 

összefüggésében, a tisztítóhatás alapjainak megértetésével a tisztálkodó 

és tisztítószerek tudatos megválasztásának segítése adatbázisok 

alkalmazásával. 
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A fogyasztói, egészség- és környezettudatos magatartás fejlesztése. A 

médiatudatosság fejlesztése a vásárlási, fogyasztási szokásokkal 

összefüggésben. 

Képi és verbális információ feldolgozása és értelmezése, megjelenítése. 

Egyéni feladatmegoldó készség és együttműködési készség fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

A bőr kémiája. Hidratálnak-e a 

hidratálókrémek? Hogyan hatnak 

a fényvédő kozmetikumok?  

 

Hogyan csökkenti a ráncokat a 

hialuronsav? 

Hogyan őrizhető meg a bőr 

szépsége? 

 

Ismeretek: 

A bőr lipidköpenye. 

Az emulzió. 

A glicerin vízmegkötő képessége 

és vízelvonó hatása. 

A bőr minősége és az életmód, 

táplálkozás kapcsolata (pl. C-

vitamin szerepe a kollagén 

szintézisben). 

A bőr rugalmasságának és az irha 

fibrilláris fehérjetartalma közötti 

összefüggés értelmezése. 

Az irha víztartalma és a 

hialuronsav tartalmú összetett 

szénhidrátok közötti összefüggés 

értelmezése. 

A hidratálókrémek mint emulziók 

modellezése. (O/V és V/O 

emulziók). Hidrofób és hidrofil 

jelleg értelmezése. 

A felszíni és a mélyrétegi hatás 

megkülönböztetése az egyes 

kozmetikumok esetében. 

Reklámokban rejlő információk 

mérlegelése konkrét példák 

alapján. 

Biológia-egészségtan: 

a bőr és egészsége. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Tisztálkodó- és tisztítószerek 

hatásának alapjai. Milyen 

anyagokat tartalmaznak a 

tisztálkodószerek?  

Mitől bőrbarát egy 

tisztálkodószer? Miért kell 

megelőzni, hogy a felületaktív 

anyagok az élővizekbe 

kerüljenek? 

A mosószerek összetétele és 

működése. Az „intelligens” 

molekulák, tisztítócsodaszerek. 

 

Ismeretek: 

A felületaktív anyagok. A micella 

és a habképződés. A kozmetikum 

kémhatása. 

A felületaktív anyagok kémiai 

viselkedésének vizsgálata, 

értelmezése, modellezése. 

A tenzidek lipidköpenyre 

gyakorolt hatásának értelmezése 

a bőr biológiai egyensúlyának 

fenntartásában. 

 

A mosó-, fehérítőhatás alapjainak 

értelmezése. 

 

Példák (pl. reklámozott termékek) 

kritikai elemzése, az erőteljes, 

környezetre és egészségre terhelő 

hatású szerek kiváltási 

lehetőségeinek mérlegelése. 

Biológia-egészségtan: 

a bőr és egészsége 

 

Informatika: 

információgyűjtés és -

feldolgozás. 
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Az enzimek szerepe a tisztításban 

a tapintás minőségében. A 

fehérítés és az optikai fehérítés 

különbsége, utóbbi 

nélkülözhetősége. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

A vízkeménység és a vízlágyítás. 

A mosógép halála? 

 

Ismeretek: 

A vízkeménység alapvető okai és 

a vízlágyítás. 

A vízkeménységet szemléltető 

vizsgálat végzése. 

A vízlágyítás környezeti 

hatásainak, a vízkőeltávolítás 

környezetbarát módjainak 

mérlegelése. 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

A vizek szennyeződése, 

víztisztítás, víztakarékosság. 

 

Ismeretek: 

A víztakarékosság. A víztisztítás 

alapjai. 

A víz szennyeződési forrásainak 

összegyűjtése, a környezeti 

terhelés mérlegelése, megoldások 

keresése.  

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Hadüzenet a mikrobák ellen? A 

fertőtlenítés elve és ésszerű 

alkalmazása. 

 

Ismeretek: 

Példák a fertőtlenítőszerekre. 

A fertőtlenítő hatás értelmezése 

kémiai vizsgálattal. 

A környezetet terhelő 

fertőtlenítőszerek felesleges 

alkalmazásának kritikája. 

Biológia-egészségtan: 

a baktériumok, 

immunfolyamatok, 

homeosztázis. 

(2) a

k 

Polaritás, makromolekula, fibrilláris fehérje, összetett szénhidrát, hidrofil, 

hidrofób, felületaktív anyag, micella, hab, enzimhatás, fertőtlenítés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kémia a mindennapokban. Információ: kódok és 

üzenetek 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Fehérjék, másodrendű kötések, polimer. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az anyag, kölcsönhatás, energia és információ vonatkozásában a 

nukleinsavak szerkezete és információkódolás összefüggéseinek 

megértése. A fehérjék szerkezeti változatosságának megértése a 

biológiai szerepükkel összefüggésben. A sejtkommunikáció kémiai 

alapjainak megértése az ember megismerésével és egészségével 

összefüggésben. A tudomány, technika, kultúra vonatkozásában a 

biológiailag aktív vegyületek élettani és egészségre gyakorolt 

hatásainak belátása. 

Képi és verbális információ feldolgozása és értelmezése, megjelenítése 

és létrehozása. Egyéni feladatmegoldó készség, együttműködési készség 
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és az önismeret fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Mi a fehérjék sokféleségének 

titka? 

 

Ismeretek: 

A fehérjék szerkezetének 

mélyebb magyarázata. 

Az aminosavakból szerveződő 

fehérjemolekula felépítésének és 

térszerkezetének modellezése. 

A fehérjék összetételre vonatkozó 

egyszerű vizsgálat végzése. 

Fibrilláris és globuláris szerkezet 

és a biológiai funkció 

összefüggésének értelmezése. 

Biológia-egészségtan: 

a fehérjék.  

 

Matematika: 

kombinatorika. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Hogyan történik a genetikai 

információ kódolása és 

értelmezése?  

 

Ismeretek: 

A nukleotidok a nukleinsavak 

alapegységei, DNS és RNS. 

A DNS-vizsgálatok alapjai, 

jelentősége az orvosi, régészeti, 

evolúciós kutatásokban és 

kriminalisztikában. 

A DNS-molekula 

térszerkezetének modellezése.  

A DNS, RNS, fehérje és a kódolt 

tulajdonság közötti összefüggés 

kémiai értelmezése. 

 

A DNS-vizsgálat alapjainak 

értelmezése. A DNS-vizsgálatok 

jelentőségének a megértése 

példákon. 

Biológia-egészségtan: 

az öröklődés alapjai, 

géntechnológia. 

 

Informatika: az 

információtárolás, 

kódolás 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

A kémiai kommunikáció az 

egyedek és sejtek szintjén. 

Teratogén anyagok. 

 

Ismeretek: 

A feromonok, az egyedek közötti 

kommunikáció kémiai alapjai. 

A hormonok. A sejtek 

kommunikációjának kémiai 

alapjai, hormonális szerek, 

fogamzásgátlók hatásának kémiai 

alapjai. 

Példák magzati fejlődési 

rendellenességeket okozó 

vegyületekre. 

A receptorhoz való kötődés és a 

térszerkezeti megfelelés 

értelmezése, modellezése 

érzékszervi és molekuláris 

receptorok esetén. 

 

A hormonális szerek szerkezete 

és hatása közötti összefüggés 

értelmezése a fogamzásgátló 

hormonanalógok példáján. 

 

Példák keresése a teratogén 

anyagokra (pl. adatbáziskeresés, 

esettanulmányok). 

A gyógyszerszedés 

felelősségének, a droghasználat 

veszélyeinek belátása. 

Biológia-egészségtan: 

etológia; 

sejtkommunikáció, 

szabályozás; 

szexualitás. 

(3) a

k 

Aminosav, fibrilláris és globuláris fehérje, nukleinsav, nukleotid, feromon, 

hormon, teratogén anyag. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kémia a mindennapokban. Mérgek és orvosságok 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Izoméria, enzim, polaritás, veszélyszimbólum, fehérje, receptor. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ember megismerése vonatkozásában a gyógyszerek és a mérgező 

anyagok, drogok hatásának megértése jellemző példákon. A hatás 

dózisfüggésének értelmezése. Betegtájékoztató és a biztonsági előírások 

értelmezése. 

Képi és verbális információ feldolgozása és értelmezése, megjelenítése 

és létrehozása. Egyéni feladatmegoldó készség, együttműködési 

készség és az önismeret fejlesztése. Az egészségkárosító, tudatmódosító 

szerekkel szembeni elutasító magatartás erősítése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Gyógyszerek (pl. penicillin, az 

aszpirin) története, társadalmi 

hatásaik. Hogyan hatnak a 

gyógyszerek? Ártalmatlanok-e a 

növényi, állati eredetű 

készítmények? 

Lehet-e ugyanaz a hatóanyag 

gyógyszer is, méreg is?  

A hatóanyagok hatásának függése 

a koncentrációtól, érzékenységtől. 

Hogyan mérgez a méreg? 

Hogyan előzhető meg a 

mérgezés? Mi a teendő mérgezés 

esetén? 

 

Ismeretek: 

Az aszpirin molekulájának 

jellemzői, az aromás szerkezet.  

Az antibiotikumok hatásának 

elve. 

Enzim, katalizátor. 

Veszélyszimbólumok, biztonsági 

előírások. 

Az izoméria jelentőségének 

értelmezése a gyógyszerhatásban.  

Gyógyszerkészítmény 

betegtájékoztatójának 

értelmezése. 

 

A gyógyszer hatóanyag-tartalma 

mennyiségi viszonyainak 

értelmezése egyszerű számításos 

feladattal.  

A mérgek hatásának értelmezése 

példákon.  

Az oldhatóság szerepe, a 

májenzimek szerepének 

megértése a méregtelenítésben 

(pl. alkohol átalakítása). 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a kutatás, 

orvoslás fejlődése és a 

társadalmi viszonyok 

összefüggései (pl. 

járványok hatásai). 

 

Biológia-egészségtan: 

antibiózis, 

baktériumok, a sejtek 

kommunikációja, a 

máj. 

 

Matematika; vizuális 

kultúra: tükrözés, 

nagyságrendek. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Az alkohol, nikotin, drogok.  

A hozzászokás és a függőség 

kémiai alapjai. 

 

Ismeretek: 

Droghatású, pszichoaktív 

vegyületek hatásának kémiai 

értelmezése példán. 

A hozzászokás és a függőség 

kémiai alapjainak értelmezése 

egy példán. 

Biológia-egészségtan: 

a sejtek 

kommunikációja, az 

idegrendszer, az ember 

viselkedése. 
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A gyakran használt drogok 

csoportjai, élettani hatásuk. 

(4) a

k 

Izoméria, enzim, polaritás, veszélyszimbólum, biztonsági előírás, receptor, 

függőség, hozzászokás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kémia a mindennapokban. A tudomány 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás A megfigyelés, vizsgálódás és kísérletezés alapelvei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tudomány, technika, kultúra tükrében a tudományos megismerés 

jellemzőinek ismeretében az áltudományosság felismerésére való 

képesség fejlesztése. A természettudományos megismerés módszereinek 

(vagy hiányuknak) felismerése, a kémiai tudományos fejlődés 

lényegének megértése. A kémia fejlődésének etikai, környezeti, 

gazdasági és társadalmi következményeinek megértése, és a felelősség 

kérdésének felismerése a kémiai fejlődés révén elérhető új anyagok, 

vegyszerek, eljárások alkalmazásában. 

Képi és verbális információ feldolgozása és értelmezése, megjelenítése 

és létrehozása. A médiatudatosság fejlesztése. Egyéni feladatmegoldó 

készség, együttműködési és kezdeményezőkészség, az önismeret 

fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miben tér el a hétköznapi, 

tudományos és művészi 

megismerés? Tudomány, 

áltudomány és tudományoskodás. 

A tudomány fejlődése. 

A kémia jelentősége. 

 

Ismeretek: 

A tudományos megismerés 

jellemzői, a természettudományos 

megismerés módszerei, a közlés 

ismérvei. 

A természettudományos kutatás 

módszereinek értelmezése 

példákon. 

A tudományos közlés ismérvei 

(pl. reklámszöveg, híradás, 

ismeretterjesztő és tudományos 

közlés összehasonlítása, kritikai 

elemzése). 

A tudománytörténeti folyamatok 

értelmezése konkrét, tanult és 

nem tanult példákon az egymást 

váltó, illetve az egymást 

kiegészítő elméletek 

megszületéseként és háttérbe 

szorulásaként. A cáfolat 

jelentőségének megértése a 

tudományfejlődésben. 

 

Példák gyűjtése történelmi 

horderejű kémiai felfedezésekre. 

A fejlődéssel kapcsolatos etikai, 

társadalmi és környezeti 

problémák mérlegelése néhány 

konkrét probléma alapján. 

Biológia-egészségtan; 

fizika; földrajz: 

tudománytörténet. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; magyar 

nyelv és irodalom: a 

tudomány szerepe a 

társadalmi fejlődésben. 

 

Etika: a tudomány 

felelőssége, környezeti 

etika. 
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(5) K

k 

Hipotézis, elmélet, bizonyíték, megismételhetőség, kontrollkísérlet, 

cáfolhatóság. 

 

 

(6) A
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e

j

l
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s
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i

 

a

 

k

é

t

l

u

s

 

v

é

g

é
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A tanuló legyen képes tájékozódni a méretek, nagyságrendek világában 

alkalmazva a tájékozódást lehetővé tevő eszközöket.  

Tudjon különbséget tenni az atommagot és az elektronburkot érintő 

átalakulások energiaviszonyai között.  

Lássa az összefüggést az atomok elektronszerkezete és az elem 

periódusos rendszerben elfoglalt helye, valamint a kémiai kötések 

kialakulása között.  

Értse az anyag szerkezete és tulajdonságai közötti összefüggést, tudja 

alkalmazni az anyagok viselkedésére adott magyarázatokban.  

Értse az összefüggést az anyag szerkezetváltozása és a fizikai, kémiai 

változás jellege között. 

Tudja megkülönböztetni a kémiai átalakulások főbb típusait, ismerje fel 

jelentőségüket a mindennapi életben.  

Legyen képes az anyagok tulajdonságainak, átalakulásainak 

megfigyelésére, értelmezésére, a környezetre és az egészségre gyakorolt 

hatásuk megértésére, az anyagok körültekintő használatára. 

Ismerjen magyar tudósokat kémiai problémákkal kapcsolatban. 

Lássa be, hogy a kémia eredményei a mindennapi életvitelünkben 

meghatározók, ugyanakkor az egyén életmódja mások sorsának és a 

környezet állapotának alakulására is hatással van. 

Rendelkezzen megfelelő attitűddel és alapvető képességekkel és 

készségekkel a kémiához kötődő problémák tanulmányozásához 

tudásának önálló gyarapítása érdekében, legyen képes önálló 

problémamegoldásra.  

Legyen képes az információ kritikus feldolgozására, véleményének 

másokkal való megosztására, az érvek-ellenérvek mérlegelése nyomán 

megalapozott önálló döntés meghozására a mindennapi élet során. 
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XII. TERMÉSZETISMERET 

A. Alapcélok 
  A természetismeret műveltségterület tartalma szerint a természeti folyamatokkal 

kapcsolatos ismeretanyagot (azaz az Ember és természet műveltségterületet, illetve a 

Földünk-környezetünk természetföldrajzi részét) tárgyalja, és az ehhez kapcsolódó 

készségeket, képességeket fejleszti. 

Általános célként jelenik meg a természetismeret kerettantervében, hogy az alkalmas 

legyen a tanuló szakmai képzésének, illetve az általános középfokú oktatás más 

intézménytípusaiban való részvételnek megalapozására azzal együtt, hogy lehetővé tegye az 

ezen intézményekbe lépni nem készülők tudásának bővítését is a nekik megfelelő tananyag és 

fejlesztési feladatok segítségével.  

A természetismeret kerettantervi követelményrendszerét az intézmény a helyi 

tantervében igazítja mind a diákok, mind az intézményben oktatott szakmák/szakmacsoportok 

által meghatározott, leghatékonyabbnak tekintett tartalomhoz és módszertanhoz. 

A hároméves program komoly partnernek tekinti, gondolkodásra és tevékenységekre 

hívja a tanulókat. A program fontos eleme, hogy kapcsolatot teremt a tudományos 

eredmények és az iskolai tanulás, a tudomány és a hétköznapok között. Megmutatja a már sok 

kudarcot megélt diákoknak is, hogy az órai témákkal való foglalkozás örömforrás is lehet, az 

óra élményeket is adhat. Mindeközben kiegészíthetjük és továbbépíthetjük a diákok általános 

iskolából hozott hiányos tudását és fejleszthetjük képességeiket.  

A természettudományi műveltség az egyén és a társadalom számára is meghatározó 

jelentőségű. A természetismeret esetében elengedhetetlen a természet működési alapelveinek, 

az alapvető tudományos fogalmaknak, módszereknek és technológiai folyamatoknak az 

ismerete, de érteni kell az emberi tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatásait is. Így 

jut el a tanuló a természeti folyamatok megismeréséhez, valamint az alkalmazások és a 

technológiák előnyeinek, korlátainak és kockázatainak megértéséhez. 

Az egészség tudatos megőrzése, a természeti, a technikai és az épített környezet 

felelős és fenntartható alakítása a természettudományos kutatások és azok eredményeinek 

ismerete nélkül elképzelhetetlen. A globális problémák megoldásának fontos feltétele az 

állampolgárok természettudományos műveltségen, az ok-okozati összefüggések felismerésén 

alapuló, kritikus és konstruktív magatartása. Az egyén tudása társadalmi szinten szorosan 

összefügg a gazdasági versenyképességgel és a szűkebb-tágabb autonóm közösségek 

fennmaradásával. Ennek ismeretére hangsúlyt helyez a kerettanterv. 

A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag 

változatosságát a természetben is. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, 

takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. A 

kerettantervben leírt program célja, hogy az ember és természet szeretetén és a környezet 

ismeretén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett 

magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. A programnak fel kell készítenie a 

diákot a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. Törekedni 

kell arra, hogy a tanulók ismerjék meg azokat a természet-gazdasági folyamatokat, amelyek 

változásokat, válságokat idézhetnek elő. 

A természetismereti és technikai kompetencia kritikus és kíváncsi attitűdöt alakít ki az 

emberben, aki ezért igyekszik megismerni és megérteni a természeti jelenségeket, a műszaki 

megoldásokat és eredményeket, nyitott ezek etikai vonatkozásai iránt, továbbá tiszteli a 

biztonságot és a fenntarthatóságot. 

A tantervi program részben új ismereteket kínál, részben a korábbiak rögzítésére 

szolgál. Legnagyobbrészt azonban a szemléletet alakítja, azt mutatja meg, hogyan érdemes 
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tanulni, hogyan lehet továbblépni, fogódzókhoz jutni. Olyan tudást bővít és képességeket 

fejleszt, amelyek a mai világban elengedhetetlenek. Segít megérteni, hogy tanulni és 

gondolkodni kell.  

A kerettanterv épít a digitális technikák és az IKT-eszközök tanórai használatára, 

valamint a természetismeret iránti érdeklődés felkeltése utáni önálló tanulói IKT-alkalmazásra 

is.  

A természetismeret tárgyat elsősorban a matematika tantárggyal egységben célszerű 

tanítani. Különösen javasolt, hogy az év eleji szintfelmérés és a tanév végi komplex mérés 

együttes tartalommal történjen. Ezen túlmenően a kerettanterv kapcsolódási pontokat 

tartalmaz a többi műveltségterülethez is, komplex módon.  

A programban a tanévet egy közös produktummal járó feladat zárja. Ennek 

elkészítésében mindenkinek részt kell vennie. A projekt témája és a feldolgozás módja a tanár 

és az osztály közös döntésén múlik.  

Az első félév során a tanuló képet kap a fizika, a természetföldrajz és a biológia által 

vizsgált egyes összefüggésekről, a természettudományos kutatás módszereiről, tudásunk 

alkalmazásának lehetőségeiről és korlátairól is. Mintát kap a jelenségek vizsgálatának 

módjairól. A tanulmányok eredményeképpen összefüggéseket ismer föl és fogalmaz meg a 

mechanikai működésekről, halmaztulajdonságokról, összefüggésben az élettelen természetben 

(meteorológia) és az élő szervezetben betöltött szerepükkel. Ismereteket szerez testünk 

fölépítésének és egészségének kapcsolatairól. Példákat elemez hazánk természeti környezeti 

állapota, az itt folyó gazdálkodás és történelmünk összefüggéseire. 

Az így nyert ismeretek kapcsolatot teremtenek a művészeti tárgyak, a 

társadalomismeret és a matematika között. 

A kvantitatív feladatok száma, a lexikálisan elsajátítandó ismeret a rövid időkeret 

miatt szükségképpen alacsony marad, a témák, valamint a kvalitatív hangsúlyok azonban 

lehetőséget adnak a szakma igényeinek megfelelő differenciálásra, részletezésre is. 

A legfontosabb célok a következők:  

— a tanulók nyitottan tekintsenek a bennünket körülvevő világra; 

— legyenek képesek az okok és okozatok megkülönböztetésére és adott okok 

ismeretében az okozatra vonatkozó következtetések levonására; 

— ismerjék meg és alkalmazzák az alapvető természeti törvényeket; 

— legyenek képesek az adatok ismeretében diagramok készítésére, valamint adott 

diagram ismeretében adatok, folyamatok meglátására; 

— legyenek képesek grafika/kép alapján az ábrázolt folyamat értelmezésére.  

Eközben gyakorlatot szereznek az egyéni és csoportos munkában, feltevéseik szabatos 

megfogalmazásában, a képi és verbális kommunikáció összekapcsolásában is. 

A második félév fő célja az elvontabb, közvetlenül kevésbé érzékelhető természeti 

jelenségek vizsgálata. A tanuló képet kap a kémia, fizika, természetföldrajz és biológia által 

vizsgált egyes energetikai összefüggésekről, a természettudományos „láthatatlan” dolgok 

kutatásának módszereiről, tudásunk alkalmazásának lehetőségeiről és korlátairól is.  

A tanulmányok eredményeképpen a diák összefüggéseket ismer föl és fogalmaz meg az 

elektromos, mágneses, kémiai vegyületi, atomi összefüggésekkel kapcsolatban, valamint az 

öröklődés, az ember egyedfejlődése, az evolúció és a változások keretét adó környezet 

fogalmáról. 

Érti a fentiek az élettelen természetben és az élő szervezetben betöltött szerepét.  

Ismereteket szerez a mikro- és makrovilág, valamint testünk fölépítésének szervezeti 

egységéről. Az így nyert ismeretek kapcsolatot teremtenek a művészeti tárgyak, a 

társadalomismeret és a matematika között is. 
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A legfontosabb célok a következők:  

— a szerves és szervetlen világ kapcsolatának megismerésének megalapozása; 

— az energia és energiaáramlás mint általános szervező megismerése; 

— a „láthatatlan” hatások megismerése; 

— az atomi/molekuláris folyamatok megismerése;  

— az atomi/molekuláris folyamatok szervezetre gyakorolt hatásainak tudatosítása. 

— az élő és élettelen világ evolúciójának megismerése; 

— az egyes tudományos elméletek egybevetése egymással, a természettudományos 

érvelés néhány sajátságának elmélyítése; 

— az emberi tevékenység környezetalakító hatásának és a hatás következményeinek 

tudatosítása; 

— az információ és jelentőségének ismerete a fizikai-biológiai-társadalmi létben. 

 

B. Természetismeret szakiskola 9. évfolyam 

1. Óraszám 

heti 3 óra. évi 108 óra 

2. Tananyagtartalom 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Hogyan működik a természettudomány? 

A tudomány módszerei 

Órakeret 

4 

Előzetes tudás Tapasztalatok a megfigyelésről. 

A komplex 

műveltség-területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Kísérlet és egyszerű megfigyelés különbségének megértetése.  

A modellek szempontfüggőségének és a mérések jelentőségének bemutatása. 

Eredmények ábrázolása (grafikon), illetve grafikon leolvasása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Közös cél: Legalább egy megfigyelés, kísérlet és mérés közös 

megbeszélése.  

  

Lehetséges változatok: 

Versrészlet és tudományos leírás összehasonlítása. 

Saját megfigyelések összegyűjtése. 

A megfigyelések szempontfüggőségének fölismerése. (Pl.: Kinek milyen 

fiú/lány tetszik? Milyen házban szeretnék lakni?) 

Megfigyelés leírásának elemzése. (Mire volt kíváncsi a kutató? Mit 

figyelt meg? Mire következtetett?) 

A kísérletezés célja: saját kísérletek és ismert kísérletek összegyűjtése.  

A független és a függő változó fölismerése.  

A mérés szerepe a mindennapokban, pl. lázmérés, földmérés, 

tömegmérés. 

Példák a „modell” szó hétköznapi (pl. topmodell, vasútmodell) és 

tudományos (atommodellek, demográfiai növekedési modellek, a szív 

mint szivattyú) használatára. Modell és makett különbsége. (pl. emberi 

szív) – mi érthető meg belőle, mi nem: közös megbeszélés. Eltérő 

modellek/makettek ugyanarról a jelenségről (pl. emberábrázolások), 

szempontfüggőség felismerése. 

Órai mérés: a megpendített húrhosszak és hangmagasságok (oktáv, kvint, 

kvart) mérése pl. gitáron, citerán. Az eredmény ábrázolása.  

Példák gyűjtése igazolható feltevésekre: az előrejelzés szerepe a 

Matematika: grafikus 

ábrázolás. 

 

Kommunikáció – magyar 

nyelv és irodalom: Az 

ember eltérő 

megjelenítései. Filmes 

műfajok (dokumentum- 

és művészfilm). Érvelés. 
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hétköznapokban (népi időjárás-előrejelzések) és a tudományban 

(meteorológiai hálózat, életmód és betegségek kockázata). 

Tudományos ismeretterjesztő filmrészlet megtekintése (pl. D. 

Attenborough: Az élő bolygó – részlet). 

Hétköznapi vita és tudományos vita eljátszása egy konkrét probléma 

kapcsán. 

Kulcsfogalmak 
Mérés, modellezés, feltevés, igazolás, törvény, tudományos leírás, 

szimuláció, makett. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tájékozódás térben és időben 

Órakeret 

8 

Előzetes tudás 
Függőleges és vízszintes irány, derékszög, koordinátarendszer, sebesség, a 

kör kerülete, hasonlóság a geometriában, óra, nap, hónap, év. 

A komplex 

műveltség-területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A térbeli és időbeli tájékozódás fejlesztése.  

A mozgások leírása, az ehhez szükséges mennyiségek, jellemzők ismerete, 

használatuk gyakoroltatása. 

Az égtájak és a Földről látható égi mozgások összekapcsolása, a földrajzi 

hálózat lényegének megértése. Tematikus térképek jeleinek leolvasása. 

A föld- és a napközéppontú világkép összehasonlítása: azonos jelenség 

különböző szempontú értelmezése. Földrajzi, csillagászati és biológiai 

ismeretek összekapcsolása.  

Rendszerek változásának nyomon követése. 

Folyamatok kimenetelének előrejelzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Közös cél: A tájékozódás és a csillagászat kapcsolatának megismerése 

(égtájak, égi mozgások). A távolságok fölmérésének geometriai módszere. 

A hasonlóság fölismerése, a nagyítás, kicsinyítés mértékének 

meghatározása. 

Fizikai, biológiai, kémiai és csillagászati jelenségek sebességének 

összevetése. Időegységek. Az idő, sebesség, gyorsulás mértékegységeinek 

használata, átváltása. 

Az út, elmozdulás, sebesség, gyorsulás fogalmának ismerete, használata 

mozgások leírásában.  

Az egyenes vonalú egyenletes és az egyenletesen gyorsuló mozgás; a 

szabadesés gyorsulása fogalmának ismerete és alapvető összefüggései. 

A körmozgás, kerületi sebesség, szögsebesség, centripetális gyorsulás 

fogalmának és összefüggéseinek ismerete.  

  

Lehetséges változatok: 

Kémiai reakciók gyorsaságának függése a hőmérséklettől és a 

katalizátoroktól. 

A csillagászati és a mágneses északi iránymeghatározás bemutatása. 

A legegyszerűbb napóra (gnomón) és a déli irány kapcsolata: a Nap 

naponkénti égi mozgása. A csillagok égi mozgása, csillagképek. 

A Föld gömb alakjának bizonyítása, következményei. 

Gömbi formák síkra vetítése (síktérkép), a torzítás szükségszerűsége. 

Háromszögelés alkalmazása a térképezésben: ismeretlen magasságú 

épület magasságának megmérése.  

A földátmérő megmérése. A Hold és a bolygók távolsága – ókori és mai 

mérések értelmezése. 

Hosszúsági és szélességi körök rendszere, a GPS lényege. 

Matematika: 

koordináta-rendszer, 

geometriai hasonlóság, 

váltószög. 

 

Kommunikáció – magyar 

nyelv és irodalom: 

vetület, nézet, 

perspektíva a 

művészetekben. 

 

Osztályközösség-építés: 

jeles napok. 
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Tematikus térképek értelmezése. 

Milyen gyorsan múlik? – a szubjektív és objektív időfogalom összevetése. 

A nap (a Nap látható mozgása és a Föld forgása alapján), az évszak és az 

év (a Nap évi mozgása és a Föld keringése alapján). A bolygók és a 

csillagok mozgásának különbsége.  

A mozgásokat jellemző mennyiségek közti összefüggések kvalitatív és 

kvantitatív alkalmazása. 

Kulcsfogalmak 

Tájolás, torzítás, csillag, bolygó, hosszúsági és szélességi kör, tematikus 

térkép, nap- és földközéppontú modell, másodperc, perc, óra, nap, évszak, 

év, elmozdulás, sebesség, gyorsulás, kerületi sebesség, szögsebesség, 

centripetális gyorsulás, reakciósebesség, katalizátor. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Lendületbe jövünk, azaz többet ésszel és erővel! 

Órakeret 

6 

Előzetes tudás Sebesség, gyorsulás. 

A komplex 

műveltség-területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A változások okainak és összefüggéseinek megismerése. Az állandóság és a 

változás oksági összefüggéseinek felismerése. A jelenségek közös 

jellemzőinek felfedezése. Alapfogalmak megalapozása 

(természettudományos megismerés, kölcsönhatás, erő, rendszer, állapot, 

változás, egyensúly, folyamat). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Közös cél: A Newton-törvények kvalitatív és egyszerű kvantitatív 

alkalmazása. A tömeg fogalma. A súrlódási erő szerepe a 

mindennapokban, a tapadási, csúszási és gördülési súrlódás 

megkülönböztetése.  

A lendület-megmaradás törvényének kvalitatív alkalmazása. 

  

Lehetséges változatok: 

A lendület-megmaradás felismerése a mindennapokban: – 

rakétameghajtás. 

Centripetális erő ismerete és felismerése mindennapi alkalmazásokban.  

Tömegvonzás ismerete, kapcsolat felismerése a bolygók mozgásával. 

A súly és a súlytalanság fogalmának ismerete. 

A tömeg és a súly megkülönböztetése. 

Társadalomismeret: 

tudósok és koruk. 

 

Kommunikáció – magyar 

nyelv és irodalom:  

irodalom és művészetek 

a tudományban – 

tudomány az 

irodalomban és 

művészetekben. 

 

Kulcsfogalmak 
Tömeg, tehetetlenség, lendület, fizikai törvény, centripetális erő, súrlódási 

erő, tömegvonzás, súly. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Halmazok 

Gázok, folyadékok, halmazállapot-változások, az időjárás 

elemei 

Órakeret 

9 

Előzetes tudás Hőmérséklet, légnyomás, térfogat, sebesség, halmazállapot. 

A komplex 

műveltség-területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Tájékozódás a környezet kölcsönhatásairól. Tájékozódás a hazai földrajzi, 

környezeti folyamatokról.  

Az időjárás napi változásainak megértése. Meteorológiai jelentések 

értelmezése. Kísérletek végzése, grafikonelemzés. 

Magyarázatkeresés a tapasztalt időjárási jelenségekre. Az emberi 

gazdálkodás és a természeti feltételek kapcsolatának fölismerése néhány 
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fontos hazai példán.  

A környezetvédelem néhány példájának megismertetése, az érdeklődés 

felkeltése a környezettudatosság iránt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Közös cél:  

Az időjárási elemek, ezek változásait befolyásoló fizikai hatások (a 

napsugárzás, a léghőmérséklet, a légnyomás, a szél, a levegő 

vízgőztartalma, a csapadékfajták) közti összefüggések megfogalmazása. 

Példák a gazdálkodás és a természeti környezet közti összefüggésekre. A 

halmazállapot-változások alapvető jellemzőinek ismerete. A Celsius-skála 

alappontjai, az olvadáspont, forráspont feladatmegoldás-szintű ismerete.  

Az gáztörvények (Boyle–Mariotte, Gay–Lussac-törvények) kvalitatív 

ismerete és alkalmazása. A Kelvin-skála és a Celsius-skála kapcsolatának 

ismerete. 

  

Lehetséges változatok: 

Időjárási frontok. Grafikonok, folyamatábrák elemzése. 

Saját megfigyelések, egyszerű kísérletek értelmezése. 

A Kárpát-medence természetes növénytakarója, élővilága, vízrajza. (Pl. 

Alföld: tölgyesek, szikesek, homoki gyepek, ligeterdők; középhegység: 

tölgyesek, bükkösök, sziklagyepek; magashegységek: lucosok, 

törpefenyves, hegyi rét; lápok). 

A gazdálkodás hatása az élővilágra: fokgazdálkodás, erdőirtások, 

bányászat, folyamszabályozás, állattenyésztés, városiasodás, vízvezeték, 

monokultúrák, kemikáliák, természetvédelmi területek, biogazdálkodás. 

Vízkincsünk. A folyószabályozás és árvízvédelem módjai, problémái. 

Víznyerés, ivóvíz, víztisztítás. Gyógyvizek.  

Erdőgazdálkodás, erdőtípusok.  

Sziklagyepek: természetvédelmi érték. 

Talaj: összetevői, termőereje, védelme (szikesedés, erózió, trágyázás). 

Az gáztörvények: Boyle–Mariotte, Gay–Lussac kvantitatív ismerete és 

alkalmazása.  

A nyomás, hidrosztatikai nyomás meghatározása. Elemi feladatmegoldás, 

az Arkhimédész törvényének ismerete. Az úszás, lebegés, merülés 

feltételeinek megállapítása és következtetések. 

Hidraulikus emelő működési elve. 

Pascal-törvény. 

A folyadékok összenyomhatatlanságának ismerete és konkrét példák. 

Bernoulli-törvény, Magnus-hatás. 

Társadalomismeret: 

Történeti ökológia. 

Önellátó és fogyasztói 

társadalom. 

Kulcsfogalmak 

Úszás, lebegés, merülés, hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő, gáztörvény, zárt 

rendszer, hő, hőmérsékleti skála, abszolút nulla fok, halmazállapot, 

olvadáspont, forráspont, napi hőmérsékletjárás, szél, páratartalom, harmat, 

dér, eső, köd, szmog (füstköd), életközösség, talaj, szikes, ligeterdő, 

monokultúra, talajvíz, rétegvíz, ivóvíz, gyógyvíz, biológiai tisztítás, 

kölcsönhatás, állapot, változás, egyensúly, stabilitás, folyamat, rendszer, 

környezet. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mechanikai energia 

Órakeret 

6 

Előzetes tudás Erő, sebesség, tömeg, elmozdulás. 

A komplex 

műveltség-területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Alapfogalmak megalapozása, mélyítése (munka, energia, mechanikai 

energiafajták, energia-megmaradás, rendszer). A munka és az energia 

kapcsolatának tudatosítása. A reverzibilis és irreverzibilis folyamatok 

megkülönböztetése konkrét példákban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Közös cél: 

Az energia, munka, teljesítmény, hatásfok fogalmának ismerete, elemi 

alkalmazása.  

  

Lehetséges változatok: 

A helyzeti és mozgási energia, emelési és gyorsítási munka 

összefüggéseinek alkalmazása. 

Az energia-megmaradás tényének, valamint a termodinamika első 

főtételének ismerete. 

Megfordítható és megfordíthatatlan folyamatok megkülönböztetése. 

Néhány mindennap használatos gép hatásfoka, valamint a 100%-os 

hatásfok elérésének fizikai lehetetlensége. 

Egyéb energiák hővé alakulása, disszipáció. 

Az örökmozgó lehetetlensége. 

Társadalomismeret: 

gazdaságföldrajz. 

Kulcsfogalmak 
Energia, munka, energiafajta, hő, teljesítmény, hatásfok, állapot, változás, 

rendszer, környezet, kölcsönhatás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az „embergép”: mozgás, légzés, keringés 

Az emberi mozgás, keringés és légzés élettana és anatómiája 

Órakeret 

7 

Előzetes tudás 
A levegő térfogatának és nyomásának összefüggése. A nyomás 

mértékegységei. 

A komplex 

műveltség-területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Az emberi mozgási és légzési rendszer mechanikai alapelveinek megértése. 

Az emberi szívműködés és keringési rendszer mechanikai alapelveinek 

megértése. Az egészséget veszélyeztető tényezők megismertetése, az 

egészséges életmódra való törekvés erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Közös cél:  

A mozgás és légzés mechanikájának megismerése. A szív és az erek 

mechanikájának megismerése. Alapvető egészségvédelmi ismeretek 

elsajátítása. 

  

Lehetséges változatok: 

Az emelő-elv szemléltetése az ízületekkel kapcsolt emberi csontok 

példáján. 

A fontosabb emberi csontok szerepe (makett alapján). Az izomműködés 

lényege. 

A csont és az ízületek sérülései, megelőzésük.  

A csontok felépítésének és szilárdságának összefüggése. 

A légzés funkciójának megbeszélése. A tüdő térfogatát és a légzés 

hatékonyságát befolyásoló tényezők áttekintése. 

Kommunikáció - magyar 

nyelv és irodalom;: az 

emberi test ábrázolásai. 
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A légzési szervrendszer részei, feladataik, a hangképzés. A védekező 

reflexek (köhögés, tüsszentés) szerepe.  

A légzőmozgások szemléltetése. Légzésszám-változás terhelés hatására 

(kiscsoportos feladat).  

A légzőrendszer egészségét fenyegető és megőrző hatások (sport, 

dohányzás, szmog, TBC). 

A szív fölépítése és működése (makett alapján). A vér és a nyirok, az erek 

szerepe.  

Véralvadás, vérzés, vérzéscsillapítás. 

A vérnyomás és a pulzus oka, mérése. 

A keringési rendszer egészségét fenyegető kockázati tényezők és megőrző 

hatások (magas vérnyomás, érelmeszesedés, trombózis, infarktus). 

Kulcsfogalmak 

Emelő, ízület, reflex, mellkas, rekeszizom, hajlító- és feszítőizom, légcsere, 

légzőfelület, szívpitvar, szívkamra, billentyűk, pulzus, vérnyomás, kockázati 

tényező, vér, nyirok, infarktus, trombózis. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Formák és arányok a természetben 

Elemek és vegyületek. Kristályrácsok.  

Szerves molekulák a mindennapokban 

Órakeret 

9 

Előzetes tudás 
Tükrözés, forgatás következményei. Halmaztulajdonságok. Atom és 

molekula, szerkezeti képlet. 

A komplex 

műveltség-területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Az arányok fontosságának beláttatása, rögzítése. Arányokat fenntartó és 

felborító erők fölismerése. Állandó és változtatható arányok felismerése. 

Szerkezet és tulajdonság összefüggésének beláttatása. Szerkezet, arány és 

biológiai funkció összekapcsolása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Közös cél:  

Az arány fontossága és számszerű jellemzése. A geometriai rend 

fölismerése az anyagok szerkezetében. Az anyagvizsgálat néhány 

módszerének megismerése. Néhány óriásmolekula gyakorlati 

fontosságának megismerése konkrét példákon. 

 

Lehetséges változatok: 

A harmónia ókori fogalma és az arányok. Szép és rút. 

Aszimmetrikus (szivacs), sugarasan szimmetrikus (medúza) és 

tükörszimmetrikus (ember) lények. 

A férfi, a női és a gyermektest arányainak összehasonlítása.  

Változó térfogat- és tömegarányok: elegyek, oldatok. A töménység 

jellemzése (százalék). Arányok a konyhában (fűszerek, só, pácok) és az 

iparban (ötvözetek, beton). 

Az élőlények növekedését megszabó arányok (korlátozó tényezők): 

hiánybetegségek, fény, víz stb. 

Állandó tömegarányok: a vegyületek összegképlete egyszerű példákon. 

Kristályos (kősó) és amorf (gumi, üveg) anyagok szerkezete. Elemi 

egység (cella).  

Molekulák térbeli rendeződése: membránok, habok, mosószerek, 

folyadékkristályos kijelzők. 

A kémiai elnevezések eredete és mai tartalma. 

Mesterséges szerves vegyületek (műanyagok, gyógyszerek, 

tartósítószerek). Előnyök, veszélyek mérlegelése. 

A szénhidrogének eredete, tulajdonságai, felhasználása (közlekedés, fűtés, 

Kommunikáció – magyar 

nyelv és irodalom: 

disszonancia, 

(a)szimmetria, 

kompozíció.  

 

Matematika: 

százalékszámítás, 

egyenes arányosság. 

 

Társadalomismeret; 

osztályközösség-építés: a 

fogyasztói társadalom 

kialakulása, gazdasági 

alapjai (fosszilis 

energiahordozók 

használata). 
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vegyipar). 

Néhány oxigéntartalmú szerves molekula a mindennapokban (etilalkohol, 

aceton, ecetsav). Biológiai hatásuk. 

Egyszerű cukrok és összetett szénhidrátok a mindennapokban 

(szőlőcukor, keményítő, cellulóz). Biológiai szerepük. 

Néhány nitrogéntartalmú szerves molekula: vitaminok, aminosavak, 

fehérjék, DNS. Óriásmolekulák felépítése és lebontása az élőlényekben. 

Az óriásmolekulák érzékenysége: kicsapódás. Mérgezések és 

következményeik. 

Kulcsfogalmak 

Szimmetria, százalék, összegképlet, oldat, oldószer, amorf, membrán, 

felületaktív anyag, környezeti tényező, mono- és polimer, szénhidrogén, 

karbonsav, alkohol, aminosav, fehérje, kicsapódás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Elektromosság, mágnesesség 

Órakeret 

6 

Előzetes tudás Erő, energia, tömegvonzás, teljesítmény. 

A komplex 

műveltség-területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Kölcsönhatások, erők alaposabb, rendszerszerűbb ismerete, ok-okozati 

kapcsolatrendszere, az információ terjedésének lehetséges módjainak leírása 

az elektromágneses kölcsönhatásokon keresztül. Bővebb ismeretek szerzése 

a bennünket körülvevő térről. Alapismeretek szerzése az elektromágneses 

hullámon alapuló eszközökről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Közös cél: 

Az elektromosság, mágnesesség mint kölcsönhatás megismerése. 

  

Lehetséges változatok: 

Példák a statikus elektromosság és a mágnesesség 

gyakorlati/természetbeni megjelenési formáira, alapvető összefüggések 

felismerése.  

Az egyenáram fogalma, jellemzőinek ismerete, egyszerű áramkörök 

összeállítása, mérések végzése. 

Az Ohm-törvény alkalmazása egyszerű esetekben. 

Az elektromos energia és teljesítmény alapvető kvalitatív 

összefüggéseinek alkalmazása, különböző elektromos eszközök 

teljesítményének összehasonlítása. 

A váltóáram fogalmának, alapvető jellemzőinek megismerése. 

Az elektromágneses indukció jelensége, gyakorlati/természetbeni 

megjelenése.  

A transzformátor működésének gyakorlati jelentősége.  

Az elektromágneses hullám tulajdonságainak ismerete, példák a 

gyakorlati alkalmazásokra. (A spektrum különböző tartományaiban: 

mikrohullámú sütő, rádióhullámok, mobiltelefon stb.) 

 

Társadalomismeret: 

felvilágosodás, 

felfedezések, társadalmi 

hálózatok. 

Kulcsfogalmak 

Elektromos töltés, mágneses pólus, elektromos, mágneses tér, Coulomb-

törvény, áramerősség, feszültség, ellenállás, egyenáram, váltóáram, 

elektromos fogyasztás, frekvencia, maximális feszültség, elektromágneses 

indukció, dinamó, transzformátor, elektromágneses hullám. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Energianyerés az élővilágban. Táplálkozás, emésztés, 

kiválasztás 

Órakeret 

6 

Előzetes tudás Szerves molekulák. Energianyerő és energiaigényes folyamatok. A légzés 
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funkciója. 

A komplex 

műveltség-területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Az energiaáramlás nyomon követése az élővilágban. Táplálkozás, emésztés, 

keringés és kiválasztás összefüggéseinek felismerése az emberi szervezetben. 

Az anyagcsere és az emberi egészség kapcsolatának tudatosítása, az 

egészséges táplálkozás iránti igény felkeltése, erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Közös cél:  

Az anyag- és energiaátalakítások biológiai szerepének megértése az 

élővilágban és az emberi szervezetben. 

Anyagforgalom és egészség néhány összefüggése. 

  

Lehetséges változatok: 

Változatos energianyerés az élővilágban: ragadozók, növényevők, 

élősködők, lebontók, fotoszintetizálók. 

Táplálkozási hálózat. 

Az emberi emésztés helyszínei, emésztőnedvek (nyál, gyomornedv, epe, 

hasnyál).  

Az emésztés szabályozása: feltétlen és feltételes reflexek. 

A felszívott anyagok sorsa, a máj szerepe. 

Egészséges táplálkozás, túltápláltság, hiánybetegségek, mérgezések. Az 

alkohol hatása. 

Testkép, testépítés, táplálék-kiegészítők kockázatai. 

A vér szerepe, vérkép.  

A felszívott tápanyagok sorsa a sejtben (energianyerés, átalakítások).  

Kiválasztás a vesén, a tüdőn és a bőrön át. 

A vizeletmennyiség és a belső környezet egyensúlyának, arányainak 

(homeosztázis) megőrzése. 

Osztályközösség-építés: 

Etikett, társas viselkedés. 

Egészséges életmód. 

Nemek, testképek. 

Kulcsfogalmak 
Heterotróf, autotróf életmód, emésztés, kiválasztás, felszívás, vérplazma, 

visszaszívás, szűrlet, vizelet. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atomi aktivitás 

Órakeret 

6 

Előzetes tudás Energia, elektromos töltés, elektromágneses hullám, szimmetria, normálalak. 

A komplex 

műveltség-területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Az anyag, kölcsönhatás, erők, energia, információ fogalmának mélyítése. Az 

állapot és a változás fogalmának bővítése az atomok mérettartományában 

bekövetkező jelenségek megismertetésével. Az energiagazdálkodással 

kapcsolatos felelősségtudat erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Közös cél:  

Az elektronburok és az atommag szerkezetének áttekintése. Az 

atomenergia ismerete. 

 

Lehetséges változatok: 

Az anyag atomos szerkezetének tudatosítása konkrét jelenségeken 

keresztül. 

Az atommag és elektronhéj fogalmának megismerése. 

A rádióaktivitás 3 fajtájának, néhány gyakorlati alkalmazásának, 

hatásának megismerése az élő szervezetre. 

A maghasadás oka és feltételei, a láncreakció elve. 

Az atomenergia fogalma, felhasználásának gyakorlati módja és elvi 

Társadalomismeret: 

hidegháború. 

 

Osztályközösség-építés: 

fenntarthatóság, 

atomenergia. 
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lehetőségei. Előnyök és hátrányok mérlegelése. 

A Nap energiatermelése, hatása a földi életre. 

Kulcsfogalmak 
Atom, proton, elektron, neutron, egyensúly, energiaminimum, rádióaktivitás, 

atomenergia, maghasadás, láncreakció, magfúzió, napenergia, atomerőmű. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A szervezet egysége – idegrendszer és viselkedés 

Órakeret 

7 

Előzetes tudás 
Az emberi szervezetben zajló fő kémiai átalakulások. Példák csoportban élő 

állatokra. 

A komplex 

műveltség-területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Az emberi szervezet egységét fenntartó rendszerek működéseinek, 

kölcsönhatásainak megismerése. A testi és lelki egészség alapjainak 

tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény erősítése. A védekező 

szervezet működéseinek bemutatása. A tanulás mint a környezethez való 

alkalmazkodás megismertetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Közös cél:  

Az önazonosságot (homeosztázist) fenntartó és az azt fenyegető főbb 

hatások áttekintése az emberi szervezet szintjén és a társas 

kapcsolatokban. A szabályozás és a vezérlés néhány formája az emberi 

szervezetben. 

  

Lehetséges változatok: 

Szabályozó szerepű emberi hormon (inzulin), cukorbetegség. 

Vezérlő szerepű emberi hormon (növekedési hormon), 

a testméretet megszabó tényezők. 

Hormonok és érzelmek kapcsolata.  

A reflexek fölépítése (térdreflex). 

Az idegrendszer szabályozó működése: a testhőmérséklet szabályozása. 

Érzékszervek: az éleslátás feltételei (pupillareflex, élességállítás). 

Az idegrendszer működését befolyásoló hatások (alkohol, drogok, 

gyógyszerek). 

Fájdalom, fájdalomcsillapítás. 

Aktív és passzív, természetes és mesterséges immunitás. Védőoltások. 

Immunitás a mindennapokban: allergia, vércsoportok. 

Stressz és egészség, idegrendszer és immunitás kapcsolata. 

A tanulás alaptípusai az állatvilágban és az ember esetében. 

Az emlős állatcsoportok jellemzői (hierarchia).  

A társas kapcsolatok szerepe a főemlősök és az ember tanult 

viselkedéseiben: szülő-gyermek kapcsolat, kortárs csoportok, reklámok, 

függőséget okozó hatások, értelemadás.  

Segítőkészséget és agressziót kiváltó helyzetek. 

Tanult megküzdési stratégiák, tanult tehetetlenség. 

Az állati és az emberi kommunikáció jellemzői. 

Kommunikáció - magyar 

nyelv és irodalom: 

Érzelmek ábrázolása, 

kifejezése; verbális és 

non-verbális 

kommunikáció. Haza- és 

családszeretet, magány, 

vallás, lázadás stb. egyes 

irodalmi művekben.  

 

Társadalomismeret: az 

egyéni és csoportos 

agresszió példái. 

Csoportnormák. 

 

Osztályközösség-építés: 

társas együttélés, 

devianciák. 

 

Kulcsfogalmak 

Szabályozás, visszacsatolás, hormon, célsejt, szorongás, reflexív, vegetatív 

központ, tudatmódosítás, immunitás, antigén, stressz, feltételes reflex, próba-

szerencse, bevésődés, utánzás, belátás, kulcsinger, motiváció, öröklött gátlás, 

hierarchia, agresszió, segítségadás (altruizmus), szabálykövetés. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mi a fény? 

Órakeret 

5 

Előzetes tudás Atom, elektron, tükör, rezgés, elektromágneses hullám. 

A komplex 

műveltség-területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A részecske- és a hullámtulajdonság jellemzőinek felismerése a fény esetén, 

a kettősség tudatosítása.  

A fény hullámtulajdonságainak elemzése és felismerése a mindennapokban.  

 A látható fény elektromágneses hullámként történő azonosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Közös cél: 

A fény tulajdonságainak áttekintése. 

  

Lehetséges változatok: 

A fényvisszaverődés, a fénytörés jelensége és alapvető kvalitatív 

szabályainak megállapítása. 

A sík, a domború és a homorú tükör leképezési szabályainak vizsgálata és 

gyakorlati alkalmazásai. 

A fényelhajlás jelensége. 

A fény elektromágneses hullám mivolta. 

A színek frekvenciaszabálya és a fénytörés frekvenciafüggésének 

következményei. 

A fotocella működésének alapjai, a fény „részecsketermészetének” 

megjelenési formái. 

A fénysebesség kitüntetett szerepe. 

Kommunikáció – magyar 

nyelv és irodalom: 

színek és fények a 

művészetekben. 

 

Kulcsfogalmak Fénytörés, fényelhajlás, domború, homorú tükör, szín, foton, fénysebesség. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Állandóság és változatok – információ, szexualitás, az 

emberi élet szakaszai 

Órakeret 

7 

Előzetes tudás A férfi és női szervezet különbsége (anatómiai és genetikai). 

A komplex 

műveltség-területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A látható jellegek és az öröklés kapcsolatának felismerése. A szexualitás 

genetikai szerepének megismerése.  

A nemi működések megismerése a családtervezés és az egészségmegőrzés 

szempontjából. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Közös cél:  

Az öröklött és „szerzett” tulajdonságok megkülönböztetése, az öröklődés 

és a nemiség kapcsolata. A nemi működések biológiai háttere emberben. 

A genetika és a szexualitás egészségügyi vonatkozásai. A genetikai 

információ megváltozásának lehetséges következményei. 

  

Lehetséges változatok: 

Egy gén – egy jelleg kapcsolatok (Rh-vércsoport, öröklődő betegségek).  

Mennyiségi és minőségi jellegek különbsége, a környezet szerepe. 

A nemiség szerepe a genetikai információ újrakombinálódásában (az 

ivarsejtek sokfélesége, a testi sejtek genetikai azonossága). 

A genetikai információ megváltozása: mutációk. 

Mutációt okozó hatások (sugárzások, vegyületek). 

Genetikai szabályozás: szabályozott sejtosztódás (növekedés) és 

szabályozatlan osztódás (rákos góc). Rákkeltő tényezők, kerülésük. 

Az ember ivarszervei, biológiai funkciójuk. 

A hímivarsejt és a petesejt jellemzői. 

Matematika: 

valószínűség, 

gyakoriság, eloszlási 

görbe; kombinációk. 

 

Kommunikáció - magyar 

nyelv és irodalom; 

osztályközösség-építés: 

Szexualitás, családi élet. 

Identitás. Öregedés és 

halál, idős generáció. 
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A női nemi ciklus szakaszai, a megtermékenyítés. Családtervezés.  

Beágyazódás, magzati élet. A magzat védelme. Az újszülött és a 

csecsemő világa. Nemi érés, öregedés, halál.  

Betegségek szűrése, betegjogok. 

Kulcsfogalmak 

Gén, génváltozat (allél), mennyiségi és minőségi jelleg, recesszív 

(elnyomott) jelleg, mutáció, mutagén és rákkeltő (karcinogén) hatás, ivarsejt, 

ivarszerv, petefészek, tüsző/repedés, menstruáció, megtermékenyülés, 

tüszőhormon, sárgatesthormon (progeszteron), tesztoszteron, beágyazódás, 

magzat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Honnan hová?  

Csillagászati, földrajzi és biológiai evolúció 

Az ember társas viselkedése 

Órakeret 

9 

Előzetes tudás 

Betegség és immunrendszer. Az öröklődés alapjai. Önzetlenség és agresszió. 

Atom, magfúzió, sebesség, gyorsulás, idő, körmozgás, bolygómozgás, 

tömegvonzás, kör, ellipszis 

A komplex 

műveltség-területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Különböző területek, jelenségkörök közötti kapcsolatok, összefüggések 

észrevétele, hasonlóságok, közös vonások felfedezése, megfogalmazása. 

Az idő- és térfogalom mélyítése, az időbeli tájékozódás fejlesztése a 

különböző léptékű folyamatok megismerése során. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Közös cél: 

Az egyirányúság fölismerése és magyarázata csillagászati, földtani és 

biológiai folyamatokban. Az emberi csoportok néhány biológiai 

jellemzőjének megfogalmazása. 

 

Lehetséges változatok: 

A csillagok fejlődésének főbb állomásai. 

A Naprendszer szerkezete, mérete, bolygóinak mozgása, mérete, típusai. 

Legalább két-két jellemző csillagkép ismerete a téli és a tavaszi égboltról, 

valamint két-két jellemző csillagkép ismerete az északi és a déli 

féltekéről. 

A csillag, bolygó, üstökös, meteor megkülönböztetése. 

Szemléletes kép a táguló világegyetem elméletéről. 

A Föld felszínének története: a vulkáni működések, földrengések oka, 

következményei. 

A jégkorszakok nyomai. 

Hegységképződés és pusztulás. 

Haladás (fejlődés) és biológiai evolúció. 

Az evolúció darwini leírása. 

Közvetlen bizonyítékok (fosszíliák) és, anatómiai érvek. 

A szelekció hatása (mesterséges, természetes). A háziasítás. Ellenálló 

kórokozók terjedése. 

A biológiai evolúció közvetlenül az emberi társadalomra való 

alkalmazásának veszélyei (szociáldarwinizmus, eugenika). 

Vitatott kérdések. (Az élet keletkezésének kérdése. 

A nagy kihalási hullámok lehetséges magyarázatai. 

Az önzetlen viselkedés evolúciója. Az irányultság kérdése.) 

Technikai evolúció és a szokások evolúciója (divat, stílusok).  

Társadalomismeret; 

osztályközösség-építés; 

kommunikáció – magyar 

nyelv és irodalom: A 

haladás-eszme 

különböző korokban; az 

ideológiák mint a 

hatalmi rendszer 

alátámasztói. 

A járványok és a 

háziasítás 

történelemformáló 

szerepe. 

Önzetlenség emberi 

példái (irodalom, 

történelem). 

Szokások, divat. 

Szabálykövetés és 

szabályszegés példái az 

irodalomban és a 

történelemben. 

Tömegek viselkedését 

leíró irodalmi példák. 
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Az emberi csoportokra jellemző társas viszonyok, a szabálykövetés és 

szabályteremtés példái. Az idegen csoportoktól való elkülönülés és az 

eltérő csoportok közti együttműködés biológiai háttere. 

Kulcsfogalmak 

Csillag, üstökös, meteor, bolygó, galaxis, csillagkép, Naprendszer, 

Univerzum, Föld-típusú bolygó, szupernóva, evolúció, alkalmazkodás, közös 

ős (leszármazás), természetes és mesterséges szelekció, önzetlenség. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az evolúció színpada és szereplői 

Órakeret 

9 

Előzetes tudás Anyagforgalom az élő szervezetben. Gazdálkodás a Kárpát-medencében. 

A komplex 

műveltség-területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Tapasztalat szerzése technológiai, társadalmi és ökológiai rendszerek 

elemzésében. Az egyéni vélemények megfogalmazása során az érvelés, 

bizonyítás igényének erősítése. 

Evolúciós, környezet- és természetvédelmi szempontok összekapcsolása, az 

ember természeti folyamatokban játszott szerepének kritikus vizsgálata. 

A fogyasztási szokásokkal kapcsolatos ésszerű és felelős szemlélet 

erősítésével törekvés a tudatos állampolgárrá nevelésre. 

A környezet szépsége, az emberi kultúrák fenntarthatósága és a benne élők 

testi-lelki egészsége közti összefüggések megjelenítése. Törekvés kialakítása 

az alkalmazásra a fenntarthatóság és autonómia érdekében a háztartásokban 

és kisközösségekben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Közös cél:  

Az élőlények együttélését magyarázó feltételek, az ember szerepének 

elemzése. Környezet és egészség összefüggései, néhány lehetséges 

megoldási módszer értékelése.  

 

Lehetséges változatok: 

Az élőlény-populációk elszaporodása és visszaszorulása. 

Populációs kölcsönhatások példákkal. A biológiai indikáció.  

Példák az életközösségekben zajló anyagkörforgásra (szén, nitrogén), az 

anyag és energiaforgalom összefüggésére. Táplálékpiramis (termelő, 

fogyasztó, lebontó szervezetek). 

Az ember hatása a földi élővilágra a történelem során. Önpusztító 

civilizációk és a természeti környezettel összhangban maradó 

gazdálkodási formák. 

A természeti környezet terhelése: fajok kiirtása, az élőhelyek beszűkítése 

és részekre szabdalása, szennyezőanyag-kibocsátás, fajok behurcolása, 

megtelepítése, talajerózió. Fajok, területek és a biológiai sokféleség 

védelme. A természetvédelem lehetőségei. Helyi környezeti probléma 

felismerése, információk gyűjtése. 

A környezeti kár fogalma, csökkentésének lehetőségei. 

Ökológiai lábnyom. A közlegelők tragédiája: a klasszikus gazdaságtan és 

kritikája. 

Az ökológiai krízis társadalmi-szemléleti hátterének fő tényezői 

(fogyasztás, városiasodás, fosszilis energia felhasználása, globalizáció). A 

Gaia-elmélet lényege. 

Társadalomismeret; 

osztályközösség-építés: 

Járványok, 

sivatagosodás, 

szikesedés, túlnépesedés, 

erdőirtások, bányászat, 

folyószabályozások 

következményei. 

Természetvédelem: 

vadasparkok, nemzeti 

parkok. Nemzetközi 

szerződések. 

 

Kulcsfogalmak Szimbiózis, élősködés, versengés, Gaia-elmélet. 

 

Tematikai egység/ Projektek  Órakeret 
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Fejlesztési cél A tanulók éves teljesítményének a mérése 7 

Előzetes tudás Egyéni (tanulási) tapasztalatok; a tanév során elsajátított ismeretek. 

A komplex 

műveltség-területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Projektek készítése, az ehhez szükséges képességek, kompetenciák. 

fejlesztése. 

A tanulók teljesítményének a mérése – komplex mérés a matematika és a 

természetismeret területén. (A mérés feladata annak ellenőrzése, hogy a 

tanuló milyen mértékben igazodik el a természet szerveződési szintjei között, 

különös tekintettel az atomi és egyed feletti szintekre, képes-e a 

valószínűségi szemlélet alkalmazására mindennapi szituációk elemzése során 

is.) 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Részvétel a projekt tervezésében, lebonyolításában és értékelésében; a 

projektmódszer megismerése. 

Szabad sáv: a választott tartalomnak és formának megfelelően. 

Részvétel a „tudáspróbán”. 

Minden 

műveltségterület: a 

projekthez kapcsolható 

tartalmi elemek.  

Kulcsfogalmak Projekt, tervezés, külső és belső értékelés. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló fogalmazza meg és konkrét példán ismerje föl az egyszerű 

megfigyelés és a kísérlet különbségét, a két vizsgálati mód célját. Értse a 

számszerűség jelentőségét a mérésekben, tudjon ábrázolni és leolvasni mért 

adatokat. 

Tudja jellemezni a mozgásokat sebességükkel, gyorsulásukkal. Értse a térbeli 

tájékozódás geometriai módszereinek lényegét. Tudjon tájékozódni 

térképeken.  

Értse a tehetetlenség fogalmát, a gyorsulás formáit, okát. Találjon kapcsolatot 

a tömeg és a súly között. Értse az ok és okozat közötti kapcsolatrendszert. 

Értse az energia, a munka, a hatásfok és a hő összefüggését. Ismerje az emberi 

szervezet működésének mechanikai hátterét. 

Magyarázzon mindennapokban tapasztalt jelenségeket anyagi 

halmaztulajdonságokkal. Értse az éghajlat és az időjárás elemeinek fizikai 

hátterét, összefüggését hazánk természeti képével, gazdálkodásával. 

A tanuló értelmezze és ábrázolja a természetben megfigyelhető arányokat, 

ismerjen példákat vizsgálatuk módjára. Hozza kapcsolatba az anyagok 

szerkezetét tulajdonságaikkal, felhasználásukkal. 

Értse az elektromosság és mágnesesség alapjait.  

Értse az áram mágneses, valamint a mágneses tér változásának elektromos 

hatását.  

Értse a szervezetünkön átáramló anyag és energia szerepét, összefüggését 

egészségünkkel. Magyarázza az élőlények egymásra utaltságát. Magyarázza a 

biológiai rendszerek belső rendjét a szabályozás és vezérlés segítségével. Értse 

az alkalmazkodás szerepét az egyéni és társas viselkedésben. 

Értse az anyag atomos felépítését, ismerje a proton, neutron, elektron helyét és 

szerepét az atomon belül. Legyen tisztában a radioaktivitás okával és élettani 

hatásával. Legyen tisztában az atomenergia felszabadulásának módjaival és 

lehetőségeivel, környezeti hatásaival. 

A tanuló értelmezze a tulajdonságok öröklődését családfán, különítse el 

öröklött és szerzett tulajdonságainkat. Legyen áttekintése a genetikai 
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információról, a génműködés szabályozottságáról, egyirányú változásairól 

(egyedfejlődés) és zavarairól. 

Ismerje a Föld és alkotóanyagainak helyzetét a Naprendszerben és az 

Univerzumban. 

Ismerje a nemek kromoszomális meghatározottságát, a nemi ciklusok és a 

családtervezés hormonális-élettani hátterét. 

Ismerjen nagy léptékű, egyirányú változásokat az élő és élettelen 

természetben, ismerje ezek bizonyítékait, okait. 

Ismerjen az élőlény-populációk létszámát és változatosságát csökkentő és 

növelő tényezőket, az élőlények önszabályozó közösségeinek fölépítését. 

Tudjon példákat bemutatni az ember környezetfüggésére és környezet-

átalakító szerepére. 
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XIII. INFORMATIKA4 

A. Informatika szakközépiskola 9-12. évfolyam 

1. Általános tudnivalók 

A felsőbb évfolyamokra való továbblépés feltétele a tanév során leadott tananyag 

minimumfeltételeinek teljesítése, melyek az iskola helyi tantervében vannak meghatározva. 

Az informatikát csoportbontásban oktatjuk. (Maximális csoportlétszám a tanteremben 

elhelyezett számítógépektől függ, de maximálisan 17 fő.) Az informatika tantárgy oktatása 

során a felhasznált eszközök: számítógép, projektor, tábla, rendszerprogramok, 

oktatóprogramok, tankönyv.  

Rendszergazda felel a tanulók és a szaktanárok számára a szabadidőben is hozzáférhető 

informatikai feltételek folyamatos biztosításáért és korszerűsítéséért. Jelenleg az alábbi 

szaktantermekkel rendelkezünk: gépíró-szövegszerkesztő, informatikai. 

A modern informatikai rendszer (szoftver, hardver, projektorok, vásznak, iskolai 

hálózat) üzemeltetésével, használatával optimálisak a feltételeink az informatikai ismeretek 

oktatásához. A tanári szobákban is rendelkezésre áll a tanári felkészülés informatikai háttere. 

2016-17-es tanévtől kereskedelmi és közgazdasági szakközépiskola lévén, megszűnik 

az informatika választható érettségi tárgy lenni, így e tárgyból, akkortól kezdve nem 

szervezünk érettségi vizsgát. A 2013-2014. tanévtől induló szakközépiskolai képzések 

zárásakor, a 12. évfolyam végén, az informatika, érettségi tárgyként nem választható. 

 

2. Tantárgyi struktúra és óraterv5 

Óraterv a kerettantervekhez – szakközépiskola 

Tantárgyak 
9. évf. 

(37 hét) 

10. évf.  

(37 hét) 

11. évf.  

(37 hét) 

12. évf.  

(32 hét) 

Informatika 1       

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 4 4 

Ebből informatika 1 2 2 2 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

Informatika a szabadon tervezhető 

órakerettel együtt összesen heti: 
2 2 2 2 

Éves tanórák mennyisége 
6
 : 

74  

tanóra 

74  

tanóra 

74  

tanóra 

64  

tanóra 

                                                           
4 Forrás: kerettanterv.ofi.hu/6_melleklet_9-12_szki/6.3.7_informat_9-12.doc 
5 Forrás: kerettanterv.ofi.hu/6_melleklet_9-12_szki/6.1_bevezetes_9-12_sz.doc 
6 Részletezve lentebb az évfolyamok kifejtésénél 
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3. Kompetenciák 

Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a 

tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök 

használata olyan eszköztudást nyújt a tanulóknak, melyet a tanulási folyamat közben bármely 

ismeretszerző, -feldolgozó és alkotó tevékenység során alkalmazni tudnak. Ennek érdekében 

fontos a rendelkezésre álló informatikai és információs eszközök és szolgáltatások 

megismerése, működésük megértése, az egyéni szükségleteknek megfelelő szolgáltatások 

kiválasztása, és célszerű, értő módon történő kritikus, biztonságos, etikus alkalmazása.  

Az informatikai és információs eszközök, szolgáltatások az egyén életének és a 

társadalom működésének szinte minden területét átszövik, ezért az informatika tantárgyban 

szereplő fejlesztési területek számos területen kapcsolódnak a Nemzeti alaptanterv 

műveltségterületeinek fejlesztési feladataihoz. Az informatika tantárgy keretében megoldandó 

feladatok témájának kiválasztásakor, tartalmainak meghatározásakor fokozott figyelmet kell 

fordítani a kiemelt nevelési célok, a kulcskompetenciák és az életszerű, releváns információk 

megjelenítésére. 

Az informatika tantárgy feladata, hogy korszerű eszközeivel és módszereivel felkeltse 

az érdeklődést a tanulás iránt, és lehetővé tegye, hogy a tanuló a rendelkezésre álló 

informatikai eszközök segítségével hatékonyabbá tegye a tanulási folyamatot. Az informatika 

tanulása hozzásegíti a tanulót, hogy önszabályozó módon fejlessze tanulási stratégiáját, ennek 

érdekében ismerje fel a tanulási folyamatban a problémamegoldás fontosságát, az 

információkeresés és az eszközhasználat szerepét, legyen képes megszervezni tanulási 

környezetét, melyben fontos szerepet játszanak az informatikai eszközök, az 

információforrások és az online lehetőségek. 

Az informatika tantárgy segíti a tanulót abban, hogy az internet által nyújtott 

lehetőségek kihasználásával aktívan részt vegyen a demokratikus társadalmi folyamatok 

alakításában, ügyeljen a biztonságos eszközhasználatra, fejlessze kritikus szemléletét, érthető 

módon és formában tegye fel a témával kapcsolatos kérdéseit, törekedjen az építő javaslatok 

megfogalmazására, készüljön fel a változásokra. Az informatika tantárgy kiemelt célja a 

digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói szintű alkalmazása, 

az információ szerzése, értelmezése, felhasználása, az elektronikus kommunikációban való 

aktív részvétel.  

Az informatikaórákon elsajátított alapok lehetővé teszik azt, hogy a tanuló a más 

tantárgyak tanulása során készített feladatok megoldásakor informatikai tudását alkalmazza. 

Az informatika tantárgy feladata a formális úton szerzett tudás rendszerezése és 

továbbfejlesztése, a nem formális módon szerzett tudás integrálása, a felmerülő problémák 

értelmezése és megoldása. Az egyéni, a csoportos, a tanórai és a tanórán kívüli tanulás fontos 

színtere és eszköze az iskola informatikai bázisa és könyvtára, melyek használatához az 

informatika tantárgy nyújtja az alapokat. 

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen 

írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Az egyes műveltségterületek a 

fejlesztési feladatok megvalósítása során építenek az informatika tantárgy keretében 

megalapozott tudásra és az informatikai eszközök használatára. 

Mindennapi életünk során az intelligens informatikai rendszerek sokaságát használjuk. 

Az informatikai eszközök használata témakör a számítógép felépítését és a gép alapvető 

működését biztosító hardverrészeket mutatja be, a tanulók megismerik az adattárolást, a 

digitalizálást, az interaktivitást segítő eszközöket és a legfontosabb hardverelemek működését.  

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő 

módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, ezért a fejlesztési 
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feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel 

megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó felhasználásra kerül a hangsúly. 

Az alkalmazói ismeretek témakörében a társadalmi életben hasznos informatikai 

műveletek megismerésére, megértésére és használatára, például állományok kezelésére, 

különböző alkalmazások használatára, és a programok üzeneteinek értelmezésére kerül sor. A 

számítógép működése közben lejátszódó algoritmusok megfigyelésével, megértésével, az 

eljárások tudatos, értő alkalmazásával javítható a számítógép használatával szembeni attitűd, 

fejleszthető a munka hatékonysága. A számítógép működtetése érdekében a tanulóknak 

magabiztosan kell használniuk az operációs rendszert, amelyen keresztül kommunikálnak a 

számítógéppel.  

Az alkalmazói programok használatakor fontos a célnak megfelelő eszközök 

kiválasztása, a szövegszerkesztéssel, kép- és videoszerkesztéssel, multimédia-fejlesztéssel, 

prezentációkészítéssel, táblázatkezeléssel, adatbázis-kezeléssel kapcsolatos problémák 

megoldása közben az alkalmazott programok értő felhasználása, az alkalmazható eljárások 

megismerése, a használat közben felmerülő problémák megoldása. Az alkalmazói ismeretek 

fejlesztése többféle program használatát igényli, amelyek együttesen támogatják a kreativitást 

és az innovációt. 

A 21. század kihívásai közé tartozik az, hogy az emberek az életük során megvalósított 

tevékenységeket tudatosan és körültekintően tervezzék meg. A problémamegoldás életünk 

szerves részét alkotja, az életszerű, probléma alapú feladatok sikeres alkalmazása befolyásolja 

az életminőséget. Ennek szükséges előfeltétele az algoritmizálási készségek formális keretek 

közötti fejlesztése, amelyre a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

témakörben kerül sor. Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink 

elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. A 

problémamegoldás az élet minden területén jelen lévő alaptevékenység, melynek sajátosságait 

a tanulókkal egyrészt a problémamegoldás elméletének, lépéseinek, eszközeinek, 

módszereinek, általános szempontjainak elsajátításával, másrészt a problémamegoldás 

általános elveinek más műveltségi területeken való gyakorlati alkalmazásával érdemes 

megismertetni.  

A problémamegoldás egyes részfolyamatai, például az információ szerzése, tárolása, 

feldolgozása önálló problémaként jelenhetnek meg. A problémamegoldás informatikai 

eszközökkel és módszerekkel rész elsajátítása során a tanulók megismerkednek az 

algoritmizálás elméleti módszereivel, a szekvenciális és vezérléselvű programok alapvető 

funkcióival, majd az elméleti megalapozást követően a gyakorlatban készítenek és tesztelnek 

számítógépes programokat. 

Az elkészített programok segítségével más műveltségi területek problémái 

tanulmányozhatók, illetve különböző jelenségek szimulálhatók. A problémamegoldási 

ismeretek tanítása a mások által készített programok algoritmusainak értelmezését, az 

alkalmazói képesség kialakítását és a kritikus szemléletet is támogatja.  

Az infokommunikáció térnyerésével a 21. század a hagyományos információforrások 

mellett központba állítja az elektronikus információforrások használatát, előtérbe helyezi az 

interneten zajló kommunikációt, megköveteli a hálózati és multimédiás informatikai eszközök 

hatékony felhasználását.  

Hangsúlyossá válik a különböző formákban megjelenő információk (szövegek, képek, 

hangok, egyéb multimédiás elemek) felismerése, kezelése, értékelése és felhasználása. Az 

ismeretek bővítéséhez, kiegészítéséhez a könyvtár, valamint az internet korosztálynak 

megfelelő alapszolgáltatásainak, az intelligens és interaktív hálózati technológiáknak az 

önálló használata szükséges. Az alkalmazáshoz nélkülözhetetlen a szükséges információk 

online adatbázisokban való keresése, a találatok és a programok által szolgáltatott válaszok 
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értelmezése, az adatok közötti összefüggések felismerése és vizsgálata tanári segítséggel. A 

túlzott vagy helytelen informatikai eszközhasználat veszélyeket rejthet, melyekre érdemes 

felhívni a figyelmet, hasznos lehet megismerni azokat a módszereket, amelyekkel a veszélyek 

elkerülhetők. 

Az infokommunikáció témakörén belül kerül sor az interneten zajló kommunikációs 

formák és rendszerek bemutatására, megismerésére és összekapcsolására. A kommunikációs 

folyamat magában foglalja az információk fogadását, küldését, továbbítását, tárolását, 

rendszerezését, a netikett betartását, a kommunikációt akadályozó tényezők felismerését. A 

csoportokon belül zajló kommunikáció számtalan lehetőséget rejt a tanulási folyamatok 

számára, ennek érdekében a tanulóknak tájékozottságot kell szerezniük a közösségi oldalak 

használatáról, azok előnyeiről és veszélyeiről, meg kell ismerniük a használatra vonatkozó 

elvárásokat, szabályokat. 

A médiainformatika témakör tartalmazza az elektronikus, internetes médiumok 

elérését, használatát, információk kinyerését, felhasználását. A források használata magában 

foglalja az egyes információhordozók tanulásban való alkalmazását, valamint hitelességük, 

objektivitásuk vizsgálatát, tartalmuk értékelését is. 

Az információs társadalom témakörben elsajátított ismeretek, fejlesztett készségek és 

képességek hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló a későbbiekben etikusan és biztonsággal 

kezelje az adatokat, megfelelően használja a rendelkezésére álló informatikai eszközöket. Az 

aktív állampolgárság érdekében kerül sor az elektronikus szolgáltatások megismerésére, az 

egyes szolgáltatástípusok céljainak azonosítására, jellemzésére, az igényeknek megfelelő 

szolgáltatások kiválasztására. A tanulók a szabályok betartásával igénybe veszik a számukra 

hasznos elektronikus szolgáltatásokat. Az informatikai rendszerek használata közben 

számtalan biztonsági, etikai probléma merül fel, melyek tájékozottság és tapasztalat 

birtokában megfelelő módon kezelhetők, ezért lehetőséget kell nyújtani a tapasztalatszerzés 

többféle módjára, pl. a médiában szereplő események különböző szempontok szerinti 

értelmezésére, a társakkal történt esetek megbeszélésére, a lehetséges megoldási alternatívák 

kifejtésére. 

A könyvtárhasználat oktatásának célja a tanulók felkészítése az információszerzés 

kibővülő lehetőségeinek felhasználására a tanulásban, a hétköznapokban az információk 

elérésével, kritikus szelekciójával, feldolgozásával és a folyamat értékelésével. A könyvtár 

forrásközpontként való használata az önműveléshez szükséges attitűdök, képességek és az 

egész életen át tartó önálló tanulás fejlesztésének az alapja. A fenti cél az iskolai és 

fokozatosan a más típusú könyvtárak, könyvtári források, eszközök megismerésével, valamint 

a velük végzett tevékenységek gyakorlásával, tudatos, magabiztos használói magatartás, 

tájékozódás és a könyvtárhasználat igényének kialakításával érhető el. 

Az információkeresés területén kiemelt cél, hogy a képzési szakasz végére a tanuló 

tudatosan és komplexen gondolkodjon a folyamatról és tervezze azt. Ehhez elengedhetetlen, 

hogy ismerje a dokumentumtípusok és segédkönyvek típusait, jellemzőit és azok információs 

értéke megállapításának szempontjait. Ezen tudásának fokozatos, folyamatos és 

gyakorlatközpontú fejlesztése segíti őt a feladatokhoz szükséges kritikus és válogató 

forráskiválasztáshoz és információgyűjtéshez. Tudatosítani szükséges a tanulókban a 

könyvtári információszerzéshez, -feldolgozáshoz és -felhasználáshoz kapcsolódóan is az 

etikai szabályokat, jogi vonatkozásokat. 

A könyvtári informatika témakör oktatása során a tanuló a könyvtárak és a könyvtári 

források használatának alapjaival ismerkedik meg, majd a többi tantárgy keretében 

megvalósuló, erre a tudására épülő gyakorlati feladatok során szerez tapasztalatokat az egyes 

műveltségterületeken és rendszerezi, mélyíti tudását. Mindezek során egyszerre vannak jelen 
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a könyvtárak által nyújtott hagyományos szolgáltatások, és a korszerű társadalmi igényeket 

kiszolgáló, modern technikai lehetőségek. 

Az informatikai eszközök használata a számítógépteremben érvényes szabályok 

betartatásával és az egészséges számítógépes munkakörnyezet kialakításával építő módon hat 

az erkölcsi gondolkodásra, a testi és lelki egészségre. 

Az informatikai eszközök használata során, a megismert hardverelemek bővülésével a 

digitális és a természettudományos kompetencia is fejlődik. A papír nélküli nyomtatási 

lehetőségek megismerése, az analóg információk digitalizálása erősíti a 

környezettudatosságot, felkészíti a tanulókat a fenntarthatóság megteremtéséből adódó 

feladatokra. 

A biztonságos adattárolás megismerésével, az egyéni felelősségvállalás és az 

illetéktelen adathozzáférés megismertetésével fejleszthető az erkölcsi gondolkodás. A digitális 

eszközök használatával fejlődnek a diákok technikai készségei. 

Az alkalmazói ismeretek során a tanulók dokumentumokat szerkesztenek, amely 

tevékenység fejleszti az anyanyelvi kommunikációt, a digitális kompetenciát, az esztétikai 

érzéket és az önálló tanulást. A személyes dokumentumok készítése fejleszti az önismeretet, 

segíti a pályaorientációt. A multimédiás dokumentumok készítése támogatja a 

médiatudatosságra nevelést. A táblázatok kezelésére alkalmas programokkal végzett 

műveletek során nyert információk támogatják a felhasználót az önálló döntésben, segítik a 

matematikai, a digitális, a kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetenciák fejlesztését és 

a hatékony, önálló tanulást. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör hozzájárul 

az önismereti és a társas kapcsolati kultúra fejlesztéséhez. A problémamegoldás során a 

tanulók megtapasztalják, hogy egy nagyobb probléma akkor oldható meg hatékonyan, ha azt 

kisebb részekre bontják, és a feladat megoldása közben csoportban dolgoznak együtt. A 

csoportmunka szervezése hozzájárul az önismeret fejlesztéséhez, valamint a társak 

megértéséhez, elfogadásához. 

Az angol nyelvű utasításkészletet tartalmazó programozási nyelvek használata segíti 

az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztését. A programozással foglalkozó diák a program 

használatát bemutató dokumentumok, illetve hibaüzenetek értelmezése során rákényszerül az 

angol nyelvű szövegek olvasására és azok megértésére. A feladathoz tartozó problémák 

programozására angol nyelvű minták, megoldási javaslatok, források találhatók az interneten, 

emellett angol nyelvű fórumokon is tanácsot lehet kérni. A fellelhető tudásanyag 

áttanulmányozása, illetve a fórumokon történő levelezés során jelentősen mélyül a tanulók 

angol nyelvű tudása, fejlődik kommunikációs képességük. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör támogatja a 

matematikai kompetencia fejlesztését, mert a matematikai problémák algoritmizálása és az 

algoritmus programmal történő megvalósítása során a tanuló használja a diszkussziót, a 

folyamat során hangsúlyossá válik a logikus gondolkodás. Az algoritmizálás során a 

matematikaórákon megismert képletek alkalmazására, átalakítására kerül sor. Az alkotás 

során igénnyé válik a felhasználóbarát program írása, a szakkifejezések megfelelő használata, 

a matematikai készségek rugalmas alkalmazása. A programírás végén a tanulók teszteléssel 

ellenőrzik munkájukat, felismerik a programhasználathoz szükséges felhasználói 

dokumentumok fontosságát. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör 

összekapcsolódhat a természettudományos és technikai kompetenciafejlesztéssel, mert a 

természettudományos problémák megoldásának algoritmizálása és programmá történő 

kódolása során a tanuló megismeri a tudományos ismeretszerzés módszereit, felismeri az 

összefüggések matematikai képletekkel való felírásának jelentőségét. A tantárgyi integráció 
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során alkalmazott oktatóprogramok, tantárgyi szimulációk tanulmányozása erősíti a tanuló 

megfigyelőképességét. A méréseknél és azok kiértékelésénél az eszközök kezelése veszéllyel 

járhat, emiatt kötelező jelleggel érvényt kell szerezni a balesetmentes viselkedési formáknak. 

Az infokommunikáció témakör során szerzett tapasztalatok támogatják a 

médiatudatosságra nevelést. A hagyományos média mellett az elektronikus média 

mindennapjaink nélkülözhetetlen részévé vált. Az információszerzés, a tanulás, a szórakozás 

és a kapcsolattartás sem képzelhető el digitális média nélkül. Az informatika tantárgy kiemelt 

célja, hogy a tanuló az információs társadalom aktív és kritikusan gondolkodó résztvevője 

legyen. A médiatudatos oktatás célja, hogy a tanuló az elképesztő mennyiségű információból 

legyen képes kiválasztani a hiteles információt. Fontos, hogy a diákok meg tudják 

különböztetni a valóságot és a virtuális világot. A multimédia jelentős szerepet játszik 

társadalmunk megismerésében, ezért a média működésének megismerése nélkülözhetetlen az 

információk kritikus értelmezéséhez, ennek érdekében kerül sor a médiatudatos, kritikus 

gondolkodás ösztönzésére, az etikus viselkedés betartására. A média egyes elemei a 

manipuláció eszközei is lehetnek, a tudatos befolyásolás jelei jól azonosíthatók. A helyes 

médiahasználatra való felkészítéssel, a helyes viselkedésminták megfigyelésével megelőzhető 

a káros függőség kialakulása. Az eszközhasználat során ügyelni kell az önálló 

döntéshozatalon alapuló mértéktartásra. Fontos azoknak a helyzeteknek a felismerése, 

melyekben elkerülhetetlen a segítségkérés. 

Az információs társadalom témakör tárgyalása során a tanulók olyan normákat, 

értékeket ismernek meg, melyek hozzájárulnak az erkölcsi neveléshez és ezen keresztül a 

családi életre neveléshez. Az elektronikus szolgáltatások igénybevétele egyéni 

felelősségvállalással jár, amely támogatja a társadalmi folyamatok megismerését. Az online 

tevékenységek végzésekor lehetőség nyílik a társas kapcsolatok ápolására, a szociális 

kompetencia fejlesztésére, a folyamatokban való aktív és kritikus részvétellel fejlődik az 

önismeret, és a szövegértő, -feldolgozó képesség. 

Az informatikai eszközhasználat készségszintű elsajátítása támogatja a tanulás 

eredményességét, hozzájárul az élményszerű, korszerű eszközökkel támogatott tanulás 

megvalósításához, lehetőséget nyújt a folyamatos és hatékony önképzéshez.  

Az informatikai eszközök használata során cél, hogy a felhasználók törődjenek a testi 

és lelki egészségükkel, munkájukat egészséges munkakörnyezetben végezzék. A jövőorientált 

gondolkodás kialakítása érdekében érdemes megismerni az informatikai eszközök egészségre 

gyakorolt hatásait, a környezetet kímélő energiatakarékos üzemmódokat. A társadalmi 

tevékenységek hatással vannak a környezetre, a környezet megóvása érdekében a 

környezettudatos életmód kialakítására és az ezzel kapcsolatos információk keresésére is 

hangsúlyt kell fektetni. 

Az online rendszerek megismerésével lehetővé válik a valós és virtuális kapcsolatok 

közötti különbségek azonosítása. A világhálóról származó tartalmak különböző hitelességűek, 

ezért eleinte csak a biztonságos információforrások használata javasolt, a későbbi 

évfolyamokon a tanulók tanulmányi feladataiknak, érdeklődésüknek megfelelően, 

körültekintően bővíthetik az alkalmazott források és felhasználások körét. 

A könyvtárhasználati tudás a kiemelt fejlesztési területek mindegyikében 

elengedhetetlen, mivel minden téma megismerése hatékony és kritikai szemléletet igényel. 

Ezen belül is kiemelkedik a nemzeti műveltség, nemzeti értékek és az egyetemes kultúra 

megismertetése, hiszen ezek alapvető eszközei az információforrások. A demokráciára 

nevelés és az állampolgári kompetencia fejlesztésének fontos része az információhoz való jog 

tudatosítása és a megszerzéséhez, megértéséhez, a társadalom érdekében való aktív 

felhasználásához szükséges tudás fejlesztése. Az információ feldolgozása sok erkölcsi kérdés 

megvitatását teszi szükségessé, melyekkel a tanulók társas kapcsolati kultúrája fejleszthető. 
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A könyvtári informatika keretén belül kerül sor annak a megtanítására, hogy milyen 

módon használhatók a könyvtári és más információforrások a tanulás során. A forrás- és 

könyvtárhasználat tanulása segít az információkeresés és a tanulás folyamatának 

megértésében, a tanulási stratégia fejlesztésében. A témakör a gyakorlatközpontúságból adódó 

folyamatos tevékenykedtetéssel és az együttműködést igénylő csoportmunkával járul hozzá a 

differenciáláshoz. Mind az anyanyelvi, mind a digitális kulcskompetenciák fejlesztése 

területén kiemelt jelentősége van az információs problémamegoldás folyamatának, valamint 

ezek bemutatásának. A könyvtárhasználat tanítása során cél, hogy a tanulók a nyomtatott és a 

digitális eszközök segítségével önállóan és tudatosan használjanak könyvtárakat, anyanyelvi 

és idegen nyelvű információforrásokat. 

 

4. 9–10. évfolyam 

Az informatikai eszközök átszövik világunkat, a számítógép mellett rengeteg 

intelligens eszköz jelenik meg. Csak azok tudják jól kihasználni az új információs társadalom 

lehetőségeit, akik rendszeresen alkalmazzák ezeket az eszközöket. Ebben a korosztályban a 

korábbi évek során fejlesztett készségek alkotó felhasználásra és a rendelkezésre álló 

informatikai eszközök lehetőségeinek bővítésére kerül a hangsúly. 

A technikai eszközök fejlődésével viszonylag könnyen elérhetővé válik a mozgóképek 

digitális formában való rögzítése, a digitális hang- és képfelvételek készítése, megosztása. A 

nagyméretű állományok könnyebb kezelése érdekében szükséges a tömörítési módok és 

eljárások megismerése is. 

Életünk során sokszor kell döntéseket hoznunk a rendelkezésünkre álló információk 

alapján. A tanulók felismerik, hogy az informatikai eszközök, az alkalmazói ismeretek 

birtokában segíthetnek a hétköznapi életük során szükséges döntések előkészítésében.  

A kommunikáció során kiemelt fontosságú a csoportok szervezése és működtetése, 

ennek érdekében ismerkednek meg a körlevél készítésével, az alkotás során szükséges 

fogalmakkal és a számítógéppel végzett műveletekkel. A pénzügyi számításoknak a 

hétköznapi élet során is fontos szerepük van. A táblázatkezelő programmal statisztikai 

elemzéseket végezhetünk, az adatokat megfelelő típusú diagramokon jeleníthetjük meg. A 

táblázatkezelővel egyéb tantárgyi feladatokat is meg lehet oldani. Az adattáblák logikus 

felépítése, az adattáblák közötti kapcsolatok felismerése, az adatbázisokból lekérdezéssel 

történő információszerzés, a nyert adatok esztétikus formába rendezése segít az információk 

feldolgozásában, a megalapozott döntések előkészítésében, ezért fontos, hogy ezeket a 

műveleteket megismerjék a tanulók. Az informatikai eszközökkel és módszerekkel történő 

problémamegoldás közvetlen tanulmányozásának befejező képzési szakaszában a tanulók 

összetettebb problémákat oldanak meg. A tanulók az iskolai élethez köthető matematikai, 

természettudományi, nyelvi és egyéb problémákat dolgoznak fel, munkamódszerként 

elsősorban csoportos és projekt munkaformákat alkalmaznak. 

Az összetettebb problémák algoritmusainak gyakorlati kivitelezéséhez a tanulók az 

ilyen problémáknak megfelelő összetett adatszerkezetekkel is találkoznak. Ebben a korban 

előtérbe kerül az igényes adatbevitel és -kivitel, valamint a felhasználóbarát vezérlőelemek 

ismerete. 

A tanulók az életkori sajátosságaiknak megfelelően, a számítógépet komplex módon 

használják tanulmányaik során. A problémamegoldó készségek fejlesztése érdekében 

tetszőleges eszközökkel történő mérési értékek begyűjtésére, ezen értékek kiértékelésére, 

másrészt az egyszerűbb, különös tekintettel a véletlen eseményeket tartalmazó folyamatok 

modellezésére és szimulációjára kerül sor.  
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Az infokommunikációs gyakorlatok során a diákok önállóan határozzák meg a 

szükséges információkat, egyedül végzik a keresést, és a szerzett információkat önállóan 

képesek felhasználni. Képesek az információ hitelességének értékelésére. Elkészült 

anyagaikat önállóan publikálják, megosztják az interneten. 

A kommunikáció során a diákok az internetes lehetőségek széles tárházát használják, a 

hangsúly a csoportmunkát támogató alkalmazásokra kerül át. Felismerik az 

infokommunikációs eszközök mindennapi életre gyakorolt hatásait. Egyéb tantárgyi 

műveltségi területek fejlesztése érdekében kapott feladatok esetében önállóan használják az 

elektronikus média lehetőségeit, hatékonyan alkalmazzák a média kezeléséhez szükséges 

eszközöket. 

Az információs társadalom témakör tárgyalása során a tanulók újabb, a korosztálynak 

megfelelő információkezeléssel kapcsolatos feladatokkal találkoznak, felkészülnek a 

veszélyek elhárítására, megismerik és értelmezik a jogi és etikai vonatkozásokat. Kiemelt 

szerepet kap az információforrások etikus alkalmazása és azok hitelességének értékelése. 

Tapasztalatot szereznek az informatikai eszközök helyes használatának elsajátításában, 

bővítik a kulturált együttélésre vonatkozó szabályokkal kapcsolatos ismereteiket és betartják 

azokat. Az informatikai eszközök használata jelentősen hozzájárul a társadalmi 

változásokhoz, ezért érdemes megismerni a fejlődés egyes szakaszait, feltárni az eszközök 

fejlettségének, elterjedtségének társadalmi, gazdasági, kulturális életre vonatkozó hatását és 

ezek összefüggéseit. 

A tanulók bővítik az életkori sajátosságoknak és az igényeknek megfelelő elektronikus 

szolgáltatásokkal kapcsolatos ismereteiket, felismerik azok hétköznapi életben betöltött 

szerepét, céljait és törekednek biztonságos, kritikus használatukra. A fejlesztés során a 

szolgáltatások kiválasztását követően a működés megfigyelése és megértése, az egyes 

funkciók kipróbálása, a működési algoritmusok azonosítása, az eljárások értő alkalmazása és 

a kritikus szemléletmód kialakítása kap hangsúlyos szerepet. Több szolgáltatás megismerését 

követően az egyes szolgáltatások és az alkalmazott eljárások összehasonlítása támogathatja a 

rendszerezést, az igények megfogalmazása segítheti a kritikai szemléletmód kialakítását. 

A könyvtárhasználat önálló tanulásának záró szakaszában cél, hogy a tanuló minél 

átfogóbb és modernebb könyvtárképpel rendelkezzen, ismerje saját igényeit, szokásait, 

tudását, annak érdekében, hogy azt tudatosan és hatékonyan alkalmazhassa, fejleszthesse 

tanulmányai és a középiskolai évek után is. A fejlesztés során az információs 

problémamegoldás folyamatának, a probléma megoldásának önálló, személyre, helyzetre 

szabott alakítása, irányítása zajlik tanulmányi és hétköznapi helyzetekben. Ennek érdekében a 

könyvtári rendszer általános internetes, és a helyben elérhető könyvtárak teljes körű 

szolgáltatásai körében való, önálló tájékozódás szükséges. A hatékony könyvtárhasználat 

érdekében a korábbi évek során megismert forrástípusok és konkrét források felhasználási 

célhoz viszonyított információs értékének megállapítására, újabb könyvtári, szakirodalmi és 

közhasznú adatbázisok és honlapok megismerésére, használatára kerül sor. 

Az információkereső stratégia kialakításával és az etikai szempontokat is figyelembe 

vevő alkotó felhasználásával a tantárgyakhoz vagy a hétköznapi szituációkhoz kötött 

információt igénylő feladatokat a tanulók egyre önállóbban oldják meg. 
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a) Óraterv részletezése 

9–10. évfolyam 

(heti 2 óra informatikával számolva) 
Óraszámok 

Ebből a 9. 

évfolyamon 

36 hét 

Ebből a 10. 

évfolyamon 

36 hét 

1. Az informatikai eszközök használata Órakeret 12 óra 6 6 

2. Alkalmazói ismeretek Órakeret 66 óra 33 33 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel Órakeret 12 óra 6 6 

4. Infokommunikáció Órakeret 14 óra 7 7 

5. Az információs társadalom Órakeret 16 óra 8 8 

6. Könyvtári informatika Órakeret 8 óra 4 4 

Összesen kötött: 128 óra 64 64 

2 évfolyam (36+36=72 hét):
7
 144 tanóra 72 72 

Különbség
8
: 16 tanóra 8 8 

Ebből szabadon tervezhető
9
: 14 tanóra (7 + 7) 7 7 

 

                                                           
7
 A kerettantervek által előírt tartalmak a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeret kilencven százalékát fedik le. A 

maradék 10%-ot a pedagógus a helyi igényeknek megfelelően a kerettanterven kívüli tantárgyi tartalommal tölthet meg.  

8 heti 2 tanóra van tervezve, így összesen 144 tanóra kerül megtartásra, ennek 10 %-a szabadon tervezhető (14,4, azaz 14 óra). 
9 144-128=16 órából 14 szabadon tervezhető… 



 

725 

 

 

 

b) Tananyagtartalom részletezése 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben. 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásáról szerzett 

ismeretek. 

Az informatikai eszközök használata és működési elveinek ismerete. 

Az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásainak 

használata. 

Az ismert eszközök közül az adott feladat megoldásához alkalmas 

hardver- és szoftvereszköz kiválasztása. 

9–10. évfolyam  

(heti 2 óra informatikával 

számolva) 

9. évfolyam 10. évfolyam 

Ebből a 9. 

évfolyamon  

(36 hét) 

kötött 

Kötött 

maradék 

órák 

lehetséges 

szétosztása 

Szabadon 

tervezhető 

órák 

lehetséges 

szétosztása 

Ebből a 10. 

évfolyamon  

(36 hét) 

kötött 

Kötött 

maradék 

órák 

lehetséges 

szétosztása 

Szabadon 

tervezhető 

órák 

lehetséges 

szétosztása 

1. Az informatikai eszközök 

használata 
6  2 6  1 

2. Alkalmazói ismeretek 33  1 33  1 

3. Problémamegoldás 

informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 

6  2 6  2 

4. Infokommunikáció 7 1 1 7 1 1 

5. Az információs 

társadalom 
8  1 8  1 

6. Könyvtári informatika 4   4  1 

Összesen kötött: ∑64 óra   ∑64 óra   

Megtartott órák:  

36 hét * 2 óra a 9.  és a 10. 

évfolyamon is: 

72 óra   72 óra   

Különbség: 

(72-64)  

8 óra  

(7+1) 

  

(72-64)  

8 óra 

(7+1) 

  

Ebből szabadon tervezhető: 7 óra  ∑7 7 óra  ∑7 

Kötött maradék: 1 óra ∑1  1 óra ∑1  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az informatikai környezet tudatos alakítása. 

Az egészséges munkakörnyezet megteremtése. 

A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, 

működésük fizikai alapjai. 

Az operációs rendszer, a számítógépes hálózat, valamint a kapcsolódó 

egyéb szolgáltatások megismerése és használata. 

Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztási 

szempontjainak megismerése. 

Az adatok biztonságos tárolása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az informatikai környezet tudatos alakítása 

Különböző (személyes, otthoni, iskolai, munkahelyei) informatikai 

környezetek kialakításának szempontjai. 

 

Az egészséges munkakörnyezet megteremtése 

Egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő számítógépes 

munkakörnyezet kialakítása. 

Biológia-egészségtan: 

az érzékszervek 

védelmét biztosító 

szabályok, helyes 

szokások; a környezeti 

állapot és az ember 

egészsége közötti 

kapcsolat, igény az 

egészséges 

életkörülményekre. 

A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, 

működésük fizikai alapjai 

A számítógép felépítésének, fő egységeinek megismerése, az 

alaplap, a processzor, a memória főbb jellemzői. 

Bemeneti és kimeneti perifériák, adathordozó eszközök használata, 

működési elve. 

Alapvető szervizműveletek. 

Fizika, kémia: 

elektromágnesesség, 

optika, félvezetők, 

folyadékkristályok, 

színek, festékek, analóg 

és digitális jelek. 

Az operációs rendszer, a számítógépes hálózat, valamint a 

kapcsolódó egyéb szolgáltatások megismerése és használata 

Az operációs rendszer és a segédprogramok kezelése, 

szolgáltatásai (például: biztonsági másolat). A hálózatok felépítése. 

A helyi számítógépes hálózat kezelése és szolgáltatásai. 

Adatbiztonság és a kártékony programok. 

 

Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztása 

Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztási 

szempontjainak megismerése. 

 

Az adatok biztonságos tárolása 

Az adatok biztonságos tárolásának szoftveres és hardveres 

biztosítása.  
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Fájlok illetéktelenek által történő hozzáférésének 

megakadályozása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adatvédelem, adatbiztonság.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

66 óra 

 
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása 
 

Előzetes tudás 

Rajzos–szöveges, táblázatos dokumentumok létrehozása, átalakítása, 

formázása. 

A dokumentumtípusok ismerete. 

Multimédiás dokumentumok előállításához szükséges alapelemek 

készítése. 

Előadások, bemutatók készítése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összetettebb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. 

Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő formátum 

célszerű kiválasztása. 

Multimédiás dokumentumok készítése. 

Interaktív anyagok, bemutatók készítése. 

A feladat megoldásához szükséges alkalmazói eszközök kiválasztása 

és komplex használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Nagyobb dokumentumok létrehozása, 

átalakítása, formázása 

Élőfej, élőláb, hasábok, oldalbeállítás, 

tartalomjegyzék. 

Stílusok, sablonok alkalmazása. 

Körlevél készítése.  

Személyes dokumentumok létrehozása, 

átalakítása, formázása (például: szakmai 

önéletrajz, kérvény) készítése. 

Dokumentumok nyomtatási beállításai. 

Fizika, kémia, biológia-egészségtan: 

projektmunka elkészítése; kísérlet vagy 

vizsgálat jegyzőkönyvének elkészítése. 

 

Vizuális kultúra: gyűjtött információ- és 

képanyagból írásos összefoglaló készítése. 

Médiahasználat. 

 

Magyar nyelv és irodalom: szövegalkotás a 

társadalmi (közösségi) élet különböző területein 

a papíralapú és az elektronikus műfajokban (pl. 

levél, önéletrajz, kérvény, pályázat, motivációs 

levél, blog, web 2.0). 

Különböző formátumú produktumok 

készítése, a megfelelő formátum célszerű 

kiválasztása 

Egyénileg készített, letöltött elemek (zene, 

fénykép, film, animáció stb.) elhelyezése 

közös multimédiás dokumentumban. 

Magyar nyelv és irodalom: szövegalkotás; 

vázlat készítése, használata. 

 

Fizika, kémia, biológia-egészségtan: 

vizsgálatok eredményének prezentálása; 

projektmunka bemutatása. 
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Szöveg, kép elhelyezése a 

dokumentumban. 

Multimédiás dokumentumok készítése. 

Interaktív anyagok, bemutatók készítése  

Képszerkesztők fontosabb szolgáltatásai 

(például: vágás, retusálás, fények és színek 

módosítása, transzformálás, konvertálás). 

Hangszerkesztő program használata. 

Utómunka egy videoszerkesztő 

programmal. 

A weblapkészítés alapjai. 

Ének-zene: saját munkák, gyűjtések 

felhasználása az elektronikus hangalakítás 

során. 

A feladat megoldásához szükséges 

alkalmazói eszközök kiválasztása és 

komplex használata. 

Összetett dokumentum önálló elkészítése. 

Formátumok közötti konvertálás. 

Vizuális kultúra: mozgóképi 

szövegkörnyezetben megfigyelt emberi 

kommunikáció értelmezése. 

Szövegkörnyezetben megfigyelt egyszerűbb 

(teret és időt formáló) képkapcsolatok, kép- és 

hangkapcsolatok értelmezése.  

Átélt, elképzelt vagy hallott egyszerűbb 

események mozgóképi megjelenítésének 

megtervezése, esetleg kivitelezése az 

életkornak megfelelő szinten (például story-

board, animáció, interjú).  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Élőfej, élőláb, oldalszám, stílus, tartalomjegyzék, körlevél, 

törzsdokumentum, multimédia, videó. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés  

Előzetes tudás 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök, 

illetve módszerek ismerete. 

Adatok grafikus ábrázolása, következtetések levonása. 

Az adatbázisból való információszerzés módjainak ismerete. 

A megtalált információ rögzítése, értelmezése, feldolgozása. 

Térképhasználati ismeretek felhasználása, keresése az interneten. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát végző eszközök 

kezelése. 

Statisztikai jellemzők kiszámolása, következtetések levonása.  

Adatbázisokból, számítógépes hálózatokból való információszerzés 

megismerése. 

Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása. 

Térinformatikai alapismeretek. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az adat szemléltetését, értelmezését, Matematika: kamatos kamat számítása, 
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vizsgálatát végző eszközök kezelése 

A hétköznapi életben előforduló 

problémák megoldása.  

Tantárgyi feladatok megoldása.  

Függvények használata. 

befektetésekkel, hitelekkel kapcsolatos 

számítások. 

Statisztikai jellemzők kiszámolása, 

következtetések levonása 

Statisztikai függvények használata 

táblázatkezelőkben. 

Az adatok grafikus szemléltetése. 

Matematika: számok, műveletek, egyéb 

matematikai szimbólumok (pl. képek, 

szakaszos ábrák, diagramok, táblázatok, 

műveletek, nyitott mondatok) alapján az általuk 

leírt valóságos helyzetek, történések, 

összefüggések elképzelése. 

 

Biológia-egészségtan, kémia, fizika: a 

természeti és technikai rendszerek állapotának 

leírására szolgáló szempontok és módszerek 

használata. 

Adatbázisokból, számítógépes 

hálózatokból való információszerzés 

megismerése 

Adatok rendezése, szűrés. 

Adattáblák összekapcsolása. 

Matematika, földrajz, fizika, kémia: táblázatok 

adatainak rendezése.  

Adatok tárolásához szükséges egyszerű 

adatbázis kialakítása 

Adatbázis létrehozása. 

Adattábla, rekord, mező, kapcsolat, kulcs. 

Adatbázis feltöltése. 

Adatbázismodellek, alapfogalmak. Az 

adatbázis-kezelő főbb szolgáltatásai. 

Adatbázis tervezése. Adattáblák közötti 

kapcsolatok. Adattípusok, táblák 

létrehozása. Űrlapok, interaktív 

adatkezelés. Egyszerű lekérdezések. 

Jelentés készítése, nyomtatása. Többtáblás 

lekérdezések. Szűrés, keresés, rendezés, 

összesítés. Az SQL használata. 

 

Térinformatikai alapismeretek 

Térképek és adatbázisok összekötési 

lehetőségei. 

Útvonalkeresők, térképes keresők 

használata. 

Fizika, földrajz, matematika: a térbeli 

tájékozódást szolgáló eszközök és módszerek 

alapjai és felhasználásuk. A GPS idő-, távolság- 

és sebességadatainak értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adatbázis, relációs adatbázis, adat, adattábla, rekord, mező, kapcsolat, 

kulcs. 

 



 

730 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 

Órakeret 

12 óra 

 
3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és 

eszközök kiválasztása 
 

Előzetes tudás 
Algoritmusleíró eszközök ismerete és használata, egyszerűbb 

algoritmusok megírása. Fejlesztői környezet használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi és egyéb problémák informatikai eszközök segítségével 

történő megoldása csoportmunkában, a megoldáshoz szükséges 

algoritmusok készítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A problémák megoldásához szükséges 

eszközök és módszerek komplex 

alkalmazása 

A problémamegoldáshoz szükséges 

informatikai eszközök kiválasztása. 

Tantárgyi és egyéb problémák 

informatikai eszközök segítségével 

történő megoldása, a megoldáshoz 

szükséges algoritmusok készítése. 

Matematika: ismerethordozók használata. 

Számítógépek használata. 

Algoritmus követése, értelmezése, készítése.  

Matematikai modellek, alkalmazásuk módja, 

korlátai (pontosság, értelmezhetőség).  

 

Magyar nyelv és irodalom, idegen nyelvek, 

matematika, földrajz: szövegfeldolgozás. 

Problémák megoldása munkacsoportban. 

A problémamegoldó tevékenység 

tervezése 

Az iskolához és a köznapi élethez 

kapcsolódó problémák megoldásának 

tervezése és megvalósítása 

csoportmunkában.  

Projektmunkák informatikai eszközökkel 

történő kivitelezése. 

Matematika: ismerethordozók használata. 

Számítógépek használata. 

Algoritmus követése, értelmezése, készítése.  

Matematikai modellek (pl. számítógépes 

programok), alkalmazásuk módja, korlátai 

(pontosság, értelmezhetőség).  

Modell (ábra, diagram) alkotása, értelmezése 

fogalmakhoz.  

Közelítő értékek meghatározása, egyenletek, 

egyenletrendszerek megoldása, diagramok 

készítése. 

 

Magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, 

földrajz: szövegfeldolgozás. 

Kulcsfogalmak/f

ogalmak 

Probléma, tervezés, megvalósítás, projektmunka. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés  

Előzetes tudás Algoritmus kódolása valamely fejlesztői környezetben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

Tantárgyi problémák algoritmizálása. Tervezési eljárások, az alulról 

felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elveinek használata.  
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céljai 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása, 

megvalósítása számítógépen, a feladat megoldásához 

algoritmuselemek, algoritmusok tervezése, végrehajtása, elemzése 

Tantárgyi problémák megoldási algoritmusainak tanulmányozása. 

Algoritmusok alkotása különböző tervezési eljárások segítségével, az 

alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei. 

Algoritmusok megvalósítása. 

Néhány típusalgoritmus vizsgálata. 

Magyar nyelv és 

irodalom, idegen 

nyelv, matematika, 

földrajz: 

szövegfeldolgozás. 

 

Fizika, kémia: 

összefüggések, 

folyamatok 

programozása. 

A problémamegoldáshoz szükséges adatok és az eredmény 

kapcsolata, megtervezése, értelmezése 

A beállítások értelmezése. 

 

Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése, használata. 

Adatmodellezés, egyszerű modellek megismerése 

Különböző adattípusok használata a modellalkotás során. 

Magyar nyelv és 

irodalom, idegen 

nyelv, matematika, 

földrajz: 

szövegfeldolgozás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tantárgyi probléma, alulról felfelé építkezés elve, lépésenkénti finomítás 

elve, elemi adat, összetett adat, bemenő adat, eredmény. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése  

Előzetes tudás Fejlesztői környezet ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi szimulációs programok használata. Tantárgyi mérések 

eredményeinek kiértékelése informatikai eszközökkel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mérések és szimulációk, a paramétermódosítás hatásai, 

törvényszerűségek megfogalmazása, modellalkotás egyszerű 

tevékenységekre 

Tantárgyi szimulációs programok használata. 

A beállítások hatásainak megfigyelése, a tapasztalatok 

megfogalmazása. 

Tantárgyi mérések eredményeinek kiértékelése informatikai 

eszközökkel. 

Modellalkotás egyszerű tevékenységekre. 

Fizika, kémia: 

természettudományos 

folyamatokkal 

foglalkozó programok. 

 

Matematika: véletlen 

esemény, valószínűség. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mérés, értékelés, eredmény, szimuláció, beállítás, modell. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret 

14 óra 

 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek  

Előzetes tudás 
Információ keresése, a hiteles és nem hiteles információ 

megkülönböztetése, az információ kritikus értékelése.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A feladatok elvégzéséhez szükséges információk azonosítása, 

meghatározása, megkeresése, felhasználása. A dokumentumok önálló 

publikálása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Önálló információszerzés 

Információkeresési stratégia. 

Tartalomalapú keresés. 

Logikai kapcsolatok. 

A szükséges információ önálló 

meghatározása, a találatok szűkítése, 

kigyűjtése, felhasználása. 

Kémia, biológia, fizika: természettudományos 

projektek kidolgozása, pályázati anyagok 

készítése. 

A számítógéppel segített tanulás 

módszereinek alkalmazása a mérés, 

információkeresés, bemutatók és a 

kommunikáció segítésére.  

A problémamegoldásra irányuló, hatékony 

információkeresés. 

Az információk közlési célnak megfelelő 

alakítása, a manipuláció felismerése 

A találatok elemzése, értékelése hitelesség 

szempontjából.  

A közlés céljának felismerése. 

A reklámok manipulatív tevékenységének 

felfedése. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: egy esemény információinak 

begyűjtése több párhuzamos forrásból, ezek 

összehasonlítása, elemzése, az 

igazságtartalom keresése, a manipulált 

információ felfedése. 

A publikálás módszereinek megismerése 

Az elkészült dokumentumok publikálása 

hagyományos és elektronikus, internetes 

eszközökkel. 

Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és 

videoanyagok, weblapok publikálása az 

interneten. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Manipulálás, kétirányú információáramlás, adatfeltöltés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

4.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs 

formák 
 

Előzetes tudás 
Az infokommunikációs eszközök ismerete. A modern 

infokommunikációs eszközök hatékony használata. A kommunikáció 
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elméletének ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Online kommunikáció folytatása, csoportmunka végzése egy vagy 

több résztvevővel. A legújabb két- vagy többrésztvevős 

kommunikációs lehetőségek, valamint az elektronikus médiumok 

megfelelő kezelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kommunikációra képes eszközök összekapcsolási lehetőségeinek 

megismerése 

Többrésztvevős beszélgetős, kommunikációs program használata.  

Csoportmunka az interneten.  

Idegen nyelvek: 

kommunikáció külföldi 

partnerekkel. 

Az infokommunikációs eszközök mindennapi életre gyakorolt 

hatásának vizsgálata 

A hagyományos infokommunikációs technológiák 

összehasonlítása az elektronikus és internetes lehetőségekkel.  

A túlzott internethasználattól kialakuló káros életformák 

azonosítása, a függőség elhárítása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Kommunikációs program. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.3. Médiainformatika  

Előzetes tudás A legújabb infokommunikációs technológiák használata, alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az új elektronikus és internetes médiumok készségszintű használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A hagyományos médiumoktól különböző, informatikai eszközöket 

alkalmazó lehetőségek, azok felhasználása a megismerési 

folyamatban 

Információszerzés internetes portálokról, médiatárakból, 

elektronikus könyvtárakból. 

Földrajz: tájékozódás 

GPS segítségével. 

Helymeghatározás, 

ideális 

útvonalválasztás.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Hírportál, médiatár, e-book, hangoskönyv. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Az információs társadalom 

Órakeret 

16 óra 

 5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai  

Előzetes tudás 

Informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok. 

A számítógép vagy a programok használata során tapasztalt esetleges 

meghibásodások. A problémák megoldása érdekében alkalmazott 

eljárások.  

Infokommunikációs eszközök használata során tanúsított viselkedési 
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módok megfigyelése, véleményezése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Adatvédelmi fogalmak ismerete. 

Az információforrások hitelességének értékelése. 

Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. 

Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. 

Az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális 

hatásainak felismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az adatvédelmi alapfogalmakkal és az 

információhitelesség megőrzési technikáival 

való megismerkedés 

Adatvédelmi fogalmak ismerete. 

Az információforrások hitelességének 

értékelése. 

Informatikai eszközök etikus használata. 

Technika, életvitel és gyakorlat: részvétel a 

társadalmi felelősségvállalásban. 

Szerzői jogi alapfogalmak. Az 

infokommunikációs publikálási szabályok 

megismerése 

Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak 

megismerése. 

Az infokommunikációs publikálási 

szabályok megismerése. 

Technika, életvitel és gyakorlat: a célnak 

megfelelő információforrások, eszközök, 

módszerek kiválasztása.  

 

Magyar nyelv és irodalom: a források 

megjelölése, az idézés formai és etikai 

szabályai, jegyzetek készítése, netikett. A 

forráskritika technikái. 

Az információ és az informatika gazdaságra, 

környezetre, kultúrára, személyiségre, 

egészségre gyakorolt hatásának 

megismerése 

A globális információs társadalom 

jellemzői. 

Az informatikai kultúra jellemzői. 

Az informatikai fejlesztések gazdasági, 

környezeti, kulturális hatásainak 

felismerése. 

Az informatikai eszközök használatának 

következményei a személyiségre és az 

egészségre vonatkozóan. 

Technika, életvitel és gyakorlat: a 

fenntarthatóság értékének és érdekének 

elfogadása, tudatos és cselekvő részvétel az 

emberi környezet állapotának megőrzésében, 

javításában. 

 

Fizika, biológia-egészségtan, kémia: a 

számítógéppel segített tanulás módszereinek 

alkalmazása a mérés, az információkeresés, a 

bemutatók és a kommunikáció segítésére.  

Információs- és kommunikációs rendszerek 

felépítése, jelentőségük. 

 

Magyar nyelv és irodalom: az információs 

kommunikációs társadalom műfajainak 

megfelelő olvasási szokások gyakorlása, az 

ezekhez kapcsolódó tipikus hibák és 

veszélyek felismerése, kiküszöbölése. 

 

Matematika: matematikai modellek (pl. 
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nyitott mondatok, gráfok, sorozatok, 

függvények, függvényábrázolás, számítógépes 

programok, statisztikai elemzések), 

alkalmazásuk módja, korlátai (pontosság, 

értelmezhetőség). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, informatikai biztonság, informatikai kultúra, 

információkezelés, adatvédelem, netikett, szerzői jog, szerzői alkotás, 

plágium, közkincs, szabad felhasználás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata  

Előzetes tudás 
Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes tapasztalatok, 

vélemények gyűjtése, tapasztalatok cseréje. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektronikus szolgáltatások szerepének felismerése, a 

szolgáltatások kritikus használata. 

A fogyasztói viselkedést meghatározó módszerek felismerése a 

médiában. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az e-szolgáltatások előnyeinek és 

veszélyeinek megismerése.  

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi 

életben betöltött szerepének felismerése. 

Elektronikus szolgáltatások megismerése, 

kritikus használata, értékelése. 

Az elektronikus szolgáltatások előnyeinek 

és veszélyeinek felismerése. 

Technika, életvitel és gyakorlat: a mindennapi 

tevékenységekben és a fogyasztói 

szokásokban megnyilvánuló egészség- és 

környezettudatosság. 

Összetett technológiai, társadalmi és ökológiai 

rendszerek elemzése. 

A fogyasztói viselkedést befolyásoló 

technikák felismerése a médiában 

Fogyasztói szükségletek azonosítása. 

A fogyasztói viselkedést befolyásoló 

módszerek megfigyelése és azonosítása. 

Tudatos vásárlókép kialakítása. 

Technika, életvitel és gyakorlat: a környezetre 

és az emberi egészségre gyakorolt hatások. 

Tudatos vásárlás, fogyasztói szokások. 

 

Magyar nyelv és irodalom: a manipulációs 

szándék, a hibás következtetések és a 

megalapozatlan ítéletek felismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, média, elektronikus szolgáltatás, regisztráció, 

leiratkozás, azonosító, jelszó, kritikus használat. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 8 

óra 

Előzetes tudás 

Katalógus önálló használata. A települési könyvtár önálló használata. 

Önálló kézikönyv-használat. A felhasznált irodalom jegyzékének 

összeállítása segítséggel. 

A tematikai egység A könyvtári rendszer szolgáltatásai és a különböző információforrások 
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nevelési-fejlesztési 

céljai 

önálló felhasználása tanulmányi és egyéb feladatokhoz. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Könyvtártípusok, információs 

intézmények 

A könyvtári rendszer szerepének, 

lehetőségeinek megismerése. 

A települési közkönyvtár önálló 

használata. 

Könyvtárlátogatás.  

Magyar nyelv és irodalom: a tanulási képesség 

fejlesztése, kulturált könyvtárhasználat. 

Könyvtári szolgáltatások 

A könyvtári információs rendszer 

szolgáltatásainak rendszerezése, 

felhasználása a tanulásban.  

A könyvtárközi kölcsönzés funkciójának 

megértése. 

Könyvtári és közhasznú adatbázisok 

használati útmutató segítségével történő 

önálló használata. 

Rendszeres, a céloknak megfelelő 

könyvtár- és internethasználat. 

Magyar nyelv és irodalom: könyvtárhasználat. 

 

Ének-zene: a könyvtár és az internet 

felhasználása. 

Információkeresés 

A médiumok, közléstípusok tartalmi 

megbízhatósága. 

Információkeresési stratégiák ismerete. 

Önálló információszerzés 

katalógusokból, adatbázisokból, általános 

és ismeretterjesztő művekből. 

Releváns információk kiválasztása 

hagyományos és elektronikus 

információhordozókból. 

Az iskolai tananyag elmélyítése és 

kibővítése önálló könyvtári 

kutatómunkával. 

Magyar nyelv és irodalom: a könyvtári 

információkeresés. 

Az internetes adatgyűjtés technikái, linkek 

használata. 

Adatkeresés, anyaggyűjtés nyomtatott és 

elektronikus források segítségével; egynyelvű 

szótárak, értelmező szótárak; szelekció, 

értékelés, elrendezés. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: ismeretszerzés szaktudományi 

munkákból. 

 

Fizika, kémia, biológia-egészségtan: az 

ismeretszerzés folyamatának és eredményének 

kritikus értékelése. 

A problémamegoldásra irányuló, hatékony 

információkeresés. 

 

Vizuális kultúra: tájékozódás valamely Európán 

kívüli kultúra művészetéről a történelmi, 

kultúrtörténeti összefüggések 
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figyelembevételével. 

 

Ének-zene: zenei dokumentumok gyűjtése. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: a személyes 

pályatervnek, elképzeléseknek, szükségleteknek 

megfelelő információszerzés. 

Dokumentumtípusok, kézikönyvek 

A hiteles forrás jellemzőinek ismerete. 

Forrástípusok rendszerezése információs 

értékük szerint. 

A talált információk kritikus értékelése. 

Időszaki kiadványok önálló használata. 

Elektronikus könyvek, digitalizált 

dokumentumok. 

Az egyes tudományterületek alapvető 

segédkönyvtípusainak ismerete, önálló 

használata. 

Matematika: ismerethordozók használata. 

Könyvek (pl. matematikai zsebkönyvek, 

szakkönyvek, ismeretterjesztő könyvek, 

lexikonok, feladatgyűjtemények, táblázatok, 

képletgyűjtemények). 

 

Magyar nyelv és irodalom: segédkönyvek, 

kézikönyvek, szótárak, lexikonok használata, 

ismeretlen kifejezések jelentésének önálló 

megkeresése egynyelvű szótárakban. 

Az elektronikus tömegkommunikáció és az 

irodalom kölcsönhatásának új jelenségei. 

 

Földrajz: tájékozódás a hazai földrajzi, 

környezeti folyamatokról. Információgyűjtés 

internetalapú szolgáltatásokkal: időjárási 

helyzetkép, útvonaltervező, valutaváltó. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: történelmi, társadalomtudományi, 

filozófiai és etikai kézikönyvek, atlaszok, 

lexikonok.  

 

Vizuális kultúra: a tömegkommunikáció formái, 

a tömegkommunikációt és a mediatizált 

nyilvánosságot jellemző tények, modellek. 

Az audiovizuális szövegek, műsorok előállítását, 

nyelvi jellemzőit, közvetítését és értelmezését 

leíró fontosabb fogalmak és alapvető 

összefüggések. 

Forráskiválasztás 

Komplex feladathoz történő, önálló 

forráskiválasztás a feladat céljának és a 

forrás információs értékének 

figyelembevételével. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: kérdések megfogalmazása a szerző 

esetleges elfogultságaira, tájékozottságára, rejtett 

szándékaira stb. vonatkozóan. 

Az adott téma tanulmányozásához leginkább 

megfelelő térkép kiválasztása. 
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Különböző szövegek, hanganyagok, filmek stb. 

vizsgálata a történelmi hitelesség szempontjából. 

 

Magyar nyelv és irodalom: verbális és nem 

verbális (hangzó, képi és digitális) információk 

gyűjtése, szelekciója, rendszerezése, kritikája és 

felhasználása. 

 

Vizuális kultúra: információforrások szűrésének 

szempontjai. 

Bibliográfiai hivatkozás, 

forrásfelhasználás 

Bibliográfiai hivatkozás önálló készítése 

folyóiratcikkekről. 

Az interneten megjelent források 

hivatkozási technikájának megismerése, 

segítséggel való alkalmazása. 

Hivatkozásjegyzék, irodalomjegyzék 

készítése. 

A források alkotó felhasználása az etikai 

normák követésével. 

Magyar nyelv és irodalom: a források 

megjelölése, az idézés formai és etikai szabályai, 

jegyzetek készítése, netikett. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Könyvtári rendszer, múzeum, levéltár, információkeresési stratégia, 

rejtett bibliográfia, relevancia, kritikus forráshasználat, hivatkozás, 

plágium, hitelesség, önművelés, egész életen át tartó tanulás. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére 

ismerje különböző informatikai környezetek ergonomikus 

kialakításának szempontjait; 

ismerje a számítógép és perifériái működési elveit; 

ismerje a számítógép főbb egységeit, azok jellemzőit; 

tudjon alapvető szervizműveleteket végrehajtatni; 

ismerjen hardveres vagy szoftveres adatvédelmi megoldásokat. 

 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

ismerje az összetett dokumentum formázásához szükséges eszközöket; 

tudjon dokumentumot stílusokkal formázni; 

tudjon körlevelet készíteni; 

tudjon multimédiás dokumentumot készíteni; 

ismerje a médiaszerkesztő programok fontosabb szolgáltatásait; 

legyen képes táblázatkezelővel tantárgyi vagy hétköznapi élethez 

kapcsolódó feladatokat megoldani, egyszerű függvényeket alkalmazni; 

tudjon statisztikai számításokat végezni; 

tudjon adatokból megfelelő diagramokat készíteni; 
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tudja kezelni a rendelkezésére álló adatbázis-kezelő programot; 

tudjon adattáblák között kapcsolatokat felépíteni, adatbázisokból 

lekérdezéssel információt nyerni; 

tudja az adatbázisból nyert adatokat esztétikus, használható formába 

rendezni. 

 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

témakör végére 

tudjon algoritmusokat készíteni,  

legyen képes a probléma megoldásához szükséges eszközöket 

kiválasztani; 

legyen képes tantárgyi problémák megoldásának tervezésére és 

megvalósítására; 

ismerjen és használjon tantárgyi szimulációs programokat; 

legyen képes tantárgyi mérések eredményeinek kiértékelésére; 

legyen képes csoportban tevékenykedni. 

 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

legyen képes információkat szerezni, azokat hagyományos, elektronikus 

vagy internetes eszközökkel publikálni; 

legyen képes társaival kommunikálni az interneten, közös feladatokon 

dolgozni;  

tudja használni az újabb informatikai eszközöket, információszerzési 

technológiákat. 

 

A tanuló az információs társadalom témakör végére 

ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 

legyen képes értékelni az információforrásokat; 

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó 

szabályokat; 

ismerje a szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmakat; 

ismerje az infokommunikációs publikálási szabályokat; 

ismerje fel az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális 

hatásait; 

ismerje fel az informatikai eszközök használatának a személyiséget és 

az egészséget befolyásoló hatásait; 

ismerje fel az elektronikus szolgáltatások szerepét, 

legyen képes néhány elektronikus szolgáltatás kritikus használatára; 

ismerje fel az elektronikus szolgáltatások jellemzőit, előnyeit, 

hátrányait; 

ismerje fel a fogyasztói viselkedést befolyásoló módszereket a 

médiában; 

ismerje fel a tudatos vásárló jellemzőit. 
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A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

legyen képes bármely, a tanulmányaihoz kapcsolódó feladata során az 

információs problémamegoldás folyamatát önállóan, alkotóan 

végrehajtani; 

legyen tisztában saját információkeresési stratégiáival, tudja azokat 

tudatosan alkalmazni, legyen képes azokat értékelni, tudatosan 

fejleszteni. 

 

 

5. 11–12. évfolyam 

Az informatikai eszközök átszövik világunkat, a számítógép mellett rengeteg intelligens eszköz jelenik meg. 

Csak azok tudják jól kihasználni az új információs társadalom lehetőségeit, akik rendszeresen alkalmazzák 

ezeket az eszközöket. Ebben a korosztályban az informatikai eszközök használata a többi témakör alkalmazása 

közben valósul meg. 

Életünk során sokszor kell döntéseket hoznunk a rendelkezésünkre álló információk alapján. A tanulók 

felismerik, hogy az informatikai eszközök, az alkalmazói ismeretek birtokában segíthetnek a hétköznapi életük 

során szükséges döntések előkészítésében.  

A kommunikáció során kiemelt fontosságú a csoportok szervezése és működtetése, ennek érdekében 

ismerkednek meg a körlevél készítésével, az alkotás során szükséges fogalmakkal és a számítógéppel végzett 

műveletekkel. A pénzügyi számításoknak a hétköznapi élet során is fontos szerepük van. A táblázatkezelő 

programmal statisztikai elemzéseket végezhetünk, az adatokat megfelelő típusú diagramokon jeleníthetjük meg. 

A táblázatkezelővel egyéb tantárgyi feladatokat is meg lehet oldani. Az adattáblák logikus felépítése, az 

adattáblák közötti kapcsolatok felismerése, az adatbázisokból lekérdezéssel történő információszerzés, a nyert 

adatok esztétikus formába rendezése segít az információk feldolgozásában, a megalapozott döntések 

előkészítésében, ezért fontos, hogy ezeket a műveleteket megismerjék a tanulók. Az informatikai eszközökkel és 

módszerekkel történő problémamegoldás közvetlen tanulmányozásának befejező képzési szakaszában a tanulók 

összetettebb problémákat oldanak meg. A tanulók az iskolai élethez köthető matematikai, természettudományi, 

nyelvi és egyéb problémákat dolgoznak fel, munkamódszerként elsősorban csoportos és projekt munkaformákat 

alkalmaznak. 

Az összetettebb problémák algoritmusainak gyakorlati kivitelezéséhez a tanulók az ilyen problémáknak 

megfelelő összetett adatszerkezetekkel is találkoznak. Ebben a korban előtérbe kerül az igényes adatbevitel és -

kivitel, valamint a felhasználóbarát vezérlőelemek ismerete. 

A tanulók az életkori sajátosságaiknak megfelelően a számítógépet komplex módon használják 

tanulmányaik során. A problémamegoldó készségek fejlesztése érdekében tetszőleges eszközökkel történő 

mérési értékek begyűjtésére, ezen értékek kiértékelésére, másrészt az egyszerűbb, különös tekintettel a véletlen 

eseményeket tartalmazó folyamatok modellezésére és szimulációjára kerül sor.  

Az infokommunikációs gyakorlatok során a középiskolában a diákok önállóan határozzák meg a 

szükséges információkat, egyedül végzik a keresést, és a szerzett információkat önállóan képesek felhasználni. 

Képesek az információ hitelességének értékelésére. Elkészült anyagaikat önállóan publikálják, megosztják az 

interneten. 

A kommunikáció során a diákok az internetes lehetőségek széles tárházát használják, a hangsúly a 

csoportmunkát támogató alkalmazásokra kerül át. Felismerik az infokommunikációs eszközök mindennapi életre 

gyakorolt hatásait. Egyéb tantárgyi műveltségi területek fejlesztése érdekében kapott feladatok esetében önállóan 

használják az elektronikus média lehetőségeit, hatékonyan alkalmazzák a média kezeléséhez szükséges 

eszközöket. 

Az információs társadalom témakör tárgyalása során a tanulók újabb, a korosztálynak megfelelő, 

információkezeléssel kapcsolatos feladatokkal találkoznak, felkészülnek a veszélyek elhárítására, megismerik és 

értelmezik a jogi és etikai vonatkozásokat. Kiemelt szerepet kap az információforrások etikus alkalmazása és 

azok hitelességének értékelése. Tapasztalatot szereznek az informatikai eszközök helyes használatának 

elsajátításában, bővítik a kulturált együttélésre vonatkozó szabályokkal kapcsolatos ismereteiket és betartják 

azokat. Az informatikai eszközök használata jelentősen hozzájárul a társadalmi változásokhoz, ezért érdemes 
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megismerni a fejlődés egyes szakaszait, feltárni az eszközök fejlettségének, elterjedtségének társadalmi, 

gazdasági, kulturális életre vonatkozó hatását és ezek összefüggéseit. 

A tanulók bővítik az életkori sajátosságoknak és az igényeknek megfelelő elektronikus 

szolgáltatásokkal kapcsolatos ismereteiket, felismerik azok hétköznapi életben betöltött szerepét, céljait és 

törekednek biztonságos, kritikus használatukra. A fejlesztés során a szolgáltatások kiválasztását követően a 

működés megfigyelése és megértése, az egyes funkciók kipróbálása, a működési algoritmusok azonosítása, az 

eljárások értő alkalmazása és a kritikus szemléletmód kialakítása kap hangsúlyos szerepet. Több szolgáltatás 

megismerését követően az egyes szolgáltatások és az alkalmazott eljárások összehasonlítása támogathatja a 

rendszerezést, az igények megfogalmazása segítheti a kritikai szemléletmód kialakítását. 

A könyvtárhasználat önálló tanulásának záró szakaszában cél, hogy a tanuló minél átfogóbb és 

modernebb könyvtárképpel rendelkezzen, ismerje saját igényeit, szokásait, tudását, annak érdekében, hogy azt 

tudatosan és hatékonyan alkalmazhassa, fejleszthesse tanulmányai és a középiskolai évek után is. A fejlesztés 

során az információs problémamegoldás folyamatának, a probléma megoldásának önálló, személyre, helyzetre 

szabott alakítása, irányítása zajlik tanulmányi és hétköznapi helyzetekben. Ennek érdekében a könyvtári rendszer 

általános internetes és a helyben elérhető könyvtárak teljes körű szolgáltatásai körében való önálló tájékozódás 

szükséges. A hatékony könyvtárhasználat érdekében a korábbi évek során megismert forrástípusok és konkrét 

források felhasználási célhoz viszonyított információs értékének megállapítására, újabb könyvtári, szakirodalmi 

és közhasznú adatbázisok és honlapok megismerésére, használatára kerül sor. 

Az információkereső stratégia kialakításával és az etikai szempontokat is figyelembe vevő alkotó 

felhasználásával a tantárgyakhoz vagy a hétköznapi szituációkhoz kötött információt igénylő feladatokat a 

tanulók egyre önállóbban oldják meg. 

 

 

 

a) Óraterv részletezése 
 

 

11–12. évfolyam  
(heti 2 óra informatikával számolva) 

Óraszámok 
Ebből a 11. 
évfolyamon 

36 hét  

Ebből a 12. 
évfolyamon 

32 hét 

2. Alkalmazói ismeretek Órakeret 18 óra 11 7 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel Órakeret 26 óra 13 13 

4. Infokommunikáció Órakeret 4 óra 2 2 

5. Az információs társadalom Órakeret 8 óra 4 4 

6. Könyvtári informatika Órakeret4 óra 2 2 

Összesen kötött: 60 óra (32+28) 32 28 

2 évfolyam (36+32=68 hét):
10

 72+64=136 tanóra 72 64 

Különbség
11

: 76 tanóra (40+36) 40 36 

Ebből szabadon tervezhető
12

: 14 tanóra (7+7) 7 7 

Kötött maradék
13

: 62 tanóra (33+29) 33 29 

                                                           
10

 A kerettantervek által előírt tartalmak a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeret kilencven százalékát fedik le. A 

maradék 10%-ot a pedagógus a helyi igényeknek megfelelően a kerettanterven kívüli tantárgyi tartalommal tölthet meg.  

11 heti 2 tanóra van tervezve, így összesen 136 tanóra kerül megtartásra, ennek 10 %-a szabadon tervezhető (13,6 azaz 14 óra). 
12 136-60=76 órából 14 szabadon tervezhető… 
13

 …a maradék 62 órát külön óratervek alapján évekre-arányosan osztjuk meg a témakörök között illetve plusz dolgozatok, 

egyéb programok és elmaradó órák terhére tartjuk fenn. 
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b) Tananyagtartalom részletezése 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

18 óra 

 
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása 
 

Előzetes tudás 

Rajzos–szöveges, táblázatos dokumentumok létrehozása, átalakítása, 

formázása. 

A dokumentumtípusok ismerete. 

Multimédiás dokumentumok előállításához szükséges alapelemek 

készítése. 

Előadások, bemutatók készítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összetettebb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. 

Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő formátum 

célszerű kiválasztása. 

Multimédiás dokumentumok készítése. 

Interaktív anyagok, bemutatók készítése. 

A feladat megoldásához szükséges alkalmazói eszközök kiválasztása 

és komplex használata. 

11–12. évfolyam 
(heti 2 óra informatikával 

számolva) 

11. évfolyam 12. évfolyam 

Ebből a 11. 
évfolyamon  

(36 hét) 
kötött 

Kötött 
maradék 

órák 
lehetséges 

szétosztása 

Szabadon 
tervezhető 

órák 
lehetséges 

szétosztása 

Ebből a 12. 
évfolyamon  

(32 hét) 
kötött 

Kötött 
maradék 

órák 
lehetséges 

szétosztása 

Szabadon 
tervezhető 

órák 
lehetséges 

szétosztása 

2. Alkalmazói ismeretek 11 12 1 7 8 1 

3. Problémamegoldás 
informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 
13 13 1 13 13 1 

4. Infokommunikáció 2 3 2 2 2 2 

5. Az információs társadalom 4 4 2 4 4 2 

6. Könyvtári informatika 2 1 1 2 1 1 

Összesen kötött: ∑32 óra   ∑28 óra   

Megtartott órák:  
36 hét * 2 óra a 11. 
évfolyamon, illetve  

32 hét *2 óra a 12. évfolyamon: 

72 óra   64 óra   

Különbség: 40 óra   36 óra   

Ebből szabadon tervezhető: 7 óra  ∑7 7 óra  ∑7 

Kötött maradék: 33 óra ∑33  29 óra ∑29  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Nagyobb dokumentumok létrehozása, 

átalakítása, formázása 

Élőfej, élőláb, hasábok, oldalbeállítás, 

tartalomjegyzék. 

Stílusok, sablonok alkalmazása. 

Körlevél készítése. 

Személyes dokumentumok létrehozása, 

átalakítása, formázása (például: szakmai 

önéletrajz, kérvény) készítése. 

Dokumentumok nyomtatási beállításai. 

Fizika, kémia, biológia-egészségtan: 

projektmunka elkészítése; kísérlet vagy 

vizsgálat jegyzőkönyvének elkészítése. 

 

Vizuális kultúra: gyűjtött információ- és 

képanyagból írásos összefoglaló készítése. 

Médiahasználat. 

 

Magyar nyelv és irodalom: szövegalkotás a 

társadalmi (közösségi) élet különböző területein 

a papíralapú és az elektronikus műfajokban (pl. 

levél, önéletrajz, kérvény, pályázat, motivációs 

levél, blog, web 2.0). 

Különböző formátumú produktumok 

készítése, a megfelelő formátum célszerű 

kiválasztása 

Egyénileg készített, letöltött elemek (zene, 

fénykép, film, animáció stb.) elhelyezése 

közös multimédiás dokumentumban. 

Szöveg, kép elhelyezése a 

dokumentumban. 

Magyar nyelv és irodalom: szövegalkotás; 

vázlat készítése, használata. 

 

Fizika, kémia, biológia-egészségtan: 

vizsgálatok eredményének prezentálása; 

projektmunka bemutatása. 

Multimédiás dokumentumok készítése. 

Interaktív anyagok, bemutatók készítése 

Képszerkesztők fontosabb szolgáltatásai 

(például: vágás, retusálás, fények és színek 

módosítása, transzformálás, konvertálás). 

Hangszerkesztő program használata. 

Utómunka egy videoszerkesztő 

programmal. 

A weblapkészítés alapjai. 

Ének-zene: saját munkák, gyűjtések 

felhasználása az elektronikus hangalakítás 

során. 

A feladat megoldásához szükséges 

alkalmazói eszközök kiválasztása és 

komplex használata. 

Összetett dokumentum önálló elkészítése. 

Formátumok közötti konvertálás. 

Vizuális kultúra: mozgóképi 

szövegkörnyezetben megfigyelt emberi 

kommunikáció értelmezése. 

Szövegkörnyezetben megfigyelt egyszerűbb 

(teret és időt formáló) képkapcsolatok, kép- és 

hangkapcsolatok értelmezése. 

Átélt, elképzelt vagy hallott egyszerűbb 

események mozgóképi megjelenítésének 

megtervezése, esetleg kivitelezése az 

életkornak megfelelő szinten (például story-

board, animáció, interjú). 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés  

Előzetes tudás 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök, 

illetve módszerek ismerete. 

Adatok grafikus ábrázolása, következtetések levonása. 

Az adatbázisból való információszerzés módjainak ismerete. 

A megtalált információ rögzítése, értelmezése, feldolgozása. 

Térképhasználati ismeretek felhasználása, keresése az interneten. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát végző eszközök 

kezelése. 

Statisztikai jellemzők kiszámolása, következtetések levonása. 

Adatbázisokból, számítógépes hálózatokból való információszerzés 

megismerése. 

Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása. 

Térinformatikai alapismeretek. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát 

végző eszközök kezelése 

A hétköznapi életben előforduló problémák 

megoldása. 

Tantárgyi feladatok megoldása. 

Függvények használata. 

Matematika: kamatos kamat számítása, 

befektetésekkel, hitelekkel kapcsolatos 

számítások. 

Statisztikai jellemzők kiszámolása, 

következtetések levonása 

Statisztikai függvények használata 

táblázatkezelőkben. 

Az adatok grafikus szemléltetése. 

Matematika: számok, műveletek, egyéb 

matematikai szimbólumok (pl. képek, 

szakaszos ábrák, diagramok, táblázatok, 

műveletek, nyitott mondatok) alapján az 

általuk leírt valóságos helyzetek, 

történések, összefüggések elképzelése. 

 

Biológia-egészségtan, kémia, fizika: a 

természeti és technikai rendszerek 

állapotának leírására szolgáló szempontok 

és módszerek használata. 

Adatbázisokból, számítógépes hálózatokból 

való információszerzés megismerése 

Adatok rendezése, szűrés. 

Adattáblák összekapcsolása. 

Matematika, földrajz, fizika, kémia: 

táblázatok adatainak rendezése. 

Adatok tárolásához szükséges egyszerű 

adatbázis kialakítása 

Adatbázis létrehozása. 

Adattábla, rekord, mező, kapcsolat, kulcs. 

Adatbázis feltöltése. 
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Adatbázismodellek, alapfogalmak. Az 

adatbázis-kezelő főbb szolgáltatásai. Adatbázis 

tervezése. Adattáblák közötti kapcsolatok. 

Adattípusok, táblák létrehozása. Űrlapok, 

interaktív adatkezelés. Egyszerű lekérdezések. 

Jelentés készítése, nyomtatása. Többtáblás 

lekérdezések. Szűrés, keresés, rendezés, 

összesítés. Az SQL használata. 

Térinformatikai alapismeretek 

Térképek és adatbázisok összekötési 

lehetőségei. 

Útvonalkeresők, térképes keresők használata. 

Fizika, földrajz, matematika: a térbeli 

tájékozódást szolgáló eszközök és 

módszerek alapjai és felhasználásuk. A 

GPS idő-, távolság- és sebességadatainak 

értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adatbázis, relációs adatbázis, adat, adattábla, rekord, mező, kapcsolat, 

kulcs. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 

Órakeret 

26 óra 

 
3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és 

eszközök kiválasztása 
 

Előzetes tudás 
Algoritmusleíró eszközök ismerete és használata, egyszerűbb 

algoritmusok megírása. Fejlesztői környezet használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi és egyéb problémák informatikai eszközök segítségével 

történő megoldása csoportmunkában, a megoldáshoz szükséges 

algoritmusok készítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A problémák megoldásához szükséges 

eszközök és módszerek komplex alkalmazása 

A problémamegoldáshoz szükséges 

informatikai eszközök kiválasztása. 

Tantárgyi és egyéb problémák informatikai 

eszközök segítségével történő megoldása, a 

megoldáshoz szükséges algoritmusok 

készítése. 

Matematika: ismerethordozók használata. 

Számítógépek használata. 

Algoritmus követése, értelmezése, készítése. 

Matematikai modellek, alkalmazásuk módja, 

korlátai (pontosság, értelmezhetőség). 

 

Magyar nyelv és irodalom, idegen nyelvek, 

matematika, földrajz: szövegfeldolgozás. 

Problémák megoldása munkacsoportban. A 

problémamegoldó tevékenység tervezése 

Az iskolához és a köznapi élethez 

kapcsolódó problémák megoldásának 

tervezése és megvalósítása 

csoportmunkában. 

Projektmunkák informatikai eszközökkel 

történő kivitelezése. 

Matematika: ismerethordozók használata. 

Számítógépek használata. 

Algoritmus követése, értelmezése, készítése. 

Matematikai modellek (pl. számítógépes 

programok), alkalmazásuk módja, korlátai 

(pontosság, értelmezhetőség). 

Modell (ábra, diagram) alkotása, értelmezése 

fogalmakhoz. 
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Közelítő értékek meghatározása, egyenletek, 

egyenletrendszerek megoldása, diagramok 

készítése. 

 

Magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, 

földrajz: szövegfeldolgozás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Probléma, tervezés, megvalósítás, projektmunka. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés  

Előzetes tudás Algoritmus kódolása valamely fejlesztői környezetben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi problémák algoritmizálása. Tervezési eljárások, az alulról 

felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elveinek használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása, 

megvalósítása számítógépen, a feladat megoldásához 

algoritmuselemek, algoritmusok tervezése, végrehajtása, elemzése 

Tantárgyi problémák megoldási algoritmusainak tanulmányozása. 

Algoritmusok alkotása különböző tervezési eljárások segítségével, 

az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei. 

Algoritmusok megvalósítása. 

Néhány típusalgoritmus vizsgálata. 

Magyar nyelv és 

irodalom, idegen 

nyelv, matematika, 

földrajz: 

szövegfeldolgozás. 

 

Fizika, kémia: 

összefüggések, 

folyamatok 

programozása. 

A problémamegoldáshoz szükséges adatok és az eredmény 

kapcsolata, megtervezése, értelmezése 

A beállítások értelmezése. 

 

Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése, használata. 

Adatmodellezés, egyszerű modellek megismerése 

Különböző adattípusok használata a modellalkotás során. 

Magyar nyelv és 

irodalom, idegen 

nyelv, matematika, 

földrajz: 

szövegfeldolgozás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tantárgyi probléma, alulról felfelé építkezés elve, lépésenkénti 

finomítás elve, elemi adat, összetett adat, bemenő adat, eredmény. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése  

Előzetes tudás Fejlesztői környezet ismerete. 

A tematikai egység Tantárgyi szimulációs programok használata. Tantárgyi mérések 
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nevelési-fejlesztési 

céljai 

eredményeinek kiértékelése informatikai eszközökkel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mérések és szimulációk, a paramétermódosítás hatásai, 

törvényszerűségek megfogalmazása, modellalkotás egyszerű 

tevékenységekre 

Tantárgyi szimulációs programok használata. 

A beállítások hatásainak megfigyelése, a tapasztalatok 

megfogalmazása. 

Tantárgyi mérések eredményeinek kiértékelése informatikai 

eszközökkel. 

Modellalkotás egyszerű tevékenységekre. 

Fizika, kémia: 

természettudományos 

folyamatokkal 

foglalkozó programok. 

 

Matematika: véletlen 

esemény, valószínűség. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mérés, értékelés, eredmény, szimuláció, beállítás, modell. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret 4 

óra 

 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek  

Előzetes tudás 
Információ keresése, a hiteles és nem hiteles információ 

megkülönböztetése, az információ kritikus értékelése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A feladatok elvégzéséhez szükséges információk azonosítása, 

meghatározása, megkeresése, felhasználása. A dokumentumok önálló 

publikálása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Önálló információszerzés 

Információkeresési stratégia. 

Tartalomalapú keresés. 

Logikai kapcsolatok. 

A szükséges információ önálló meghatározása, 

a találatok szűkítése, kigyűjtése, felhasználása. 

Kémia, biológia, fizika: 

természettudományos projektek 

kidolgozása, pályázati anyagok készítése. 

A számítógéppel segített tanulás 

módszereinek alkalmazása a mérés, 

információkeresés, bemutatók és a 

kommunikáció segítésére. 

A problémamegoldásra irányuló, hatékony 

információkeresés. 

Az információk közlési célnak megfelelő 

alakítása, a manipuláció felismerése 

A találatok elemzése, értékelése hitelesség 

szempontjából. 

A közlés céljának felismerése. 

A reklámok manipulatív tevékenységének 

felfedése. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: egy esemény információinak 

begyűjtése több párhuzamos forrásból, 

ezek összehasonlítása, elemzése, az 

igazságtartalom keresése, a manipulált 

információ felfedése. 
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A publikálás módszereinek megismerése 

Az elkészült dokumentumok publikálása 

hagyományos és elektronikus, internetes 

eszközökkel. 

Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és 

videoanyagok, weblapok publikálása az 

interneten. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Manipulálás, kétirányú információáramlás, adatfeltöltés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

4.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs 

formák 
 

Előzetes tudás 

Az infokommunikációs eszközök ismerete. A modern 

infokommunikációs eszközök hatékony használata. A kommunikáció 

elméletének ismerete. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Online kommunikáció folytatása, csoportmunka végzése egy vagy 

több résztvevővel. A legújabb két- vagy többrésztvevős 

kommunikációs lehetőségek, valamint az elektronikus médiumok 

megfelelő kezelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Kommunikációra képes eszközök összekapcsolási lehetőségeinek 

megismerése 

Többrésztvevős beszélgetős, kommunikációs program használata. 

Csoportmunka az interneten. 

Idegen nyelvek: 

kommunikáció 

külföldi 

partnerekkel. 

Az infokommunikációs eszközök mindennapi életre gyakorolt hatásának 

vizsgálata 

A hagyományos infokommunikációs technológiák összehasonlítása az 

elektronikus és internetes lehetőségekkel. 

A túlzott internethasználatból kialakuló káros életformák azonosítása, a 

függőség elhárítása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Kommunikációs program. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.3. Médiainformatika  

Előzetes tudás A legújabb infokommunikációs technológiák használata, alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az új elektronikus és internetes médiumok készségszintű használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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A hagyományos médiumoktól különböző, informatikai eszközöket 

alkalmazó lehetőségek, azok felhasználása a megismerési 

folyamatban 

Információszerzés internetes portálokról, médiatárakból, 

elektronikus könyvtárakból. 

Földrajz: tájékozódás 

GPS segítségével. 

Helymeghatározás, 

ideális 

útvonalválasztás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Hírportál, médiatár, e-book, hangoskönyv. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Az információs társadalom 

Órakeret 8 

óra 

 5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai  

Előzetes tudás 

Informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok. 

A számítógép vagy a programok használata során tapasztalt esetleges 

meghibásodások. A problémák megoldása érdekében alkalmazott 

eljárások. 

Infokommunikációs eszközök használata során tanúsított viselkedési 

módok megfigyelése, véleményezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Adatvédelmi fogalmak ismerete. 

Az információforrások hitelességének értékelése. 

Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. 

Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. 

Az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális 

hatásainak felismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az adatvédelmi alapfogalmakkal és az 

információhitelesség megőrzési technikáival 

való megismerkedés 

Adatvédelmi fogalmak ismerete. 

Az információforrások hitelességének 

értékelése. 

Informatikai eszközök etikus használata. 

Technika, életvitel és gyakorlat: részvétel a 

társadalmi felelősségvállalásban. 

Szerzői jogi alapfogalmak. Az 

infokommunikációs publikálási szabályok 

megismerése 

Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak 

megismerése. 

Az infokommunikációs publikálási 

szabályok megismerése. 

Technika, életvitel és gyakorlat: a célnak 

megfelelő információforrások, eszközök, 

módszerek kiválasztása. 

 

Magyar nyelv és irodalom: a források 

megjelölése, az idézés formai és etikai 

szabályai, jegyzetek készítése, netikett. A 

forráskritika technikái. 

Az információ és az informatika gazdaságra, 

környezetre, kultúrára, személyiségre, 

egészségre gyakorolt hatásának 

Technika, életvitel és gyakorlat: a 

fenntarthatóság értékének és érdekének 

elfogadása, tudatos és cselekvő részvétel az 
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megismerése 

A globális információs társadalom 

jellemzői. 

Az informatikai kultúra jellemzői. 

Az informatikai fejlesztések gazdasági, 

környezeti, kulturális hatásainak 

felismerése. 

Az informatikai eszközök használatának 

következményei a személyiségre és az 

egészségre vonatkozóan. 

emberi környezet állapotának megőrzésében, 

javításában. 

 

Fizika, biológia-egészségtan, kémia: a 

számítógéppel segített tanulás módszereinek 

alkalmazása a mérés, információkeresés, 

bemutatók és a kommunikáció segítésére. 

Információs- és kommunikációs rendszerek 

felépítése, jelentőségük. 

 

Magyar nyelv és irodalom: az információs 

kommunikációs társadalom műfajainak 

megfelelő olvasási szokások gyakorlása, az 

ezekhez kapcsolódó tipikus hibák és 

veszélyek felismerése, kiküszöbölése. 

 

Matematika: matematikai modellek (pl. 

nyitott mondatok, gráfok, sorozatok, 

függvények, függvényábrázolás, számítógépes 

programok, statisztikai elemzések), 

alkalmazásuk módja, korlátai (pontosság, 

értelmezhetőség). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, informatikai biztonság, informatikai kultúra, 

információkezelés, adatvédelem, netikett, szerzői jog, szerzői alkotás, 

plágium, közkincs, szabad felhasználás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata  

Előzetes tudás 
Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes tapasztalatok, 

vélemények gyűjtése, tapasztalatok cseréje. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektronikus szolgáltatások szerepének felismerése, a 

szolgáltatások kritikus használata. 

A fogyasztói viselkedést meghatározó módszerek felismerése a 

médiában. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az e-szolgáltatások előnyeinek és 

veszélyeinek megismerése. 

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi 

életben betöltött szerepének felismerése. 

Elektronikus szolgáltatások megismerése, 

kritikus használata, értékelése. 

Az elektronikus szolgáltatások előnyeinek 

és veszélyeinek felismerése. 

Technika, életvitel és gyakorlat: a mindennapi 

tevékenységekben és a fogyasztói 

szokásokban megnyilvánuló egészség- és 

környezettudatosság. 

Összetett technológiai, társadalmi és ökológiai 

rendszerek elemzése. 
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A fogyasztói viselkedést befolyásoló 

technikák felismerése a médiában 

Fogyasztói szükségletek azonosítása. 

A fogyasztói viselkedést befolyásoló 

módszerek megfigyelése és azonosítása. 

Tudatos vásárlókép kialakítása. 

Technika, életvitel és gyakorlat: a környezetre 

és az emberi egészségre gyakorolt hatások. 

Tudatos vásárlás, fogyasztói szokások. 

 

Magyar nyelv és irodalom: a manipulációs 

szándék, a hibás következtetések és a 

megalapozatlan ítéletek felismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, média, elektronikus szolgáltatás, regisztráció, 

leiratkozás, azonosító, jelszó, kritikus használat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 4 

óra 

Előzetes tudás 

Katalógus önálló használata. A települési könyvtár önálló használata. 

Önálló kézikönyvhasználat. A felhasznált irodalom jegyzékének 

összeállítása segítséggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A könyvtári rendszer szolgáltatásai és a különböző információforrások 

önálló felhasználása tanulmányi és egyéb feladatokhoz. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Könyvtártípusok, információs intézmények 

A könyvtári rendszer szerepének, 

lehetőségeinek megismerése. 

A települési közkönyvtár önálló használata. 

Könyvtárlátogatás. 

Magyar nyelv és irodalom: a tanulási 

képesség fejlesztése, kulturált 

könyvtárhasználat. 

Könyvtári szolgáltatások 

A könyvtári információs rendszer 

szolgáltatásainak rendszerezése, felhasználása 

a tanulásban. 

A könyvtárközi kölcsönzés funkciójának 

megértése. 

Könyvtári és közhasznú adatbázisok 

használati útmutató segítségével történő 

önálló használata. 

Rendszeres, a céloknak megfelelő könyvtár- 

és internethasználat. 

Magyar nyelv és irodalom: 

könyvtárhasználat. 

 

Ének-zene: a könyvtár és az internet 

felhasználása. 

Információkeresés 

A médiumok, közléstípusok tartalmi 

megbízhatósága. 

Információkeresési stratégiák ismerete. 

Önálló információszerzés katalógusokból, 

adatbázisokból, általános és ismeretterjesztő 

Magyar nyelv és irodalom: a könyvtári 

információkeresés. 

Az internetes adatgyűjtés technikái, linkek 

használata. 

Adatkeresés, anyaggyűjtés nyomtatott és 

elektronikus források segítségével; 
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művekből. 

Releváns információk kiválasztása 

hagyományos és elektronikus 

információhordozókból. 

Az iskolai tananyag elmélyítése és kibővítése 

önálló könyvtári kutatómunkával. 

egynyelvű szótárak, értelmező szótárak; 

szelekció, értékelés, elrendezés. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: ismeretszerzés szaktudományi 

munkákból. 

 

Fizika, kémia, biológia-egészségtan: az 

ismeretszerzés folyamatának és 

eredményének kritikus értékelése. 

A problémamegoldásra irányuló, hatékony 

információkeresés. 

 

Vizuális kultúra: tájékozódás valamely 

Európán kívüli kultúra művészetéről a 

történelmi, kultúrtörténeti összefüggések 

figyelembevételével. 

 

Ének-zene: zenei dokumentumok gyűjtése. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: a személyes 

pályatervnek, elképzeléseknek, 

szükségleteknek megfelelő 

információszerzés. 

Dokumentumtípusok, kézikönyvek 

A hiteles forrás jellemzőinek ismerete. 

Forrástípusok rendszerezése információs 

értékük szerint. 

A talált információk kritikus értékelése. 

Időszaki kiadványok önálló használata. 

Elektronikus könyvek, digitalizált 

dokumentumok. 

Az egyes tudományterületek alapvető 

segédkönyvtípusainak ismerete, önálló 

használata. 

Matematika: ismerethordozók használata. 

Könyvek (pl. matematikai zsebkönyvek, 

szakkönyvek, ismeretterjesztő könyvek, 

lexikonok, feladatgyűjtemények, táblázatok, 

képletgyűjtemények). 

 

Magyar nyelv és irodalom: segédkönyvek, 

kézikönyvek, szótárak, lexikonok 

használata, ismeretlen kifejezések 

jelentésének önálló megkeresése egynyelvű 

szótárakban. 

Az elektronikus tömegkommunikáció és az 

irodalom kölcsönhatásának új jelenségei. 

 

Földrajz: tájékozódás a hazai földrajzi, 

környezeti folyamatokról. Információgyűjtés 

internetalapú szolgáltatásokkal: időjárási 

helyzetkép, útvonaltervező, valutaváltó. 
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Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: történelmi, társadalomtudományi, 

filozófiai és etikai kézikönyvek, atlaszok, 

lexikonok. 

 

Vizuális kultúra: a tömegkommunikáció 

formái, a tömegkommunikációt és a 

mediatizált nyilvánosságot jellemző tények, 

modellek. 

Az audiovizuális szövegek, műsorok 

előállítását, nyelvi jellemzőit, közvetítését és 

értelmezését leíró fontosabb fogalmak és 

alapvető összefüggések. 

Forráskiválasztás 

Komplex feladathoz való önálló 

forráskiválasztás a feladat céljának és a forrás 

információs értékének figyelembe vételével. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: kérdések megfogalmazása a 

szerző esetleges elfogultságaira, 

tájékozottságára, rejtett szándékaira stb. 

vonatkozóan. 

Az adott téma tanulmányozásához leginkább 

megfelelő térkép kiválasztása. 

Különböző szövegek, hanganyagok, filmek 

stb. vizsgálata a történelmi hitelesség 

szempontjából. 

 

Magyar nyelv és irodalom: verbális és nem 

verbális (hangzó, képi és digitális) 

információk gyűjtése, szelekciója, 

rendszerezése, kritikája és felhasználása. 

 

Vizuális kultúra: információforrások 

szűrésének szempontjai. 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás 

Bibliográfiai hivatkozás önálló készítése 

folyóiratcikkekről. 

Az interneten megjelent források hivatkozási 

technikájának megismerése, segítséggel való 

alkalmazása. 

Hivatkozásjegyzék, irodalomjegyzék 

készítése. 

A források alkotó felhasználása az etikai 

normák követésével. 

Magyar nyelv és irodalom: a források 

megjelölése, az idézés formai és etikai 

szabályai, jegyzetek készítése, netikett. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Könyvtári rendszer, múzeum, levéltár, információkeresési stratégia, 

rejtett bibliográfia, relevancia, kritikus forráshasználat, hivatkozás, 
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plágium, hitelesség, önművelés, egész életen át tartó tanulás. 

 
 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

ismerje az összetett dokumentum formázásához szükséges eszközöket; 

tudjon dokumentumot stílusokkal formázni; 

tudjon körlevelet készíteni; 

tudjon multimédiás dokumentumot készíteni; 

ismerje a médiaszerkesztő programok fontosabb szolgáltatásait; 

legyen képes táblázatkezelővel tantárgyi vagy hétköznapi élethez 

kapcsolódó feladatokat megoldani, egyszerű függvényeket alkalmazni; 

tudjon statisztikai számításokat végezni; 

tudjon adatokból megfelelő diagramokat készíteni; 

tudja kezelni a rendelkezésére álló adatbázis-kezelő programot; 

tudjon adattáblák között kapcsolatokat felépíteni, adatbázisokból 

lekérdezéssel információt nyerni; 

tudja az adatbázisból nyert adatokat esztétikus, használható formába 

rendezni. 

 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

témakör végére 

tudjon algoritmusokat készíteni, 

legyen képes a probléma megoldásához szükséges eszközöket 

kiválasztani; 

legyen képes tantárgyi problémák megoldásának tervezésére és 

megvalósítására; 

ismerjen és használjon tantárgyi szimulációs programokat; 

legyen képes tantárgyi mérések eredményeinek kiértékelésére; 

legyen képes csoportban tevékenykedni. 

 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

legyen képes információkat szerezni, azokat hagyományos, elektronikus 

vagy internetes eszközökkel publikálni; 

legyen képes társaival kommunikálni az interneten, közös feladatokon 

dolgozni; 

tudja használni az újabb informatikai eszközöket, információszerzési 

technológiákat. 

 

A tanuló az információs társadalom témakör végére 

ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 

legyen képes értékelni az információforrásokat; 

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó 

szabályokat; 
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ismerje a szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmakat; 

ismerje az infokommunikációs publikálási szabályokat; 

ismerje fel az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális 

hatásait; 

ismerje fel az informatikai eszközök használatának a személyiséget és 

az egészséget befolyásoló hatásait; 

ismerje fel az elektronikus szolgáltatások szerepét, 

legyen képes néhány elektronikus szolgáltatás kritikus használatára; 

ismerje fel az elektronikus szolgáltatások jellemzőit, előnyeit, 

hátrányait; 

ismerje fel a fogyasztói viselkedést befolyásoló módszereket a 

médiában; 

ismerje fel a tudatos vásárló jellemzőit. 

 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

legyen képes bármely, a tanulmányaihoz kapcsolódó feladata során az 

információs problémamegoldás folyamatát önállóan, alkotóan 

végrehajtani; 

legyen tisztában saját információkeresési stratégiáival, tudja azokat 

tudatosan alkalmazni, legyen képes azokat értékelni, tudatosan 

fejleszteni. 

 

B. Informatika szakiskola 9. évfolyam  

1. Óraszámok  

9. évfolyam - 36 hét - heti 1 óra 

Az informatika alapjai 2 óra 

Az operációs rendszer használata  2 óra 

Dokumentumkészítés számítógéppel  12 óra 

Információ és kommunikáció  3 óra 

Weblap készítés  4 óra 

Könyvtárhasználat 1 óra 

Táblázatkezelés  6 óra 

Prezentáció 6 óra 

  

Összesen: 36 óra 
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2. Tananyagtartalom 

Az informatika alapjai (2 óra) 

1 óra 

 

A számítástechnika-

terem rendje, 

előkészítés 

Terem rendje, tanév felépítése, az év során tanult 

témakörök rövid áttekintése, baleset és munkavédelem. 

Elvárások, órai munka, értékelés megbeszélése… 

Ismerkedés a 

számítógéppel 

 

Az iskolai számítógép-

hálózat használat 

A számítógép elindítása, kikapcsolása a megfelelő 

módszerrel. A számítógép újraindítása a megfelelő 

módszerrel. A számítógép alapvető rendszerinformációinak 

lekérdezése. 

Az iskolai hálózat vázlatos felépítése. Iskolai 

szolgáltatások és számítógépek használati rendje. Az 

iskolai azonosító használata. Internet-elérés.  

1 óra 

A számítástechnika 

története 

Számítógép története: Generációk, Magyar tudósok a 

informatika terén (elméleti anyag).  

A számítógépek 

felépítése  

 

Neumann-elvű számítógépek, Hardver, szoftver fogalma, 

Perifériák típusai, szoftverek csoportosítása. 

Személyi Számítógép részei (Mikroprocesszor, memória, 

Mágneses és optikai tárolók, beviteli és kiviteli egységek, 

Monitorok, nyomtatók, egyéb…) 

Információ, adat, 

mértékegységek 
ASCII kódtábla, Bit, Byte, átváltás. 

 

Az operációs rendszer használata (2 óra) 

1 óra 

Szoftverek, Az 

operációs rendszerek 

funkciói, 

csoportosítása 

Operációs rendszer(ek) feladata, néhány jellemzője: 

WINDOWS: Windows ismertetése 

Windows operációs 

rendszer, a Windows 

alapelemei 

File (fájl), könyvtár elmélete, típusai. Könyvtárszerkezet 

létrehozásra, törlésére, másolására és áthelyezésére.  
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Az adattárolási 

rendszer, Keresés, 

Könyvtárrendszer, 

Fájlkezelő parancsok, 

Ablaktechnika, 

egérműveletek, 

menükezelés 

Fájl megnyitása, új fájl létrehozása. A fájl elmentése a 

merevlemezre. 

Az ablak különféle részeinek megnevezése: a címsor, a 

menüsor, az eszköztár, az állapotsor, a görgetősáv 

Állományműveletek: keresés, mozgatás, másolás, 

létrehozás, nyomtatás, törlés, átnevezés. Biztonsági 

másolat készítése. Törölt állományok visszaállítása.  

Merevlemez, floppy lemez CD-ROM, hálózati meghajtók. 

Egy fájl vagy mappa megkeresése a meghajtón. Fájlok 

rendszerezése név méret típus és módosítás dátuma szerint.  

Fájlok, és mappák másolása, áthelyezése, mappák és 

meghajtók között. Fájlok és mappák törlése és lomtárba 

helyezése. Fájlok és mappák visszaállítása a lomtárból 

A Keresés eszköz használata fájlok és könyvtárak/mappák 

megkereséséhez. Helyettesítő karakterek használata. 

A fájltömörítés: fájlok tömörítése. Tömörített állomány 

létrehozása, bővítése. Fájlok kibontása egy meghajtó 

megadott helyéről. ZIP, RAR 

A vírus fogalmának ismerete. Milyen következményei 

lehetnek a vírusoknak. 

1 óra 

Adathordozók, 

mappák, fájlok 

A Windows Intéző 

használata, felépítése, 

beállítási lehetőségei 

Lemezműveletek 

Könyvtárműveletek 

Fájlműveletek 

A vírusokról, 

védekezés, vírusirtók 

 

Dokumentumkészítés számítógéppel (12 óra) 

4 óra 

A szövegszerkesztő 

általános ismertetése, 

alapok 

Szövegszerkesztési alapok: Képernyő-felépítése. Egy 

dokumentum elkészítésének célszerű menete, 

szövegbevitel, mentés 

A szövegszerkesztő alkalmazás megnyitása és bezárása. Új 

dokumentum létrehozása  

Mentés másként parancs alkalmazása  

Szövegformázás: 

Betűtípus, Bekezdés 

menüpontok 

ismertetése 

Oldal jellemzői, formázása, karakter jellemzői, formázása, 

bekezdés jellemzői, formázása 

Szöveg megjelenésének megváltoztatása: betű mérete, 

betűtípus. Felső és alsó index alkalmazása a szövegre. 

Különböző színek alkalmazása a szövegre. Formátum 

másolása egy szövegrészről egy másik szövegrészre. 

Szimbólumok beszúrása. 

Karakter, szó, sor, mondat, bekezdés és a dokumentum 

teljes kijelölése. 

Szöveg, objektum másolása, áthelyezése 

Margók beállítása: 

Oldalbeállítás 

menüpont ismertetése 

Fájlműveletek a 

dokumentumokkal 



 

758 

 

Rajzoló eszköztár 

használata 

A dokumentum tájolásának (álló vagy fekvő) 

megváltoztatása. A papírméret megváltoztatása. A teljes 

dokumentum margóinak megváltoztatása 

Rajzolt kép, objektum létrehozása, WordArt beszúrása 

formázása, szövegdoboz létrehozása, formázása, 

elhelyezése 

ClipArt, WordArt alkalmazása, formázása 

Szimbólumok beszúrása 

2 óra 

Táblázatkészítés. 

Táblázat méreteinek 

megadása 

Új táblázat létrehozása szöveg beírásához.  

Sorok, oszlopok, cellák és a teljes táblázat kijelölése, 

beszúrása és törlése. Az oszlopszélesség és a sormagasság 

megváltoztatása.  

A cellakeretek szélességének megváltoztatása, stílus és 

különféle színek, szegélyek alkalmazása. Mintázat 

alkalmazása a cellákra. 

Táblázat formázása, 

szegély- és 

rácsvonalainak 

módosítása 

Bekezdés behúzás, 

igazítás, térköz 

Bekezdés fogalma, bekezdés vége jel.  

Szöveg igazítása balra, jobbra, középre és sorkizártan. 

Bekezdések behúzása balra. Térköz alkalmazása 

bekezdések előtt és után. Sorköz beállítása. 

Felső, alsó és külső (keret), oldal szegély, valamint kitöltő 

mintázat alkalmazása egy-egy bekezdésre. 

Bekezdés, oldal 

szegélyezés 

2 óra 

Felsorolások fajtái, 

használata, 

módosítása 

Felsorolás és számozás alkalmazása egyszintű listára. A 

felsorolásjelek és a számozás cseréje, törlése egyszintű 

listából.  

Iniciálék használata. Iniciálé 

Élőfej, élőláb, oldalak 

sorszámozása 

Oldaltörés beszúrása és törlése egy dokumentumon belül. 

Élőfej (fejléc) és élőláb (lábléc) szövegének megadása, 

oldalszámozás  

Helyesírás-ellenőrzés 

Helyesírás-ellenőrzés: A dokumentum helyesírás-

ellenőrzése és a szükséges módosítások elvégzése, például 

helyesírási hibák kijavítása vagy az ismétlődő szavak 

törlése. 

2 óra 

 

Objektumokról 

általában: 

képbeszúrás, 

képformázás 

Kép, grafika és táblázat beszúrása a dokumentumba. 

Szöveg körbefuttatása típusai, módosítása 

Rajzolás: grafikus objektumok használata, módosítás, 

méret, stílus változtatás, árnyékolás  

Többféle grafikus program eszközeinek összevetése, 

alkalmazása. 
Rajzolás 
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A dokumentum 

hátterének kialakítása  

Kép, grafika kijelölése. Képek, grafikák átméretezése 

Háttérszín, oldalszegély beállítása 

1 óra Gyakorlás  

1 óra Számonkérés  

 

 

Információ és kommunikáció (3 óra) 

1 óra 

A webcímek , 

weblapok felépítése és 

szerkezete. 

Mi a web böngésző és mire használható? Mi a keresőgép és 

mire használható? A web böngésző kezdőlapjának 

beállítása. A weblap megjelenítése új ablakban. A weblap 

letöltésének leállítása. A weblap frissítése 

Társasági oldalak működése, beállítások, mire vigyázzunk. 

Nyilvános és nem nyilvános adatok. Személyiségi jogok.  

1 óra 

Böngésző felépítése,  

A beépített eszköztárak megjelenítése és elrejtése. Az 

előzmények listájának (History) törlése. Navigálás előre és 

vissza a korábban meglátogatott webhelyek között. Egy 

weblap megjelölése (Bookmark). Törlés a jelölt 

weboldalak címének tárolására szolgáló mappából.  

Egy meghatározott keresőgép kiválasztása. Meghatározott 

információ keresése kulcsszavak és kifejezések 

használatával.  

Szöveges állomány, képfájl, hangfájl, videofájl és program 

letöltése egy weblapról a meghajtó adott helyére..  

Keresőmotorok 

1 óra 
E-mail  

 

Az e-mail cím felépítése és szerkezete.  

Az internetes etikett(„netikett”) fontossága, a kimenő 

üzenetek helyesírás-ellenőrzése.  

Fájlmelléklet megnyitása és elmentése egy meghajtó 

meghatározott helyére. Fájlmelléklet eltávolítása kimenő 

üzenetből. 

Új üzenet létrehozása. Üzenet elküldése további cím(ek)re 

másolatként és titkos másolatként. Fájlmelléklet csatolása 

az üzenethez. Üzenet továbbítása. Az üzenet elküldése 

sürgős, ill. nem sürgős fontossági beállítással. 
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Nem kívánt üzenetek törlése. Új címzettlista/csoport 

létrehozása. E-mail cím hozzáadása a címjegyzékhez. E-

mail cím törlése a címjegyzékből. A címjegyzék frissítése 

bejövő üzenetből. Üzenet visszaállítása a Törölt 

elemek/kuka mappából. A Törölt elemek/kuka mappa 

kiürítése. 

 

Weblap készítés (4 óra) 

1 óra 

HTML forráskóddal 

ismerkedés 

Webszolgáltatás ismétlés 

Weblap szerkezete, HTML nyelv használata, dokumentum 

elhelyezése webszerveren (elméletben) 

Weblapszerkesztő program ált. ism., nézetek, forráskód 

szerkezete 

Weblapszerkesztő 

program használata 

2 óra 

Címsor, betűtípusok, 

bekezdések 

Az egyes menüpontok feltérképezése, kipróbálása 

Háttérkép alkalmazása. Háttérszín, szövegszín, hivatkozás 

szín beállítása 

Színkódok (16-os számrendszer) 

Táblázatos szerkezetű weblap szerkesztése. 

Táblázat formázása, szegélyek, szegélyköz beállítása, 

egyesített cellák létrehozása 

Szövegformázás: címsorok alkalmazása, bekezdések, 

felsorolások formázása 

Képek, objektumok beszúrása, formázása 

Hyperlinkek elhelyezése 

Több oldalas weblap készítése 

Színek használata, 

háttér beállítása, 

felsorolás 

Táblázat szerkesztése 

Képek és animációk 

beállítása 

Hyperlinkek 

1 óra Számonkérés  

 

Könyvtárhasználat (1 óra) 

1 óra 
Könyvtári 

szakfogalmak  

Könyvtárban interaktív óra a könyvtáros segítségével: 

Könyvtári szakfogalmak (kötet, katalógusok stb.), 

Nyomtatott és nem nyomtatott anyagok, Könyvtári 

katalógusok, Rendszerezés, keresés, Könyvtári 

állományban történő keresés 
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Dokumentumok és 

források 

E-könyvtár 

Órai egyéni, és csoportos munka internet segítségével: 

Dokumentumok és források, Multimédiás CD-ROM 

használata, Elektronikus könyvtár, adatbázisok 

 

 

Táblázatkezelés (6 óra) 

3 óra 

 

A táblázatkezelő 

(excel) beállítási 

lehetőségei, általános 

ismertetése, a Súgó 

használata 

A munkafüzet, 

munkalapok, cella 

fogalma, használata,  

A táblázatkezelő alkalmazás megnyitása, képernyő 

szerkezete. 

Új munkafüzet létrehozása a normál sablon alapján. 

Munkafüzet elmentése egy meghajtó meghatározott 

helyére. Munkafüzet elmentése másként- 

Munkalapok beszúrása, törlése, átnevezése, áthelyezése, 

másolása. 

Sorok, oszlopok, cellák. 

A kicsinyítés/nagyítás (zoom) használata.  

Adatok szerkesztése A cellatartalom bővítése új 

tartalommal, a meglévő cellatartalom felülírása. Egy cella 

és egy cellatartomány tartalmának másolása egy 

munkalapon belül, különböző munkalapok között.  

Adatok másolása és sorozat folytatása az automatikus 

kitöltés / kitöltőnégyzet használatával. Egy cella és egy 

cellatartomány tartalmának mozgatása egy munkalapon 

belül, különböző munkalapok között és különböző 

munkafüzetek között. A cellatartalom törlése. 

Cellaformázás: 

számformátumok, 

egyéni formátumok, 

szövegformázás, 

igazítás, szegélyezés 

stb… 

Cellaformázás: a számok megjelenítése meghatározott 

számú tizedes helyekkel és az ezres elválasztó jel 

megjelenítésével illetve elrejtésével. Cellaformázás dátum 

stílus megjelenítéséhez. Cellaformázás: a pénznem jelének 

megjelenítése Cellaformázás: a számok százalék formában 

való megjelenítése. 

A cellatartalom megjelenítésének megváltoztatása: 

betűméret és betűtípusok. Formázások alkalmazása a 

cellatartalomra: félkövér, dőlt, aláhúzott, kétszeresen 

aláhúzott A cellatartalom és a cellaháttér színének 

megváltoztatása. Egy cella vagy cellatartomány 

formázásának másolása másik cellára vagy 

cellatartományra 

Szövegtördelés alkalmazása egy cellára. Egy cella vagy 

cellatartomány tartalmának igazítása: balra, középre, 
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jobbra, felülre, alulra. Cím középre igazítása egy 

cellatartományon keresztül. A cellatartalom elforgatása. 

Egy cella vagy cellatartomány szegélystílusának 

meghatározása 

Sorok, oszlopok 

kijelölése, beszúrása, 

törlése 

Sorok és oszlopok beszúrása a munkalapon. Sorok és 

oszlopok törlése a munkalapon. Az oszlopszélesség és a 

sormagasság módosítása.   

Szám, dátum és szöveg bevitele a cellába.  Cellák 

kijelölése Egy cella, összefüggő cellatartomány és nem 

összefüggő cellatartomány kijelölése. Egy sor, vagy oszlop 

összefüggő tartomány és nem összefüggő tartomány 

kijelölése.. 

Sorozatmásolás. 

Szöveg, szám beírása a 

cellába, formázás, 

kijelölés, 

sorozatmásolás 

1 óra 

Egyszerű számolási 

műveletek 

Képletek készítése cellahivatkozások és számtani 

operátorok (összeadás, kivonás, szorzás, osztás) 

használatával A képletek használata során felmerülő 

általános hibaértékek felismerése és értelmezése A relatív, 

vegyes és abszolút cellahivatkozások értelmezése és 

használata a képletekben 

Cellahivatkozások 

1 óra 

Összetett (beépített) 

függvények 

Képletek készítése a szum/összeg (sum), átlag (average), 

minimum, maximum és darab (count) függvények 

használatával. Képletek készítése a logikai ha (if) függvény 

használatával (mely két meghatározott érték közül az 

egyiket eredményezi). 

Diagramok 

Különféle diagramok/grafikonok készítése egy munkafüzet 

adataiból: oszlop-, sáv-, vonal- és kördiagram. Cím és 

felirat hozzáadása diagramhoz/grafikonhoz. A 

diagram/grafikon háttérszínének megváltoztatása. Az 

oszlop, vonal vagy a körcikk színének megváltoztatása a 

diagramon/grafikonon belül. 

A diagram/grafikon típusának megváltoztatása. 

Diagramok/grafikonok másolása és mozgatása egy 

munkalapon belül és megnyitott munkafüzetek között. 

Diagramok/grafikonok átméretezése és törlése. 

1 óra 
Számonkérés  

 

Prezentáció (6 óra) 
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2 óra 

Ismerkedés a 

programmal 

A prezentáció készítő program ablakának szerkezete. 

A prezentációkészítő szoftver megnyitása és bezárása. Új 

prezentáció létrehozása (az alapértelmezés szerinti sablon 

alapján). A prezentáció elmentése más néven. A beépített 

eszköztárak elrejtése és megjelenítése.  

A prezentáció különböző nézeteinek ismerete. Váltás a 

különböző nézetek között. Új dia létrehozása 

meghatározott diaelrendezéssel, például: címdia, szöveg és 

diagram, felsorolás, táblázat. Váltás a különböző beépített 

diaelrendezések között.  

Egy vagy több meghatározott dia, ill. az összes dia 

háttérszínének megváltoztatása.  

Egy létező tervezősablon (design template) alkalmazása 

egy prezentációra. Váltás a különböző létező 

tervezősablonok között.  

Kép, grafika, rajzolt alakzat beszúrása a diamintába. Kép, 

grafika, rajzolt alakzat törlése a diamintából.  

Szöveg beszúrása a prezentáció egy diájának, ill.összes 

diájának lábjegyzetébe. 

Tervezősablonok, 

szöveg, képek, grafika 

2 óra 

Formázás, felsorolás, 

igazítás, térköz, 

sorköz 

Szöveg beírása a prezentációba normál, vázlat nézetben. A 

dia és a jegyzet tartalmának szerkesztése új karakterek és 

szavak bevitelével. A szövegformázási stílusok 

alkalmazása, például: félkövér, dőlt és aláhúzott. 

Árnyékolás alkalmazása a szövegre. A dia szövegének 

igazítása balra, középre, jobbra.  

A felsorolás- és számozásjelek közötti váltás a beépített 

standard listák használatával.  

Sortávolság igazítása, felsorolási és számozási pontok előtt 

és után.. 

1 óra 

Kép formázás, 

diagram, szervezeti 

diagram 

Kép beszúrása a diára.  

Szövegek, képek, grafikák másolása mozgatás egy 

prezentáción belül, ill. megnyitott prezentációk között.  

Képek és grafikák átméretezése a prezentációban.  

A diagram/grafikon háttérszínének megváltoztatása.  

Szervezeti diagram létrehozása címkézett hierarchikus 

rendszerben. A rajzolt objektumok háttérszínének, a vonal 

színének, a vonal vastagságának és stílusának 
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megváltoztatása.  

Árnyékolás alkalmazása rajzolt objektumra. Rajzolt 

objektum elforgatása, tükrözése. Objektum előre hozása, 

hátra küldése. 

 
Effektusok, áttünés, 

oldalbeállítás 

Előre definiált szöveg- és grafikaeffektusok hozzáadása 

egy diához. Az előre definiált effektusok megváltoztatása 

szövegen és grafikán.  

Áttűnési effektusok definiálása diák között. A diák közötti 

áttűnési effektusok megváltoztatása. Egy vagy több dia 

törlése. Diák másolása, mozgatása prezentáción belül, ill. 

megnyitott prezentációk között. 

Animációk beállítása a dia elemeire, animációk 

sorrendjének, lejátszásának beállítása, hang hozzáadása, 

időzítés. 

1 óra Számonkérés  
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XIV. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRA – OSZTÁLYKÖZÖSSÉG-ÉPÍTÉS 

A. Osztályfőnöki óra szakközépiskola 9-12. évfolyam  

1. 9. évfolyam  

a) Óraszám 

heti 1 óra, évi 36 óra 

b) Tananyagtartalom 

I. félév  

Szeptember  

1. Általános tudnivalók (órarend, házirend, statisztika, adatlap, ellenőrző, tűz- és  

munkavédelem)  

2. A tanév feladatai és rendje. Időpontok ismertetése  

3. Az osztályközösség megismerése (célok és tervek)  

4. A dohányzás ártalmai  

Október  

5. ODB választás. Osztály-munkaterv készítése 

6. Helyes napirend  

7. Megemlékezés október 23.-ról  

8. A drogról általában (legális és illegális drogok)  

November  

9. A drog hatása, következménye és a segítségkérés fontossága   

10. Viselkedés az iskolában, utcán és járművön  

11. A serdülőkor problémái  

12. A család szeretete és helyem a családban  

December  

13. Barát és barátnő, az igazi barátság  

14. Ünnepeink és Ünnepi szokásaink (alkohol)  

15. Az ajándékozás öröme  

Január  

16. A káros szenvedélyek megelőzése  

17. A dohányzás és az alkohol hatásai   

18. A kábítószerek hatásai 

19. Magatartás és szorgalom értékelése  
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II. félév  

Február  

20.Az első félév munkájának értékelése  

21.Mit kell tudni az AIDS-ről?  

22.Hazánk kulturális értékei  

23.Hazánk természeti értékei  

Március  

24.A környezetvédelem szerepe  

25.Március 15.-rol megemlékezés  

26.Közvetlen környezetünk - Budapest - megóvása  

27.Helyes szünidei programok  

Április  

28. Tanulmányi kirándulás szervezése  

29. Ismerd meg hazádat! Hová menjünk kirándulni?  

30. Megemlékezés: A Holocaust áldozatairól  

Május  

31. Helyünk az országok között - (Európai Unió)  

32.Kapcsolataink a szomszédos országokkal  

33.Egészséges életmód  

Cél: testi, lelki, szellemi harmónia   

34. A helyes táplálkozás  

Június  

35. Magatartás és szorgalom értékelése  

36. Az éves munka értékelése – Jól választottam iskolát? 

 

 

2. 10. évfolyam  

a) Óraszám 

heti 1 óra, évi 36 óra 

b) Tananyagtartalom 2. 

I. félév  

Szeptember  

1. Általános tudnivalók (órarend, házirend, statisztika, adatlap, ellenőrző, tűz- és  

munkavédelem)  
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3. A tanév feladatai és rendje. Időpontok ismertetése  

4. ODB választás, osztálymunkaterv készítés (célok és tervek)  

5. Nyári élményeim  

Október  

5. Az iskolai és az iskolán kívüli tanulás összefüggései (tanulási 

módszerek)  

6. Én és a környezetem  

7. Megemlékezés október 23.-ról  

8. A helyes napirend  

November  

9. Figyelem, koncentráció  

10. Az együttélés szabályai (másság)  

11. Én és a másik (Fiú-lány kapcsolat)  

12. Adottság, tehetség, képesség, készség  

December  

13. Az osztály tanulmányi helyzete (nehézségek)  

14. Ünnepeink és ünnepi szokásaink (alkohol)  

15. Ajándékozás (karácsonyi ünnepség)  

Január  

16. A választás, a döntés. a jó, a rossz.  

17. Az előítélet, a megalapozott értékítélet, a vélemény  

18. Magatartás és szorgalom jegyek zárása  

19. Félévi munka értékelése (bizonyítványosztás)  

II. félév  

Február  

20. A barátság, a szeretet és az őszinteség  

21. Az ideális család - a valós család  

22. Szükséges-e családban élni? (válás, nevelőszülők)  

23. Barátság, szerelem, szex (viselkedéskultúra)  

Március  

24. Természetes fogamzásgátlás és más módszerek  

25. Megemlékezés március 15.-ről  
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26. Káros szenvedélyek  

27. A dohányzásról és az alkoholról  

Április  

28. A higiénia fontossága  

29. Mit kell tudni az AIDS-ről?  

30. Megemlékezés: A Holocaust áldozatairól  

Május  

31. A környezetvédelem szerepe  

32. Az aktív pihenés lehetőségei  

33. Egészséges életmód és helyes táplálkozás  

Cél: testi, lelki, szellemi harmónia  

34. Helyesen választottam iskolát?  

Június  

35. Magatartás és szorgalom jegyek megbeszélése  

36. Az éves munka értékelése - ODB beszámoló  

 

 

3. 11. évfolyam  

a) Óraszám 

heti 1 óra, évi 36 óra 

b) Tananyagtartalom 

I. félév  

Szeptember  

1.. Általános tudnivalók (órarend, házirend, statisztika, adatlap, ellenőrző, tűz- és 

munkavédelem)  

2. A tanév aktuális feladatai és rendje  

3. ODB választás, osztálymunkaterv  

4. Nyári élményeim és tapasztalatok  

Október  

5. A kulturált beszéd, előadói készség 

(véleménynyilvánítás)  

6. az ismeretek megszerzésének módjai  
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7. Megemlékezés október 23.-ról  

8. A közöny, a közömbösség  

November  

9. A jog és az erkölcs  

10. A rákról és megelőzéséről  

11. Én és a másik (Fiú-lány kapcsolat)  

12. Adottság, tehetség, képesség, készség  

December  

13. Az osztály tanulmányi helyzete (nehézségek)  

14. Ünnepeink és ünnepi szokásaink (alkohol)  

15. Ajándékozás (karácsonyi ünnepség)  

Január    

16. A választás, a döntés. a jó, a rossz.  

17. Az előítélet, a megalapozott értékítélet, a vélemény  

18. Magatartás és szorgalom jegyek zárása  

19. Félévi munka értékelése (bizonyítványosztás)  

II. félév  

Február  

20. A barátság, a szeretet és az őszinteség  

21. Az ideális család - a valós család  

22. Szükséges-e családban élni? (válás, nevelőszülők)  

23. Barátság, szerelem, szex (viselkedéskultúra)  

Március  

24. Természetes fogamzásgátlás és más módszerek  

25. Megemlékezés március I5.-ről  

26. Káros szenvedélyek  

27. A dohányzásról és az alkoholról  

Április  

28. A higiénia fontossága  

29. Mit kell tudni az AIDS-ről?  

30. Megemlékezés: A Holocaust áldozatairól  
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Május  

31. A környezetvédelem szerepe  

32. Az aktív pihenés lehetőségei  

33. Egészséges életmód és helyes táplálkozás  

Cél: testi, lelki, szellemi harmónia  

34. Helyesen választottam iskolát?  

Június  

35. Magatartás és szorgalom jegyek megbeszélése  

36. Az éves munka értékelése - ODB beszámoló  

 
 

4. 12. évfolyam  

a) Óraszám 

heti 1 óra, évi 32 óra 

b) Tananyagtartalom 

I. félév  

Szeptember  

1.Általános tudnivalók (órarend, statisztika, ellenőrző, tűz- és munkavédelmi oktatás)  

2.A tanév kiemelt feladatai  

3.ODB választás, osztálymunkaterv  

4.A negyedik osztályosok helyzete az iskolában  

Október  

5. A nagykorúsággal járó személyes jogok és kötelességek  

6. A jövő (elképzeléseim-terveim)  

7. Megemlékezés október 23.-ról  

8. Előttünk álló feladatok (szalagavató, tabló, meghívó stb.)  

November  

9. A pályaválasztás feltételei, továbbtanulás  

10. Életcél. életvitel  

11. Az egyes életpályák több jellemzői, követelményei  

12. Foglalkozás és hivatás  

December  

13. A családi élet szépségei és nehézségei  
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14. Társválasztás  

15. Az ajándékozás öröme (karácsonyi ünnepség)  

Január  

16. A tanulmányi helyzet elemzése az osztályban.  

17. A vállalás, a kötelessség és a teljesítés  

18. Magatartás és szorgalom jegyek megbeszélése  

19. Félévi munka értékelése (bizonyítványosztás)  

II. félév  

Február  

20. Az emberi élet több szakaszai és jellemzői (gyermek- és serdülőkor)  

21. Az emberi élet több szakaszai és jellemzői (ifjú- és felnőttkor)  

22. Az érettségivel kapcsolatos teendők  

23. Továbbtanulás  

Március  

24. Káros szenvedélyek (tapasztalat és eredmények)  

25. Megemlékezés március 15.-ről  

26. Az igazi barátság  

27. Lehet-e barátság fiú és lány között? (összehasonlítás)  

Április  

28. Alkalmazkodás a változó társadalmi és gazdasági környezethez  

29. Megemlékezés a Holocaust áldozatairól  

30. Az érettségi vizsga jelentősége  

Május  

31. Négyéves munka értékelése (Mi volt jó? Mi lehetett volna jobb?)  

32. Előttünk álló feladatok (Ballagás, érettségi, bankett)  

 
 

 

B. Osztályközösség-építés (OKÉ) szakiskola 9-11. évfolyam 

1. Alapcélok 

A hároméves szakiskolai közismereti program számára készített Osztályközösség-

építő (Egyéni és közösségfejlesztési program szakiskolai tanulók számára) címet viselő 

program célja az, hogy segítsen az iskoláknak (és a pedagógusoknak) abban, hogy elősegítsék 

és felgyorsítsák a kilencedik évfolyamra beiratkozott, számos iskolából érkező, sok esetben 

alulszocializált, motiválatlan, ismerethiányokkal küszködő tanulók (osztály)közösségének 
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kialakulását az iskolai előrehaladás és a tanulás sikeressége érdekében. A tananyag elvégzése 

lehetővé teszi, hogy az osztályfőnök a tanulók sokszor csak formális (az adminisztráció 

szempontjából ugyan nem nélkülözhető) megismerése helyett magukról a tanulókról és a 

tanulóktól kaphassanak komplexebb információkat, amelyek elősegíthetik az idő előtti 

iskolaelhagyás, a tanulási kudarcok magas arányának a csökkenését. 

A cél alapvetően az, hogy az osztályba járó tanulók idővel valódi közösséget 

alkossanak, mert ennek a kialakulása/kialakítása nagymértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy a 

tanulók iskolával és tanulással kapcsolatos kedvezőtlen attitűdjei megváltozzanak. Az órákon 

a legfontosabb cél a tanulók minél nagyobb arányú bevonása az osztály munkájába, és ezen 

belül a tanulói aktivitás erősítése, amely az egyik legfontosabb eszköz lehet a tanulási 

kudarcok leküzdésében. 

A program megtervezését az osztályban tanító pedagógusoknak együtt kell 

elvégezniük. Ez nemcsak azért fontos, mert a hagyományos tantárgyak helyett komplex 

műveltségterületekben és integrált tantárgyi tartalmakban zajlik a tananyag feldolgozása, 

hanem azért is, mert ebben tartalmi és szerkezeti szempontból is meghatározó szerepet kell 

kapnia ennek a programelemnek. 

A legfontosabb – és minden évfolyamra értendő – a tanulói személyiség komplex 

fejlesztése, amelynek középpontjában az iskola, a tanulás, a közösség elfogadása áll. Ezen 

belül a kiemelt célok és azok kapcsolódásai a NAT kiemelt fejlesztési területeihez az alábbi 

táblázatban olvashatók. 

(A táblázat célkitűzései minden évfolyamra egyaránt érvényesek, ezért évfolyamonként 

külön–külön már nem ismertetjük őket!) 

 

 

Az Osztályközösség-építés (OKÉ) 

programban fejlesztendő kompetenciák 

A NAT fejlesztési területeinek, nevelési 

céljainak elemei 

A) Kommunikációs kompetenciák  

A kommunikációs készség fejlesztése, 

amely olyan társadalmi érintkezési forma, 

amely nélkülözhetetlen az iskolai és az 

osztályközösség életében való aktív 

részvételhez. A fejlesztés hátterében az a 

törekvés húzódhat meg, hogy a tanuló a 

közösség tagjaival pozitív és eredményes 

interakciókat folytasson, amely 

csökkentheti és tompíthatja az iskolai 

konfliktusok számát, az agresszivitás 

mértékét.  

Médiatudatosságra nevelés. 

Nemzeti és európai azonosságtudat – 

egyetemes kultúra. 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, 

alkotása 
 

Beszédkészség, szóbeli szövegek 

megértése, értelmezése és alkotása. 

Ennek a területnek a fejlesztése 

kiemelkedően fontos, hiszen közismert, 

hogy a tanulók egy része az általános 

iskolai tanulmányok befejezését követően 

sem rendelkezik az un. kapunyitogató 

kompetenciákkal, azaz nem tud írni és 

Médiatudatosságra nevelés. 

Nemzeti és európai azonosságtudat – 

egyetemes kultúra. 
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olvasni megfelelő módon, így 

gyakorlatilag funkcionális analfabétának 

tekinthető. A megfelelő szintű 

beszéd(készség) hiánya lehetetlenné teszi 

a tanuló részvételét az osztályban történő, 

tanórákhoz kötött interakciós 

folyamatokban. Ennek a területnek egy 

másik komponense az olvasás, az írott 

szövegek megértése, és esetenként írott 

szövegek létrehozása, a szövegalkotás is. 

Az egyéni szintű fejlesztési programok 

tervezésének alapját éppen ezen 

kompetenciák hiányának regisztrálása 

képezi. A szaktárgyi szintű fejlesztési 

tervek számára e program 

kulcsfontosságú információkat nyújthat. 

B) Szociális kompetenciák  

A szociális kompetenciák fejlesztése 

egyrészt a tanuló közösségben elfoglalt 

helyéről, az ott betöltött szerepéről szól, 

arról, hogy a program mit tehet a tanulói 

ön- és énkép pozitív irányú 

fejlesztésében. A fejlesztés két irányban 

indulhat, egyrészt erősítheti a tanulónak 

önmagáról mint tanulóról alkotott 

önképét, ezen keresztül befolyásolhatja az 

iskolai (és az iskolán kívüli) tanulásról 

vallott elképzeléseit; másrészt 

módosíthatja a tanuló a közösségi 

emberről mint a közösség aktív tagjáról 

vallott nézeteit, elképzeléseit is. 

Erkölcsi nevelés, szolidaritás. 

Testi és lelki egészség. 

Aktív állampolgárságra, demokráciára, 

honvédelemre nevelés. 

Fenntarthatóságra – környezettudatosságra 

nevelés. 

Önismeret, társas kapcsolati kultúra. 

A hátránnyal élők segítése, önkéntesség 

elvének elfogadása. 

 

C) Tanulással összefüggő kompetenciák  

A tanulással kapcsolatos kompetenciák 

részben a konkrét iskolai tanuláshoz 

kapcsolható és ott nélkülözhetetlen tényezők 

fejlesztésére helyezik a hangsúlyt (pl. a 

tanuláshoz szükséges források keresése és 

használata /könyvtár, internet), illetve 

különféle tanulási módszerek elsajátítására. 

Ezen a területen a különféle 

műveltségterületek szoros együttműködését 

kell megvalósítani. Másrészt fontos annak a 

felismertetése is, hogy a folyamatos tanulás 

a modern világban az egyik legfontosabb és 

nem megkerülhető társadalmi integrációs 

tényező, amelynek elmaradása 

dezintegrálódást, elszegényedést, 

kirekesztettséget eredményezhet. 

A tanulás tanítása. 

Önismeret, társas kapcsolati kultúra. 
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D) Alapvető életpálya- és karrierépítési, 

valamint a munkavégzéshez kapcsolható 

kompetenciák 

 

Az életpálya- és karrierépítéshez szükséges 

kompetenciák fejlesztése elsősorban az 

iskolai éveket követő időszak folyamatainak 

megértését és azok tervezését segítheti elő 

(munka és magánélet, döntéshozatal az 

életút meghatározó pontjain stb.). Ennek 

első állomását azonban a jelen képezi, azok 

az iskolai évek, ahol a tanulók a választott 

szakma alapjait elsajátíthatják. Ennél az 

elemnél különösen fontos a közismereti és 

szakmai tárgyakat tanítók együttműködése, 

mert nem kerülhető meg a fejlesztés során 

az, hogy a tanulók már az iskolai évek alatt a 

munkavégzéshez szükséges 

kompetenciákkal is megismerkedjenek. 

Ehhez – mint az eltérő területeken zajló 

„diákmunkához” – nyújthat jelentős 

támogatást a köz- és szakismereti, valamint 

a szakmatanuláshoz kapcsolódó gyakorlati 

tantárgyak együttese. 

Pályaorientáció, munkára nevelés. 

Gazdasági nevelés. 

Családi életre nevelés. 

Önismeret, társas kapcsolati kultúra. 

Fenntarthatóságra – környezettudatosságra 

nevelés. 

 

 

 

Az egyes kompetenciaterületek fejlesztése a tantárgyak és a tananyag sajátos 

elrendezése következtében minden évfolyamon elvégzendő feladat. Ennek indoklásához 

bemutatjuk azt, hogy a közismereti program tartalmi elemei hogyan kapcsolódnak össze a 

szakiskolai programban: 

 

Természetismeret

Társadalomismeret

Irodalom-nyelv/tan/ 
kommunikáció – művészetek  

(Koma)

Idegen nyelv
Matematika

Osztályfőnöki

Program (OKÉ)

6

 
 

Az ábra egyrészt az osztályfőnöki programelem integráló szerepét hangsúlyozza, 

másrészt pedig a hozzá kapcsolódó komplex tantárgyak rendszerét mutatja be. Ez utóbbiak 

esetében a komplexitást a hagyományos tantárgyak tartalmi elemeinek integrációja jelenti, 

amely biztosítja, hogy az alacsony óraszám mellett is a legfontosabb, a korszerű általános 

műveltség szempontjából nélkülözhetetlen tartalmak megjelenhessenek a programban. 

 

 



 

775 

 

2. 9. évfolyam 

a) Az évfolyam célkitűzései 

A 9. évfolyamon az Osztályközösség-építő (Egyéni és közösségfejlesztési program 

szakiskolai tanulók számára) programban a fejlesztés hangsúlyai a tanulással és az iskolával 

kapcsolatos motivációs bázis erősítésére, az iskolai és osztályközösségben történő 

beilleszkedés segítésére, a tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák megerősítésére (írás, 

olvasás, számolás, szövegértés) irányulnak. 

b) Óraszám 

heti 1 óra, évi 36 óra 

c) Tananyagtartalom 

 

Intézményhez kapcsolódó szokások, hagyományok       Órakeret: 4 óra 

 Általános tudnivalók ismertetése (házirend, tűz-, baleset- és munkavédelem) 

 OBD választás 

 Osztály-karácsony 

 Szalagavató 

 Ballagás 

 Magatartás és szorgalom jegyek megbeszélése   

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Én és az iskola 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Az általános iskolai tudás felhasználható elemei (írás, olvasás, 

számolás, szövegértés). 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az előzetes tudás (kompetenciák) felmérése. 

A tanulás és az iskola fontosságának tisztázása az egyéni életút 

szempontjából. 

Az iskolának mint a tudás egyik hordozójának elfogadtatása.  

Az önismeret fejlesztése. 

A tanuló helyének feltérképezése a családban, az iskolában és egyéb 

közösségekben. 

Az „énismeret” forrásainak és az „énképet” alakító tényezők 

szerepének erősítése. 

A tanulás tanulása: alapvető tanulási technikák megismertetése, 

gyakoroltatása és/vagy fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A felmérő feladatlap szöveges és nem szövegalapú (ábra, grafikon 

stb.) feladatainak megoldása. 

Eligazodás a különféle típusú szövegekben, törekvés az értő 

olvasásra, az olvasottak, látottak értelmezésének kísérlete. 

Az iskola társadalmi és kulturális szerepének fontosságának 

felismerése. 

A tanulással kapcsolatos technikák és módszerek fontosságának 

felismerése a tanulás hatékonysága és eredményessége érdekében. 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés. 

 

Matematika: 

grafikonok 

értelmezése. 
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Az önmagáról alkotott kép (tanulói önkép) és az önmagáról 

közvetített kép közötti különbség jelentőségének tudatosulása. 

Alapvető tanulási technikák megismerése, gyakorlása. 

(1) k Egyén, közösség, társadalom, iskola, tanulási technika. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Család és iskola – fiúk és lányok/nők és férfiak az 

iskolában és a társadalomban 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Általános iskolai tanulmányok és egyéni (tanulási) tapasztalatok 

felhasználható elemei. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A családi hagyományok ereje és szerepének feltárása.  

A történelmi/társadalmi és családi példák hatásai egyének és 

közösségek életére. 

Közösségek kapcsolati háló(zata)inak megismerése. 

Egyéni és csoportos konfliktusok okainak feltárása. 

Válságkezelő stratégiák megismerése és lehetséges hatásaik felmérése. 

Az ünnepek szerepének és jelentőségének bemutatása a család és a 

társadalom életében. 

Költségvetés-tervezés – családi szinten; a „fontos” és nem „fontos” 

dolgok megkülönböztetése. 

A tudatos vásárlói attitűd megalapozása. 

Reklámkezelési stratégiák megismerése, kritikus gondolkodás 

erősítése. 

A munka világára vonatkozó alapfogalmak megismertetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A családi hagyományok szerepének és fontosságának felismerése, a 

család múltjának és az ott keletkezett értékeknek az ismerete. 

A fontosabb ünnepek tartalmi elemeinek ismerete a család és a 

társadalom szempontjából. 

A történelmi példaképek mintaadó szerepének felismerése az egyén 

és a társadalom szempontjából konkrét példák alapján. 

Az egyéni és közösségi kapcsolatok szintjeinek és típusainak 

ismerete. 

Az alapvető konfliktuskezelő technikák megismerése. 

A családi szintű pénzügyi tervezés alapjainak ismerete és a tudatos 

vásárlói szemlélet elsajátítása – mi fontos és mi nem? 

Foglalkoztatottak és munkanélküliek; munkajövedelmek és a 

segélyek világa – alapvető ismeretek elsajátítása, 

információkeresés. 

Társadalomismeret: 

egyének és közösségek 

szerepe a 

történelemben. 

 

Kommunikáció –  

magyar nyelv és 

irodalom: 

konfliktusok 

ábrázolása az 

irodalmi/művészeti 

alkotásokban. 

 

(2) m

a

k 

Hagyomány, példakép, konfliktus, nemzeti ünnep, családi 

gazdálkodás, foglalkoztatás, foglalkoztathatóság, munkanélküliség. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A környezetünk, amelyben élünk és az együttélés 

szabályai 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Általános iskolai tanulmányok és egyéni (tanulási) tapasztalatok 

hasznosítása  

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az életünket szabályozó, mindennapi dokumentumok megismerése, 

tájékozódás, eligazodás. 

A testmozgás és a táplálkozás szerepének megismerése életünkben, az 

egészséges életmód iránti igény felkeltése. 

Időtervezés és időfelhasználás: az iskolával kapcsolatos tanulói 

munkaterhek figyelembe vétele. 

Írott és íratlan szabályok megismerése, igény felkeltése a betartásukra, 

hasznuk, értelmük belátása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Eligazodás a mindennapokban történő tájékozódáshoz 

nélkülözhetetlen dokumentumokban – értelmezés, megkeresésük, 

használatuk gyakorlása (menetrendek, használati utasítások stb.). 

Az egészséges életmód, egészségmegőrzés fontosságának belátása, 

lehetséges módszerek, tényezők gyűjtése (környezet, táplálkozás, 

mozgás stb. szerepe). 

Iskola és szabadidő – időterv készítése. 

A társadalmi/közösségi együttélést szabályozó írott (és íratlan) 

szabályozók (törvények, normák, erkölcsi alapvetések) ismerete, 

törekvés a betartásukra a közös munka során. 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: irodalmi és 

hétköznapi szövegek 

értelmezése. 

 

Társadalomismeret: 

törvény és jog szerepe 

a történelemben. 

(3) K

k 
Környezet, életmód, életvitel, szabadidő; munkaidő, törvény, norma, 

erkölcs. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Projektek  

A tanulók éves teljesítményének a mérése 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Általános iskolai tanulmányok és egyéni (tanulási) tapasztalatok  

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Projektek készítése, az ehhez szükséges képességek, kompetenciák. 

fejlesztése (pl. kommunikációs, szociális kompetenciák). 

A tanulók teljesítményének a mérése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Részvétel a projekt tervezésében, lebonyolításában és 

értékelésében; a projektmódszer megismerése. 

Szabad sáv: a választott tartalomnak és formának megfelelően. 

Részvétel a „tudáspróbán”. 

Minden 

műveltségterület: a 

projekthez kapcsolható 

tartalmi elemek.  

(4)  Projekt, tervezés, külső és belső értékelés. 
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A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanulók harmonikus beilleszkedése az iskola- és az 

osztályközösségbe.  

Aktív részvétel az osztályközösséget érintő programokban és 

feladatokban. 

Aktív részvétel a személyes fejlesztésre irányuló köz- és szakismereti 

programokban. 

Bekapcsolódás és aktív részvétel a tanulói értékelésekben. 

 

3. 10. évfolyam 

a) Az évfolyam célkitűzései 

Az Osztályközösség-építő program célja a 10. évfolyamon az, hogy erősítse a további tanulás 

fontosságát, azt a belátást, hogy az eredményes iskolai előrehaladás, a tanulás sikeressége 

nélkülözhetetlen a szakmatanulás és a szakképzettség megszerzése szempontjából. Emellett 

azok a területek kapnak nagyobb hangsúlyt, amelyek az osztályközösségen túlnyúló szakmai-

emberi és társadalmi-kulturális kapcsolatok kialakítására, ápolására, fenntartására irányulnak. 

Ebben a tanévben a fejlesztés hangsúlya(i)  

— az iskolai és az iskolán kívüli (folyamatos) tanulás erősítésére,  

— az iskolai és osztályközösségben túli szakmai, közösségi és egyéni kapcsolatok 

további fejlesztésére, a munkaerő-piaci és társadalmi integrációhoz szükséges 

szociális kompetenciák erősítésére tevődnek. 

b) Óraszám 

heti 1 óra, évi 36 óra 

c) Tananyagtartalom 

Intézményhez kapcsolódó szokások, hagyományok       Órakeret: 8 óra 

 Általános tudnivalók ismertetése (házirend, tűz-, baleset- és munkavédelem) 

 OBD választás 

 Osztály-karácsony 

 Szalagavató 

 Ballagás 

 Magatartás és szorgalom jegyek megbeszélése   

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A közösségek belső világa(i) 

 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás A 9. évfolyam tematikai egységeiben tanultak, tapasztaltak.  

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az iskola hagyományainak megismertetése.  

A tanulás támogatása. 

A deviáns magatartások /szokások felismertetése. 

A szabadidő-felhasználás fontosságának felismertetése 

Bekapcsolódás a „tabutémákról” folyó beszélgetésbe. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Kutakodás az iskola múltjában, múlt és jelen összehasonlítása (pl. 

évfordulók, ünnepek, öregdiák-találkozók, jeles rendezvények, a 

múlt képe: tablók az iskola folyosóin). 

A (kortárs) tanulástámogatás szerepének ismerete és alkalmazása, 

tanulás kortárs mentorokkal. 

Határon innen és határon túl: mi az elfogadható, és hol kezdődik az 

elfogadhatatlan? – a társadalmilag elfogadható /elfogadhatatlan 

magatartások /szokások felismerése, megkülönböztetése. 

Mitől és miért „szub” egy „kultúra” (a képregényektől a 

tetoválásokig) – a (többségi) kultúra és a szubkultúra közötti 

összefüggések, különbségek felismerése. 

Nemek és terek: a plázáktól a stadionok világáig – a szabadidő 

eltöltésének megválasztása, az aktív és a passzív időfelhasználás 

különbségeinek ismerete. 

„Mutasd a ruhatárad és megmondom, hogy ki vagy!” – a divat 

szerepének felismerése a társadalomban. 

A felelős gondolkodás – beszélgetés – cselekvés szerepének a 

felismerése a szex/szexualitás témakörben. 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: 

devianciák a 

művészetben. 

 

Társadalomismeret: 

a divat története. 

 

(1) K

a

k 

Iskolai hagyomány, mentor, mentorálás, deviancia, deviáns 

magatartás, szubkultúra, plázakultúra, sport és kultúra, nemek és divat, 

szex, szexualitás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
„Itthon otthon vagyok!” 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás A 9. évfolyam tematikai egységeiben tanultak, tapasztaltak. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A hazai régiók sajátosságainak megismerése különböző szempontok 

alapján. 

A régióktól a kistelepülésekig – a kulturális különbségek felismerése 

térben és időben konkrét példák alapján. 

Népi hagyományok, népi mesterségek – tájak és emberek. 

Vendégvárás – vendégjárás (gasztronómiai utazás hazai tájakon). 

Alapvető ismeretek szerzése a világvallásokról. 

A példakép értékének és értelmének felismerése az önépítés, 

önmegvalósítás szempontjából. 

Pályaorientáció, pályatervezés segítése. 

A hosszabb távú tervezéshez szükséges alapvető ismeretek nyújtása, 

az ezekkel kapcsolatos realitásérzék, felelősségtudat alapozása, 

erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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A régiók egyes sajátosságainak megismerése adott és saját 

szempontok szerint. 

A hagyományos (népi) mesterségek ismerete, néhány hungarikum 

és a hozzátartozó tájegység összekapcsolása.  

A helyi sajátosságokban (vendégvárás – gasztronómia, borászat 

stb.) rejlő kulturális és gazdasági értékek fontosságának 

felismerése. 

Egyház(ak) és társadalom – a vallás szerepe a társadalomban és 

(kisebb) közösségekben. 

A példaképek szerepe a hétköznapokban és a média világában – a 

választás szempontjainak tudatosítása. 

Vízióim a jövő(m)ről – az egyéni pályatervezéshez szükséges 

alapvető ismeretek, a stratégia-készítés fontosságának a felismerése 

az egyéni életút szempontjából, a munkavégzés egyéni és 

társadalmi fontosságának felismerése, 

A banki műveletekkel kapcsolatos lehetőségek és veszélyek 

felismerése (pl. hitel, zálog, kölcsön). 

Társadalomismeret: 

földrajzi viszonyok és 

település kapcsolata. 

 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: 

hivatalos szövegek, 

dokumentumok 

létrehozása. 

(2) K

u

m 

Ország, régió, tájegység, hungarikum, vallás, egyház, szekta, 

gasztronómia, példakép, pályatervezés, stratégiai gondolkodás, 

munka, munkabér, bank, hitel, kölcsön, zálog, uzsora. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Projektek  

A tanulók éves teljesítményének a mérése 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás A korábbi tanórákon és projektekben szerzett tudás és tapasztalat. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Projektek tervezéséhez, végrehajtásához szükséges kompetenciák 

fejlesztése. 

A tanulók teljesítményének a mérése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Részvétel a projekt tervezésében, lebonyolításában és 

értékelésében, a projektmódszer ismerete 

Szabad sáv: a választott formának és tartalomnak megfelelően. 

Részvétel a „tudáspróbán”. 

Minden 

műveltségterület: a 

projekthez kapcsolható 

tartalmi elemek. 

(3) K

k 
Projekt, tervezés, kivitelezés, külső és belső értékelés. 
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A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló részvétele a gyengébb eredményeket elérő tanulók 

tanulástámogatásában. 

A gyengébb eredményt elérő tanulók bekapcsolódása a kortárs tanulók 

tanulás-támogató tevékenységébe. 

A tanulók aktív részvétele az osztályközösséget érintő programokban és 

feladatokban. 

A tanulók képesek saját jövőjüket illetően reális karriertervek 

végiggondolására. 

Tudatosan alakítják és fejlesztik az iskolai és osztályközösségen túli 

szakmai/ közösségi és egyéni kapcsolataikat. 

Tudatosan építik/fejlesztik azokat a kompetenciáikat, amelyek a 

munkaerő-piaci és társadalmi integrációhoz nélkülözhetetlenek. 

 

 

4. 11. évfolyam 

a) Az évfolyam célkitűzései 

Az Osztályközösség-építő program célja a 11. évfolyamon az, hogy erősítse azokat a 

kompetenciákat, amelyek elősegítik az egyén számára a munkaerő-piaci és társadalmi 

integrációt, valamint az egyéni pálya- és karrierépítés tervezését. 

Ebben a tanévben a fejlesztés hangsúlya(i)  

—  a társas kapcsolati kultúra,  

— a kultúra- és médiafogyasztás, 

— valamint a társadalmi-politikai együttélés és szerepvállaláshoz szükséges 

kompetenciák erősítésére tevődnek. 

b) Óraszám 

heti 1 óra, évi 32 óra 

c) Tananyagtartalom 

Intézményhez kapcsolódó szokások, hagyományok       Órakeret: 2 óra 

 Általános tudnivalók ismertetése (házirend, tűz-, baleset- és munkavédelem) 

 OBD választás 

 Osztály-karácsony 

 Szalagavató 

 Ballagás 

 Magatartás és szorgalom jegyek megbeszélése   

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Globalizáció – lokalizáció 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás A 9. és 10. évfolyam tematikai egységeiben szerzett tudás és 

tapasztalat. 
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A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A globalizáció (lokalizáció) fogalmának (és a hozzá kapcsolható 

folyamatoknak) az ismerete konkrét példákban. 

A nemzetközi térben szerveződő gazdasággal és munkaerő-piaccal 

kapcsolatos alapvető jellegzetességek ismerete. 

Alapvető politológiai alapfogalmak ismerete. 

A szűkebb és tágabb környezetben fellelhető kulturális sokszínűség 

felismerése és értékelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Globalizáció, többféle nézőpontból – a globális és a lokális: 

elszigetelt világok versus hálózati világok.  

A globális gazdaságtól a helyi piacig – Mit vihetek a tőzsdére, és 

mit a helyi piacra? – összehasonlítás, megkülönböztetés, az 

alapfogalmak megismerése, megértése konkrét példák alapján. 

Én és a politika – a nagypolitikától a helyi politikáig, az 

érdekképviselet eltérő szintjei és színterei; összehasonlítás, 

megkülönböztetés, az alapfogalmak megismerése, megértése 

konkrét példák, esetek alapján. 

A látható és a láthatatlan gazdaság (a fehér, a szürke és a 

feketegazdaság); munkaerő-piac nemzetközi térben – alapfogalmak 

megismerése, előnyök, hátrányok összevetése. 

Népek és kultúrák („Ahány ház, annyi szokás”); a sokszínű Kárpát-

medence – kulturális kaleidoszkóp; távolabbi és közelebbi népek, 

nemzetiségek szokásainak megismerése, összehasonlítása, 

tapasztalatok megosztása. 

Társadalomismeret: 

globalizációs 

jelenségek, 

állampolgári jogok és 

kötelességek. 

 

Matematika: 

százalékszámítás, 

hatványozási 

ismeretek.  

ulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Globalizáció, lokalizáció, tőzsde, bux, index, parlament, párt, 

ideológia, önkormányzat, választás, kulturális sokszínűség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kaleidoszkóp 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás A 9. és 10. évfolyam tematikai egységeiben szerzett tudás és 

tapasztalat. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A családi hagyományok szerepének és megőrzésük fontosságának 

felismerése. 

A kulturális fogyasztás sokszínű kínálatának és az ezekhez 

kapcsolható értékek ismerete. 

Az egyén felelősségének belátása mikro- és makroszinten a 

családtervezés fontosságát illetően. 

A tolerancia fogalmának megértése. 

Alapszintű ismeretek szerzése a törvények (jogalkotás) világáról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mikrotörténetek a makrotörténelemben – a családi legendáriumok 

haszna, kultúra- és tapasztalatátadás rendje a nemzedékek között; 

élmények, tárgyi emlékek gyűjtése. 

Társadalomismeret: 

állampolgári jogok és 

kötelességek 
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Az operáktól a performanszig – a kulturális fogyasztás 

sokszínűségének megismerése, programajánlatok keresése, 

programtervezés. 

Családtervezés, gyermekvállalás – a döntések következményeinek 

felmérése. 

A nagy családok és a szinglik. 

Ő és én. 

Másság és tolerancia: elfogadó és elutasító attitűdök a 

társadalomban. 

A törvények világa – a hétköznapok szabályzóinak megismerése 

(az alkotmány, a törvények és a rendeletek). 

Hol húzódnak a határok: jogszerű és jogszerűtlen, törvényes és 

törvénytelen, szankciók – konkrét esetek megvitatása. 

(1) K

k 
Családi hagyomány, családtervezés, tolerancia, törvény, rendelet, 

alkotmány. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Mit és miért tanultam az iskolában? 

 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás A 9. és 10. évfolyam tematikai egységeiben szerzett tudás és 

tapasztalat. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A „jó” iskola ismérveinek felismertetése (hatékonyság, 

eredményesség, minőség). 

 Az „iskolai tudás” szerepének összekapcsolása a szakmatanulás és az 

életpálya-építés szempontjaival. 

Az LLL (élethosszig tartó tanulás) „filozófiájának” megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az ideális iskola képe, ahogy mi (diákok) szeretnénk látni – 

tervezés, megvitatás, vélemények ütköztetése. 

Az iskolai tudás haszna és szerepe – elképzelések kialakítása, 

megvitatása. 

Az élethosszig tartó tanulás jelentőségének belátása, összekapcsolás 

az életpálya-tervezéssel. 

Társadalomismeret: 

iskola a történelemben. 

(2) K

u 
Minőség, hatékonyság, eredményesség, iskolai tudás, hétköznapi 

tudás, élethosszig tartó tanulás. 

  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Projektek  

A tanulók éves teljesítményének a mérése 

Órakeret 

2 óra 
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Előzetes tudás A korábbi tanórákon és projektekben szerzett tudás és tapasztalat. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Projektek készítéséhez, a közreműködéshez szükséges kompetenciák 

továbbfejlesztése. 

A tanulók teljesítményének a mérése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Részvétel a projekt tervezésében, lebonyolításában és 

értékelésében, a projektmódszer ismerete. 

Szabad sáv: a választott tartalom és forma alapján. 

Részvétel a „tudáspróbán”. 

Minden 

műveltségterület: a 

projekthez kapcsolható 

tartalmi elemek.  

(3) K Projekt, tervezés, külső és belső értékelés. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló ismerje fel a tudatos, saját értékeire épülő kultúra és 

médiafogyasztás fontosságát. 

Rendelkezzen azokkal a kompetenciákkal, illetve tudáselemekkel, 

amelyek a társadalmi-politikai együttéléshez és szerepvállaláshoz 

nélkülözhetetlenek. 

Ismerje fel a családalapítással és gyermekvállalással kapcsolatos egyéni 

döntések egyéni és társadalmi szinten megjelenő következményeit. 

Legyen elkötelezett a folyamatos tanulás és tudásbővítés mellett. 

 

 

C. Osztályfőnöki óra az érettségi utáni szakképzés – 13-14. 

évfolyam 
 

1. 13. évfolyam  

a) Óraszám 

heti 1 óra, évi 36 óra 

b) Tananyagtartalom 

I. félév  

Szeptember  

Általános tudnivalók (órarend, házirend, statisztika, adatlap, ellenőrző, tűz- és 

munkavédelem)  

A tanév aktuális feladatai és rendje  

ODB választás, osztálymunkaterv  

Ismerkedés és csapatépítés  
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Október  

A kulturált beszéd, előadói készség (véleménynyilvánítás)  

Az ismeretek megszerzésének módjai  

Megemlékezés október 23.-ról  

A közöny, a közömbösség  

November  

 A jog és az erkölcs  

A rákról és megelőzéséről  

Én és a másik (Fiú-lány kapcsolat)  

Adottság, tehetség, képesség, készség  

December  

Az osztály tanulmányi helyzete (nehézségek)  

Ünnepeink és ünnepi szokásaink (alkohol)  

Ajándékozás (karácsonyi ünnepség)  

Január    
A választás, a döntés. a jó, a rossz.  

Az előítélet, a megalapozott értékítélet, a vélemény  

Magatartás és szorgalom jegyek zárása  

Félévi munka értékelése (bizonyítványosztás)  

 

II. félév  

Február  

A barátság, a szeretet és az őszinteség  

Az ideális család - a valós család  

 Szükséges-e családban élni? (válás, nevelőszülők)  

Barátság, szerelem, szex (viselkedéskultúra)  

Március  

Természetes fogamzásgátlás és más módszerek  

Megemlékezés március I5.-ről  

Káros szenvedélyek  

A dohányzásról és az alkoholról  

Április  

A higiénia fontossága  

Mit kell tudni az AIDS-ről?  

Megemlékezés: A Holocaust áldozatairól  

Május  

A környezetvédelem szerepe  

Az aktív pihenés lehetőségei  



 

786 

 

Egészséges életmód és helyes táplálkozás  

Cél: testi, lelki, szellemi harmónia  

Helyesen választottam iskolát?  

Június  

Magatartás és szorgalom jegyek megbeszélése  

Az éves munka értékelése - ODB beszámoló  

 
 

2. 14. évfolyam  

a) Óraszám 

heti 1 óra, évi 32 óra 

b) Tananyagtartalom 

I. félév  

Szeptember  

Általános tudnivalók (órarend, statisztika, ellenőrző, tűz- és munkavédelmi oktatás)  

A tanév kiemelt feladatai  

ODB választás, osztálymunkaterv  

Munkaerő piaci helyzet 

 

Október  

Álláspályázathoz kapcsolódó ügyek 

A jövő (elképzeléseim-terveim)  

Megemlékezés október 23.-ról  

Előttünk álló feladatok  

November  

Esteleges továbbtanulási lehetőségek  

Életcél. életvitel  

Az egyes életpályák több jellemzői, követelményei  

Foglalkozás és hivatás  

December  

A családi élet szépségei és nehézségei  

Társválasztás  

Az ajándékozás öröme (karácsonyi ünnepség)  

Január  

A tanulmányi helyzet elemzése az osztályban.  

A vállalás, a kötelesség és a teljesítés  
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Magatartás és szorgalom jegyek megbeszélése  

Félévi munka értékelése (bizonyítványosztás)  

II. félév  

Február  

Az emberi élet több szakaszai és jellemzői (gyermek- és serdülőkor)  

Az emberi élet több szakaszai és jellemzői (ifjú- és felnőttkor)  

Az emberi élet több szakaszai és jellemzői (családi élet szépségei)  

A szakmai vizsgával kapcsolatos teendők  

 

Március  

Káros szenvedélyek (tapasztalat és eredmények)  

Megemlékezés március 15.-ről  

Az igazi barátság  

Lehet-e barátság fiú és lány között?   

Április  

Alkalmazkodás a változó társadalmi és gazdasági környezethez  

Megemlékezés a Holocaust áldozatairól  

Munkaügyi szabályozások 

Május  

Kétéves munka értékelése (Mi volt jó? Mi lehetett volna jobb?)  

Előttünk álló feladatok  
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SZAKMAI TANTÁRGYAK 
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I. SZAKKÖZÉPISKOLA SZAKMAI ALAPOZÓ KÉPZÉS 9-12. ÉVFOLYAM 

A. A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és 

témakörök óraszáma évfolyamonként 

S
za

k
m

ai
 k

ö
v

et
el

m
én

y
-m

o
d

u
l 

Tantárgyak,  

témakörök 

Ágazati szakközépiskolai képzés óraszáma a közismereti 

oktatással párhuzamosan 

Á
g

az
at

i 
sz

ak
k

ö
zé

p
is

k
o

la
i 

k
ép

zé
s 

ö
ss

ze
s 

ó
ra

sz
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a 

9-
12

. é
v
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am
 

9. 10. 11. 12. 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy   

11
50

0
-1

2 
 

M
u

n
k

ah
el

y
i 

eg
és

zs
ég

 é
s 

b
iz

to
n

sá
g

 Munkahelyi egészség és 

biztonság 
36           36 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
8           8 

Munkahelyek kialakítása 8           8 

Munkavégzés személyi 

feltételei 
4           4 

Munkaeszközök 

biztonsága 
4           4 

Munkakörnyezeti 

hatások 
4           4 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 
8           8 

10
03

2
-1

2 
 

M
ar

k
et

in
g

 

A marketing alapjai       36   64  100 

Marketing alapismeretek 

I. 
      36   18  54 

Marketingkommunikáció 

I. 
         46  46 

Marketing a 

gyakorlatban 
        20  32 52 

Marketing alapismeretek 

II. 
        20  16 36 

Marketingkommunikáció 

II. 
          16 16 

11
50

8
-1

2 
 

A
z 

ár
u

fo
rg

al
o

m
 

te
rv

ez
és

e,
 i

rá
n

y
ít

ás
a,

 

el
em

zé
se

 

Az üzleti tevékenység 

tervezése, elemzése 
72   108   108   96  384 

Az áruforgalom 

tervezése 
56   54        110 

Az üzleti tevékenység 

eredményessége, 

elemzése 

   54   108   96  258 
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Üzleti levelezés 16           16 

Vezetési ismeretek          32  32 

Vezetési alapismeretek I.          16  16 

Vezetési alapismeretek 

II. 
         16  16 

Üzleti tevékenység a 

gyakorlatban 
 36   36   36 60  32 200 

Az üzleti tevékenység 

eredményessége, 

elemzése a gyakorlatban 

I. 

 36   36       72 

Az üzleti tevékenység 

eredményessége, 

elemzése a gyakorlatban 

II. 

       36 60  32 128 

11
50

7
-1

2 
 

A
z 

ár
u

fo
rg

al
o

m
 l

eb
o

n
y

o
lí

tá
sa

 

Áruforgalom 72   72   36   32  232 

Általános áruismeret 

alkalmazása 
72           72 

Áruforgalmi 

tevékenységek 
   72   36   32  140 

Áruforgalom gyakorlata   70   105  36 60  32 303 

Az áruforgalmi 

tevékenységek 

gyakorlata I. 

  70   105      175 

Az áruforgalmi 

tevékenységek 

gyakorlata II. 

       36 60  32 128 

10
03

1
-1

2 

A
 f

ő
b

b
 

ár
u

cs
o

p
o

rt
o

k
 

fo
rg

al
m

az
ás

a
 Értékesítés idegen 

nyelven 
   36      32   

Értékesítés idegen 

nyelven I. 
            

Értékesítés idegen 

nyelven II. 
            

Összesen 144 36 
70 

180 36 
105 

180 72 
140 

224 96  

1283 Összesen 180 216 252 320 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A táblázatban aranysárga háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az ágazati 

közös tartalmakat jelölik. 
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B. Munkahelyi egészség és biztonság (11500-12) 

1. Tantárgy helye a modul rendszerben 

A Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű 11500-12 azonosító számú szakmai 

követelménymodul része. 

2. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák 

elsajátíttatása. 

Nincsen előtanulmányi követelmény. 

3. A tantárgy és témakörei oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság  

Munkahelyi egészség és biztonság 

M
u
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k
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éd
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m

i 
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u
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k
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y
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k
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M
u

n
k
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s 

sz
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u

n
k
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ö

z
ö

k
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n
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u

n
k
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ö
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y
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i 
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o
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FELADATOK 

Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság 

jelentőségét 
x      

Betartja és betartatja a munkahelyekkel 

kapcsolatos munkavédelmi követelményeket 
 x     

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi és 

szervezési feltételeivel kapcsolatos 

munkavédelmi követelményeket 

  x    

Betartja és betartatja a munkavégzés tárgyi 

feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi 

követelményeket 

   x   

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi 

képviselővel együttműködve részt vesz a 

munkavédelmi feladatok ellátásában 

 x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték x      

A munkabalesetek és foglalkozási 

megbetegedések hátrányos következményei 
x     x 

A munkavédelem fogalomrendszere, 

szabályozása 
x     x 

Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai  x     

A munkavégzés általános személyi és szervezési 

feltételei 
  x    
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Munkaeszközök a munkahelyeken    x   

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken      x 

Munkavédelmi szakemberek és feladataik a 

munkahelyeken 
     x 

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet      x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Információforrások kezelése  x  x x  

Biztonsági szín- és alakjelek  x     

Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Felelősségtudat   x  x x 

Szabálykövetés x     x 

Döntésképesség     x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Visszacsatolási készség x    x  

Irányíthatóság   x  x  

Irányítási készség   x  x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Rendszerező képesség x    x x 

Körültekintés, elővigyázatosság  x   x  

Helyzetfelismerés  x  x x  

 

4. 9. évfolyam 

a) Óraszám   

heti 1 óra évi 36 óra 

b) Témakörök  

Munkavédelmi alapismeretek        8 óra 

A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége 

 Történeti áttekintés. 

A szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munkaegészségügyi 

követelmények, továbbá ennek megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, 

intézményi előírások jelentősége.  

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és 

szervezeti feltételeinek értelmezése.  

A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére és 

testi épségére 

A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a 

munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, munkakörnyezet kóroki 

tényezők. 

A megelőzés fontossága és lehetőségei 

 A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a 

munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége a 

munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésének érdekében. 

A műszaki megelőzés, zárt technológia, a biztonsági berendezések, egyéni 
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védőeszközök és szervezési intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük. 

Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy) 

 Veszélyes és ártalmas termelési tényezők 

A munkavédelem fogalomrendszere, források 

 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghatározásai.   

 

Munkahelyek kialakítása         8 óra 

Munkahelyek kialakításának általános szabályai 

 A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások. 

Szociális létesítmények 

 Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása, 

megfelelősége.  

Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések 

 Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és kapuk, 

lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések. 

Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében 

Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és felülvizsgálat. 

Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó 

berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint 

távfelügyelet.  

Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. 

Anyagmozgatás 

 Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi 

anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése 

Raktározás 

 Áruk fajtái, raktározás típusai 

Munkahelyi rend és hulladékkezelés 

 Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás, 

környezetvédelem célja, eszközei. 

 

Munkavégzés személyi feltételei        4 óra 

A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri alkalmasság 

orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, munkavédelmi ismeretek 

A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, 

irányítás szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai. 

 

Munkaeszközök biztonsága         4 óra 

Munkaeszközök halmazai 

 Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása. 

Munkaeszközök dokumentációi 

 Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs 

követelményei és a munkaeszközre (mint termékre)  meghatározott EK-megfelelőségi 

nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentumok. 

Munkaeszközök veszélyessége, eljárások 

 Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, 

meghibásodás, biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás követelményei. Veszélyes 

munkaeszközök, üzembe helyezési eljárás. 

Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei 

 Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és 
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emberi tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek, 

védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai 

követelmények. 

 

Munkakörnyezeti hatások         4 óra 

Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok és 

keverékek, stressz) 

Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások valamint a 

veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a lehetőségei.  

A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége a 

munkahelyen. 

A kockázat fogalma, felmérése és kezelése 

A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában, a munkahelyi 

balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésben. A munkavállalók részvételének 

jelentősége 

 

Munkavédelmi jogi ismeretek        8 óra 

A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 

 Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot 

tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének megőrzéséhez.  

A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározottak szerint a 

munkavédelem alapvető szabályai, a követelmények normarendszere és az érintett szereplők 

(állam, munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai.  

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, illetve a Kormány és az ágazati 

miniszterek rendeleteinek szabályozási területei a további részletes követelményekről.  

A szabványok, illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe. 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 

 A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkakörülmények biztosítása érdekében.  

Tervezés, létesítés, üzemeltetés.  

Munkavállalók feladatai a munkavégzés során. 

 Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 

 Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében ellátandó 

feladatok.  

Foglalkozás-egészségügyi feladatok 

Balesetek és foglalkozási megbetegedések 

 Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések fogalma. 

Feladatok munkabaleset esetén.  

A kivizsgálás, mint a megelőzés eszköze 

Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 

 A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és 

lehetőségei. A választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.  

 

 

 



 

795 

 

5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, 

tanulói tevékenységformák  

a) A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek   

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x 

Szakkönyvek, 

munkavédelmi tárgyú 

jogszabályok 

1.2. megbeszélés  x  
Munkabaleset, foglalkozási 

megbetegedés elemzése 

1.3. szemléltetés   x Oktatófilmek (pl. NAPO) 

1.4. házi feladat x    

1.5. teszt x    

b) A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel  
x x  

A tanult (vagy egy 

választott) szakma 

szabályainak 

veszélyei, ártalmai 

 

6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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C. A marketing alapjai (10032-12) 

1. Tantárgy helye a modul rendszerben 

A Marketing megnevezésű 10032-12 azonosító számú szakmai követelménymodul 

része 

2. A tantárgy tanításának célja 

A Marketing alapjai tantárgy oktatásának célja, hogy közvetítse és rendszerezze azokat 

az ismereteket, amelyek segítségével a tanulók képesek a marketing gazdasági szerepének, 

helyzetének meghatározására. Ismertesse meg a tanulókkal a marketing feladatait, eszközeit, 

helyét és célját a vállalkozás piaci működése során. Tudatosítsa a tanulókban a marketing 

szerepét. A tanulók ismerjék meg a marketing jelentőségét, történeti kialakulását, a marketing 

lényegét, eszközeit. A tanulók részletesen foglalkozzanak a marketingkommunikáció 

fogalmával, jelentőségével, a marketingen belül elfoglalt helyével, a kommunikáció 

közvetlen, közvetett eszközeivel. A tanulók ismerjék meg az imázs fogalmát, fajtáit, 

szükségességét, a vállalati arculat lényegét, kialakításának fontosságát, tartalmi és formai 

elemeit.  

3. A tantárgy és témakörei oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

10032-12 Marketing 

A marketing alapjai  
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 I

. 
FELADATOK 

A piackutatás lehetséges módjai közül kiválasztja az 

adott feladathoz a legmegfelelőbbet 
x 

 

Egyszerűbb piackutatási folyamatot megtervez és 

lebonyolít, valamint felméri az üzleti 

környezet hatásait 

x  

Felméri a fogyasztói szokásokat, az eredmények 

alapján megteszi a szükséges lépéseket 
x  

Előkészíti, megtervezi, értékeli a reklámokat, a 

bemutatókat, és az értékesítési akciókat  
 x 

Kialakítja és működteti a szervezet külső és belső 

kommunikációs rendszerét és kultúráját 
 x 

Alkalmazza a személyes eladás és a szponzorálás 

hatékony módszereit 
 x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A piac, típusai, szereplői x  

A piackutatás, céljai, módszerei x  

A piac elemei, a működési mechanizmusa x  

A piac elemzésének módszerei x  

A piacszegmentálás módszerei x  

A fogyasztói szokások felmérésének módszerei x  

A termékpolitika és termékfejlesztés fogalma, célja, x  
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módszerei 

A termék-életgörbe szakaszai x  

Az árpolitika, árstratégia és ártaktika, módszerei, 

eszközei 
x  

A beszerzési és eladási csatornák jelentősége, 

szereplői 
x  

A reklámtevékenység megtervezésének szempontjai, 

folyamata 
 x 

A reklám- és értékesítési akciók szervezésének 

szempontjai, folyamata 
 x 

Az értékesítést ösztönző módszerek  x 

A PR alapvető eszközei, funkciói  x 

A személyes eladás módszerei  x 

A szponzorálás, célja, fajtái  x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi olvasott szöveg megértése x x 

Köznyelvi beszédkészség x x 

Szakmai olvasott szöveg megértése x x 

Szakmai nyelvű íráskészség x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Döntésképesség   

Rugalmasság x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Visszacsatolási készség x x 

Fogalmazókészség x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Eredményorientáltság x x 

 

4. 11. évfolyam  

a) Óraszám  

heti 2 óra, évi 72 óra 

b) Témakörök 

Marketing alapismeretek I.                 72 óra 

6 óra 

A marketing fogalma, kialakulása, fejlődése, alkalmazási 

területei. 

A marketing fejlődési szakaszai. 

A marketing jellemző tendenciái napjainkban. 

A marketing sajátosságai a kereskedelemben és a szolgáltatásban. 

10 óra 

A vállalat mikro- és makrokörnyezetének elemei. 

A piac fogalma, kategóriái. 

A piac szerkezete és piaci formák. 

A piaci szereplők és piactípusok fajtái jellemzői. 

Marketing stratégiák típusai és megvalósításának elvei. 

14 óra A fogyasztói magatartás modellje. 
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A vásárlói magatartást befolyásoló tényezők. 

Vásárlói magatartás megfigyelése. 

Vásárlói típusok jellemzői. 

Vásárlói típusok megfigyelése. 

Szervezeti vásárlói magatartás. 

8 óra 

A differenciálatlan és a differenciált marketing jellemzői. 

Célpiaci marketing lényege, kialakulása. 

Piacszegmentálás lényege, ismérvei. 

Célpiac-választás. 

Pozicionálás. 

Szervezeti vásárlók piac-szegmentációja. 

14 óra 

A marketing és piackutatás kapcsolata. 

A piackutatás fajtái, módszerei, felhasználási területe, funkciói, 

folyamata, módszerei. 

Adatforrások típusai. 

Piackutatáshoz szükséges információk beszerzése. 

Kutatási terv, kutatási jelentés. 

Kérdéstípusok. 

Kérdőívszerkesztés. 

Primer piackutatási módszerek. 

Szekunder piackutatási módszerek. 

10 óra 

Termékpolitika és termékfejlesztés. 

A termék fogalma, osztályozása, a termékfejlesztés folyamata. 

Termékpiaci stratégia és azok jelentősége. 

A termék piaci életgörbéje és az egyes szakaszok jellemzői. 

10 óra 

Árpolitika, árstratégia és ártaktika fogalma, lényege. 

Ár fogalma, szerepe, árképzési rendszerek. 

Fedezeti pont. 

Árdifferenciálás, árdiszkrimináció. 

A fogyasztói árelfogadást és árérzékenységet befolyásoló 

tényezők. 

 

5. 12. évfolyam  

a)    Óraszám  

heti 2 óra, évi 64 óra 

b) Témakörök 

Marketing alapismeretek I.                 18 óra 

 

10 óra Értékesítéspolitika, értékesítési csatornák kiválasztása. 
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A beszerzési és értékesítési csatorna szereplői, funkciói. 

A kereskedelem helye és szerepe a piacgazdaságban. 

A marketing és az elosztási csatornák közötti összefüggés. 

A franchise lényege, jellemzői. 

8 óra Szolgáltatás marketing (+3P) 

 

Marketingkommunikáció I.                  46 óra 

4 óra 

Kommunikációs politika fogalma, jelentősége. 

A kommunikáció fogalma, fajtái. 

A kommunikációs folyamat. 

3 óra 

Marketingkommunikáció eszközrendszere. 

A marketingkommunikáció lényege, a kommunikációs mix 

elemei. 

10 óra 
Reklám fogalma, szerepe, fajtái. 

Reklámeszközök fogalma, fajtái. 

8 óra 

Eladásösztönzés fogalma, funkciói. 

SP módszerek. 

POS eszközök és alkalmazásuk. 

Akciók szervezése. 

7 óra 

Személyes eladás fogalma, jellemzői, előnyei. 

PS területei. 

A kereskedővel/értékesítővel szemben támasztott követelmények, 

eladási magatartás. 

Direkt marketing. 

6 óra 

PR fogalma, jellemzői, területei. 

Belső PR. 

Külső PR. 

Szponzorálás. 

8 óra 

Image lényege, fajtái. 

Arculat fogalma, arculatot befolyásoló tényezők. 

Arculat formai és tartalmi elemei. 

Arculattervezés (vállalat, honlap). 

Internet szerepe, a vállalati honlap. 

 

6. A tantárgy elsajátítása során alkalmazott sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák 

a) A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek  

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 
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1.1 magyarázat   x - 

1.2. elbeszélés x   - 

1.3. kiselőadás   x - 

1.4. megbeszélés  x  - 

1.5. vita  x  - 

1.6. szemléltetés   x - 

1.7. projekt  x  - 

1.8. kooperatív tanulás  x  - 

1.9. szimuláció   x - 

1.10. szerepjáték   x - 

1.11. házi feladat   x - 

 

b) A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák   

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g
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i 
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s 
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- 
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1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 
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3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

 

7. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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D. Marketing a gyakorlatban (10032-12) 

1. Tantárgy helye a modul rendszerben 

A Marketing megnevezésű 10032-12 azonosító számú szakmai követelménymodul 

része 

2. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók a marketing alapjainak elméleti áttekintését követően lehetőséget kapjanak a 

tanultak gyakorlati alkalmazására, ismereteik elmélyítésére. A tantárgy koncentráltan 

foglalkozik a piackutatás, a kérdőívkészítés és a marketingkommunikáció eszközeinek 

valóságos, illetve szimulációs környezetben történő gyakorlásával.  

 

3. A tantárgy és témakörei oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

10032-12 Marketing 

Marketing a 

gyakorlatban 
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FELADATOK 

Feltérképezi a piaci szereplőket x  

Folyamatosan figyelemmel kíséri a piac alakulását x  

A piackutatás lehetséges módjai közül kiválasztja az 

adott feladathoz a legmegfelelőbbet 
x  

Egyszerűbb piackutatási folyamatot megtervez és 

lebonyolít, valamint felméri az üzleti 

környezet hatásait 

x  

A piac szegmentálásával kapcsolatos feladatokat 

végez 
x  

Felméri a fogyasztói szokásokat, az eredmények 

alapján megteszi a szükséges lépéseket 
x  

Javaslatot tesz a célpiacra, a pozícionálás területeire x  

Figyelemmel kíséri a termék életgörbéjét, az üzlet 

termékkínálatát 
x  

Alkalmazza az árpolitikában ismert eszközöket x  

Kiválasztja a beszerzési és értékesítési csatornákat x  

Kiválasztja a gazdasági lehetőségeinek megfelelő 

hagyományos és eladás helyi 

reklámeszközöket 

 x 

Előkészíti, megtervezi, értékeli a reklámokat, a 

bemutatókat, és az értékesítési akciókat  
 x 

Kialakítja és működteti a szervezet külső és belső 

kommunikációs rendszerét és kultúráját 
 x 

Alkalmazza a személyes eladás és a szponzorálás 

hatékony módszereit 
 x 
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SZAKMAI ISMERETEK 

A piackutatás, céljai, módszerei x  

A fogyasztói szokások felmérésének módszerei x  

A termék-életgörbe szakaszai x  

Az árpolitika, árstratégia és ártaktika, módszerei, 

eszközei 
x  

A reklámtevékenység megtervezésének szempontjai, 

folyamata 
 x 

A reklám- és értékesítési akciók szervezésének 

szempontjai, folyamata 
 x 

Az értékesítést ösztönző módszerek  x 

A PR alapvető eszközei, funkciói  x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi olvasott szöveg megértése x x 

Köznyelvi beszédkészség x x 

Szakmai olvasott szöveg megértése x x 

Szakmai nyelvű íráskészség x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Döntésképesség x x 

Rugalmasság x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Hatékony kérdezés készsége  x x 

Visszacsatolási készség x x 

Fogalmazókészség x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Kreativitás, ötletgazdagság  x x 

Eredményorientáltság x x 

 

4. 11. évfolyam – Összevont szakmai gyakorlat 

a) Óraszám: 20 óra 

b) A képzés javasolt helyszíne: 

Szakma-specifikus tanműhely vagy szakma-specifikus gazdálkodó szervezet 

c) Témakörök: 

Marketing alapismeretek II. 

15 óra 

Megadott szempontok szerinti piackutatás a gyakorlóhelyen. 

Piackutatási terv készítése. 

Kérdőívkészítés.  

Adatfeldolgozás. 

Prezentáció. 

5 óra Termékek/szolgáltatások marketingstratégiájának elemzése. 
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5.  12. évfolyam  

a) Óraszám     

heti 1 óra, évi 32 óra 

b) A képzés javasolt helyszíne: 

Tanterem 

c) Témakörök: 

 

Marketing alapismeretek II.      16 óra 

6 óra 

Piackutatási terv készítése. 

Kérdőívkészítés.  

Megadott szempontok szerinti piackutatás utcán. 

Adatfeldolgozás. 

Prezentáció. 

10 óra 
Egy elképzelt termék/szolgáltatás piaci bevezetésének 

megtervezése. 

 

Marketingkommunikáció II.     16 óra 

4 óra Reklámeszközök és reklámtípusok. 

3 óra PR-eszközök. 

4 óra Egy elképzelt cég PR és arculati tervének elkészítése. 

5 óra 
Egy elképzelt termék/szolgáltatás reklám és eladás ösztönzési 

tervének elkészítése. 

 

6. A tantárgy elsajátítása során alkalmazott sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák  

a) A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek   

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. elbeszélés x   - 

1.3. kiselőadás   x - 

1.4. megbeszélés  x  - 

1.5. vita  x  - 

1.6. szemléltetés   x - 

1.7. projekt  x  - 

1.8. kooperatív tanulás  x  - 

1.9. szimuláció   x - 

1.10. szerepjáték   x - 

1.11. házi feladat   x - 
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b) A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák   

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g
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C
so

p
o

rt
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o

n
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O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
 x  - 

4.2. Műveletek gyakorlása x   - 

4.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
 x  - 
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5. Szolgáltatási tevékenységek körében     

5.1. Szolgáltatási napló vezetése x   - 

5.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x   - 

5.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x   - 

 

7. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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E. Az üzleti tevékenység tervezése, elemzése (11508-12) 

1. Tantárgy helye a modul rendszerben 

Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése (11508-12 azonosító számú szakmai 

követelménymodul) része 

2. A tantárgy tanításának célja 

Az üzleti tevékenység tervezése, elemzése tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók 

képesek legyenek meghatározni a beszerzendő áru/berendezés/eszköz/nyomtatvány 

mennyiségét és választékát. Tudják kiválasztani a számukra legkedvezőbb beszerzési 

forrásokat, és megkötni a szerződést, valamint megrendelni az árut. Legyenek képesek 

ellenőrizni a számlát, kiegyenlíteni az áru/göngyöleg/berendezés/eszköz ellenértékét, tudjanak 

gazdálkodni a készlettel, kialakítani a fogyasztói árat, és banki tranzakciókat végezni. 

Igazodjanak el az adózás rendszerében. Statisztikai módszerek segítségével legyenek képesek 

elemezni a kereskedelmi/gazdálkodó vállalat gazdasági tevékenységét, legyenek tisztában a 

fontosabb költség, bevétel, profit kategóriákkal. Felelősségteljesen tudjanak következtetéseket 

levonni gazdálkodására vonatkozóan a könyveléstől kapott információk és/vagy az általuk 

végzett alapvető gazdasági számítások elvégzése után. Tudjanak az áruforgalomhoz, 

pénzkezeléshez, pénzügyi tranzakciókhoz kapcsolódó bizonylatokat kitölteni. Ismerkedjenek 

meg az üzleti levelezés alapjaival. 

3. A tantárgy és témakörei oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

11508-12 Az áruforgalom tervezése, 

irányítása, elemzése 

Az üzleti tevékenység 
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FELADATOK 

Meghatározza a profilnak/ hálózat 

jellemzőinek megfelelő termékek körét, 

választékát, mennyiségét  

x   

Megkeresi a lehetséges beszerzési 

forrásokat és kiválasztja az ár-érték arány 

szempontjából a legmegfelelőbbet 

x   

Megszervezi az áruátvételt x x  

Meghatározza a leltáreredményt x   

Ellenőrzi a számlát, kiegyenlíti az 

áru/göngyöleg/berendezés/eszköz 

ellenértékét 

x   

Figyelemmel kíséri a kötelezettségeket, 

követeléseket 
 x  
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Kiállítja a pénzügyi tranzakciókhoz 

kapcsolódó bizonylatokat 
 x  

Vezeti a számla-, és áfa nyilvántartásokat  x  

Kialakítja a fogyasztói árat x   

Következtetéseket von le a fogyasztói 

szokások gyakorlati tapasztalataiból 
x   

Koordinálja és ellenőrzi a 

kereskedelmi/gazdálkodó egység 

tevékenységét 

x   

Megtervezi a várható bevételt és 

kiadásokat 
 x  

Gazdálkodik a készlettel  x  

Következtetéseket von le a 

gazdálkodásra vonatkozóan a 

könyveléstől kapott információk és/vagy 

az általa végzett alapvető gazdasági 

számítások elvégzése után 

 x  

Prognosztizálja a kereslet-kínálat 

alakulását 
x   

Az áruforgalmi folyamat szakaszai  x   

 A beszerzendő termékkör 

meghatározásának szempontjai  
x   

A beszerzési források kiválasztásának 

szempontjai 
x   

A szerződéskötéshez kapcsolódó 

szabályok, előírások 
x   

 Az árurendelés módjai és befolyásoló 

tényezői  
x   

A kommunikációs eszközök, 

fénymásolók használati módja 
  x 

A számítógépek és perifériáik használata   x 

Hibás teljesítésből adódó vezetői 

feladatok, jegyzőkönyvek tartalma  
  x 

A kereskedelmi, üzleti levelezés alapvető 

szabályai 
  x 

Banki tranzakciókhoz kapcsolódó 

bizonylatok fajtái, tartalma 
 x  

Számla- és áfa nyilvántartások tartalma  x  

Készletgazdálkodás, mutatószámai, 

értelmezésük, hatása az eredményre 
x   

Az áruforgalomhoz kapcsolódó 

bizonylatok, és kitöltésük szabályai 
 x  

Áruforgalmi jelentés szerepe, tartalma, 

kitöltésének szabályai 
 x  

Leltározási bizonylatok szerepe, 

tartalma, leltáreredmény megállapítása 
 x  

Az árkialakítás szabályai, árképzés x   

A várható bevétel és költségek 

tervezésének módszerei  
 x  
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Költségek fajtái, nagyságát meghatározó 

tényezők 
 x  

Költséggazdálkodás mutatói  x  

Az eredmény keletkezésének folyamata   x  

Az eredmény nagyságát befolyásoló 

tényezők  
 x  

A legfontosabb adónemek   x  

A forgalom-alakulás, a gazdálkodás 

értékeléséhez szükséges alapvető 

statisztikai elemzési módszerek  

 x  

A kiszámított/könyvelőtől kapott adatok 

értelmezése, értékelése, felhasználása a 

döntésekben 

 x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szakmai számolási készség X X  

Szakmai nyelvű íráskészség X X x 

Szakmai nyelvű beszédkészség X X x 

Információforrások keresése és kezelése X X x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Pontosság X X x 

Precizitás X X x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Tömör fogalmazás készsége x x x 

Kommunikációs rugalmasság X X x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Következtetési képesség X X  

Problémaelemzés, feltárás X   

 

4. 9. évfolyam 

a) Óraszám  

heti 2 óra, évi 72 óra 

b) Témakörök 

Az áruforgalom tervezése                  56 óra 

Az áruforgalmi folyamat szakaszai. 

A beszerzés fogalma, helye az áruforgalom folyamatában. 

A beszerzendő termékkör meghatározása, a beszerzési források kiválasztásának 

szempontjai. 

A centralizált és decentralizált beszerzés jellemzői. 

A gazdaságos rendelési tételnagyság meghatározása. 

A szerződések fajtái. 

A szerződéskötéshez kapcsolódó szabályok, előírások 

Az árurendelés módjai, az árurendelést befolyásoló tényezők. 

Az árurendelés eszközei. 

Árurendelés készítése. 

 

Üzleti levelezés                   16 óra  

Irodatechnikai eszközök fajtái, kezelése. 
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Számítógépek és perifériáik. 

Fénymásoló. 

Telefon, telefax. 

Diktafon. 

Iratmegsemmisítő. 

Iratkötő, spirálozó készülék. 

Irodatechnikai készülékek kezelése. 

Iratkezelés. 

Az iratkezelés szervezete. 

Az iratkezeléshez használt eszközök. 

Postabontás. 

Az iratok iktatása. 

Az iratok tárolása. 

Az iratok megőrzése. 

Iratok selejtezésére vonatkozó szabályok alkalmazása. 

Az üzleti levelezés. 

Az üzleti levelek formai követelményei (a levelek fejrésze, főrésze, záró 

része). 

Arculati elemek a levelezésben (vállalati arculat). 

Az üzleti levelek tartalmi elemei. 

Levélfajták (szerződést előkészítő levelek, a szerződés teljesítési 

szakaszában előforduló levelek, a szerződés megszegésével kapcsolatos 

levelek). 

Ajánlatkérés, ajánlatmegrendelés, megrendelés visszaigazolás, szállítás, 

értesítés, reklamáció, fizetési felszólítás. 

Önálló fogalmazás, üzleti levél szerkesztése, készítése. 

A kereskedelmi/gazdálkodó egység működésével kapcsolatos dokumentáció. 

Jegyzőkönyv formai elemei. 

Jegyzőkönyv szerkezeti elemei. 

Jegyzőkönyv szerkesztésének követelményei. 

A telefonálás illemszabályai. 

 

5. 10. évfolyam 

a) Óraszám  

heti 3 óra, évi 108 óra 

b) Témakörök 

Az áruforgalom tervezése                          54 óra 

Készletgazdálkodás fogalma, szerepe, hatása a gazdálkodás eredményére. 

A készletek nagyságának és összetételének kialakításánál figyelembe veendő 

szempontok. 

Készlet nyilvántartási rendszerek, a készletnyilvántartás szerepe. 

A készletezési döntéseket megalapozó számítási módszerek: átlagkészlet, forgási 

sebesség, készletvonzat. 

Feladatok készletgazdálkodásra. 

A leltár fogalma, fajtái. 

A leltár eredmény megállapítása. 

Feladatok leltár eredmény megállapítására. 
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Az értékesítési politika kialakítása: az értékesítendő áruk mennyiségének, 

választékának, árfekvésének meghatározása. 

Árpolitika, stratégia és stratégiai döntések az árak kialakításánál. 

Az árkialakítás szabályai, jogszabályi háttere. 

Fogyasztói ár kialakítása, az árak felépítése. 

Feladatok árképzésre. 

 

Az üzleti tevékenység eredményessége, elemzése                54 óra 

Átlagkészlet, forgási sebesség, készletvonzat fogalma, jelentősége. 

A készlettartás hatása az eredményre. 

A forgalomalakulás és a készletgazdálkodás értékeléséhez szükséges alapvető 

statisztikai elemzési módszerek. 

Leltáreredmény megállapítása. 

 

6. 11. évfolyam 

a) Óraszám  

heti 3 óra, évi 108 óra 

b) Témakörök 

Az üzleti tevékenység eredményessége, elemzése              108 óra 

Az adózás fogalma, az adó fajtái. 

Az adóztatás általános jellemzői (funkciói, alapelvei, fogalmak). 

A vállalkozást, illetve a magánszemélyt érintő adónemek és járulékok jellemzői (áfa, 

társasági adó, SZJA, munkaadókat-, és munkavállalókat terhelő járulékok), bevallásuk, 

befizetésük, nyilvántartásuk. 

A forgalom, az árbevétel meghatározása. 

A forgalom nagyságának, szerkezetének elemzése. 

A kereskedelmi/gazdálkodó egységekben hozott áruforgalmi döntések hatása a 

vállalkozás bevételeire és ráfordításaira. 

Statisztikai elemzési módszerek. 

Tervfeladat, tervteljesítési, dinamikus viszonyszámok, megoszlási viszonyszámok. 

Táblázatok, grafikonok készítése és elemzése. 

A forgalomalakulás, a gazdálkodás értékeléséhez szükséges alapvető statisztikai 

elemzési módszerek. 

Következtetések levonása a gazdálkodásra vonatkozóan a könyveléstől kapott 

információk és a gazdasági számítások elvégzése után. 

Áruforgalmi mérlegsor. 

Az élőmunka fogalma, létszámgazdálkodás és hatékonysági mutatók. 

Bérgazdálkodás, bérezési mutatók. 

A forgalom alakulás és a költséggazdálkodás kapcsolata, a vállalkozás 

eredményességére való hatása. 

A létszám és bérgazdálkodás elemzése és tervezése a használt mutatószámok 

segítségével. 
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7. 12. évfolyam 

a) Óraszám  

heti 3 óra, évi 96 óra 

b) Témakörök 

 

Az üzleti tevékenység eredményessége, elemzése                 96 óra 

A költség fogalma, a költségek összetétele, csoportosítása, az egyes költségnemek 

tartalma. 

A költségekre ható tényezők. 

Az eredmény keletkezésének folyamata. 

Az eredmény nagyságát befolyásoló tényezők. 

Az eredmény elemzéséhez, tervezéséhez használt statisztikai mutatószámok. 

Az eredmény nagyságára, alakulására ható tényezők elemzése, értékelése. 

Következtetések levonása a gazdálkodásra vonatkozóan a könyveléstől kapott 

információk és a gazdasági számítások elvégzése után. 

Eredmény kimutatások elemzése. 

Az eredmény adózása és felhasználása. 

Érettségi témakörök ismétlése. 

 

8. A tantárgy elsajátítása során alkalmazott sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák 

a) A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszere 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. elbeszélés x   - 

1.3. kiselőadás   x - 

1.4. megbeszélés  x  - 

1.5. vita  x  - 

1.6. szemléltetés   x - 

1.7. projekt  x  - 

1.8. kooperatív tanulás  x  - 

1.9. szimuláció   x - 

1.10. szerepjáték   x - 

1.11. házi feladat   x - 

b) A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 
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E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 6. pont lebontása, 

pontosítása) 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

 

9. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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F. Vezetési ismeretek (11508-12)      

1. Tantárgy helye a modul rendszerben 

Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése (11508-12 azonosító számú szakmai 

követelménymodul) része 

2. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók ismerkedjenek meg a vezetés alapfogalmaival, funkcióival, a 

vezetéselméletekből származó vezetési módszerekkel. Tudjanak párhuzamot vonni a modellek 

és a gyakorlati munkahelyükről szerzett tapasztalatok között. A vezetési ismeretek elmélete 

mellett ismerkedjenek meg az üzleti életben gyakori szerepekkel, viselkedési formákkal, és a 

munkajog alapvető szabályaival. Legyenek képesek egy kereskedelmi/gazdálkodó vállalat 

munkafolyamatainak feltérképezésére és az ehhez kapcsolódó hatékony munkaerő 

gazdálkodásra. 

3. A tantárgy és témakörei oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

11508-12 Az áruforgalom tervezése, 

irányítása, elemzése 

Vezetési 

ismeretek 

V
ez

et
és

i 
al

ap
is

m
er

et
ek

 I
. 

V
ez

et
és

i 
al

ap
is

m
er

et
ek

 I
I.

 

FELADATOK 

Koordinálja és ellenőrzi a 

kereskedelmi/gazdálkodó egység 

tevékenységét 

 x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szakmai számolási készség   

Szakmai nyelvű íráskészség X X 

Szakmai nyelvű beszédkészség X X 

Információforrások keresése és kezelése X X 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Pontosság X X 

Precizitás X X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Tömör fogalmazás készsége X X 

Motiváló készség X X 

Kommunikációs rugalmasság X X 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Következtetési képesség X X 

Problémaelemzés, feltárás X X 
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4. 12. évfolyam 

a) Óraszám 

heti 1 óra, évi 32 óra 

b) Témakörök 

Vezetési alapismeretek I.                  16 óra  

Vezetés fogalma, funkciói. 

Vezetési módszerek. 

Az üzleti tárgyalás megtervezése, lebonyolítása. 

Az üzleti élet protokoll szabályai. 

Alapvető munkajogi ismeretek. 

 

Vezetési alapismeretek II.                   16 óra  

Munkaerő-tervezés, -felvétel. 

Atipikus foglalkoztatási formák. 

Munkakörelemzés, munkaköri leírás. 

Toborzás, kiválasztás. 

A munkaerő megtartása. 

Munkacsoportok – csoportmunka. 

A motiváció. 

Teljesítménymenedzsment. 

Képzés, fejlesztés. 

Elbocsátás. 

 

5.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazott sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák 

a) A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 Magyarázat   x - 

1.2. Elbeszélés x   - 

1.3. Kiselőadás   x - 

1.4. Megbeszélés  x  - 

1.5. Vita  x  - 

1.6. Szemléltetés   x - 

1.7. Projekt  x  - 

1.8. Kooperatív tanulás  x  - 

1.9. Szimuláció   x - 

1.10. Szerepjáték   x - 

1.11. Házi feladat   x - 
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b) A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

 

6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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G. Üzleti tevékenység a gyakorlatban (11508-12)  

1. Tantárgy helye a modul rendszerben 

Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése (11508-12 azonosító számú szakmai 

követelménymodul) része 

 

2. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók az üzleti tevékenység tervezése, elemzése tárgyban elméleti felkészítést 

kapnak az áruforgalomhoz kapcsolódó tervezési, irányítási és elemzési feladatokból. Emellett 

kiemelten fontos, hogy a tanulók az elmélethez kapcsolódóan képesek legyenek az adózáshoz, 

a készletezéshez, a forgalomhoz, a költségekhez és az eredményhez kapcsolódó számítási 

feladatok szakszerű elvégzésére, illetve kimutatások, elemzések készítésére és mutatók 

meghatározására, értelmezésére és a pénzforgalomhoz és áruforgalomhoz kapcsolódó 

bizonylatok kitöltésére. 

3. A tantárgy és témakörei oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

 

11508-12 Az áruforgalom tervezése, 

irányítása, elemzése 

Üzleti tevékenység a 

gyakorlatban 
A
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FELADATOK 

Megrendeli az árut és a pénzügyi-

számviteli fegyelemnek megfelelő 

nyomtatványokat 

 x 

Kitölti és vezeti az áruforgalomhoz, 

pénzkezeléshez kapcsolódó 

bizonylatokat 

x  

Megszervezi az áruátvételt  x 

Meghatározza a leltáreredményt x  

Ellenőrzi a számlát, kiegyenlíti az 

áru/göngyöleg/berendezés/eszköz 

ellenértékét 

x x 

Figyelemmel kíséri a kötelezettségeket, 

követeléseket 
 x 

Kiállítja a pénzügyi tranzakciókhoz 

kapcsolódó bizonylatokat 
x  

Megtervezi a várható bevételt és 

kiadásokat 
 x 
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Gazdálkodik a készlettel  x 

Következtetéseket von le a 

gazdálkodásra vonatkozóan a 

könyveléstől kapott információk és/vagy 

az általa végzett alapvető gazdasági 

számítások elvégzése után 

x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Az ellenérték kiegyenlítéséhez 

kapcsolódó bizonylatok tartalma 
x  

Banki tranzakciókhoz kapcsolódó 

bizonylatok fajtái, tartalma 
x  

Készletgazdálkodás, mutatószámai, 

értelmezésük, hatása az eredményre 
 x 

Az áruforgalomhoz kapcsolódó 

bizonylatok, és kitöltésük szabályai 
x  

Áruforgalmi jelentés szerepe, tartalma, 

kitöltésének szabályai 
x  

Leltározási bizonylatok szerepe, 

tartalma, leltáreredmény megállapítása 
x  

A várható bevétel és költségek 

tervezésének módszerei  
 x 

Költségek fajtái, nagyságát meghatározó 

tényezők 
 x 

Költséggazdálkodás mutatói  x 

Az eredmény keletkezésének folyamata  x x 

Az eredmény nagyságát befolyásoló 

tényezők  
x x 

A legfontosabb adónemek  x x 

Pénzforgalomhoz kapcsolódó 

bizonylatok fajtái, kitöltésük szabályai 
x  

A forgalom-alakulás, a gazdálkodás 

értékeléséhez szükséges alapvető 

statisztikai elemzési módszerek  

 x 

A kiszámított/könyvelőtől kapott adatok 

értelmezése, értékelése, felhasználása a 

döntésekben 

 x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szakmai számolási készség X X 

Szakmai nyelvű íráskészség X X 

Szakmai nyelvű beszédkészség X X 

Információforrások keresése és kezelése x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Pontosság X X 

Precizitás X X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Tömör fogalmazás készsége X X 

Motiváló készség   

Kommunikációs rugalmasság X X 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 
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Következtetési képesség X X 

Problémaelemzés, feltárás X X 

 

4. 9. évfolyam 

a) Óraszám  

heti 1 óra, évi 36 óra 

b) Témakörök 

Az üzleti tevékenység eredményessége, elemzése a gyakorlatban I.              36 óra  

Bizonylatkitöltés 

Pénzforgalomhoz kapcsolódó fontosabb bizonylatok: nyugta, készpénzfizetési számla, 

számla, átutalási megbízás.  

Áruforgalomhoz kapcsolódó fontosabb bizonylatok: árumegrendelés bizonylata, 

szállítólevél, áruforgalmi jelentés, leltárfelvételi jegy, leltárfelvételi ív, jótállási jegy. 

 

5. 10. évfolyam 

a) Óraszám  

heti 1 óra, évi 36 óra 

b) Témakörök 

Az üzleti tevékenység eredményessége, elemzése a gyakorlatban I.                 36 óra  

Gyakorló feladatok az ÁFA számítására. 

Gyakorló feladatok a személyi jövedelemadó számításra. 

 

6. 11. évfolyam 

a) Óraszám  

heti 1 óra, évi 36 óra 

b) Témakörök 

Az üzleti tevékenység eredményessége, elemzése a gyakorlatban II.              36 óra 

Gyakorló feladatok a bér járulékainak számítására. 

Gyakorló feladatok a társasági adó elszámolására. 

Gyakorló feladatok az értékesítés elemzésére és tervezésére. 

Gyakorló feladatok a készlet elemzésére. 

 

7. 11. évfolyam – Összefüggő szakmai gyakorlat 

a) Óraszám 60 óra 

b) A képzés javasolt helyszíne  

Szakmaspecifikus tanműhely vagy szakmaspecifikus gazdálkodó szervezet 
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c) Témakörök 

Az üzleti tevékenység eredményessége, elemzése a gyakorlatban II.              60 óra 

Bizonylatkitöltés gazdálkodó szervezetnél (ÖGY). 

Értékesítés elemzése és tervezése a gyakorlatban (ÖGY). 

Készletek elemzése a gyakorlatban (ÖGY). 

Költségek elemzése és tervezése a gyakorlatban (ÖGY). 

Az eredmény elemzése és tervezése a gyakorlatban (ÖGY). 

 

8. 12. évfolyam 

a) Óraszám  

heti 1 óra, évi 32 óra 

b) Témakörök 

Az üzleti tevékenység eredményessége, elemzése a gyakorlatban II.                  32 óra 

Statisztikai táblázatok, elemzések készítése a forgalom, a készletek, a beszerzés 

alakulásáról. 

Gyakorló feladatok a költség elemzésére és tervezésére. 

Gyakorló feladatok az eredmény elemzésére és tervezésére. 

A mutatók értelmezése, elemzések készítése 

 

9. A tantárgy elsajátítása során alkalmazott sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák 

 

a) A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek  

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. elbeszélés x   - 

1.3. kiselőadás   x - 

1.4. megbeszélés  x  - 

1.5. vita  x  - 

1.6. szemléltetés   x - 

1.7. projekt  x  - 

1.8. kooperatív tanulás  x  - 

1.9. szimuláció   x - 

1.10. szerepjáték   x - 

1.11. házi feladat   x - 
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b) A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
 x  - 

4.2. Műveletek gyakorlása x   - 

4.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
 x  - 
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5. Szolgáltatási tevékenységek körében     

5.1. Szolgáltatási napló vezetése x   - 

5.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x   - 

5.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x   - 

 

10. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.  
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H. Áruforgalom (11507-12)      

   

1. Tantárgy helye a modul rendszerben 

Az áruforgalom lebonyolítása 11507-12 azonosító számú szakmai követelménymodul 

része 

 

2. A tantárgy tanításának célja 

Az áruforgalom tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék az 

árurendszereket, a minőségbiztosítás és minőségtanúsítás elméleti teendőit. Ismerjék, és 

tartsák be a baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelmi, minőségirányítási szabályokat, 

higiéniai előírásokat. A tanulók legyenek képesek előkészíteni a raktárt áruátvételre, átvenni 

az árut, gondoskodni megóvásáról, leltárt készíteni, és előkészíteni az árut értékesítésre. 

Legyenek képesek értékesíteni az árukat betartva a pénzelszámolási/pénzkezelési szabályokat, 

valamint a munkajogi szabályokat és a fogyasztóvédelem előírásait. 

 

3. A tantárgy és témakörei oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
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Áruforgalom 
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FELADATOK 

Információt ad a vezető árubeszerzési 

munkájához 
 x 

Időszakos készletfelmérést végez, 

ennek alapján javaslatot tesz a 

megrendelésre 

 x 

Előkészíti a raktárt/árumozgató 

eszközöket az áru fogadására, 

előkészíti a visszaszállítandó 

göngyöleget és a visszárut 

 x 

Átveszi mennyiségileg és minőségileg 

az 

árut/göngyöleget/berendezést/eszközt, 

elvégzi a hibás teljesítésből adódó 

teendőket 

 x 

Ellenőrzi az áruhoz előírás szerint 

csatolandó dokumentumok meglétét, 

szabályszerűségüket 

 x 

Ellenőrzi a terméken lévő címkék 

információs tartalmát, szükség esetén 

intézkedik  

x x 
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Készletre veszi az árut hagyományos, 

vagy elektronikus úton 
 x 

Elhelyezi az árut szakszerűen a 

raktárban és az eladótérben 
 x 

Az áru jellegének/előírásoknak 

megfelelően gondoskodik az áru 

minőségének és a mennyiségének 

megóvásáról 

x x 

Betartja/betartatja a vagyon és 

biztonsági előírásokat 
x x 

Leltárt készít/közreműködik a 

leltározásban 
 x 

Előkészíti az árut értékesítésre, és 

folyamatosan gondoskodik az áru 

szakmai szabályok/arculat szerinti 

kihelyezéséről, az árak feltüntetéséről, 

az árjelzés ellenőrzéséről 

 x 

Fogadja a vevőt, és megismeri a vevő 

igényeit 
 x 

Bemutatja az árut a vevőnek, és 

tájékoztatja az áruval kapcsolatos 

szolgáltatásokról 

 x 

Áruajánlással segíti a vevőt a vásárlási 

döntésben 
 x 

Készpénzzel és készpénzkímélő 

módon fizettet 
 x 

Átadja az árut a vevőnek, a vevő 

igényétől, az arculati jellemzőktől és 

az áru jellegétől függően becsomagolja 

az árut 

 x 

Intézi a fogyasztói reklamációkat x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Az árubeszerzést meghatározó 

tényezők, beszerzési források, módok  
 x 

Az áruátvételnél használt eszközök 

működése, kezelése  
 x 

Az áruátvétel folyamata, szempontjai, 

igazolása  
 x 

Árurendszerek x  

A szabványosítás, a szabvány 

fogalma, szerepe 
x  

A minőség, minőségbiztosítás 

jelentősége, szerepe, a minőségre ható 

tényezők 

x  

Az áru jellegének megfelelő 

raktározási módok, szabályok  
 x 

Az egyes árucsoportok, áruféleségek 

jellemzői, minőségi követelményei  
x x 

A leltározás menete, a tényleges 

készletérték megállapítása 
 x 
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Az áru-előkészítés menete, az 

előkészítésre vonatkozó szabályok, 

előírások 

 x 

Az árukihelyezés szabályai   x 

Az árak feltüntetésére vonatkozó 

szabályok  
 x 

A különböző áru- és vagyonvédelmi 

rendszerek jellemzői 
x  

Az áru és vagyonvédelmi 

berendezések fajtái, használata  
x  

A vásárlás indítékai, a vásárlási 

döntés folyamata  
 x 

 Az értékesítési módok jellemzői, 

alkalmazásuk 
 x 

Az eladás folyamata a vevő 

fogadásától a vásárlás befejezéséig 
 x 

A fizettetés módjai  x 

A fogyasztói érdekvédelem alapvető 

előírásai, a vevőreklamáció 

intézésének szabályai 

x x 

 Az értékesítéshez kapcsolódó 

szolgáltatások 
 x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Elemi számolási készség   x 

Mennyiségérzék   x 

Olvasott szakmai szöveg megértése x x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x x 

Hallott szakmai szöveg megértése x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Megbízhatóság  x x 

Önállóság x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség  x x 

Meggyőző készség x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Gyakorlatias feladatértelmezés x x 

Helyzetfelismerés x x 

 

4. 9. évfolyam 

a) Óraszám  

heti 2 óra, évi 72 óra 

b) Témakörök 

Általános áruismeret alkalmazása                 72 óra 

Árurendszerek 

Az árurendszerezés feladata, hagyományos árurendszerek. 

Kódtípusú árurendszerek lényege, alkalmazásuk területei, előnyei (EAN, EAN 128, 

TESZOR, VTSZ). 
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A vonalkód szerepe, belső cikkszámozás jelentősége, alkalmazása. 

Áruvédelem, vagyonvédelem. 

Az elektronikus áruvédelem, jelzőcímkék fajtái, elhelyezésük a termékeken, 

jelzőrendszerek típusai, működésük, alkalmazásuk. 

Áruvédelmi jelölések. 

Vagyonvédelmi rendszerek, eszközök fajtai, élőerős vagyonvédelem. 

Szabvány, szabványosítás. 

A szabvány, a szabványosítás fogalma, feladatai. 

Harmonizált szabványok az Európai Unióban. 

A szabványok fajtái. 

A minőség, minőségbiztosítás. 

A minőség fogalma, a minőséghez kapcsolódó kifejezések értelmezése. 

A minőségi osztályba sorolás szabályai. 

A minőség objektív és szubjektív jellemzői. 

Minőségtanúsítás a kereskedők/szolgáltatók és a vásárlók számára, megkülönböztető 

minőségi jelek, jelzések. 

Csomagolás. 

Csomagolás fogalma, funkciói. 

A csomagolás anyagai, jellemzői, előnyös és hátrányos tulajdonságai. 

Csomagolóeszközök fajtái, alkalmazásuk. 

Reverz logisztika (csomagolóeszközök összegyűjtése, környezetvédelem). 

 

5. 10. évfolyam 

a) Óraszám  

heti 2 óra, évi 72 óra 

b) Témakörök 

Áruforgalmi tevékenységek                  72 óra 

Az áruforgalmi folyamat elemei 

Árubeszerzés. 

A beszerzés helye, szerepe az áruforgalomban. 

A beszerzés fogalma, folyamata (a beszerzendő áruk mennyiségének és összetételének 

meghatározása, a szállító partnerek kiválasztása, az áruk megrendelése, az áruk átvétele, a 

beszerzett áruk ellenértékének kiegyenlítése). 

Áruátvétel. 

Az áruátvétel célja, lebonyolításának hatása az egység eredményességére. 

Az áruátvétel előkészítése, a lebonyolítás személyi és tárgyi feltételei. 

A visszáru és a visszaszállítandó göngyölegek előkészítése. 

Az áruátvétel lebonyolítása; az áru fogadása, az áruátvétel módjai (mennyiségi, 

minőségi), szervezése, igazolása, kifogások érvényesítése. 

Készletezés. 

Készlet fogalma, készletgazdálkodás jelentősége. 

Optimális, minimális, maximális készlet, kurrens, inkurrens áruk, standard, idényáruk 

készletszükséglete. 

A beérkezett áruk készletre vétele, a készletek hagyományos, és elektronikus 

nyilvántartása, számbavétele. 

Az áruk raktári elhelyezése és tárolása az állagvédelem, az áttekinthetőség, a 

hozzáférhetőség, a kedvező helykihasználás, a vagyonvédelmi és a közegészségügyi 
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szabályok betartásával. 

Tárolási rendszerek (statikus és dinamikus) és tárolási módok (tömb- és soros, 

állványos és állvány nélküli tárolás). 

Az áruk tárolására szolgáló berendezések, eszközök. 

Árumozgató gépek, eszközök, alkalmazásuk, használatuk alapvető szabályai. 

A készletnagyság megállapításának szerepe, módjai. 

A készletváltozás irányai, esetei és hatásuk az eredményességre. 

Leltározás. 

A leltár és leltározás fogalma, leltár céljai. 

A leltározás megszervezése, a leltározás menete (előkészítése, személyi és tárgyi 

feltételei, lebonyolítása hagyományos és elektronikus úton, leltáreredmény megállapítása). 

Leltározás módjai, bizonylatai. 

A leltáreltérés okainak megállapítása, elemzése, értékelése. 

 

6. 11. évfolyam 

a) Óraszám  

heti 1 óra, évi 36 óra 

b) Témakörök 

Áruforgalmi tevékenységek                  36 óra 

Értékesítés. 

Áruelőkészítés. 

Az áruk előkészítése az értékesítésre (az áruk kicsomagolása, előrecsomagolása), a 

vevők tájékoztatását szolgáló információk meglétének ellenőrzése, szükség szerinti 

feltüntetése, áruvédelmi címkék elhelyezése a termékeken, azok fajtái és alkalmazása, a 

fogyasztói ár feltüntetése a vonatkozó előírásoknak megfelelően. 

Az áruk eladótéri elhelyezése (az áruk jellegét, tulajdonságait, az alkalmazott 

értékesítési módot, az áruk iránti keresletet, a kereskedelmi/gazdálkodó egység 

üzletpolitikáját, célkitűzéseit, a munkaszervezési és vevőkényelmi szempontokat, az áruk 

minőségének védelmét, és a vagyonvédelmet figyelembe véve). 

Útvonaltervezés, eladótéri design megvalósítása. 

Akciós, saját márkás termékek elhelyezésének szempontjai. 

Eladáshelyi reklám technikái, eszközei (POS.) 

Az áruk eladásra történő előkészítését segítő gépek, eszközök, az eladótéri 

elhelyezésre szolgáló berendezések. 

 

7. 12. évfolyam 

a) Óraszám  

heti 1 óra, évi 32 óra 

b) Témakörök 

Áruforgalmi tevékenységek                  32 óra 

Értékesítés. 

Vásárlást befolyásoló tényezők. 

A vásárlási döntés folyamata (a szükségletek kialakulása, információgyűjtés, az 

alternatívák értékelése, a vásárlási döntés, a vásárlás utáni magatartás), a döntést befolyásoló 



 

828 

 

tényezők. 

Vevőtípusok életkor, nem, vásárlási tudatosság, kompromisszumkészségük szerint, az 

eladó feladata kiszolgálásukkor. 

Az eladóval szemben támasztott követelmények (külső megjelenés, 

személyiségjegyek). 

Értékesítési módok. 

Az egyes értékesítési módok – hagyományos, önkiszolgáló, önkiválasztó, minta utáni 

és egyéb bolt nélküli értékesítési formák – jellemzői, előnyei, hátrányai, alkalmazásuk, 

személyi és tárgyi feltételeik, az eladó feladatai. 

Értékesítés lebonyolítása. 

Az értékesítés folyamata; a vevő fogadása (személyes és személytelen), az áru 

bemutatása (személyes és személytelen), az ellenérték elszámolása készpénzzel és 

készpénzkímélő fizetési eszközökkel, a vásárolt áru becsomagolása, igény szerint 

díszcsomagolás készítése. 

Eladói feladatok az értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokban. 

 

8. A tantárgy elsajátítása során alkalmazott sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák 

a) A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 Magyarázat   x - 

1.2. Elbeszélés x   - 

1.3. Kiselőadás   x - 

1.4. Megbeszélés  x  - 

1.5. Vita  x  - 

1.6. Szemléltetés   x - 

1.7. Projekt  x  - 

1.8. Kooperatív tanulás  x  - 

1.9. Szimuláció   x - 

1.10. Szerepjáték   x - 

1.11. Házi feladat   x - 

b) A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 
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1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 
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1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

 

9. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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I. Áruforgalom gyakorlata (11507-12)      

1. Tantárgy helye a modul rendszerben 

Az áruforgalom lebonyolítása elnevezésű 11507-12 azonosító számú szakmai 

követelménymodul része 

2. A tantárgy tanításának célja 

Az áruforgalom gyakorlat tárgy oktatásának célja, hogy a tanulók működő, valóságos 

üzleti környezetben alkalmazhassák az áruforgalom elméletéből elsajátított ismereteket. A 

tanulók megismerik az áruforgalmi folyamat elemeit, az árubeszerzés gyakorlati folyamatát, a 

készletezéssel és értékesítéssel kapcsolatos gyakorlati teendőket. 

3. A tantárgy és témakörei oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

11507-12 Az áruforgalom 
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FELADATOK 

Információt ad a vezető árubeszerzési 

munkájához 
x  

Időszakos készletfelmérést végez, 

ennek alapján javaslatot tesz a 

megrendelésre 

x  

Előkészíti a raktárt/árumozgató 

eszközöket az áru fogadására, 

előkészíti a visszaszállítandó 

göngyöleget és a visszárut 

x  

Átveszi mennyiségileg és minőségileg 

az 

árut/göngyöleget/berendezést/eszközt, 

elvégzi a hibás teljesítésből adódó 

teendőket 

x  

Ellenőrzi az áruhoz előírás szerint 

csatolandó dokumentumok meglétét, 

szabályszerűségüket 

x  

Ellenőrzi a terméken lévő címkék 

információs tartalmát, szükség esetén 

intézkedik  

x  

Készletre veszi az árut hagyományos, 

vagy elektronikus úton 
 x 

Elhelyezi az árut szakszerűen a 

raktárban és az eladótérben 
 x 

Az áru jellegének/előírásoknak 

megfelelően gondoskodik az áru 

minőségének és a mennyiségének 

megóvásáról 

 x 
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Betartja/betartatja a vagyon és 

biztonsági előírásokat 
 x 

Leltárt készít/közreműködik a 

leltározásban 
 x 

Előkészíti az árut értékesítésre, és 

folyamatosan gondoskodik az áru 

szakmai szabályok/arculat szerinti 

kihelyezéséről, az árak feltüntetéséről, 

az árjelzés ellenőrzéséről 

 x 

Fogadja a vevőt, és megismeri a vevő 

igényeit 
 x 

Bemutatja az árut a vevőnek, és 

tájékoztatja az áruval kapcsolatos 

szolgáltatásokról 

 x 

Áruajánlással segíti a vevőt a vásárlási 

döntésben 
 x 

Készpénzzel és készpénzkímélő 

módon fizettet 
 x 

Átadja az árut a vevőnek, a vevő 

igényétől, az arculati jellemzőktől és 

az áru jellegétől függően becsomagolja 

az árut 

 x 

Intézi a fogyasztói reklamációkat  x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Az árubeszerzést meghatározó 

tényezők, beszerzési források, módok  
x  

Az áruátvételnél használt eszközök 

működése, kezelése  
x  

Az áruátvétel folyamata, szempontjai, 

igazolása  
x  

Az áru jellegének megfelelő 

raktározási módok, szabályok  
 x 

Az egyes árucsoportok, áruféleségek 

jellemzői, minőségi követelményei  
 x 

A leltározás menete, a tényleges 

készletérték megállapítása 
 x 

Az áru-előkészítés menete, az 

előkészítésre vonatkozó szabályok, 

előírások 

 x 

Az árukihelyezés szabályai   x 

Az árak feltüntetésére vonatkozó 

szabályok  
 x 

A vásárlás indítékai, a vásárlási 

döntés folyamata  
 x 

 Az értékesítési módok jellemzői, 

alkalmazásuk 
 x 

Az eladás folyamata a vevő 

fogadásától a vásárlás befejezéséig 
 x 

A fizettetés módjai  x 

A fogyasztói érdekvédelem alapvető  x 
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előírásai, a vevőreklamáció 

intézésének szabályai 

 Az értékesítéshez kapcsolódó 

szolgáltatások 
 x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Elemi számolási készség  x x 

Mennyiségérzék  x x 

Olvasott szakmai szöveg megértése x x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x x 

Hallott szakmai szöveg megértése x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Megbízhatóság  x x 

Önállóság x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség  x x 

Meggyőző készség x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Gyakorlatias feladatértelmezés x x 

Helyzetfelismerés x x 

 

4. 9. évfolyam – Összefüggő szakmai gyakorlat  

a) Óraszám 70 óra 

b) A képzés javasolt helyszíne 

Szakmaspecifikus tanműhely vagy szakmaspecifikus gazdálkodó szervezet 

c) Témakörök 

Az áruforgalmi tevékenységek gyakorlata I.                70 óra 

Az áruforgalmi folyamat elemei. (ÖGY). 

Az árubeszerzés folyamata. (ÖGY). 

A beszerzendő áruk mennyiségének és összetételének meghatározása. 

A megrendelés módjai és dokumentumai. 

Az áruátvétel előkészítése, személyi és tárgyi feltételei. 

Áruátvételi terület tisztán tartása. 

Áruátvételhez szükséges eszközök előkészítése (göngyölegbontó-, árumozgató 

eszközök, mérő- számláló eszközök, PDA, íróeszköz, bizonylat). 

A visszáru és a visszaszállítandó göngyölegek előkészítése. (bizonylatolása, 

csomagba rendezése, csomagolása). 

A beérkező áruk okmányainak ellenőrzése. 

Az áruk mennyiségi és minőségi átvétele (mennyiségi és minőségi átvétel 

szempontjai). 

Teendő mennyiségi és/vagy minőségi eltérés esetén. 

Az áruátvétel igazolása, kifogások intézése. 

Készletezés. (ÖGY). 

A beérkezett áruk készletre vétele. 

Az áruk szakszerű elhelyezése a raktárban.  

Az áruk szakszerű elhelyezése az eladótérben. 
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5. 10. évfolyam – Összefüggő szakmai gyakorlat  

a) Óraszám 105 óra 

b) A képzés javasolt helyszíne 

Szakmaspecifikus tanműhely vagy szakmaspecifikus gazdálkodó szervezet 

c) Témakörök 

Az áruforgalmi tevékenységek gyakorlata I.              105 óra 

Az áruforgalmi folyamat elemei. (ÖGY). 

Az árubeszerzés folyamata. (ÖGY). 

A beszerzendő áruk mennyiségének és összetételének meghatározása. 

A megrendelés módjai és dokumentumai. 

Az áruátvétel előkészítése, személyi és tárgyi feltételei. 

Áruátvételi terület tisztán tartása. 

Áruátvételhez szükséges eszközök előkészítése (göngyölegbontó-, árumozgató 

eszközök, mérő- számláló eszközök, PDA, íróeszköz, bizonylat). 

A visszáru és a visszaszállítandó göngyölegek előkészítése. (bizonylatolása, 

csomagba rendezése, csomagolása). 

A beérkező áruk okmányainak ellenőrzése. 

Az áruk mennyiségi és minőségi átvétele (mennyiségi és minőségi átvétel 

szempontjai). 

Teendő mennyiségi és/vagy minőségi eltérés esetén. 

Az áruátvétel igazolása, kifogások intézése. 

Készletezés. (ÖGY). 

A beérkezett áruk készletre vétele. 

Az áruk szakszerű elhelyezése a raktárban.  

Az áruk szakszerű elhelyezése az eladótérben. 

 

6. 11. évfolyam  

a) Óraszám 

heti 1 óra, évi 36 óra 

b) A képzés javasolt helyszíne 

Tanterem 

c) Témakörök 

Az áruforgalmi tevékenységek gyakorlata II.               36 óra 

Készletezés. 

A készletnyilvántartás módszerei, eszközei.  

Árumozgató gépek, eszközök. 

Leltározás folyamata, a tényleges készlet felmérése, a leltáreredmény 

megállapítása.  

Az áruk kicsomagolása és előcsomagolása, a vevők tájékoztatását szolgáló  

Áruvédelmi címkék, eszközök fajtái és elhelyezkedésük a termékeken. 

A fogyasztói ár feltüntetése. 

Az áruk eladótéri elhelyezése, szabályai, szempontjai. 
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7. 11. évfolyam – Összefüggő szakmai gyakorlat 

a) Óraszám 60 óra 

b) A képzés javasolt helyszíne  

Szakmaspecifikus tanműhely vagy szakmaspecifikus gazdálkodó szervezet 

c) Témakörök 

Az áruforgalmi tevékenységek gyakorlata II.               60 óra   

Árumozgató gépek, eszközök kezelésének szabályai (ÖGY). 

Leltározás a gyakorlatban (ÖGY). 

Az áruk eladásra történő előkészítése (ÖGY). 

Az áruk kicsomagolása és előcsomagolása, a vevők tájékoztatását szolgáló 

információk meglétének ellenőrzése (ÖGY). 

A kereskedelmi/gazdálkodó egység által előrecsomagolt árukra tájékoztató 

címkék készítése, elhelyezése a termékeken (ÖGY). 

Ajándékcsomag és/vagy díszcsomagolás készítése (ÖGY). 

Értékesítés. 

A vevők fogadása, a vásárlói igények megismerése, az áruk bemutatása, 

ajánlása (ÖGY). 

 

8. 12. évfolyam 

a) Óraszám 

heti 1 óra, évi 36 óra 

b) A képzés javasolt helyszíne  

Tanterem  

c) Témakörök 

Az áruforgalmi tevékenységek gyakorlata II.                32 óra 

Az áruforgalmi folyamat elemei. 

Az árubeszerzés folyamata. 

A beszerzendő áruk mennyiségének és összetételének meghatározása. 

A megrendelés módjai és dokumentumai. 

Az áruátvétel előkészítése, személyi és tárgyi feltételei. 

 Készletezés. 

A beérkezett áruk készletre vétele. 

A készletnyilvántartás módszerei, eszközei.  

Leltározás folyamata, a tényleges készlet felmérése, a leltáreredmény 

megállapítása.  

Áruvédelmi címkék, eszközök fajtái és elhelyezkedésük a termékeken. 

A fogyasztói ár feltüntetése. 

Az áruk eladótéri elhelyezése, szabályai, szempontjai. 

Értékesítés. 

A vevők fogadása, a vásárlói igények megismerése, az áruk bemutatása, 

ajánlása 
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9. A tantárgy elsajátítása során alkalmazott sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák 

a) A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. elbeszélés x   - 

1.3. kiselőadás   x - 

1.4. megbeszélés  x  - 

1.5. vita  x  - 

1.6. szemléltetés   x - 

1.7. projekt  x  - 

1.8. kooperatív tanulás  x  - 

1.9. szimuláció   x - 

1.10. szerepjáték   x - 

1.11. házi feladat   x - 

b) A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű   x - 
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kérdésekre 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
 x  - 

4.2. Műveletek gyakorlása x   - 

4.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
 x  - 

5. Szolgáltatási tevékenységek körében     

5.1. Szolgáltatási napló vezetése x   - 

5.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x   - 

5.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x   - 

 

10. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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J.  Értékesítés idegen nyelven (10031-12) 
1. Tantárgy helye a modul rendszerben 

A főbb árucsoportok forgalmazása megnevezésű, 10031-12 azonosító számú szakmai 

követelménymodul része 

2. A tantárgy tanításának célja 

Az értékesítés idegen nyelven tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók legyenek 

képesek üzleti környezetben a főbb árucsoportok forgalmazásához kapcsolódó, vásárlóval 

folytatott szaknyelvi kommunikációra.  

3. A tantárgy és témakörei oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

10031-12 A főbb árucsoportok 

forgalmazása 

Értékesítés 

idegen 

nyelven 

É
rt

ék
es

ít
és

 i
d

eg
en

 n
y

el
v

en
 I

. 

É
rt

ék
es

ít
és

 i
d

eg
en

 n
y

el
v

en
 I

I.
 

A bútorok csoportosítása, jellemzői, 

minőségi követelményei 
 x 

A bútorok használatára, ápolására, 

kezelésére vonatkozó előírások 
 x 

A lakástextíliák csoportosítása, jellemzői, 

minőségi követelményei 
 x 

A lakástextíliák kapcsolódó tájékoztató 

címkék tartalma 
  

A lakástextíliák használatára, kezelésére 

vonatkozó előírások 
 x 

Az élelmiszerek csoportosítása, jellemzői, 

minőségi követelményei 
x  

Hazai termékek és hungaricumok  x  

A vegyi áruk csoportosítása, jellemzői, 

minőségi követelménye 
x  

A vegyi áruk szállítására, átvételére, 

tárolására vonatkozó követelmények 
x  

A ruházati áruk csoportosítása, jellemzői, 

minőségi követelményei 
x  
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A ruházati termékek jellemzőiről való 

vevői tájékoztatás 
x  

A ruházati termékekhez kapcsolódó 

címkék, tájékoztatók tartalma 
x  

A műszaki áruk, csoportosítása, jellemzői, 

minőségi követelményei 
 x 

A műszaki áruk jellemzőiről való vásárlói 

tájékoztatás 
 x 

Előírásoknak megfelelő reklamációs 

Ügyintézés 
 x 

Szakmai szoftverek használata x x 

Szakmai kommunikációs készség  x x 

Idegen nyelvű hallott szöveg megértése  x x 

Idegen nyelvű beszédkészség  x x 

Tárgyalókészség x x 

Önállóság x x 

Pontosság  x x 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x x 

Kapcsolatteremtő készség x x 

Segítőkészség  x x 

Meggyőző készség x x 

Ismeretek helyén való alkalmazása  x x 

Helyzetfelismerés x x 

 

4. 10. évfolyam 

a) Óraszám 

Heti 1 óra, évi 36 óra 

b) Témakörök 

Értékesítés idegen nyelven I.        

A vásárló köszöntése, elköszönés idegen nyelven. 

Vásárló általános tájékoztatását szolgáló párbeszédek: útbaigazítás, nyitvatartási idő, 

akciós ajánlatok, ajándékvásárlás, vételár, fizetési módok, bolti szituációk, stb. 

Élelmiszerek megnevezése. 

Élelmiszerek jellemzői. 

Az élelmiszerek kapcsolódó tájékoztató címkék elemzése. 

Szituációk az élelmiszerboltban. 

Mértékegységek, csomagolás. 

Sütőipari termékek értékesítése. 

Malomipari termékek eladása. 

Tejtermékek. 

Zöldségfélék, gyümölcsök. 

Alkoholmentes és alkoholtartalmú italok. 

Tésztaipari termékek, száraztészták fajtái, tésztaféleségek értékesítése. 

Fűszerek, édesítőszerek, élvezeti cikkek. 

Mélyhűtött- és konzerváruk eladása. 
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Vegyi áruk megnevezése. 

Vegyi áruk minőségi jellemzői 

A vegyi árukhoz kapcsolódó használati útmutatók elemzése. 

Vegyi áruk szakszerű tárolása. 

Háztartási tisztító- és ápolószerek fajtái és értékesítése. 

Mosószerek. 

Szappan- és fürdőkészítmények ajánlása. 

Arc- és testápolószerek. 

Parfümök, kozmetikumok értékesítése. 

Dohányipari termékek. 

Festékek. 

Ruházati termékek megnevezése. 

Ruházati termékek kezelési útmutatója. 

Ruházati termékekhez kapcsolódó címkék, tájékoztatók. 

Lábbelik értékesítése. 

Alsóruházati cikkek eladása. 

Harisnyák, zoknik értékesítése. 

Strand- és fürdőruházati cikkek. 

Csecsemőruházati cikkek. 

Kötöttáru értékesítése. 

Kiegészítő termékek 

Sportruházati termékek értékesítése. 

Méret jelölés, használati,- kezelési útmutató értelmezése. 

 
 

5. 12. évfolyam 

a) Óraszám 

Heti 1 óra, évi 36 óra 

b) Témakörök 

Értékesítés idegen nyelven II.       

Bútor- lakástextil termékeken található tájékoztatók felhasználása az idegen nyelvű 

vásárlási szituációkban. 

Lakberendezési cikkek ajánlása. 

Bútorok értékesítése. 

Szőnyegek. 

Szőnyegek értékesítése. 

Ágytextíliák megnevezése. 

Ágytextíliák eladása. 

Függönyök. 

Függönyök eladása, mértékegységek. 

Bútorszövetek megnevezése. 

Méteráruk ajánlása. 

Háztartási textíliák. 

Tájékoztatása az igénybe vehető szolgáltatásokról. 
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Lakástextíliák ajánlása. 

Lakástextíliák értékesítése. 

Sütő- és főzőkészülékek ajánlása. 

Fűtő- és vízmelegítő készülékek ajánlása. 

Konyhai kisgépek és készülékek ajánlása. 

Elektromos háztartási nagygépek ajánlása. 

Híradástechnikai készülékek, játékkonzolok ajánlása 

Mobiltelefonok, tartozékok, ajánlása. 

Számítástechnikai termékek ajánlása. 

A műszaki árukon található tájékoztatók. 

Mértékegységek, csomagolás módja. 

Vásárlói reklamációk elintézése. 

 

6. A tantárgy elsajátítása során alkalmazott sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák 

 

a) A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. elbeszélés x   - 

1.3. kiselőadás   x - 

1.4. megbeszélés  x  - 

1.5. vita  x  - 

1.6. szemléltetés   x - 

1.7. projekt  x  - 

1.8. kooperatív tanulás  x  - 

1.9. szimuláció   x - 

1.10. szerepjáték   x - 

1.11. házi feladat   x - 

  

b) A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
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1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

 

7. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

K. Végső cél 

Az érettségi vizsgakövetelmények elsajátítása, valamint sikeres SZAKMAI ÉRETTSÉGI 

vizsga teljesítése a hatályos jogszabályoknak megfelelően.  
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II. SZAKISKOLAI SZAKMAI KÉPZÉS 9-11. OSZTÁLY - 34 341 01 - ELADÓ 
 

A.  A szakképzés jogi háttere 
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,  

– a 34 341 01 Eladó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,    

– a szakképzésről szóló módosított 2011. évi CLXXXVII. törvény,   

 

B. A szakképzés évfolyamai és óraszámai 
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3  

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440 óra 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot 

követően 140 óra;  

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

Szakiskolai 

képzés esetén 

a heti és éves 

szakmai 

óraszámok: 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 14,5 óra/hét 522 óra/év   17 óra/hét 612 óra/év 

Ögy  140  140 

10. évfolyam 23 óra/hét 828 óra/év 25 óra/hét 900 óra/év 

Ögy  140  140 

11. évfolyam 23 óra/hét 736 óra/év 25,5 óra/hét 816óra/év 

Összesen: 2366 óra    2608 óra 
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évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

1. évfolyam 31,5 óra/hét 1134 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Ögy.  160 óra  160 óra 

2. évfolyam 31,5 óra/hét 1008 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2302 óra  2540 óra 

 

Szakiskolai képzés összes elvi óraszáma (három évfolyamos): 1260 + 1296 + 1120 + 280 = 

3956 óra  szakmai óraszám (66%): 2608 óra 
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C. A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 3 éves képzés 

esetén 
 

 Szakmai követelmény-

modulok 
Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti óraszám 
ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti óraszám 

11500-12 Munkahelyi 

egészség és biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 

Munkavédelmi alapism4 óra 

Munkahelyek kialakítása 4 ó 

Munkavégzés személyi 

feltét 2ó 

Munkaeszközök biztonsága 

2ó 

Munkakörnyezeti hatások 

2ó 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 4ó 

1  

(éves36ó) 
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11499-12 Foglalkoztatás 

II.  

Foglalkoztatás II. 

Munkajogi alapismeretek 4ó 

Munkaviszony létesítése

 4ó 

Álláskeresés 4ó 

Munkanélküliség  4ó 

    
0,5 

(éves16ó) 
 

11497-12 Foglalkoztatás 

I. 

idegen nyelv 

Foglalkoztatás I. 

Nyelvtani rendszerzés 1   

10ó 

Nyelvtani rendszerezés 2

 10ó 

Nyelvi készségfejlesztés 24 

ó 

Munkavállalói szókincs 20 ó 

    
2 

(éves 64 ó) 
 

10025-12  

A kereskedelmi egység 

működtetése 

tanterem 

A működtetés szabályai 

Jogszabályok alkalmazása  

16 ó 

Pénzforgalmi előír.  

betartása 25 ó 

2 

(éves72ó) 
   

2 

(éves 64 ó) 
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kabinet/tanterem/szervezet 

Bizonylatkitöltés 23 ó 

A működtetés szabályai 

gyakorlat  

Jogszabályok alkalmazása 

24 ó 

Pénzforgalmi előírás. 

betartása 28ó 

Bizonylatkitöltés 28 ó 

     
3 

(éves 96 ó) 

11507-12 Az áruforgalom 

lebonyolítása 

tanterem 

 

 

 

Áruforgalom  

Általános áruismeret alkalm. 

80 ó 

Áruforgalmi tevékenységek 

60 ó 

 

2 

(éves72ó) 
 

2 

(éves72ó) 
 

1 

(éves 32ó) 
 

Áruforgalom gyakorlata  

Az áruforgalmi 

tevékenységek gyakorlata I.    

72 ó 

Az áruforgalmi 

tevék.gyak.II  72 ó 

   
4 

(éves 144 ó) 
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10027-12 A ruházati 

cikkek és a vegyes 

iparcikkek forgalmazása 

tanterem 

 

 

kabinet/tanterem/szervezet 

Áruforgalmazás  

Ruházati és lakástextil ism. 

54ó 

Vegyes iparcikk ism. 18 ó 

 

1 

(éves36ó) 
 

2 

(éves72ó) 
 

1 

(éves 32ó) 
 

Áruforgalmazás 

gyakorlata I. 

Ruházati és lakástextil ism-

272ó 

Vegyes iparcikk ism.104ó 

 
2 

(éves 72ó) 
 

4 

(éves 144ó) 
 

5 

(éves160ó) 

10028-12  

Az élelmiszerek, vegyi 

áruk és gyógynövények 

forgalmazása 

tanterem 

 

kabinet/tanterem/szervezet 

 

Áruforgalmazás II. 

Élelmiszeripari és 

gyógynövény ismeretek  116 

ó 

Vegyi áru ismeretek  24 ó 

 

2 

(éves 

72ó) 

 
1 

(éves36ó) 
 

1 

(éves32ó) 
 

Áruforgalmazás 

gyakorlata II. 

Élelmiszeripari és 

gyógynövény ismeretek 

 
2,5 

(éves90ó) 
 

6 

(éves216ó) 
 

4 

(éves128ó) 
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tanterem 

idegen nyelv 

310ó 

Vegyi áru ismeretek  120 ó 

Értékesítés idegen nyelven 

I. 

Szakmai nyelvi alapok I.

 18 ó 

Szakmai nyelv I. 50ó 

  
1 

(éves36ó) 
 

1 

(éves32ö) 
 

10029-12 A műszaki 

cikkek forgalmazása 

tanterem 

 

 

 

kabinet/tanterem/szervezet 

 

 

 

tanterem 

Áruforgalmazás III. 

Műszaki berendezések

 72ó 

Szerelvények, szerszámok, 

vasáruk 36 ó 

 

2 

(éves72ó) 
 

1 

(éves36ó) 
 

1 

(éves32ó) 
 

Áruforgalmazás 

gyakorlata III. 

Műszaki berendezések 154 

ó 

Szerelvények, szerszámok, 

vasáruk 140 ó 

 

 
2,5 

(éves90ó) 
 

3 

(éves108ó) 
 

3 

(éves96ó) 



 

849 

 

idegen nyelv Értékesítés idegen nyelven 

II.  

Szakmai nyelvi alapok II.

 18 ó 

Szakmai nyelv II.  50 ó 

  
1 

(éves36ó) 
 

1 

(éves32ó) 
 

Összes óra 10  7  8  17  10,5  15  

Összes óra 17 140 25 140 25,5 

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű 

oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszámát lefedi.  

Összefüggő szakmai gyakorlat  

I. Három évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 

1/9. évfolyamot követően 140 óra 

2/10. évfolyamot követően 140 óra 
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D. A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti 

óraszáma évfolyamonként 2 éves képzés esetén 
 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül 

1. évfolyam 2. évfolyam 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti óraszám 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

1 

(éves36ó) 
 

 

  

11499-12 

Foglalkoztatás 

II.  

Foglalkoztatás 

II. 
  

1 

(éves32ó) 
 

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I. 

1 

(éves 

36ó) 

 
2 

(éves64ó) 
 

10025-12  

A kereskedelmi 

egység 

működtetése 

A működtetés 

szabályai 

1 

(éves36ó) 
 

2 

(éves64ó) 
 

A működtetés 

szabályai 

gyakorlat  

   
2,5 

(éves80ó) 

11507-12 Az 

áruforgalom 

lebonyolítása 

Áruforgalom  
2 

(éves72ó) 
 

2 

(éves64ó) 
 

Áruforgalom 

gyakorlata  
 

5 

(éves180ó) 
  

10027-12 A 

ruházati cikkek 

és a vegyes 

iparcikkek 

forgalmazása 

Áruforgalmazás  

1 

(éves 

36ó) 

 
2 

(éves64ó) 
 

Áruforgalmazás  6  5 
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gyakorlata I. (éves216ó) (éves160ó) 

10028-12  

Az élelmiszerek, 

vegyi áruk és 

gyógynövények 

forgalmazása 

Áruforgalmazás 

II. 

2 

(éves72ó) 
 

2 

(éves62ó) 
 

Áruforgalmazás 

gyakorlata II. 
 

6 

(éves216ó) 
 

6,5 

(éves208ó) 

Értékesítés 

idegen nyelven 

I. 

1 

(éves36ó) 
 

1 

(éves32ó) 
 

10029-12 A 

műszaki cikkek 

forgalmazása 

Áruforgalmazás 

III. 

2 

(éves72ó) 
 

1 

(éves32ó) 
 

Áruforgalmazás 

gyakorlata III. 
 

5 

(éves180ó) 
 

6 

(éves192ó) 

Értékesítés 

idegen nyelven 

II.  

1 

(éves36ó) 
 

1 

(éves32ó) 
 

osztáylfőnöki 

1 

(éves3ó)  

1 

(éves32ó)  

Összes óra  13 22  15 20 

Összes óra 35 160 35 

Összefüggő szakmai gyakorlat  

E. Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül 
1. évfolyamot követően 160 óra 

1. Tárgyi feltételek 

A szakképesítés kerettantervéhez szükséges eszköz és felszerelés minimumot a szakképesítés 

szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, további kötelező eszközök és felszerelések: 

nincs. 

2. A közismereti és szakmai órák aránya 

Területek 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

Közismeret Kötött órák 17 óra 11 óra 8 óra 

Szabadon 

felhasználható órakeret 
1 óra - 1,5 óra 
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Összesen 18 óra 11 óra 9,5 óra 

Szakmai 

elmélet és 

gyakorlat 

Kötött órák 14,5 óra 23 óra 23 óra 

Szabadon 

felhasználható órakeret 
2,5 óra 2 óra 2,5 óra 

Összesen 17 óra 25 óra 25,5 óra 

Heti összes óraszám 35 óra 36 óra 35 óra 

 

3. Órafelosztás közismereti és szakmai órákkal együtt 

Tantárgyak 9. évfolyam 

36 hét 

10. évfolyam 

36 hét 

11. évfolyam 

32 hét 

 heti 

óraszám 

éves 

óraszám 

heti 

óraszám 

éves 

óraszám 

heti 

óraszám 

éves 

óraszám 

Magyar -

Kommunikáció 
2 72 1 36 - - 

Idegen nyelv 2 72 2 72 2 64 

Matematika 2 72 1 36 1 32 

Társadalomismeret 2 72 1 36 - - 

Természetismeret 3 108 - - - - 

Testnevelés* 5 180 5 180 5 160 

Osztályközösség-

építő Program 
1 36 1 36 1 32 

Szabad órakeret 

informatika 
1 36 - - 0,5 16 

Közismereti 

Összesen:  

18 648 11 396 9,5 304 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

1 elmélet 36     

11499-12 

Foglalkoztatás II. 

    0,5 elmélet 16 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 

    2 elmélet 64 

10025-12  

A kereskedelmi 

egység működtetése 

tanterem 

2 elmélet 36   2 elmélet 

3 gyakorlat 

64 

96 
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11507-12 Az 

áruforgalom 

lebonyolítása 

2 elmélet 72 2 elmélet 

4 gyakorlat 

72 

144 

1 elmélet 32 

10027-12 A ruházati 

cikkek és a vegyes 

iparcikkek 

forgalmazása 

1 elmélet 

2 gyakorlat 

36 

72 

2 elmélet 

4 gyakorlat 

72 

144 

1 elmélet 

5 gyakorlat 

32 

160 

10028-12  

Az élelmiszerek, 

vegyi áruk és 

gyógynövények 

forgalmazása 

Értékesítés idegen 

nyelven I. 

2 elmélet 

2,5 

gyakorlat 

72 

80 

1 elmélet 

6 gyakorlat 

 

 

1 elmélet 

36 

216 

 

 

36 

1 elmélet 

4 gyakorlat 

 

 

1 elmélet 

32 

128 

 

 

32 

10029-12 A műszaki 

cikkek forgalmazása 

Értékesítés idegen 

nyelven II.  

2 elmélet 

2,5 

gyakorlat 

72 

80 

1 elmélet 

3 gyakorlat 

 

1 elmélet 

36 

108 

 

36 

1 elmélet 

3 gyakorlat 

 

1 elmélet 

32 

96 

 

32 

Szakmai órák 

összesen: 

10 elmélet 

7 

gyakorlat 

 

360 

elmélet 

252 

gyakorlat 

8 elmélet 

 

17 

gyakorlat 

 

288 

elmélet 

612 

gyakorlat 

10,5 

elmélet 

15 

gyakorlat 

 

336 

elmélet 

480 

gyakorlat 

Összes óra 

közismeret és 

szakmai együtt: 

35 1008 

elmélet 

252 

gyakorlat 

36 684 

elmélet 

612 

gyakorlat 

35 640 

elmélet 

480 

gyakorlat 

Szakiskolai képzés összes elvi óraszáma (három évfolyamos): 1260 + 1296 + 1120 + 280 = 

3956 óra 

szakmai óraszám aránya: 2608 / 3956 = 66% 

 

F. Szabad órakeret terhére megjelenő kiegészítő tantárgy 

1. Tantárgy helye a modul rendszerben 

A10025-12 azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű 

szakmai követelménymodul tantárgyai 
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2. Óraszám 

heti 2 óra, évi 72 óra 

3. A tantárgy tanításának célja 

A működtetés szabályai tantárgy tanításának célja 9. évfolyamon, hogy a tanulók sajátítsák 

el a kereskedelmi egység működéséhez szükséges alapvető kompetenciákat, ismerkedjenek 

meg a kereskedelmi egység működésének alapvető szabályaival. A tantárgy témakörei 

alapján a működési szabályok megismertetése a vonatkozó jogszabályi előírások, a 

pénzforgalmi előírások és a szabályos bizonylatkitöltés köré csoportosítva történik.  

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A közismereti és szakmai tantárgyak egymásra épülésének meghatározására a kerettantervi 

fejlesztések későbbi időszakában kerül sor. 

4. Tananyagtartalom A működtetés szabályai tantárgyhoz  

kapcsolódóan 

Témakörök   

Jogszabályok alkalmazása       24 óra 

Kereskedelem, kereskedelmi egység típusai.  

A kereskedelem kialakulása, fejlődési típusai. 

A mai kereskedelmi formák és azok jellemzői. 

A kereskedelemben forgalmazott áruk fajtái és jellemzői. 

A termékek forgalmazásával kapcsolatos szabályok. 

A kereskedelmi egység működésének személyi feltételei.  

A kereskedelmi munka személyi feltételei. 

A bolti munka megszervezése. 

Munkakörök a kiskereskedelmi egységekben. 

Kereskedő megjelenése viselkedése. 

A bolti eladó feladatai. 

Az udvarias kiszolgálás jelentősége. 

A pénztáros feladati, számla és nyugtaadási kötelezettség. 

A vállalkozásokat érintő munka-, tűz-, és balesetvédelmi előírások, valamint 

környezetvédelmi szabályok alkalmazása. 

A kiskereskedelmi egységek épülete, az épület külső képe. 

Cégfelirat, be – és kijárat, kirakat. 

A kirakati áruk kezelése védelme. 

Közlekedő utakra vonatkozó előírások. 

Kézi és gépi anyagmozgatás. 

A kereskedelemben használatos eszközök kezelésével kapcsolatos 

előírások. 

Mérlegek típusai, használati előírások. 

Hűtőberendezések biztonságos használata a kereskedelemben. 

Szeletelő, aprító és csomagológépek, valamint az árumozgató gépek 

biztonságos kezelésének szabályai 

Balesetek jelentése, dokumentálása. 
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Munkavédelemmel kapcsolatos ellenőrzések. 

A csomagolás célja, csomagolóanyagok. 

Hulladékkezelési szabályok. 

A csomagolóanyagokon megjeleníthető címkék (veszélyes áruk, 

környezetbarát termékek). 

A vállalkozásokat érintő fogyasztóvédelmi szabályok. 

A fogyasztó fogalma, alapjogok. 

A fogyasztói érdekvédelem jogi szabályozása. 

A fogyasztóvédelem intézményrendszere. 

Szavatosság, jótállás, vásárlók könyve. 

Vásárlói kifogások intézése. 

Az áru-, és vagyonvédelem fontossága. 

Pénzforgalmi előírások    25 óra 

A pénzforgalom szabályai 

 Fizetési módok a kereskedelemben.  

         A készpénzforgalom szabályai. 

 Készpénzkímélő fizetési módok. 

 Készpénzkímélő eszközök elfogadásuk, kezelésük szabályai. 

                                   A bankszámlával kapcsolatos tudnivalók. 

 Idegen valuta elfogadásának szabályai. 

Pénztár elszámolási feladatok 

Pénztárgépek fajtái, szerepe a kereskedelemben. 

Pénztárgépek használatával kapcsolatos követelmények. 

Az ellenérték elszámolásának formái. 

A pénztáros feladatai, nyugta és készpénzfizetési számla kiállításának 

szabályai. 

Az áru- és vagyonvédelem szerepe a pénztárak működése közben. 

Pénztáros elszámoltatására vonatkozó szabályok. 

A pénztáros és a vevő kapcsolatában viselkedési szabályok. 

Bizonylatkitöltés       23 óra 

Bizonylatkezelés a kereskedelmi egységekben. 

Bizonylat fogalma. 

Bizonylati elv, bizonylati rend, bizonylati fegyelem. 

Bizonylatok csoportosítása: 

Készítési helyük szerint. 

Bizonylatok kitöltéséhez szükséges számítások. 

A bizonylatok kiállításával kapcsolatos szabályok. 

Pénzforgalom bizonylatai. 

Értékesítés bizonylatai. 

Megrendelőív szerepe, kitöltésének szabályai. 

Szállítólevél kitöltésének szabályai. 

Áruátvétel igazolása, kifogások érvényesítése. 

Jótállási jegy. 
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Jegyzőkönyv. 

Pénztáros elszámolásának bizonylatai. 

Készletnyilvántartás, leltározás bizonylatai. 

Készletszámítás. 

Áruforgalmi mérlegsor. 

Leltáreredmény megállapítása. 

5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazott sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

a) A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. elbeszélés x   - 

1.3. kiselőadás   x - 

1.4. megbeszélés  x  - 

1.5. vita  x  - 

1.6. szemléltetés   x - 

1.7. projekt  x  - 

1.8. kooperatív tanulás  x  - 

1.9. szimuláció   x - 

1.10. szerepjáték   x - 

1.11. házi feladat   x - 

b) A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
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1. Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 
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6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLŐ 

SZAKKÉPZÉSEK 
  



 

860 

 

I. EGYÉB SZOLGÁLTATÁS SZAKMACSOPORT 

A. Látszerész és fotócikk-kereskedő – 54 725 01 

1. A szakképzés jogi háttere 

 

A szakképzési kerettanterv         

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,  

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,  

valamint      

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,  

– az 54 725 01 Látszerész és fotócikk-kereskedő szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet alapján 

készült. 

 

2. A szakképesítés alapadatai 

 

        A szakmacsoport száma és megnevezése: 19. Egyéb szolgáltatások 

       Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXIX. Optika 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

       2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra. 

 

3. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

   Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: - 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

4. Szakképzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Ögy  160 óra  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2268 óra  2540 óra 
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5. A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti 

óraszáma évfolyamonként 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés 

közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus utolsó 

évf. 

1/13 5/13 és 2/14. 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 

e gy e gy 

11500-12 Munkahelyi 

egészség és biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
0,5     

11499-12 Foglalkoztatás 

II. 
Foglalkoztatás II.    0,5  

11498-12 Foglalkoztatás 

I. (érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.     2  

10037-12 

A fotográfiai eszközök 

jellemzése 

Fotográfiai ismeretek 8     

Fotográfiai ismeretek 

gyakorlata 
 15+1 160   

10038-12 

Kereskedelmi és 

vállalkozási 

tevékenységek 

Kereskedelmi és 

vállalkozási ismeretek 
0,5+2,5     

10039-12 

Művészetelméleti és 

szakrajz feladatok 

Művészettörténet 3     

Szakrajz  4    

10040-12 

Az optikai- és 

finommechanikai cikkek 

értékesítésének 

gyakorlata 

Anyag- és áruismeret    1,5+1,5  

Értékesítési ismeretek 

gyakorlat 
    3,5+0,5 

10041-12 

Szemészeti és optikai 

alapok 

Szemészeti és optikai 

alapok 
   2,5+1,5  

Szemészeti és optikai 

gyakorlata 
    10 

10042-12 

A szemüvegkészítés 

gyakorlata 

Szemüvegkészítés     1  

Szemüvegkészítés 

gyakorlata 
    10 

Osztályfőnöki 0,5   0,5  

összes óra 12+3 19+1 
160 

7,5+3,5 23,5+ 0,5 

összes óra 35 35 
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27/2012. (VIII.27.) NGM rendelet szerint 
2013/ 2014 tanévben illetve a felmenőben 2014/2015. szeptembertől 

Látszerész és fotocikk kereskedő 

OKJ SZÁMA: 54 725 01 2 év 

Tantárgyak 
Tananyag egységek 

Elmélet Gyakorlat 

13. évfolyam 
36 hét 

14. évfolyam 
32 hét 

13. 
évfolyam 

36 hét 

14. 
évfolyam 

32 hét 

11500-12 Munkahelyi egészség és 
biztonság 
 

 
 
18         0,5 

   

11499-12 Foglalkoztatás II. 
 

 
36         1 

 
--- 

  

11498-12 Foglalkoztatás I. 
(érettségire épülő képzések 
esetén) 

  
 
64           2 

  

10037-12 Fotográfiai eszközök 
jellemzése 
Fotográfiai ismeretek 
Fotográfiai ismeretek gyakorlata 

 
 
 
36        1 

 
 
 
224         7 

  
bolt 
 
32       1 

10038-12 
Kereskedelmi és vállalkozási 
tevékenységek 

 
 
108      3 

 
 
--- 

  

10039-12 
Művészetelméleti és szakrajz 
feladatok, Művészettörténet 
Szakrajz gyakorlat 

  
 
112        3,5 

  
128      4 
bolt 
 

10040-12 
Az optikai- és finommechanikai 
cikkek értékesítésének gyakorlat 
Anyag- és áruismeret 

 
 
 
72        2 

 
 
 
--- 

 
 
 
756     21 

 
bolt 
 
128     4 

10041-12 
Szemészeti és optikai alapok 
Szemészeti és optikai gyakorlata 

 
108      3 

   
bolt 
320     10 

10042-12 
A szemüvegkészítés 
 Szemüveg készítés gyakorlata 

   
 
108    3+3 

 
kabinet 
96      3+3 

Osztályfőnöki 18         0,5 16          0,5 -- -- 

Összes  elmélet: 396       11 416        13 -- -- 

Összes gyakorlat: ------------------------------- 864     24 704     22 

Összes óraszám 13 évfolyam: 1260           35 ------------------------ 

Összes óraszám 14. évfolyam: ----------------------------- 1120       35 

Nyári gyakorlat 
11498-12 Foglalkoztatás I. 
(érettségire épülő képzések 
esetén) 

 
160 

 
-- 

 
-- 

 
-- 
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6. A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és 

témakörök óraszáma évfolyamonként 

Szakmai 

követelmény-

modul 

Tantárgyak,  
témakörök 

Ágazati szakközépiskolai 

képzés óraszáma a közismeret 

nélkül 
Szakképesítés-

specifikus 

szakképzés 

óraszáma 

2/14. 

A szakképzés 

összes 

óraszáma 

1/13. 

e gy ögy e gy   

1
1

5
0
0

-1
2

  

M
u

n
k

ah
el

y
i 

eg
és

zs
ég

 é
s 

b
iz

to
n

sá
g

 

Munkahelyi egészség 

és biztonság 
18         18 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
4         4 

Munkahelyek 

kialakítása 
4         4 

Munkavégzés 

személyi feltételei 
2         2 

Munkaeszközök 

biztonsága 
2         2 

Munkakörnyezeti 

hatások 
2         2 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 
4         4 

1
1

4
9
9

-1
2

  

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

I.
 

Foglalkoztatás II.       16   16 

Munkajogi 

alapismeretek 
       4    4 

Munkaviszony 

létesítése 
       4    4 

Álláskeresés        4    4 

Munkanélküliség        4    4 

1
1

4
9
8

-1
2

  
 

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

. 
(é

re
tt

sé
g

ir
e 

ép
ü

lő
 k

ép
zé

se
k

 e
se

té
n

) Foglalkoztatás I.       64   64 

Nyelvtani 

rendszerezés 1 
      8   8 

Nyelvtani 

rendszerezés 2 
      8    8  

Nyelvi 

készségfejlesztés 
      24    24  

Munkavállalói 

szókincs 
      24    24  

1
0

0
3
7

-1
2

  

A
 f

o
to

g
rá

fi
ai

 

es
zk

ö
zö

k
 j

el
le

m
zé

se
 

Fotográfiai ismeretek 288     288 

Fényképezőgépek 

működése 
88     88 

Kiegészítők, 

tartozékok 
100     100 

Felvételkészítési 

ismeretek 
100     100 
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Fotográfiai ismeretek 

gyakorlata 
 540+36 160   700 + 36 

Fényképezőgépek 

használata 
 120+18    120+18 

Kiegészítők, 

tartozékok használata 
 120+18    120+18 

Felvételkészítés  150    150 

Képfeldolgozás  150    150 

1
0

0
3
8

-1
2

  

K
er

es
k

ed
el

m
i 

és
 v

ál
la

lk
o

zá
si

 

te
v

ék
en

y
sé

g
ek

 

Kereskedelmi és 

vállalkozási 

ismeretek 

18 +90     18+90 

Vállalkozási és 

munkajogi ismeretek 
6+15     6+15 

Áruforgalmi ismeretek 4+45     4+45 

Pénzforgalmi 

ismeretek 
4+15     4+15 

Kereskedelmi 

egységek 

működtetésének 

szabályai 

4+15     4+15 

1
0

0
3
9

-1
2

  

M
ű

v
és

ze
te

lm
él

et
i 

és
 s

za
k

ra
jz

 f
el

ad
at

o
k

 Művészettörténet 108     108 

Művészettörténeti 

alapismeretek 
73     73 

Népművészeti 

alapismeretek 
5     5 

Szaktörténet 30     30 

Szakrajz gyakorlat  144    144 

Ábrázolási gyakorlat  62    62 

Szakrajz gyakorlat  62    62 

Kiállítás, installáció, 

prezentáció készítés 
 20    20 

1
0

0
4
0

-1
2
 

A
z 

o
p

ti
k

ai
- 

és
 f

in
o
m

m
ec

h
an

ik
ai

 c
ik

k
ek

 

ér
té

k
es

ít
és

én
ek

 g
y

ak
o
rl

at
a
 

Anyag- és áruismeret    48+48  48+48 

Szemüvegek, 

kontaktlencsék 
   12+48  12+48 

Mikroszkóp, távcső    12  12 

Hőmérő, barométer, 

higrométer 
   12  12 

Diavetítő, írásvetítő, 

projektor 
   12  12 

Értékesítési 

ismeretek gyakorlat 
    112+16 112+16 

Vevőfogadás, 

igényfelmérés 
    37+5 37+5 

Vevők tájékoztatása     37+5 37+5 

Vevővel való 

kommunikáció 
    38+6 38+6 

1
0

0
4

1
-1

2
 

S
ze

m

és
ze

ti
 

és
 

o
p

ti
k

ai
 

al
ap

o

k
 Szemészeti és optikai 

alapok 
   80+48  80+48 
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Az emberi szem    20+12  20+12 

A látás folyamata    20+12  20+12 

Fénytani 

alapismeretek 
      20+12   20+12 

Optikai testek       20+12   20+12 

Szemészeti és optikai 

gyakorlat 
        320 320 

Szembetegségek, 

látáspróbák 
        107 107 

Látássegítő, látásjavító 

eszközök 
        107 107 

Lencsék, 

lencserendszerek 
        106 106 

1
0

0
4
2

-1
2
 

A
 s

ze
m

ü
v

eg
k

és
zí

té
s 

g
y

ak
o
rl

at
a
 

Szemüvegkészítés        32   32 

Szemüveglencsék       16   16 

Szemüvegkeretek       16   16 

Szemüvegkészítés 

gyakorlata 
        320 320 

Szemüvegkészítés I.         160 160 

Szemüvegkészítés II.         160 160 

Osztályfőnöki 18   16  34 

Összesen 
432+108

= 540 

684+36= 

720 
160 

240+112 = 

352 

752+16 

= 768 

2268 +272 

=2540 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai 

elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 

A táblázatban a szabad óra terhére tervezett foglalkozások heti óraszáma ( 1.sz. tábla) ,,+” 

jellel és piros színnel jelöltek, és a tervezett tananyagegységek ( 2.sz. tábla) piros színnel 

jelöltek. A többletórák a jelölt tananyagegységeknél gyakorlásra és az ismeretek mélyítésére 

valamint vizsgafelkészítésre szolgálnak. A kerettantervben nem szereplő osztályfőnöki 

tantárgy tananyagterve a Közismereti tárgyak osztályfőnöki órák 11-12.évfolyam tananyaga 

az életkori sajátosságok figyelembe vételével. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során teljesül. 
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7.  A 10037-12 azonosító számú, A fotográfiai eszközök jellemzése 

megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és 

témakörök oktatása  

a) Fejlesztendő kompetenciák 

10037-12 A fotográfiai eszközök jellemzése 

Fotográfiai 

ismeretek 

Fotográfiai ismeretek 

gyakorlata 

F
én

y
k

ép
ez

ő
g

ép
ek

 

m
ű

k
ö

d
és

e 
 

K
ie

g
és

zí
tő

k
, t

ar
to

zé
k

o
k

 

F
el

v
ét

el
-k

és
zí

té
si

 

is
m

er
et

ek
 

F
én

y
k

ép
ez

ő
g

ép
ek

 

h
as

zn
ál

at
a

 

K
ie

g
és

zí
tő

k
, t

ar
to

zé
k

o
k

 

h
as

zn
ál

at
a

 

F
el

v
ét

el
k

és
zí

té
s 

K
ép
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FELADATOK 

Bemutatja a fényképezőgépek (analóg, digitális) 

működését, használatát 
x     x  

Fényképezőgépbe filmet, elemet, memóriakártyát 

ajánl, cserél 
 x  x    

Fényképezőgéphez kiegészítő cikkeket, objektíveket, 

vakukat stb. ajánl 
 x   x   

Fényérzékeny anyagokat forgalmaz, ajánl  x   x   

Bemutatja a digitális képek megjelenítésének 

eszközeit, használatát 
 x   x   

Átveszi a fotó amatőr munkákat, az elkészült 

képekről – felvétel készítési hibákról – igény szerint 

felvilágosítást, tanácsot ad 

  x    x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Az analóg gépek működése, kezelése, története x   x    

Az analóg gépekhez használt filmek jellemzői  x   x   

Az analóg gépekhez használt objektívek és 

kiegészítőik főbb jellemzői 
 x 

 
 x   

Az analóg gépekhez használt vakuk főbb csoportjai és 

jellemzői 
 x   x   

A digitális gépek működése, kezelése x     x  

A memóriakártyák főbb jellemzői, használata  x   x   

A digitális gépek működéséhez szükséges elemek és 

akkumulátorok főbb jellemzői 
 x   x   

A digitális gépekhez használt objektívek és 

kiegészítőik főbb jellemzői 
 x   x   

A digitális gépekhez használt vakuk főbb csoportjai és 

jellemzői 
 x   x   

A fényképek elkészítéséhez használt pozitív anyagok 

jellemzői 
  x    x 
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A digitális felvételek megtekintésére szolgáló 

berendezések használatának szabályai 
 x   x   

A digitális felvételek kidolgozásának eszközei és 

módjai 
x      x 

Számítógépek és perifériák használatának módja   x    x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése x x x x x x x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x x x x x x x 

Szakmai idegen nyelvű beszédkészség x x x x x x x 

Szakmai idegen nyelvű hallott szöveg megértése x x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Precizitás x x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség x x x x x x x 

Meggyőző készség x x x x x x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Problémamegoldás, hibaelhárítás x x x x x x x 

Figyelemmegosztás x x x x x x x 

 

8. Fotográfiai ismeretek tantárgy                    280 óra/288 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

8.1 A tantárgy tanításának célja 

Ezt az elméleti tárgyat sikeresen elvégző tanuló ismeri a különböző fotográfiai 

eszközök technikai jellemzőit, működésük módját és a fotótechnika történetét. 

Fotótörténeti és fotóesztétikai ismeretei képessé teszik arra, hogy munkáját 

igényesen lássa el. 

8.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelem, matematika, fizika, kémia, rajz, művészettörténet. 
 

8.3. Témakörök 

8.3.1. Fényképezőgépek működése    76 óra/88 óra 

Az analóg fényképezőgépek működése, kezelése, története. 

A digitális fényképezőgépek működése, kezelése. 

A fényképezőgépek csoportosítása különböző szempontok szerint.  

Pl.: felhasználási terület, zárszerkezet, kereső. 

Fotótechnika történet. 
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8.3.2. Kiegészítők, tartozékok             102 óra/100 óra 

Az analóg gépekhez használt filmek jellemzői. 

Az analóg gépekhez használt objektívek és kiegészítőik főbb jellemzői. 

A digitális gépek működése, kezelése. 

A memóriakártyák főbb jellemzői, használata. 

A digitális gépek működéséhez szükséges elemek és akkumulátorok főbb 

jellemzői. 

A digitális gépekhez használt objektívek és kiegészítőik főbb jellemzői. 

Mesterséges fényforrások, vakuk főbb csoportjai és jellemzői. 

Műtermi eszközök használatának módja. 

A digitális felvételek megtekintésére szolgáló berendezések használatának 

szabályai. 

A digitális felvételek kidolgozásának eszközei és módjai. 

Számítógépek és perifériák használatának módja. 

 

8.3.3. Felvétel-készítési ismeretek           102 óra/100 óra 

A komponálás alapesetei. 

Mélységélesség, bemozdulás. 

Fénymérési módok. 

Tónusterjedelem, dinamikai tartomány. 

A fotográfia nyelvi ismerete, önálló értelmezési lehetőségei. 

 

    8.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Iskolai tanműhely. 
 

8.5 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x x x  

1.2. kiselőadás  x   

1.3. megbeszélés x x x  

1.4. szemléltetés   x  

1.5. projekt   x  

1.6. kooperatív tanulás  x   

1.7. szimuláció   x  

1.8. házi feladat x    

1.9. egyéb x x x  
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 8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x  

1.2. Információk önálló rendszerezése x    

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Leírás készítése x    

2.2. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x   

3. Képi információk körében     

3.1. Szakrajz készítése leírásból x    

3.2. Szakrajz készítés tárgyról x    

3.3. Szakrajz kiegészítés x    

4. Komplex információk körében     

4.1. Elemzés készítése tapasztalatokról x    

4.2. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
  x  

4.3. Utólagos szóbeli beszámoló  x   

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x   

5.2. Csoportos helyzetgyakorlat   x  

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Műveletek gyakorlása x    

6.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
 x   

 

8.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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9. Fotográfiai ismeretek gyakorlata tantárgy       

         408+315 ÖGY óra/540+36+160 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

9.1 A tantárgy tanításának célja 

A tanuló a technika elsajátítása és helyes használata során megtanulja kiválasztani 

a megfelelő eszközöket saját mondanivalójának kifejezése, vagy az alkalmazott 

fotográfiai feladat érdekében. A tanuló technikai jellemzők alkalmazása során 

megtanulja a fotótörténet és a fotóesztétika megfelelő alkalmazását. 

 

9.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Matematika, fizika, kémia, rajz, művészettörténet. 

 

9.3 Témakörök 

 

9.3.1 Fényképezőgépek használata        90 óra/120+18 

óra 

Az analóg gépek működése, kezelése. 

A digitális gépek működése, kezelése. 

Különböző formátumú fényképezőgépek használata. 

Mozgókép kamerák használata. 

Egyéb képalkotó eszközök használata. 

 

9.3.2 Kiegészítők, tartozékok használata      90 óra/120+18 

óra 

Fotográfiai filmek használata. 

Az analóg gépek objektívei. 

A digitális gépek működése, kezelése. 

Memóriakártyák használata. 

A digitális gépek működéséhez szükséges elemek és akkumulátorok 

használata. 

A digitális gépek objektíveinek használata. 

Mesterséges fényforrások, vakuk használata. 

 

9.3.3 Felvételkészítés              114 óra/150 

óra 

Portré, csoportkép készítése műteremben. 

Tárgyfotó készítése műteremben. 

Dokumentalista felvételek készítése. 

A fénymérés módozatainak gyakorlati megismerése. 

Technikai problémák megoldásai a fényképezés gyakorlatában. 
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A fotográfia nyelvi ismerete, önálló értelmezési lehetőségeinek alkalmazása. 

 

9.3.4 Képfeldolgozás              114 óra/150 

óra 

Analóg laborálás. 

A digitális felvételek kidolgozására szolgáló eszközök használata. 

Számítógépek és perifériák használata. 

Képfeldolgozó programok használata. 

A digitális felvételek megtekintésére szolgáló berendezések használata. 

 

9.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Iskolai tanműhelyben, az állami felnőttképzési intézmény tanműhelyében vagy a gyakorlati 

képzés folytatására jogosult gazdálkodó szervezetnél, egyéb szervnél. 

 

9.5 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

9.5.1 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x x x  

1.2. kiselőadás  x   

1.3. megbeszélés x x x  

1.4. szemléltetés   x  

1.5. projekt   x  

1.6. kooperatív tanulás  x   

1.7. szimuláció   x  

1.8. házi feladat x    

1.9. egyéb x x x  

 

 

 

9.5.2 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
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o
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tá

s 
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tá
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- 

k
er

et
 

1. Információ feldolgozó     
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tevékenységek 

1.1. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x  

1.2. Információk önálló rendszerezése x    

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Leírás készítése x    

2.2. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x   

3. Képi információk körében     

3.1. XY rajz készítése leírásból x    

3.2. XY rajz készítés tárgyról x    

3.3. XY rajz kiegészítés x    

4. Komplex információk körében     

4.1. Elemzés készítése tapasztalatokról x    

4.2. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
  x  

4.3. Utólagos szóbeli beszámoló  x   

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x   

5.2. Csoportos helyzetgyakorlat   x  

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Műveletek gyakorlása x    

6.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
 x   

 

9.6 A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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10. A 10038-12 azonosító számú Kereskedelmi és vállalkozási 

tevékenységek megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó 

tantárgyak és témakörök oktatása  

a) Fejlesztendő kompetenciák 

10038-12 Kereskedelmi és vállalkozási tevékenységek 

Kereskedelmi és vállalkozási 

ismeretek 
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FELADATOK 

Tájékozódik a munkavállalás, a vállalkozások aktuális gazdasági 

feltételeiről 
x    

Munkavállalói vagy vállalkozói tevékenységet folytat x    

Előkészíti a raktárat az áru fogadására, előkészíti a visszaszállítandó 

göngyöleget és a visszárut 
 x   

Átveszi mennyiségileg és minőségileg az árut/göngyöleget, elvégzi a 

hibás teljesítésből adódó teendőket 
 x   

Ellenőrzi az áruhoz előírás szerint csatolandó dokumentumok 

meglétét, szabályszerűségüket 
 x   

Készletre veszi az árut  x   

Az áru jellegének/előírásoknak megfelelően gondoskodik az áru 

minőségének és a mennyiségének megóvásáról 
 x   

Előkészíti az árut értékesítésre, és folyamatosan gondoskodik az áru 

szakmai szabályok/arculat szerinti kihelyezéséről, az árak 

feltüntetéséről, az árjelzés ellenőrzéséről 

 x   

Leltárt készít/közreműködik a leltározásban  x   

Fogadja a vevőt, és megismeri a vevő igényeit  x   

Bemutatja az árut a vevőnek, és tájékoztatja az áruval kapcsolatos 

szolgáltatásokról 
 x   

Szaktanácsadással segíti a vevőt a vásárlási döntésben  x   

Elszámolja az ellenértéket, kezeli a pénztárgépet, számlát készít   x  

Készpénzzel és készpénzkímélő módon fizettet   x  

Átadja az árut a vevőnek, a vevő igényétől, az arculati jellemzőktől 

és az áru jellegétől függően becsomagolja az árut 
  x  

Intézi a fogyasztói reklamációkat   x x 

Betartja a baleset-, munka-, tűz,- környezetvédelmi és 

minőségbiztosítási szabályokat, higiéniai előírásokat 
   x 



 

874 

 

Betartja a pénzelszámolási/pénzkezelési szabályokat   x  

Betartja a munkajogi szabályokat és a fogyasztói érdekvédelem 

előírásait 
x   x 

Megbízás alapján nyitja, zárja és üzemelteti az üzletet a biztonsági és 

vagyonvédelmi előírásoknak megfelelően 
   x 

Elemzi, értékeli a forgalom és a készlet alakulását  x   

Megállapítja a leltáreredményt  x   

SZAKMAI ISMERETEK 

A különböző vállalkozási formák jellemzői x    

A vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatai x    

A finanszírozás lehetőségei x    

Az áruátvétel folyamata, szempontjai, igazolása  x   

Az áru jellegének megfelelő raktározási módok, szabályok x x   

Az árukihelyezés szabályai  x   

Az árak feltüntetésére vonatkozó szabályok  x  x 

A leltározás menete, a leltáreredmény megállapítása    x 

A vásárlás indítékai, a vásárlási döntés folyamata  x   

Az értékesítési módok jellemzői, alkalmazásuk  x  x 

Az eladás folyamata a vevő fogadásától a vásárlás befejezéséig  x   

A fizettetés módja   x  

A fogyasztói érdekvédelem alapvető előírásai, a vevőreklamáció 

intézésének szabályai 

   
x 

Az értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatások    x 

A pénztárgépek használatának szabályai   x  

Az értékesítés során használt gépek, eszközök jellemzői, kezelésük 

szabályai 
  x  

Baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok, higiéniai 

előírások 
   x 

Az áru- és vagyonvédelmi berendezések fajtái, használata    x 

Az egyes áruféleségekre vonatkozó forgalmazási, környezetvédelmi 

követelmények 
 x   

A pénzkezelésre vonatkozó szabályok   x  

A számlázás, nyugtaadás szabályai   x  

A munkaviszony jogi szabályozása x    

A kereskedelmi egység működési rendjéhez kapcsolódó szabályok    x 

A forgalom és a készletek alakulásának, összetételének, 

összefüggésének elemzéséhez alkalmazható mutatószámok 
 x x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Mennyiségérzék  x x x 

Szakmai nyelvű beszédkészség  x x x 

Olvasott szakmai szöveg megértése  x x x 
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SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Megbízhatóság x x x x 

Önállóság x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség x x x x 

Meggyőző készség x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Problémamegoldás, hibaelhárítás x x x x 

Figyelemmegosztás x x x x 

Helyzetfelismerés x x x x 
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11. Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek tantárgy   

16 óra/18 + 90 óra     
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

11.1 A tantárgy tanításának célja 

A tárgyat sikeresen elvégző tanuló megfelelő ismeretekkel rendelkezzen a 

vállalkozásokkal és kereskedelmi tevékenységekkel kapcsolatban. Ismerje meg a 

vállalkozások szabályozási környezetét, legyen tisztában az alapvető munkajogi 

fogalmakkal és szabályokkal. Legyen tisztában a kereskedelmi egységek működési 

szabályaival és az egyes kapcsolódó áruforgalmi, pénzforgalmi tevékenységekkel. 

 

11.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Matematika 

 

11.3 Témakörök  

 

11.3.1 Vállalkozási és munkajogi ismeretek elmélete   4 óra/6 óra+ 15 óra 

A különböző vállalkozási formák jellemzői. 

A vállalkozás létrehozásának feladatai. 

A finanszírozás lehetőségei. 

A munkaviszony jogi szabályozása. 

 

11.3.2 Áruforgalmi ismeretek    4 óra/4 óra+ 45 óra 

Az áruátvétel folyamata, szempontjai, igazolása. 

Az áru jellegének megfelelő raktározási módok, szabályok. 

Az árukihelyezés szabályai. 

A leltározás menete, a leltáreredmény megállapítása. 

Az értékesítési módok jellemzői, alkalmazásuk. 

Az eladás folyamata a vevő fogadásától a vásárlás befejezéséig. 

Az egyes áruféleségekre vonatkozó forgalmazási, környezetvédelmi 

követelmények. 

 

11.3.3 Pénzforgalmi ismeretek     4 óra/4 óra+ 15 óra 

Az árak feltüntetésére vonatkozó szabályok. 

A fizettetés módja. 

A pénztárgépek használatának szabályai. 

A pénzkezelésre vonatkozó szabályok. 

A számlázás, nyugtaadás szabályai. 

 

11.3.4 Kereskedelmi egységek működtetésének szabályai 4 óra/4 óra+15 óra 

A kereskedelmi egység működési rendjéhez kapcsolódó szabályok. 

Az értékesítés során használt gépek, eszközök jellemzői, kezelésük szabályai. 
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Baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok, higiéniai előírások. 

 

11.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 

 

11.5 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

11.5.1 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 
E

g
y

én
i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x x x - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x x - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése x x x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x x x - 

2.2. Leírás készítése x x x - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x x x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása x x x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x x x - 

 

11.5.2 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 
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1.1 magyarázat x x x - 

1.2. elbeszélés x x x - 

1.3. kiselőadás x x x - 

1.4. megbeszélés x x x - 

1.5. vita x x x - 

 

11.6 A tantárgy értékelésének módja 

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.” 
 

12. A 10039-12 azonosító számú, Művészetelméleti és szakrajz 

feladatok megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak 

és témakörök oktatása 

a) Fejlesztendő kompetenciák 

10039-12 Művészetelméleti és szakrajz feladatok 

Művészettörténet Szakrajz gyakorlat 

M
ű

v
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ze
tt
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rt

én
et

i 

al
ap
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m
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et
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N
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m
ű

v
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m
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k
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Á
b
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y
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rl
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S
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k
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jz
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K
iá
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ít
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, i

n
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al
lá
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ó

, 

p
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n

tá
ci

ó
 k
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zí

té
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FELADATOK 

Szakmai rajzot készít     x  

Vázlatokat készít, koncepcióját, elképzeléseit szabadkézi 

rajzban, műszaki rajzban, geometriai ábrázolásban, ill. digitális 

eszközöket használva jeleníti meg 

   x  x 

Folyamatosan felhasználja, bővíti művészettörténeti, 

népművészeti, szakmatörténeti és művészetelméleti ismereteit  
x x x    

Manuális és digitális eszközökkel kiállítást, installációt, 

prezentációt készít 
     x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A művészettörténet stíluskorszakai x      

Szakmatörténeti alapok   x    

Jelentős alkotók, kiemelkedő alkotások x  x    

Időszaki kiállítások, kortárs alkotók x  x   x 

A néprajz és a népművészet alapfogalmai  x     

A komponálás szabályai x   x x  

A színek törvényszerűségei és kifejezőereje x  x x x  

Fény-árnyék viszonyok megjelenítése, kontraszthatások – a 

tónusképzés lehetőségei 
x  x x x  
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Az ábrázolás különböző technikái x  x x x  

Egyszerű geometrikus formák és térelemek megjelenítése     x  

Az emberi test felépítése, anatómiai szerkezete, arányai, 

mozgása 
x   x   

Különböző kompozíciók alkotása, montázs, kollázs, kevert és 

egyedi technikák alkalmazása 
x   x  x 

A térábrázolás geometriai rendszerei     x  

A látvány egyszerű rögzítését meghaladó ábrázolási formák, 

átlényegítés, absztrakció 
x   x x  

Analóg és digitális képalkotó eszközök alkalmazása, 

számítógépes képfeldolgozás módja  
   x x  

Kiállítás, installáció, prezentáció készitésének módja      x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Művészettörténeti korok, műalkotások elemzése, értelmezése x  x    

Szakrajz olvasása, értelmezése   x  x  

Szakmai rajz készítése    x x x 

Kivitelező eszközök, technikák szakszerű alkalmazása x   x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Kézügyesség    x x x 

Precizitás  x  x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Prezentációs készség    x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyén való alkalmazása x  x x x x 

Kreativitás, ötletgazdagság    x x x 
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13. Művészettörténet tantárgy            

106 óra/108 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

13.1A tantárgy tanításának célja 

A tárgyat sikeresen elvégző tanuló a művészettörténet, népművészet és 

szaktörténet elsajátításával kellő megalapozottságra tesz szert ahhoz, hogy a 

későbbiekben szakmai munkáját magas színvonalon végezze. Mindezen 

tanulmányok biztosítják, hogy a vizuális kommunikációban jártas, korszerű 

szakemberré váljon. 

 

13.2Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Irodalom, történelem, fotótörténet és fotótechnika történet. 

 

13.3 Témakörök  

 

13.3.1 Művészettörténeti alapismeretek    74 óra/73 óra 

A művészettörténet stíluskorszakai. 

Jelentős alkotók, kiemelkedő alkotások. 

Időszaki kiállítások, kortárs alkotók. 

Komponálás szabályai. 

A színek törvényszerűségei és kifejezőereje. 

Fény-árnyék viszonyok megjelenítése, kontraszthatások – a tónusképzés 

lehetőségei. 

Az ábrázolás különböző technikái. 

Az emberi test felépítése, anatómiai szerkezete, arányai, mozgása. 

Különböző kompozíciók alkotása, montázs, kollázs, kevert és egyedi technikák 

alkalmazása. 

A látvány egyszerű rögzítését meghaladó ábrázolási formák, átlényegítés, 

absztrakció. 

 

13.3.2 Népművészeti alapismeretek         6 óra/5 

óra 

A néprajz és a népművészet alapfogalmai. 

Az ábrázolás különböző technikái. 

 

13.3.3 Szaktörténet        26 óra/30 

óra 

Szakmatörténeti alapok. 

Jelentős alkotók, kiemelkedő alkotások. 
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Időszaki kiállítások, kortárs alkotók. 

A színek törvényszerűségei és kifejezőereje. 

Fény-árnyék viszonyok megjelenítése, kontraszthatások – a tónusképzés 

lehetőségei. 

Az ábrázolás különböző technikái. 

 

13.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Iskolai tanműhely. 

 

13.5 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

13.5.1 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x  

1.2. kiselőadás  x   

1.3. megbeszélés  x x  

1.4. szemléltetés   x  

1.5. projekt  x x  

1.6. kooperatív tanulás  x   

1.7. szimuláció   x  

1.8. házi feladat x    

1.9. egyéb x x x  

 

13.5.2 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x  

1.2. Információk önálló rendszerezése x    

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Leírás készítése x    
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2.2. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x   

3. Képi információk körében     

3.1. XY rajz készítése leírásból x    

3.2. XY rajz készítés tárgyról x    

3.3. XY rajz kiegészítés x    

4. Komplex információk körében     

4.1. Elemzés készítése tapasztalatokról x    

4.2. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
  x  

4.3. Utólagos szóbeli beszámoló  x   

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x   

5.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x x  

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Műveletek gyakorlása x    

6.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
 x   

 

13.6 A tantárgy értékelésének módja 

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.” 

 

 

14. Szakrajz gyakorlat tantárgy           

140 óra/144 óra* 
 * 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

14.1A tantárgy tanításának célja 

A tárgyat sikeresen elvégző tanuló elképzeléseit, koncepcióját szabadkézi rajzban, 

vázlatokban, műszaki rajzban  ill. digitális eszközöket használva képes 

megjeleníteni. Képes továbbá kiállítást tervezni, rendezni, digitális prezentációt 

készíteni. 

 

14.2Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Művészettörténet, fotótörténet. 

 

14.3 Témakörök 

 

14.3.1 Ábrázolási gyakorlat      63 óra/62 óra 

A színek törvényszerűségei és kifejezőereje. 

Fény-árnyék viszonyok megjelenítése, kontraszthatások – a tónusképzés 

lehetőségei. 

Az ábrázolás különböző technikái. 



 

883 

 

Az emberi test felépítése, anatómiai szerkezete, arányai, mozgása. 

Különböző kompozíciók alkotása, montázs, kollázs, kevert és egyedi technikák 

alkalmazása. 

Analóg és digitális képalkotó eszközök alkalmazása, számítógépes 

képfeldolgozás módja. 

A látvány egyszerű rögzítését meghaladó ábrázolási formák, átlényegítés, 

absztrakció. 

 

14.3.2 Szakrajz gyakorlat       63 óra/62 

óra 

A komponálás szabályai. 

Fény-árnyék viszonyok megjelenítése, kontraszthatások – a tónusképzés 

lehetőségei. 

Egyszerű geometrikus formák és térelemek megjelenítése. 

A térábrázolás geometriai rendszerei. 

A látvány egyszerű rögzítését meghaladó ábrázolási formák, átlényegítés, 

absztrakció. 

Analóg és digitális képalkotó eszközök alkalmazása, számítógépes 

képfeldolgozás módja. 

 

14.3.3 Kiállítás, installáció, prezentáció-készítés gyakorlat  14 óra/20 

óra 

A színek törvényszerűségei és kifejezőereje. 

Különböző kompozíciók alkotása, montázs, kollázs, kevert és egyedi technikák 

alkalmazása. 

Kiállítás, installáció, prezentáció készítésének módja. 

 

14.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Iskolai tanműhely, ill. iskolai rendszerű szakképzés esetén a szakképzési kerettanterv 

határozza meg. 
 

14.5 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

14.5.1 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x x x  

1.2. kiselőadás  x   

1.3. megbeszélés x x x  

1.4. szemléltetés   x  
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1.5. projekt   x  

1.6. kooperatív tanulás  x   

1.7. szimuláció   x  

1.8. házi feladat x    

1.9. egyéb x x x  

 

 

14.5.2 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én
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so
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rt
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tá
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- 

k
er
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1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x  

1.2. Információk önálló rendszerezése x    

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Leírás készítése x    

2.2. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x   

3. Képi információk körében     

3.1. szakrajz készítése leírásból x    

3.2. szakrajz készítés tárgyról x    

3.3. szakrajz kiegészítés x    

4. Komplex információk körében     

4.1. Elemzés készítése tapasztalatokról x    

4.2. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
  x  

4.3. Utólagos szóbeli beszámoló  x   

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x   

5.2. Csoportos helyzetgyakorlat   x  

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Műveletek gyakorlása x    

6.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
 x   

 

14.6 A tantárgy értékelésének módja 
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„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.” 
 

15. A 10040-12 azonosító számú, Az optikai- és finommechanikai cikkek 

értékesítésének gyakorlata megnevezésű szakmai követelménymodulhoz 

tartozó tantárgyak és témakörök oktatása  

a) Fejlesztendő kompetenciák 

10040-12 Az optikai- és finommechanikai cikkek 

értékesítésének gyakorlata 

Anyag- és áruismeret 
Értékesítési ismeretek 

gyakorlat 
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FELADATOK 

Felméri a vevő igényeit az új szemüvegével 

kapcsolatban 
    x x x 

Tájékozódik a vásárló meglévő 

szemüveglencséjének optikai adatairól, 

típusáról, annak felületkezeléseiről 

    x x x 

Segíti az optikailag legmegfelelőbb 

szemüveglencse és szemüvegkeret kiválasztását 
    x x x 

A kiválasztott szemüvegkerethez és a 

dioptriához megfelelő lencséket, 

felületkezeléseket ajánl 

    x x x 

A kiválasztott szemüvegkeretet archoz igazítja 

és a megfelelő jelöléseket a lencsén elvégzi 
    x x x 

Megállapítja a megrendelt lencse optimális 

átmérőjét 
    x x x 

Tájékoztatást ad a szemüvegkeret és a lencsék 

árairól, kedvezményeket, akciókat ajánl 
    x x x 

Fizetéskor igény szerint nyugtát, számlát készít     x x x 

Felveszi a megrendelést, kitölti a munkalapot és 

a rendelő nyomtatványokat 
    x x x 
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Tájékoztatja a vásárlót a szemüveg 

elkészülésének időpontjáról 
    x x x 

A megrendelt szemüveg mellé pótszemüveget 

ajánl 
    x x x 

Tájékoztatja a vevőt a javítás áráról, az esetleges 

egyéb lehetőségekről 
    x x x 

Tájékoztatást ad a szemüvegkeretek 

alkatrészeinek jellemzőiről 
    x x x 

Megfelelő távolságokra elvégezteti a látáspróbát     x x x 

Felhívja a figyelmet a szemüveg helyes 

használatára és karbantartására 
x    x x x 

Kiegészítő termékeket ajánl     x x x 

Tájékoztatást ad a kontrollvizsgálatról, illetve 

ismételt rendelhetőségről 
    x x x 

Bemutatja a távcsövek működését, használatát  x      

Bemutatja a mikroszkópok működését, 

használatát 
 x      

Hőmérőt, barométert, higrométert forgalmaz, 

ajánl 
  x     

Bemutatja a képnagyító eszközök működését, 

használatát 

 x  x    

Tájékoztatást ad a kontaktlencse alapanyagokról, 

típusokról és azok előnyös tulajdonságairól 
x       

Vényre kontaktlencsét, kontaktlencse folyadékot 

és egyéb addicionális terméket ajánl 
x       

Betanítja a kontaktlencse felhelyezését és 

levételét kontaktológus felügyeletével, szakszerű 

tanácsot ad a tárolásra, tisztításra vonatkozóan 

x     x  

SZAKMAI ISMERETEK 

Szemüvegvény, a szemüveg adatainak, 

típusának értelmezése 
x       

A szemüveglencse kiválasztásához szükséges 

optikai szempontok 
x       

A szem védelmét biztosító szemüvegek, 

napvédő lencsék jellemzői 
x       

A szemüvegek helyes használatának, 

karbantartásának szabályai 
x       

A szemüvegkeretek kiválasztásához szükséges 

optikai szempontok 
x       

Alkatrészek jellemzői x       

A vevőfogadás módja     x   

A vevői igény felmérésének módja     x   

A vevő tájékoztatásának formái      x x 
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Optikai mérések, jelölések menete, archoz 

igazítás módjai 
x     x  

A rendelés felvételének menete     x x x 

A szemüvegvény alapján a lencse feljelölése, 

dioptria ellenőrzése 
x    x x x 

Az elkészült szemüveg adaptálása x    x x x 

Látás ellenőrzésének módjai megfelelő 

távolságokra 

x    x x x 

A távcsövek működése, kezelése  x      

A Kepler, a Galilei és a Newton távcsövek főbb 

jellemzői és az optikai rendszerük kialakítása 
 x      

A mikroszkóp működése és kezelése  x      

A mikroszkóp főbb jellemzői és optikai 

rendszerének kialakítása 
 x      

A hőmérő, a barométer és a higrométer főbb 

jellemzői, működése 
  x     

A diavetítő, az írásvetítő és a projektor főbb 

jellemzői, működése 
   x    

A diavetítő, az írásvetítő és a projektor optikai 

rendszerének kialakítása 
   x    

Kontaktlencsék alapanyagai és azok jellemzői x       

Kontaktlencsék típusai x       

Kontaktlencsék élettartamuk, viselési szabályai x       

Kontaktlencsék gyártástechnológiája x       

Kontaktlencsék ápolásának, tárolásának 

szabályai 

x       

Kontaktlencse használata, és betanításának 

menete 
x       

Addicionális termékek x x x x x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szakmai magyar és idegen nyelvű hallott szöveg 

megértése 
x x x x x x x 

Szakmai magyar és idegen nyelvű 

beszédkészség 
x x x x x x x 

Szakmai jelképek értelmezése x x x x x x x 

Látszerészipari eladásnál szükséges eszközök 

használatának képessége 
x x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Precizitás x x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség     x x x 



 

888 

 

Meggyőzőkészség     x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Problémamegoldás, hibaelhárítás     x x x 

Figyelem megosztás     x x x 

 

16. Anyag- és áruismeret  tantárgy           

48 óra/48 óra+48 óra* 
 * 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

16.1A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék a látszerész és fotócikk-

kereskedelem tevékenységéhez kapcsolódó alapanyagokat, illetve árukat. 

Legyenek képesek a vevő igényihez legjobban illeszkedő és a szakmai 

előírásoknak megfelelő anyagok, áruk kiválasztására és alkalmazására. 

 

16.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

16.3 Témakörök 

 

16.3.1 Szemüvegek, kontaktlencsék          12 óra/12 óra+ 48 óra 

Szemüvegvény, a szemüveg adatainak, típusának értelmezése. 

A szemüveglencse kiválasztásához szükséges optikai szempontok. 

A szem védelmét biztosító szemüvegek, napvédő lencsék jellemzői. 

A szemüvegek helyes használatának, karbantartásának szabályai. 

A szemüvegkeretek kiválasztásához szükséges optikai szempontok. 

Alkatrészek jellemzői. 

A szemüvegvény alapján a lencse feljelölése, dioptria ellenőrzése. 

Az elkészült szemüveg adaptálása. 

Kontaktlencsék alapanyagai és azok jellemzői. 

Kontaktlencsék típusai. 

Kontaktlencsék élettartamuk, viselési szabályai. 

Kontaktlencsék gyártástechnológiája. 

Kontaktlencsék ápolásának, tárolásának szabályai. 

Kontaktlencse használata, és betanításának menete. 

Addicionális termékek. 

Látás ellenőrzésének módjai megfelelő távolságokra. 

 

16.3.2 Mikroszkóp, távcső      12 óra/12 óra 

A mikroszkóp működése és kezelése. 

A mikroszkóp főbb jellemzői és optikai rendszerének kialakítása. 

A távcsövek működése, kezelése. 
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A Kepler, a Galilei és a Newton távcsövek jellemzői, optikai rendszerük. 

 

16.3.3 Hőmérő, barométer, higrométer    12 óra/12 óra 

A hőmérő főbb jellemzői, működése. 

A barométer főbb jellemzői, működése. 

A higrométer főbb jellemzői, működése. 

 

16.3.4 Diavetítő, írásvetítő, projektor     12 óra/12 

óra 

A diavetítő, az írásvetítő és a projektor főbb jellemzői, működése. 

A diavetítő, az írásvetítő és a projektor optikai rendszerének kialakítása. 

 

16.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 

 

16.5 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

16.5.1 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x x x - 

1.2. elbeszélés x x x - 

1.3. kiselőadás x x x - 

1.4. megbeszélés x x x - 

1.5. vita x x x - 

 

16.5.2 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 
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s 
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- 
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1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x x x - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x x - 

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása x x x - 
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jegyzeteléssel 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése x x x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x x x - 

2.2. Leírás készítése x x x - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x x x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása x x x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x x x - 

 

16.6 A tantárgy értékelésének módja 

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.” 

 

 

17. Értékesítési ismeretek gyakorlat tantárgy      

112 óra/112 óra*+ 16 óra 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

17.1A tantárgy tanításának célja 

A tanulók a tantárgy ismereteinek elsajátításával legyenek képesek a 

gyakorlatban is használni az értékesítési ismereteket. Képesek legyenek a vevők 

megfelelő fogadására, képesek legyenek a vevői igények kellő mélységű 

felmérésére a szakmai előírásokkal való összeegyeztetésére. Legyenek képesek 

kielégítő módon tájékoztatni a vevőket, illetve megfelelő legyen a vevővel való 

kommunikációs készségük, képességük. 

17.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

17.3 Témakörök 

 

17.3.1 Vevőfogadás, igényfelmérés             37 óra/37 óra+  5 

óra 

A vevőfogadás módja. 

A vevői igény felmérésének módja. 

Optikai mérések, jelölések menete, archoz igazítás módjai. 
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A rendelés felvételének menete. 

Optikai mérések, jelölések, archoz igazítás (ÖGY). 

Rendelésfelvétel (ÖGY). 

 

17.3.2 Vevők tájékoztatása               37 óra/37 óra+ 5 óra 

A vevő tájékoztatásának formái. 

Szakmai ismeretek átadása. 

Reklamációk kezelése. 

Vevőtájékoztatás (ÖGY). 

Reklamációk kezelése (ÖGY). 

 

17.3.3 Vevővel való kommunikáció   38 óra/38 óra+ 6 óra 

Asszertív kommunikáció. 

Kommunikációs csatornák. 

Kommunikációs korlátok. 

Kommunikációs technikák (ÖGY). 

Verbális és nem verbális kommunikáció (ÖGY). 

 

17.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

17.5A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

17.5.1 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x    

1.2. elbeszélés x    

1.3. kiselőadás x    

1.4. megbeszélés  x x  

1.5. vita  x x  

1.6. szemléltetés   x  

1.7. szimuláció   x  

1.8. szerepjáték  x   

 

17.5.2 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 
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 6. pont lebontása, 

pontosítása) 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x x x - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x x - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése x x x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x x x - 

2.2. Leírás készítése x x x - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x x x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása x x x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x x x - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
x x x - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
x x x - 

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése x x x - 

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x x x - 

4.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
x x x - 

4.4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
x x x - 

4.5. Utólagos szóbeli beszámoló x x x - 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
x x x - 

5.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
x x x - 

5.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
x x x - 

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat x x x - 

5.5. Csoportos versenyjáték x x x - 
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17.6 A tantárgy értékelésének módja 

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.” 

 

18. A 10041-12 azonosító számú, Szemészeti és optikai alapok 

megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és 

témakörök oktatása  

a) Fejlesztendő kompetenciák 

10041-12 Szemészeti és optikai alapok 

Szemészeti és optikai alapok  
Szemészeti és optikai 

gyakorlat 
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FELADATOK 

Ismeri a leggyakoribb szemészeti 

elváltozásokat és megbetegedéseket 
x x      

Tájékoztatást ad az ametrópiák és a 

presbiópia jellemzőiről, a látásra gyakorolt 

hatásáról és a korrigálásuk lehetőségeiről 

x x   x   

Megfelelő távolságokra elvégezteti a 

látáspróbát, értelmezi és ellenőrzi a vényen 

lévő adatok teljességét, pontosságát 

 x   x   

Ellenőrzi az elkészült látásjavító eszköz 

megfelelőségét 
     x  

Bemutatja a látássegítő eszközök 

használatát 
     x  

Tájékoztatást ad az optikai testek 

jellemzőiről és képalkotásáról 
  x x   x 

Tájékoztatást ad a szemüveglencsék 

képalkotásáról és a lencserendszerek 

működéséről 

     x  

SZAKMAI ISMERETEK 

Az emberi szem és egyes részeinek 

felépítése és működése 
x       

A látás folyamata  x      
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A legfontosabb szembetegségek x       

Az optometriához kapcsolódó általános 

egészségügyi szabályok 
x       

A fiziológiai optika alapvető törvényei, az 

emberi szem optikai jellemzői 
 x x     

Az alkalmazkodás, a konvergencia és a 

felbontóképesség jellemzői 

x x      

A látásélesség (Visus) fogalma 
x x      

A binokuláris látás 
    x   

Az adaptáció  x      

A fénytörési rendellenességek és azok 

korrigálásának lehetőségei 
  x  x   

A látószerv vizsgálatára alkalmas 

módszerek és eszközök 
x x    x  

Látás ellenőrzésének módjai megfelelő 

távolságokra 
 x    x  

A szemüvegvény adatai       x 

A szemüveg jellemző adatai, és azok 

jelentése 
     x x 

A kontaktlencse jellemző adatai, és azok 

jelentése 
     x x 

Látássegítő eszközök jellemzői, használatuk      x x 

A fény keletkezése, terjedése, elnyelődése    x    

A fény visszaverődése és törése    x    

Síkpárhuzamos lemez és prizmák optikai 

jellemzői 
   x x   

A színbontás jelensége, illetve a színbontás 

korrigálása 
   x x   

Síktükör jellemzői és képalkotása    x x   

Gömbtükrök és aszférikus tükrök jellemzői 

és képalkotása 
   x x   

Szférikus, tórikus, aszférikus, többfókuszú 

és lentikuláris lencsék jellemzői 
   x x   

Vastaglencsék jellemzői    x   x 

Képalkotások geometriai szerkesztése és 

matematikai számítása 
   x    

Lencserendszerek jellemzői       x 

Fényrekeszek jellemzői      x x 

Leképzési hibák és korrigálásuk lehetőségei     x   

A fény hullámtermészete, fényelhajlás,   x     
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interferencia, polarizáció jellemzői 

Fotometriai egységek   x     

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x x x 

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése x x x x x x x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x x x x x x x 

Szakmai idegen nyelvű beszédkészség x x x x x x x 

Szakmai idegen nyelvű hallott szöveg 

megértése 

x x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Precizitás x x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség x x x x x x x 

Meggyőzőkészség x x x x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Problémamegoldás, hibaelhárítás x x x x x x x 

Figyelem megosztás x x x x x x x 
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19. Szemészeti és optikai alapok tantárgy            

80 óra/80 óra*+ 48 óra  
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

19.1 A tantárgy tanításának célja 

A tanuló rendelkezzen alapvető és a munkája elvégzéséhez szükséges 

ismeretekkel az emberi szem és annak felépítéséről. Legyen tisztában a látás 

folyamatával. Ismerje a leggyakoribb szembetegségeket, legyen képes elvégezni a 

látáspróbákat. Legyen tisztában a látássegítő és látásjavító eszközökkel. 

 

19.2Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

19.3Témakörök  

 

19.3.1 Az emberi szem     20 óra/20 óra+ 12 óra 

Az emberi szem anatómiája: a szemgolyó, a látóideg és a járulékos szervek. 

A külső rostos burok felépítése és szerepe. 

A középső eres burok felépítése és szerepe. 

A csarnokzug felépítése és szerepe. 

A retina rétegei, az egyes rétegek szerepe. 

A retina egyes területeinek részvétele a látás folyamatában. 

A csapok és a pálcikák működése. 

A szemlencse jellemzői és anatómiai felépítése. 

Az üvegtest felépítése. 

A látóideg és a központi idegrendszer kapcsolatai. 

A külső szemizmok szerepe, és tapadásai a szemgolyón. 

A szemhéjak és a kötőhártya felépítése és szerepe. 

A könnytermelő és a könnyelvezető szervek felépítése és működése. 

A szemgödör anatómiai képletei. 

Az emberi szem színérzékenysége nappali, átmeneti és éjszakai fényviszonyok. 

 

19.3.2 A látás folyamata     20 óra/20 óra+ 12 óra 

A látás folyamata. 

A látásélesség (Visus) fogalma. 

Az emberi szem törőközegei, és azok optikai hatása. 

A szaruhártya optikai hatása. 

A szemlencse optikai hatása alkalmazkodásmentes esetben. 

A szemlencse optikai hatása maximális alkalmazkodás esetén. 

Az emberi szem felbontóképessége. 

A látóélesség fogalma, mérési lehetőségei. 

A nemzetközi visus szabványrendszerek. 

A látóélesség változása a retina különböző területein. 
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Az akkomodáció és a konvergencia fogalma és kapcsolata. 

A relatív akkomodációs szélesség fogalma. 

A látótér fogalma. Jellegzetes látótérkiesések. 

A binokuláris látás szintjei, az egyes szintek jellemzői. 

Az amblyopia fogalma, kialakulásának okai, korrekciós lehetőségei. 

A horopter fogalma és szerepe. 

A színlátás és a fényérzés folyamata. 

 

19.3.3 Fénytani alapismeretek    20 óra/20 óra+ 12 óra 

A fény keletkezése és terjedése. 

A fény terjedési sebessége. 

A különböző optikai közegek hatása a terjedési sebesség nagyságára. 

A törésmutató fogalma: abszolút-, és relatív törésmutató. 

A fényvisszaverődés törvényei. 

A fénytörés törvényei. 

A teljes visszaverődés jelensége és gyakorlati jelentősége. 

Az optikai úthossz fogalma, a Fermat-elv. 

A színbontás jelensége, illetve a színbontás korrigálása. 

A fény hullámtermészete, a hullámok fizikai jellemzői, a Huygens-Fresnel-elv. 

A fényelhajlás jelenség és gyakorlati alkalmazása, a Poison-féle folt kialakulása. 

Az optikai rés illetve az optikai rács képalkotása. 

Az optikai leképzés hullámoptikai elve, a felbontóképesség. 

Hullámok találkozása, az interferencia kialakulása, feltételei és speciális esetei. 

Fényinterferencia vékony lemezek esetén. 

A reflexiócsökkentő réteg működése. 

A polarizáció jelensége és gyakorlati alkalmazása. 

Az anizotróp anyagok jellemzői és polarizáló hatásuk. 

A polárszűrő jellemzői. 

Az elektromágneses hullámok jellemzői és fizikai leírása. 

Az elektromágneses színkép tartományai és azok jellemzői. 

A fényerősség, a fényáram, a megvilágítási erősség. 

A felületi világosság jelentése, mértékegysége és matematikai képletei. 

A színek fizikai jellemzői és csoportosítása. 

A színkeverés típusai és azok jellemzői. 

A fény, mint sugárzás. 

Az emisszió és az abszorpció fogalma és jellemzői. 

A színhőmérséklet fogalma és gyakorlati alkalmazása. 

A színképelemzések jelentősége. 

Atomok gerjesztése, a fényelektromos hatás. 

Lézerek működése. 
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19.3.4 Optikai testek              20 óra/20 óra+ 12 óra 

A síktükör típusai: első-, és hátsóoldalú tükrök 

A síktükör képalkotása és gyakorlati alkalmazása. 

A síkpárhuzamos lemez jellemzői. 

A fénysugár eltolódásának számítása síkpárhuzamos lemez esetén. 

A prizmák jellemzői, a fénysugár elforgatásának számítása prizmák esetén. 

Reflexiós prizmák és gyakorlati alkalmazásuk. 

A prizmák színbontása. 

Az akromatizálás módszere. 

Az Abbe-szám fogalma és jelentése. 

Az ék optikai hatása és alkalmazásának lehetőségei. 

A homorú gömbtükör jellemzői és képalkotása. 

A képalkotási esetek szerkesztése. 

A leképzési törvény, a lineáris nagyítás és a szögnagyítás matematikai képletei. 

A homorú gömbtükör képalkotási eseteinek kiszámítása. 

A domború gömbtükör jellemzői és képalkotása. 

A domború gömbtükör képalkotási esetének kiszámítása. 

Az aszférikus tükrök jellemzői, képalkotása és gyakorlati alkalmazhatósága. 

 

19.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 

 

19.5 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

19.5.1 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x    

1.2. elbeszélés x    

1.3. kiselőadás x    

1.4. megbeszélés  x   

1.5. vita  x x  

1.6. szemléltetés   x  
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19.5.2 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x x   

2.2. Leírás készítése x    

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x    

2.4. Tesztfeladat megoldása x    

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x    

 

19.6 A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
 

 

20. Szemészeti és optikai gyakorlat tantárgy          

320 óra/320 óra* 
       * 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

20.1A tantárgy tanításának célja 

A tanuló sajátítsa el a szemészeti (szembetegségek, látáspróbák, látássegítő, 

látásjavító eszközök) és optikai tudáshoz (lencsék lencserendszerek) kapcsolódó 

alapvető gyakorlati ismereteket. 
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20.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

20.3 Témakörök 

 

20.3.1 Szembetegségek, látáspróbák            107 óra/107 

óra 

A szemhéjak és a kötőhártya leggyakoribb betegségei. 

A könnytermelő és a könnyelvezető szervek leggyakoribb betegségei. 

A külső szemizmok működési zavarai. 

A szaruhártya leggyakoribb betegségei. 

A középső eres burok leggyakoribb betegségei. 

A szemlencse betegségei. 

A szürkehályog. 

A retina és a látóideg betegségei. 

A glaucoma jellemzői és a látótérre gyakorolt hatása. 

A szemészeti egészségügyi szabályok, szemészeti elsősegélynyújtás (ÖGY). 

A vakság és a csökkentlátás fogalma. 

Az optometriához kapcsolódó általános egészségügyi szabályok. 

A fénytörési rendellenességek és azok korrigálásának lehetőségei (ÖGY). 

A látószerv vizsgálatára alkalmas módszerek és eszközök. 

Látás ellenőrzésének módjai megfelelő távolságokra (ÖGY). 

 

20.3.2 Látássegítő, látásjavító eszközök           107 óra/107 óra 

A szemüvegvény adatai. 

A szemüveg jellemző adatai, és azok jelentése. 

A kontaktlencse jellemző adatai, és azok jelentése. 

Látássegítő eszközök jellemzői, használatuk (ÖGY). 

 

20.3.3 Lencsék, lencserendszerek            106 óra/106 óra 

Vékony szférikus lencsék jellemzői, és geometriai sajátosságai. 

A vékony szférikus lencsék törőerejének és fókusztávolságának meghatározása. 

Vékony gyűjtőlencsék képalkotási eseteinek szerkesztése és számítása. 

Vékony szórólencsék képalkotási eseteinek szerkesztése és számítása. 

Hengeres, tórikus, aszférikus, többfókuszú és lentikuláris lencsék jellemzői. 

Hengeres, tórikus, aszférikus, többfókuszú és lentikuláris lencsék képalkotása. 

Vastag lencsék jellemzői. 

A fősíkok fogalma, jelentősége és elhelyezkedése. 

Vastag lencsék törőerejének meghatározása geometriai és optikai adatokból. 

Vastag lencsék fókusztávolságának meghatározása geometriai, optikai 

adatokból. 
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Képalkotások geometriai szerkesztése és matematikai számítása (ÖGY). 

Lencserendszerek jellemzői. 

Két tagból álló lencserendszer eredő törőerejének, fókusztávolságának 

meghatározása. 

A két tagból álló lencserendszer speciális esetei. 

A fényrekeszek jellemzői, és hatásuk az áthaladó fény mennyiségére. 

A felbontóképességre, a mélységélességre és a képmezőre. 

Az ideális optikai leképzés feltétele illetve speciális teljesülése. 

A szférikus aberráció kialakulása. 

A leképzési hiba jellemzői és korrigálása (ÖGY). 

A kóma kialakulása, és a leképzési hiba jellemzői és korrigálása (ÖGY). 

Az asztigmatizmus kialakulása. 

A leképzési hiba jellemzői és korrigálása (ÖGY). 

A képmezőhajlás kialakulása, és a leképzési hiba jellemzői és korrigálása (ÖGY). 

A képtorzítás kialakulása, és a leképzési hiba jellemzői és korrigálása (ÖGY). 

A kromatikus aberráció kialakulása. 

A leképzési hiba jellemzői és korrigálása (ÖGY). 

Magasabb rendű aberrációk és korrigálási lehetőségei (ÖGY). 

Leképzési hibák és korrigálásuk lehetőségei (ÖGY). 

Fotometriai egységek. 

 

20.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 

 

20.5 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

20.5.1 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x    

1.2. elbeszélés x    

1.3. kiselőadás x    

1.4. megbeszélés  x   

1.5. vita  x x  

1.6. szemléltetés   x  
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20.5.2 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x   - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x   - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x   - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x   - 

1.6. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x   - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x   - 

2.2. Leírás készítése x   - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x   - 

2.4. Tesztfeladat megoldása x   - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x   - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
x   - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
x   - 

3. Komplex információk körében     

3.1. Esetleírás készítése x   - 

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x   - 

3.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
x   - 

3.4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
x   - 

3.5. Utólagos szóbeli beszámoló x   - 

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x x - 

4.2. Információk rendszerezése  x x - 
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mozaikfeladattal 

4.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x x - 

5. Gyakorlati munkavégzés körében     

5.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
x x   

5.2. Műveletek gyakorlása x    

5.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
x    

6. Vizsgálati tevékenységek körében     

6.1. Technológiai próbák végzése x    

6.2. Technológiai minták elemzése x    

6.3. Geometriai mérési gyakorlat x x   

6.4. Anyagminták azonosítása x    

7.5. Tárgyminták azonosítása x    

 

20.6 A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

21. A 10042-12 azonosító számú, A szemüvegkészítés gyakorlata 

megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és 

témakörök oktatása 

a) Fejlesztendő kompetenciák 

10042-12 A szemüvegkészítés gyakorlata 

Szemüvegkészítés  
Szemüvegkészítés 

gyakorlata 

S
ze

m
ü

v
eg

le
n

cs
ék

 

S
ze

m
ü

v
eg

k
er

et
ek

 

S
ze

m
ü

v
eg

k
és

zí
té

s 
I.

 

S
ze

m
ü

v
eg

k
és

zí
té

s 
II

. 

FELADATOK 

Tájékoztatást ad a szemüveglencse típusokról és 

alapanyagokról 
x  x  

Tájékoztatást ad a lehetséges színezésekről és 

felületkezelésekről 
x  x  

Tájékoztatást ad a szemüvegkeret típusokról és 

alapanyagokról 
x  x  

Formára csiszolja a kiválasztott lencséket x  x  

Speciális furatokat, nútot készít  x  x 

Keretbe foglalja a lencséket  x  x 
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Megtisztítja a szemüvegkeretet, szemüveglencsét   x x 

Elvégzi az alapbeállítást   x x 

Ellenőrzi az elkészített terméket   x x 

Megállapítja a javítás módját   x x 

Javítási munkát végez   x x 

Adaptálja a szemüveget optikai, anatómiai és esztétikai 

követelmények szerint 

  x x 

Betartja/betartatja a baleset-, munka-, tűzvédelmi, 

környezetvédelmi és minőségbiztosítási szabályokat, 

higiéniai előírásokat 

  x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A szemüveglencsék alapanyagai, optikai jellemzői x    

Szférikus, tórikus, aszférikus, többfókuszú és 

lentikuláris lencsék jellemzői 
x    

Az optikai leképezés hibái x    

Felületkezelések módjai, jellemzői   x  

Színezések módjai, jellemzői   x  

A szemüveglencsék gyártástechnológiája   x  

A felületkezelések gyártástechnológiája   x  

A színezések gyártástechnológiája   x  

Szemüvegkeretek alapanyagai és azok jellemzői  x   

Szemüvegkeretek típusai  x   

Szemüvegkeretek gyártástechnológiája    x 

Oldható és nem oldható kötések jellemzői és 

kivitelezésük 
   x 

Szemüvegvény, szemüveg adatainak, típusának 

értelmezése 
x  x  

A szemüvegkeretek kiválasztásához szükséges optikai 

szempontok 
 x  x 

Optikai mérések, jelölések menete, archoz igazítás 

módjai 
x  x  

A szemüvegvény alapján a lencse feljelölése, dioptria 

ellenőrzése 
x  x  

A keret formájára sablon készítése, a szemüveg 

elkészítése kézi csiszolóval 

 x  x 

Automata csiszolón a forma letapogatása, lencse 

centrálása 
  x  

Keret- és lencsetípustól függően formára csiszolás, 

lencsék színezése 
  x  

Az elkészült lencse keretbe helyezése, alapbeállítása, 

javítása 
   x 

Kész szemüveg ellenőrzésének menete szemüvegvény 

alapján 
  x x 
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Szemüvegkészítéshez szükséges perifériális gépek, 

berendezések használata 

  x x 

Baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok, 

higiéniai előírások 

  x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szakmai nyelvű hallott, és olvasott szöveg megértése x x x x 

Idegen nyelvű hallott, és olvasott szöveg megértése x x x x 

Szakmai magyar és idegen nyelvű beszédkészség x x x x 

Szemmérték, formaérzék, manualitás x x x x 

Látszerészipari műhelyben alkalmazott eszközök 

használata 
x x x x 

Látszerészipari eladásnál szükséges eszközök használata x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Precizitás x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség x x x x 

Meggyőzőkészség x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Problémamegoldás, hibaelhárítás x x x x 

Figyelem megosztás x x x x 

 

22. Szemüvegkészítés tantárgy                 

32 óra/32 óra* 
 * 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

22.1A tantárgy tanításának célja 

A tanulók sajátítsák el a szemüvegkészítés elméleti tudástárát. 

 

22.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

22.3 Témakörök 

 

22.3.1 Szemüveglencsék       16 óra/16 

óra 

Üveg alapanyagok kémiai összetétele, és fizikai jellemzői. 

Műanyag alapanyagok kémiai összetétele, és fizikai jellemzői. 

Az optikai alapanyagok jellemzői: törésmutató. 

Abbe-szám, sűrűség illetve az egyes jellemzők jelentése, értékhatárai és 

összefüggései. 

Normál-, és magas törésmutatójú üveg alapanyagok jellemzői. 

Normál-, és magas törésmutatójú műanyag alapanyagok jellemzői. 
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Az optikai leképzés hibái. 

Szférikus, tórikus, aszférikus, többfókuszú és lentikuláris lencsék jellemzői. 

Felületi reflexió, és a felületi reflexió összefüggése az alapanyag 

törésmutatójával. 

A reflexiócsökkentő réteg elmélete. 

Egy-, és többrétegű reflexiócsökkentő rétegek jellemzői. 

A maradékreflex jellemzői. 

Műanyag lencsék felületi keménységének növelési lehetőségei. 

Üveg alapanyagok színezhetősége. 

Műanyag alapanyagok színezhetősége. 

Az alapanyagában rétegzéssel, illetve diffúziós úton színezett lencsék jellemzői. 

Kontrasztfokozó és speciális színezések. 

Fényre sötétedő színezések. 

Fényre sötétedés az üveg alapanyagoknál. 

Fényre sötétedés a műanyag alapanyagoknál. 

A fényre sötétedő alapanyagok jellemzői és a fejlesztések hatásai. 

Az UV-sugárzás hatása a látásra. 

UV-védelem. 

Üveglencsék gyártástechnológiája: félkész termékek. 

Durvacsiszolás, finomcsiszolás, polírozás. 

Műanyaglencsék gyártástechnológiája: félkész termékek, csiszolás, polírozás. 

A széria-, és a receptúra gyártás összehasonlítása üveg és műanyag 

alapanyagok esetén. 

Üveg szférikus, tórikus, aszférikus, és lentikuláris lencsék félkész termékei. 

Üveg szférikus, tórikus, aszférikus, és lentikuláris lencsék gyártástechnológiája. 

Üveg bi- és trifokális lencsék félkész termékei és gyártástechnológiája. 

Üveg progresszív lencsék félkész termékei és gyártástechnológiája. 

Műanyag szférikus, tórikus, aszférikus, és lentikuláris lencsék félkész termékei. 

Műanyag szférikus, tórikus, aszférikus, és lentikuláris lencsék 

gyártástechnológiája. 

Műanyag bi- és trifokális lencsék félkész termékei és gyártástechnológiája. 

Műanyag progresszív lencsék félkész termékei és gyártástechnológiája. 

A Freeform gyártástechnológia. 

A Freeform lencsék előnyei. 

Prizmatikus lencsék gyártástechnológiája. 

Műanyag lencsék felületi keménységének növelése. 

Keménylakkozás technológiái. 

A reflexiócsökkentő réteg gyártástechnológiája üveg és műanyag lencsék esetén. 

A vákuum gőzölés. 

A lencseszínezés technológiái. 

Színek keverhetősége a műanyag lencsék színezése esetén. 

A különböző törésmutatójú műanyag lencsék színezhetősége. 
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A fényre sötétedő lencsék gyártástechnológiája. 

Minőségellenőrzés a lencsegyártásban. 

Csomagolástechnika és gravírozás. 

 

22.3.2 Szemüvegkeretek       16 óra/16 

óra 

Fém alapanyagok kémiai összetétele, és fizikai jellemzői. 

Az öntvény fogalma és előnyös tulajdonságai. 

A szemüvegkeret gyártásában használt legfontosabb fémek: a nikkel, réz, 

nemesfémek. 

Az acél és a titán fizikai jellemzői. 

Műanyag alapanyagok kémiai összetétele, és fizikai jellemzői. 

Fém szemüvegkeretek alkatrészeinek gyártástechnológiája. 

Korrózióálló bevonatok készítésének technológiái. 

Festés, díszítés a fém szemüvegkereteknél. 

Oldható és oldhatatlan kötések a fém szemüvegkereteknél. 

Lágyforrasztás, keményforrasztás és hegesztés technológiája és 

alkalmazhatósága a fém szemüvegkereteknél. 

Fém szemüvegkeretek összeállítása, végső megmunkálása. 

A fröccsöntés gyártástechnológiája, az így készült szemüvegkeret jellemzői. 

A fröccsöntött szemüvegkeretek gyártásának lépései. 

A mart szemüvegkeretek gyártástechnológiája, az így készült szemüvegkeret 

jellemzői. 

A mart szemüvegkeretek gyártásának lépései. 

Utólagos megmunkálások: élek eltávolítása, dobolás, polírozás. 

Oldható és oldhatatlan kötések a műanyag szemüvegkereteknél. 

Szegecselés és ragasztás technológiája. 

Műanyag szemüvegkeretek összeállítása, végső megmunkálása. 

Minőségellenőrzés a keretgyártásban. 

Csomagolástechnika. 

 

22.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 

 

22.5A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

22.5.1 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 
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1.1 magyarázat x    

1.2. elbeszélés x    

1.3. kiselőadás x    

1.4. megbeszélés  x   

1.5. vita  x x  

1.6. szemléltetés   x  

 

22.5.2 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Leírás készítése x    

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x    

2.4. Tesztfeladat megoldása x    

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x    

 

22.6 A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

 



 

909 

 

23. Szemüvegkészítés gyakorlata tantárgy    

       320 óra/320 óra*  
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

23.1A tantárgy tanításának célja 

A tanulók legyenek képesek szemüveget elkészíteni a gyakorlatban. 

 

23.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

23.3 Témakörök 

 

23.3.1 Szemüvegkészítés I.             160 óra/160 óra 

A szemüvegvény adatainak értelmezése, ellenőrzése (ÖGY). 

Kiválasztott lencsék manuális formára csiszolása (ÖGY). 

Műanyag lencsék felületi színezéssel való ellátása (ÖGY). 

Szemüveglencsék keretbe foglalása (ÖGY). 

Szemüvegkeret, szemüveglencsék megtisztítása (ÖGY). 

Alapbeállítások elvégzése (ÖGY). 

Az elkészített termék ellenőrzése (ÖGY). 

D-mérő, kézi csiszológép, fúrógép, damilozó, nútmaró, satu, keretmelegítő, 

kéziszerszámok, forrasztó, ultrahangos kerettisztító készülékek használata. 

Pd-léc, diteszt, tükör, keretmelegítő használata. 

Baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok, higiéniai előírások 

(ÖGY). 

 

23.3.2 Szemüvegkészítés II.             160 óra/160 óra 

A kiválasztott lencsék manuálisan és automatán való csiszolása (ÖGY). 

Speciális furatok, nútok készítése (ÖGY). 

A javítás módjának megállapítása, az ár, vevővel való közlése. 

A vevő tájékoztatása az egyéb lehetőségekről. 

Javítási munkák elvégzése. 

Szemüveg adaptálása, optikai, anatómiai és esztétikai követelmények szerint. 

A látássegítő eszközök használatának, kezelésének bemutatása (ÖGY). 

Megrendelés felvétele, munkalap kitöltése, vásárlót a szemüveg elkészülésének 

időpontjáról való tájékoztatás. 

Optikailag legmegfelelőbb szemüveglencse-típus kiválasztásának elősegítése. 

Optikailag legmegfelelőbb szemüvegkeret kiválasztásának elősegítése. 

A kiválasztott szemüvegkerethez és a dioptriához megfelelő lencsék ajánlása. 

A kiválasztott szemüvegkeret archoz igazítása. 

A megfelelő jelölések lencsén való elvégzése. 

A megrendelt lencse optimális átmérőjének megállapítása. 

A vásárló tájékoztatása a szemüveg elkészülésének várható időpontjáról. 

Automata csiszológép, D-mérő, kézi csiszológép használata (ÖGY). 
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Fúrógép, damilozó, nútmaró, satu használata (ÖGY). 

Keretmelegítő, kéziszerszámok, forrasztó használata (ÖGY). 

Ultrahangos kerettisztító készülékek használata (ÖGY). 

Pd-léc, diteszt, tükör, keretmelegítő használata (ÖGY). 

Baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok, higiéniai előírások. 

 

23.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 

 

23.5A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

23.5.1 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x    

1.2. elbeszélés x    

1.3. kiselőadás x    

1.4. megbeszélés  x   

1.5. vita  x x  

1.6. szemléltetés   x  

 

23.5.2 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x   - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x   - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x   - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x   - 

1.6. Információk önálló rendszerezése x   - 
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1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x   - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x   - 

2.2. Leírás készítése x   - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x   - 

2.4. Tesztfeladat megoldása x   - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x   - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
x   - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
x   - 

3. Komplex információk körében     

3.1. Esetleírás készítése x   - 

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x   - 

3.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
x   - 

3.4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
x   - 

3.5. Utólagos szóbeli beszámoló x   - 

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
 x  - 

4.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

5. Gyakorlati munkavégzés körében     

5.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
x    

5.2. Műveletek gyakorlása x    

5.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
x    

6. Vizsgálati tevékenységek körében     

6.1. Technológiai próbák végzése x    

6.2. Technológiai minták elemzése x    

6.3. Geometriai mérési gyakorlat x    

6.4. Anyagminták azonosítása x    

6.5. Tárgyminták azonosítása x    

 

23.6 A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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II. KERESKEDELEM – MARKETING, ÜZLETI ADMINISZTRÁCIÓ SZAKMACSOPORT 

 

A. Kereskedő – 54 341 01 

 

1. A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési kerettanterv         

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,  

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,  

valamint      

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,  

– az 54 341 01 Kereskedő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit 

tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet alapján készült. 

     

 

2. A szakképesítés alapadatai 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 17. Kereskedelem-marketing, üzleti 

adminisztráció 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  XXVI. Kereskedelem 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 60% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 40% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

 

3. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga  

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

4. Szakképzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok  

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Ögy  160 óra  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2268 óra  2540 óra 
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5. Szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti 

óraszáma évfolyamonként 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés 

közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

1/13. 

ögy 

2/14. 

heti 

óraszám 
heti óraszám 

e gy e gy 

11500-12  

Munkahelyi egészség 

és biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
0,5     

11499-12  

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.    0,5+0,5  

11498-12  

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.    2  

10032-12  

Marketing 

A marketing alapjai 3     

Marketing a gyakorlatban  1 20   

11508-12 

Az áruforgalom 

tervezése, irányítása, 

elemzése 

Az üzleti tevékenység 

tervezése, elemzése 
11    2 

Vezetési ismeretek 1     

Üzleti tevékenység a 

gyakorlatban 
 5 80   

11507-12 

Az áruforgalom 

lebonyolítása 

Áruforgalom 5,5     

Áruforgalom gyakorlata  4 60   

10033-12 

A vállalkozások 

működtetése 

Vállalkozási ismeretek    4  

Vállalkozási ismeretek 

gyakorlat 
    2 

10025-12 

A kereskedelmi egység 

működtetése 

A működtetés szabályai    4  

A működtetés szabályai 

gyakorlat 
    2 

10031-12 

A főbb árucsoportok 

forgalmazása 

Áruismeret- és forgalmazás    7,5+0,5  

Értékesítési gyakorlat     7 

Értékesítés idegen nyelven    2  

Alkalmazott informatika  1    

Felzárkóztató idegen nyelvi képzés  2    

Osztályfőnöki 1   1  

összes óra 21+1 10+3 
160 

20+2 11+2 

összes óra 35 35 
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6. A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és 

témakörök óraszáma évfolyamonként 

Szakmai 

követelmény-

modul 

Tantárgyak,  
témakörök 

Ágazati szakközépiskolai 

képzés óraszáma a 

közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

szakképzés 

óraszáma 

2/14. 

A 

szakképzés 

összes 

óraszáma 1/13. 

e gy ögy e gy   

1
1
5
0
0
-1

2
  

M
u
n
k
ah

el
y
i 

eg
és

zs
ég

 é
s 

b
iz

to
n
sá

g
 Munkahelyi egészség és 

biztonság 
18     18 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
4     4 

Munkahelyek kialakítása 4     4 

Munkavégzés személyi 

feltételei 
2     2 

Munkaeszközök 

biztonsága 
2     2 

Munkakörnyezeti 

hatások 
2     2 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 
4     4 

1
1
4
9
9
-1

2
  

F
o
g
la

lk
o
zt

at
ás

 I
I.

 

Foglalkoztatás II.    16+ 16  16+16 

Munkajogi 

alapismeretek 
   4+4  4+4 

Munkaviszony létesítése    4+4  4+4 

Álláskeresés    4+4  4+4 

Munkanélküliség    4+4  4+4 

1
1
4
9
8

-1
2
  

F
o
g

la
lk

o
zt

at
ás

 I
. 

(é
re

tt
sé

g
ir

e 
ép

ü
lő

 

k
ép

zé
se

k
 e

se
té

n
) Foglalkoztatás I.    64  64 

Nyelvtani rendszerezés 1    8  8 

Nyelvtani rendszerezés 2    8  8 

Nyelvi készségfejlesztés    24  24 

Munkavállalói szókincs    24  24 

1
0
0
3
2
-1

2
  

M
ar

k
et

in
g

 

A marketing alapjai 108     108 

Marketing alapismeretek 

I. 
54     54 

Marketingkommunikáció 

I. 
54     54 

Marketing a 

gyakorlatban 
 36 20   56 

Marketing alapismeretek 

II. 
 18 20   38 

Marketingkommunikáció  18    18 
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II. 
1
1
5
0
8

-1
2
  

A
z 

ár
u

fo
rg

al
o
m

 t
er

v
ez

és
e,

 i
rá

n
y
ít

ás
a,

 e
le

m
zé

se
 

Az üzleti tevékenység 

tervezése, elemzése 
396    64 396+64 

Az áruforgalom 

tervezése 
110    32 110+32 

Az üzleti tevékenység 

eredményessége, 

elemzése 

270    32 270+32 

Üzleti levelezés 16     16 

Vezetési ismeretek 36     36 

Vezetési alapismeretek I. 18     18 

Vezetési alapismeretek 

II. 
18     18 

Üzleti tevékenység a 

gyakorlatban 
 180 80   260 

Az üzleti tevékenység 

eredményessége, 

elemzése a gyakorlatban 

I. 

 72    72 

Az üzleti tevékenység 

eredményessége, 

elemzése a gyakorlatban 

II. 

 108 80   188 

1
1
5
0
7
-1

2
  

A
z 

ár
u

fo
rg

al
o
m

 l
eb

o
n
y
o
lí

tá
sa

 

Áruforgalom 198     198 

Általános áruismeret 

alkalmazása 
72     72 

Áruforgalmi 

tevékenységek 
126     126 

Áruforgalom 

gyakorlata 
 144 60   204 

Az áruforgalmi 

tevékenységek 

gyakorlata I. 

 54    54 

Az áruforgalmi 

tevékenységek 

gyakorlata II. 

 90 60   150 

1
0
0
3
3
-1

2
  

A
 v

ál
la

lk
o
zá

so
k
 m

ű
k
ö
d
te

té
se

 Vállalkozási ismeretek    128  128 

Vállalkozási 

alapismeretek 
   20  20 

A vállalkozás erőforrása 

és vagyona 
   27  27 

A vállalkozások 

személyi és tárgyi 

feltételei 

   27  27 

Vállalkozások 

gazdálkodása 
   27  27 

Az üzleti terv    27  27 
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Vállalkozási ismeretek 

gyakorlat 
    64 64 

Vállalkozási 

alapismeretek 
    8 8 

A vállalkozás erőforrása 

és vagyona 
    14 14 

A vállalkozások 

személyi és tárgyi 

feltételei 

    14 14 

Vállalkozások 

gazdálkodása14 
    14 14 

Az üzleti terv     14 14 

1
0
0
2
5
-1

2
  

A
 k

er
es

k
ed

el
m

i 
eg

y
sé

g
 m

ű
k
ö
d
te

té
se

 A működtetés szabályai    128  128 

Jogszabályok 

alkalmazása 
   34  34 

Pénzforgalmi előírások 

betartása 
   42  42 

Bizonylatkitöltés    52  52 

A működtetés szabályai 

gyakorlat 
    64 64 

Jogszabályok 

alkalmazása 
    20 20 

Pénzforgalmi előírások 

betartása 
    22 22 

Bizonylatkitöltés     22 22 

1
0
0
3
1
-1

2
  

A
 f

ő
b
b
 á

ru
cs

o
p
o
rt

o
k
 f

o
rg

al
m

az
ás

a
 

Áruismeret és 

forgalmazás 
   240+16  240+16 

Élelmiszer- és vegyi 

áruk ismerete és 

forgalmazása 

   66  66 

Ruházati áruk ismerete 

és forgalmazása 
   66  66 

Bútor- és lakástextil áruk 

ismerete és forgalmazása 
   54+8  54+8 

Műszaki áruk ismerete 

és forgalmazása 
   54+8  54+8 

Értékesítési gyakorlat      224 224 

Élelmiszer- és vegyi 

áruk ismerete és 

forgalmazása 

    62 62 

Ruházati áruk ismerete 

és forgalmazása 
    62 62 

Bútor- és lakástextil áruk 

ismerete és forgalmazása 
    50 50 

Műszaki áruk ismerete 

és forgalmazása 
    50 50 

Értékesítés idegen    64  64 
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nyelven 

Értékesítés idegen 

nyelven I. 
   32  32 

Értékesítés idegen 

nyelven II. 
   32  32 

Osztályfőnöki 36   32  36+32 

Felzárkóztató idegen nyelvi képzés  72    72 

Alkalmazott informatika  36    36 

Összesen 
756+36= 

792 

360+108= 

468 
160 640+64 352+64 

2268+272 

 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai 

elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 

A táblázatban a szabad óra terhére tervezett foglalkozások heti óraszáma (1. sz tábla) „+” 

jellel és piros színnel jelöltek, és a tervezett tananyagegységek (2. sz tábla) piros színnel 

jelöltek. A többletórák a jelölt tananyagegységeknél gyakorlásra és az ismeretek mélyítésére 

valamint vizsgafelkészítésre szolgálnak. A kerettantervben nem szereplő tantárgyak 

tananyagterve a Program melléklet része. Az osztályfőnöki tantárgy tananyagterve a 

Közismereti tantárgyak osztályfőnöki órák 11-12. évfolyam tananyaga az életkori 

sajátosságok figyelembe vételével.   

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során teljesül. 

 

7.  Kereskedő ESTI tagozat óraterve 2014.09.01-től 

Tananyag egységek Tantárgy 
13. évfolyam 14. évf. 

36 hét 32 hét 

11500-12 

Munkahelyi egészség és biztonság 

elmélet 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

18                  0,5 - 

11499-12 Foglakoztatás II. 
Foglakoztatás II. 

 
 16                       0,5 

11498-12  Foglalkoztatás I.   32                       1 

10032-12  

Marketing 

A marketing 

alapjai 
54                  1,5  

Marketing a 

gyakorlatban 
18                  0,5 

 

 

11508-12 

Az áruforgalom tervezése, 

irányítása, elemzése 

Az üzleti 

tevékenység 

tervezése, 

elemzése 

198                5,5 32                       1 

Vezetési 

ismeretek 
18                  0,5  
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Üzleti 

tevékenység a 

gyakorlatban 

90                2,5  

11507-12 

Az áruforgalom lebonyolítása 

Áruforgalom 72                   2  

Áruforgalom 

gyakorlata 

36                     1 

36                1+1 

 

 

10033-12 A vállalkozások 

működtetése 

Vállalkozási 

ismeretek 

 

 
64                         2 

Vállalkozási 

ismeretek 

gyakorlata 

 

 

 

32                     1+1 

10025-12 A kereskedelmi egység 

működtetése 

A működtetés 

szabályai 

 

 
64                      2 

A működtetés 

szabályai 

gyakorlat 

 

 

 

32                     1+1 

10031-12 A főbb árucsoportok 

forgalmazása 

Áruismeret és 

forgalmazás 
 128                      4 

Értékesítés 

gyakorlata 
 112                      3,5 

Értékesítés idegen 

nyelven 

 

 
32                      1+1 

Alkalmazott informatika          gy informatika 18         0,5+0,5  

Felzárkóztató idegen nyelvi képzés                                         

gy 
Idegen nyelv 

 

36                1+1 
 

Osztályfőnöki  18                  0,5 32                       1 

Összesen elmélet: 

Összes gyakorlat: 

 

 

378              10,5 

234                6,5 

612              17 

368                   11,5 

208                      6,5 

576                       18 

Nyári gyakorlat  160  

 

 

 

 

B. Logisztikai ügyintéző – 54 345 01  
 

1. A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési tanterv         

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,  

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,  

valamint      

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 
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eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,  

– az 54 345 01 Logisztikai ügyintéző szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet alapján 

készült.  

 

2. A szakképesítés alapadatai 

A szakképesítés azonosító száma: 54 345 01 

A szakképesítés megnevezése: Logisztikai ügyintéző 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 17. Kereskedelem-marketing, üzleti 

adminisztráció 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVI. Kereskedelem 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 60% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 40% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

 

3. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

4. Szakképzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Ögy  160 óra  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2268 óra  2540 óra 

 

 

5. A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti 

óraszáma évfolyamonként 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati 

szakképzés 

közismeret 

nélkül 

Szakképesítés-

specifikus utolsó 

évf. 

1/13. 

ögy 

2/14. 

Heti 

óraszám 
heti óraszám 
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e gy e gy 

11500-12  

Munkahelyi egészség 

és biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
0,5     

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.    0,5+0,5  

11498-12 

Foglalkoztatás I.  
Foglalkoztatás I.    2  

10032-12  

Marketing 

A marketing alapjai 3     

Marketing a gyakorlatban  1 20   

11508-12 

Az áruforgalom 

tervezése, irányítása, 

elemzése 

Az üzleti tevékenység 

tervezése, elemzése 
11    2 

Vezetési ismeretek 1     

Üzleti tevékenység a 

gyakorlatban 
 5 80   

11507-12 

Az áruforgalom 

lebonyolítása 

Áruforgalom 5,5     

Áruforgalom gyakorlata  4 60   

10034-12  

A logisztikai 

ügyintéző feladatai 

Logisztika    4  

Készletgazdálkodás 

gyakorlat 
    4 

10035-12 

Szállítás, fuvarozás, 

szállítmányozás 

Szállítmányozási és 

fuvarozási feladatok 

gyakorlat 

    5 

Nemzetközi 

szállítmányozás, fuvarozás 
   7,5  

Közlekedés- és 

gazdaságföldrajz 
   1,5  

10036-12 

Termelési és 

nagykereskedelmi 

raktározás 

Raktározás    3  

Raktározás gyakorlata      3,5+0,5 

Osztályfőnöki 1   1  

Felzárkóztató idegen nyelvi képzés  2    

Alkalmazott informatika  1    

összes óra 21+1 10+3 
160 

18,5+1,5 12,5+2,5 

összes óra 35 35 
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6. A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és 

témakörök óraszáma évfolyamonként 

Szakmai 

követelmén

y-modul 

Tantárgyak, 
témakörök 

Ágazati 

szakközépiskolai 

képzés óraszáma 

a közismeret 

nélkül 

Szakképesítés-

specifikus szakképzés 

óraszáma 

2/14. 

A 

szakké

pzés 

összes 

óraszá

ma 1/13. 

e gy ögy e gy  

1
1
5
0
0
-1

2
  

M
u
n
k
ah

el
y
i 

eg
és

zs
ég

 é
s 

b
iz

to
n
sá

g
 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
18         18 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
4         4 

Munkahelyek kialakítása 4         4 

Munkavégzés személyi 

feltételei 
2         2 

Munkaeszközök biztonsága 2         2 

Munkakörnyezeti hatások 2         2 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 
4         4 

1
1
4
9
9
-1

2
  

F
o
g
la

lk
o
zt

at
ás

 I
I.

 

Foglalkoztatás II.       
16+ 

16 
  16+16 

Munkajogi alapismeretek       4+4   4+4 

Munkaviszony létesítése       4+4   4+4 

Álláskeresés       4+4   4+4 

Munkanélküliség    4+4  4+4 

1
1
4
9
8

-1
2
  

F
o
g
la

lk
o
zt

at
ás

 

I.
 (

ér
et

ts
ég

ir
e 

ép
ü
lő

 

k
ép

zé
se

k
 

es
et

én
) 

Foglalkoztatás I.    64  64 

Nyelvtani rendszerezés 1    8  8 

Nyelvtani rendszerezés 2    8  8 

Nyelvi készségfejlesztés    24  24 

Munkavállalói szókincs    24  24 

1
0
0
3
2
-1

2
  

M
ar

k
et

in
g

 

A marketing alapjai 108     108 

Marketing alapismeretek I. 54     54 

Marketingkommunikáció I. 54     54 

Marketing a gyakorlatban  36 20   56 

Marketing alapismeretek II.  18 20   38 

Marketingkommunikáció II.  18    18 

1
1
5
0
8

-

1
2
  

A
z 

ár
u
fo

rg
al

o
m

 

te
rv

ez
és

e

, 

ir
án

y
ít

ás

a,
 

el
em

zé
se

 

Az üzleti tevékenység 

tervezése, elemzése 
396    64 396+64 

Az áruforgalom tervezése 110    32 110+32 
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Az üzleti tevékenység 

eredményessége, elemzése 
270    32 270+32 

Üzleti levelezés 16     16 

Vezetési ismeretek 36     36 

Vezetési alapismeretek I. 18     18 

Vezetési alapismeretek II. 18     18 

Üzleti tevékenység a 

gyakorlatban 
 180 80   260 

Az üzleti tevékenység 

eredményessége, elemzése a 

gyakorlatban I. 
 72    72 

Az üzleti tevékenység 

eredményessége, elemzése a 

gyakorlatban II. 
 108 80   188 

1
1
5
0
7
-1

2
  

A
z 

ár
u

fo
rg

al
o
m

 

le
b
o
n
y
o
lí

tá
sa

 

Áruforgalom 198     198 

Általános áruismeret 

alkalmazása 
72     72 

Áruforgalmi tevékenységek 126     126 

Áruforgalom gyakorlata  144 60   204 

Az áruforgalmi 

tevékenységek gyakorlata I. 
 54    54 

Az áruforgalmi 

tevékenységek gyakorlata II. 
 90 60   150 

1
0
0
3
4

-1
2
 

A
 l

o
g
is

zt
ik

ai
 ü

g
y
in

té
ző

 f
el

ad
at

ai
 

Logisztika    128  128 

Logisztika célja, feladatai 

elemei 
   32  32 

Logisztikai költségeket 

befolyásoló tényezők 
   64  64 

Logisztikai kontrolling    32  32 

Készletgazdálkodás 

gyakorlat 
    128 128 

A beszerzési folyamat 

fázisai, jellemzői 
    32 32 

Az anyagszükséglet-

számítás és erőforrás-

tervezés 
    48 48 

A készletgazdálkodás főbb 

mutatói 
    48 48 

1
0
0
3
5

-1
2
  

S
zá
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o
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sz
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y
o
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s Nemzetközi 

szállítmányozás, fuvarozás 
   240  240 

INCOTERMS klauzulák 

rendszerezése költség és 

kockázatvállalás szerint 
   32  32 

A nemzetközi fuvarozás 

szabályozása, okmányai 
   144  144 
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Díjszámítás elemei, 

szállítmánybiztosítások 
   64  64 

Szállítmányozási és 

fuvarozási feladatok 

gyakorlat 

    160 160 

Az árutovábbítási 

rendszerek és eszközök, 

üzletkötési feladatok 

sajátosságai 

    32 32 

Fuvarozással, 

szállítmányozással 

kapcsolatos árképzés, 

díjszámítás, fuvardíj, jutalék 

    96 96 

Okmányok, engedélyek, 

biztosítások, a 

szállítmányozás területén 
    32 32 

Közlekedés- és 

gazdaságföldrajz 
   48  48 

Közlekedés- és 

gazdaságföldrajzi ismeretek 
   16  16 

Árutovábbítási 

útvonaltervezés 
   16  16 

Térkép és GPS használata, 

pozíciókeresés 
   16  16 

1
0
0
3
6

-1
2
 

T
er

m
el

és
i 

és
 n

ag
y
k
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k
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m
i 
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k
tá
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zá

s 

Raktározás    96  96 

A raktározás szerepe a 

logisztikai folyamatokban 
   32  32 

Komissiózás folyamata, 

eszközrendszere 
   16  16 

Raktári árumozgatás és 

készletnyilvántartás 

bizonylatai 
   16  16 

A veszélyes áruk, a 

tárolásának szabályai 
   32  32 

Raktározás gyakorlata     112+16 112+16 

Számítógépes 

raktárirányítás szoftverei és 

eszközeinek használata 

    48+7 
48+ 

7 

Komissiózás a gyakorlatban     32+5 32+5 

Anyagmozgató 

berendezések működtetése, 

mérőeszközök használata a 

raktárban 

    32+ 4 32+4 

Osztályfőnöki 36   32   

Felzárkóztató idegen nyelvi képzés  72     

Alkalmazott informatika  36     
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Összesen szabadsáv nélkül 

Összesen szabadsávval 

756 

792 

360 

468 
160 

592 

640 

400 

480 2268 

Összesen szabadsáv nélkül 1116 992 

Összesen szabadsávval 1260 1120 2540 

Elméleti óraszámok/aránya szabadsávval 1432 / 56,4 % 

Gyakorlati óraszámok/aránya szabadsávval 1108 / 43,6 % 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai 

elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 

A táblázatban a szabad óra terhére tervezett foglalkozások heti óraszáma (1. sz tábla) „+” 

jellel és piros színnel jelöltek, és a tervezett tananyagegységek (2. sz tábla) piros színnel 

jelöltek. A többletórák a jelölt tananyagegységeknél gyakorlásra és az ismeretek mélyítésére 

valamint vizsgafelkészítésre szolgálnak. A kerettantervben nem szereplő tantárgyak 

tananyagterve a Program melléklet része. Az osztályfőnöki tantárgy tananyagterve a 

Közismereti tantárgyak osztályfőnöki órák 11-12. évfolyam tananyaga az életkori 

sajátosságok figyelembe vételével.   

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során teljesül. 

 

7. Logisztikai ügyintéző ESTI tagozat óraterve 2014.09.01-től 

Tananyag egységek Tantárgy 
13. évfolyam 14. évfolyam 

36 hét 32 hét 

11500-12  

Munkahelyi egészség és biztonság 

elmélet 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

18                  0,5 - 

11499-12 Foglakoztatás II. 
Foglakoztatás II. 

 
 16                       0,5 

11498-12  Foglalkoztatás I.   32                       1 

10032-12  

Marketing 

A marketing 

alapjai 
54                 1,5  

Marketing a 

gyakorlatban 
18                  0,5 

 

 

11508-12 

Az áruforgalom tervezése, 

irányítása, elemzése 

Az üzleti 

tevékenység 

tervezése, 

elemzése 

198               5,5 32                       1 

Vezetési 

ismeretek 
18                 0,5  

Üzleti 

tevékenység a 
90                2,5  
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gyakorlatban 

11507-12 

Az áruforgalom lebonyolítása 

Áruforgalom 90               2,5  

Áruforgalom 

gyakorlata 

36                    1 

36                1+1 

 

 

10034-12 A logisztikai ügyintéző 

feladatai 

Logisztika 
                           

                         
64                         2 

Készletgazdálkod

ás gyakorlata 

 

 

                        

64                     2+2 

10035-12  Szállítás, 

fuvarozás,szállítmányozás 

Szállítmányozási 

és fuvarozási 

feladatok 

gyakorlat 

 

                        
80                      2,5 

Nemzetközi 

szállítmányozás, 

fuvarozás 

 

 

                        

112                    3,5 

Közlekedés és 

gazdaságföldrajz 
  32                       1 

10036-12 Termelési és 

nagykereskedelmi raktározás 

Raktározás    48                    1,5 

Raktározás 

gyakorlata 
 64                      2 

Felzárkóztató idegen nyelvi képzés                                   

gy 
Idegen nyelv 

 

36              1+1 
 

Alkalmazott informatika     gy informatika 18          0,5+0,5  

Osztályfőnöki  36                     1 32                       1 

Összesen elmélet: 

Összes gyakorlat: 

 

 

414             11,5 

234               6,5 

648                18 

336                    10,5 

240                      7,5 

576                    18 

Nyári gyakorlat   160  

 

 

 

 

C. Postai üzleti ügyintéző – 54 841 09 
 

1. A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,  

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,  

valamint      

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 



 

926 

 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,  

– az 54 841 09 Postai üzleti ügyintéző szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet alapján készült. 

 

2. A szakképesítés alapadatai 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 17. Kereskedelem-marketing, üzleti 

adminisztráció 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  XXVI. Kereskedelem 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 

Elméleti képzési idő aránya: 60% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 40% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra. 

 

3. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: - 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

4. Szakképzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Ögy  160 óra  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2268 óra  2540 óra 

 

 

5. A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti 

óraszáma évfolyamonként 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés 

közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

1/13 2/14. 

heti 

óraszám ögy heti óraszám 

e gy e gy 

11500-12  

Munkahelyi egészség 

és biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
0,5     

11499-12 Foglalkoztatás II.    0,5  
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Foglalkoztatás II. 

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.     2  

10032-12  

Marketing 

A marketing alapjai 3    
 

Marketing a 

gyakorlatban 
 1 20   

11508-12 

Az áruforgalom 

tervezése, irányítása, 

elemzése 

Az üzleti tevékenység 

tervezése, elemzése 
11    

 

Vezetési ismeretek 1     

Üzleti tevékenység a 

gyakorlatban 
 5 80  1 

11507-12 

Az áruforgalom 

lebonyolítása 

Áruforgalom 5,5    
 

Áruforgalom gyakorlata  4 60   

10845-12 

Postai ügyintézés 

Általános postai 

szolgáltatói ismeretek  
   2,5  

Küldeményforgalmi 

ismeretek 
   5  

Pénzforgalmi ismeretek    5  

Elszámolási ismeretek     3,5  

Értékesítés a 

gyakorlatban  
    2,5 

Postai szolgáltatói 

gyakorlat  
    10+2 

Osztályfőnöki 1   1  

Felzárkóztató idegen nyelvi képzés  2    

Alkalmazott informatika  1    

összes óra 21+1 10+3 
160 

18,5+1  12,5+3  

összes óra 35 35 

6. A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és 

témakörök óraszáma évfolyamonként 

Szakmai 

követelmény-

modul 

Tantárgyak,  
témakörök 

Ágazati szakközépiskolai képzés 

óraszáma a közismeret nélkül 
Szakképesítés-specifikus 

szakképzés 

óraszáma 

2/14. 

A 

szakképzés 

összes 

óraszáma 1/13. 

e gy ögy e gy   

1
1
5
0

0
-1

2
  

M
u
n

k
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el

y
i 
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és

z

sé
g
 

és
 

b
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to

n
sá

g
 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
18     18 
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Munkavédelmi 

alapismeretek 
4     4 

Munkahelyek kialakítása 4     4 

Munkavégzés személyi 

feltételei 
2     2 

Munkaeszközök 

biztonsága 
2     2 

Munkakörnyezeti 

hatások 
2     2 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 
4     4 

1
1
4
9
9
-1

2
  

F
o
g
la

lk
o
zt

at
ás

 I
I.

 Foglalkoztatás II.    16  16 

Munkajogi 

alapismeretek 
   4  4 

Munkaviszony létesítése    4  4 

Álláskeresés    4  4 

Munkanélküliség    4  4 

1
1
4
9
8

-1
2
  
 

F
o
g
la

lk
o
zt

at
ás

 I
. 

 

(é
re

tt
sé

g
ir

e 
ép

ü
lő

  

k
ép

zé
se

k
 e

se
té

n
) Foglalkoztatás I.    64  64 

Nyelvtani rendszerezés 1    8  8 

Nyelvtani rendszerezés 2    8  8 

Nyelvi készségfejlesztés    24  24 

Munkavállalói szókincs    24  24 

1
0
0
3
2
-1

2
  

M
ar

k
et

in
g

 

A marketing alapjai 108     108 

Marketing alapismeretek 

I. 
54     54 

Marketingkommunikáció 

I. 
54     54 

Marketing a 

gyakorlatban 
 36 20   56 

Marketing alapismeretek 

II. 
 18 20   38 

Marketingkommunikáció 

II. 
 18    18 

1
1
5
0
8
-1

2
  

A
z 
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u
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o
m
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v
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ir
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y
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ás
a,

 e
le

m
zé

se
 

Az üzleti tevékenység 

tervezése, elemzése 
396     396 

Az áruforgalom 

tervezése 
110     110 

Az üzleti tevékenység 

eredményessége, 

elemzése 

270     270 

Üzleti levelezés 16     16 

Vezetési ismeretek 36     36 

Vezetési alapismeretek I. 18     18 
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Vezetési alapismeretek 

II. 
18     18 

Üzleti tevékenység a 

gyakorlatban 
 180 80  32 260+32 

Az üzleti tevékenység 

eredményessége, 

elemzése a gyakorlatban 

I. 

 72   16 72+16 

Az üzleti tevékenység 

eredményessége, 

elemzése a gyakorlatban 

II. 

 108 80  16 188+16 

1
1
5
0
7
-1

2
  

A
z 

ár
u

fo
rg

al
o
m

 l
eb

o
n
y
o
lí

tá
sa

 

Áruforgalom 198     198 

Általános áruismeret 

alkalmazása 
72     72 

Áruforgalmi 

tevékenységek 
126     126 

Áruforgalom 

gyakorlata 
 144 60   204 

Az áruforgalmi 

tevékenységek 

gyakorlata I. 

 54    54 

Az áruforgalmi 

tevékenységek 

gyakorlata II. 

 90 60   150 

1
0
8
4
5
-1

2
 

P
o
st

ai
 ü

g
y
in

té
zé

s 

Általános postai 

szolgáltatói ismeretek 
   80  80 

A postai tevékenység 

múltja, jelene és jövőbeli 

lehetőségei 

   18  18 

A postai tevékenység 

szabályzói 
   18  18 

Alapvető biztonsági, tűz- 

és munkavédelmi 

ismeretek 

   24  24 

A környezetvédelem és a 

minőség szerepe a postai 

szolgáltatások terén 

   20  20 

Küldeményforgalmi 

ismeretek  
   160  160 

A postai szolgáltatás    20  20 

Küldemények, 

szolgáltatások 
   40  40 

Szakmai ismeretek 

felvételtől kézbesítésig 
   55  55 

Egyéb ügyfélszolgálati 

feladatok 
   45  45 

Pénzforgalmi ismeretek    160  160 
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Pénzforgalmi 

szolgáltatások ismeretei 
   60  60 

Pénzügyi ismeretek    85  85 

Nemzetközi 

szolgáltatások ismeretei 
   15  15 

Elszámolási ismeretek    112  112 

Elszámolási alapok    24  24 

Felvétel-kézbesítés 

elszámolása 
   48  48 

Zárási feladatok     40  40 

Értékesítés a 

gyakorlatban 
    80 80 

Értékesítés helye és 

szerepe a gazdaságban 
    12 12 

Értékesítési folyamat 

komplex áttekintése 
    24 24 

Ügyfélcentrikus 

magatartás 
    32 32 

A siker kulcsa     12 12 

Postai szolgáltatói 

gyakorlat 
    320+64 320 

Küldeményforgalmi 

gyakorlat  
    48+32 48 

Pénzforgalmi gyakorlat     48+32 48 

Elszámolási gyakorlat     32 32 

Gyakorlat gazdálkodó 

szervezetnél 
    192 192 

Osztályfőnöki 36      

Felzárkóztató idegen nyelvi képzés  72     

Alkalmazott informatika  36     

Összesen 756+36=792 360+108=468 

160 

592+32=624 400+96=496 2108 

Összesen 
1116 

1260 

992 

1120 
2380 

Elméleti óraszámok/aránya  60% 

Gyakorlati óraszámok/aránya  40% 

 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai 

elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 

A táblázatban a szabad óra terhére tervezett foglalkozások heti óraszáma (1. sz tábla) „+” 

jellel és piros színnel jelöltek, és a tervezett tananyagegységek (2. sz tábla) piros színnel 

jelöltek. A többletórák a jelölt tananyagegységeknél gyakorlásra és az ismeretek mélyítésére 

valamint vizsgafelkészítésre szolgálnak. A kerettantervben nem szereplő tantárgyak 

tananyagterve a Program melléklet része. Az osztályfőnöki tantárgy tananyagterve a 
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Közismereti tantárgyak osztályfőnöki órák 11-12. évfolyam tananyaga az életkori 

sajátosságok figyelembe vételével.   

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során teljesül. 

 

 

 

 

D. Kereskedő – 1 éves képzés 
 

1.  A szakképesítés alapadatai 

A szakképesítés megnevezése:  Kereskedő 

A szakképesítés azonosító száma: 52 341 05 1000 00 00 

 

2. A képzésbe való belépés feltétele  

A kereskedelmi és marketing alapismeretek legalább középszinten teljesített érettségi 

vizsgája, mert ennek esetén a 0001-11 és 0002-11 számú követelménymodulhoz tartozó 

vizsgarész teljesítése alól felmentést kell adni. 

 

3. A  szakképesítés óraterve 

Szakmai 

követelménymodul/Tananyagegység 
 

Képzési 

helyszín 
1. év 

azonosítója megnevezése e gy 

0003-11 Az áruforgalmi 

tevékenység tervezése, 

irányítása, elemzése 

128 32 

1.0/0003-11 Áruforgalom tervezése 56  

2.0/0003-11 Üzleti tevékenység 

eredményessége, 
elemzése 

48 32 

3.0/0003-11 Vezetési ismeretek 24  

0004-11 Az áruforgalom 

lebonyolítása 
96 64 

1.0/0004-11 Általános áruismeret 
alkalmazása 

32  

2.0/0004-11 Áruforgalmi 
tevékenységek 

64  
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3.0/0004-11 Áruforgalmi 

tevékenységek 

gyakorlata 

 64 

0005-11 A kereskedelmi egység 

szabályszerű 

muködtetése 

128 96 

1.0/0005-11  
Üzleti levelezés 

32 16 

2.0/0005-11 Jogszabályok 

alkalmazása 
32 16 

azonosítója megnevezése e gy 

3.0/0005-11 Pénzforgalmi előírások 
betartása 

32 32 

4.0/0005-11  
Bizonylatkitöltés 

32 32 

6268-11 Az áruk forgalmazása 

az áruismeret 

alkalmazásával 

352 192 

1.0/6268-11 Élelmiszer- és vegyi 

áruk ismerete és 

forgalmazása 

64 48 

2.0/6268-11 Ruházati áruk ismerete 
és forgalmazása 

64 48 

3.0/ 6268-11 Bútor- és lakástextil áruk 

ismerete és forgalmazása 

64 48 

4.0/ 6268x-11 Műszaki áruk ismerete 

és forgalmazása 

64 48 

5.0/ 6268-11 Értékesítés idegen 
nyelven 

96  

 Osztályfőnöki óra 32  

Összesen: 736 384 

 
Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 160 óra. 
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III. ÜGYVITEL SZAKMACSOPORT 
 

 

A. Ügyviteli titkár – 54 346 02 

  

1. A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési kerettanterv         

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,  

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,  

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet, 

– az 54 346 02 Ügyviteli titkár szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit 

tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet alapján készült. 

 

2. A szakképesítés alapadatai 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 16. Ügyvitel 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXV. Ügyvitel  

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

 

3. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: - 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek 

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 
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4. Szakképzés esetén a heti és éves szakmai órák: 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Ögy  160 óra  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2268 óra  2540 óra 

 

5. A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti 

óraszáma évfolyamonként 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés 

közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

1/13 2/14. 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 

e gy e gy 

11500-12  

Munkahelyi egészség 

és biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5     

11499-12 

Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás 

II. 
   0,5  

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás 

I.  
   2  

10067-12 

Gépírás és 

dokumentumkészítés, 

iratkezelés 

Gépírás és 

iratkezelés 

gyakorlat 

 7 60  2 

Levelezési 

ismeretek 
1     

Levelezési 

gyakorlat 
 5,5 85   

10070-12 

Munkahelyi 

kommunikáció 

Kommunikáció 

alapjai 
3,5     

Üzleti 

kommunikáció 

gyakorlat 

 4 15   

10066-12 

Gazdálkodási 

alapfeladatok 

Gazdasági 

alapismeretek 
4   0,25  

Jogi ismeretek 2,5   0,5  

Vállalkozási 

ismeretek 
3   0,25  

10073-12  

Titkári ügyintézés 

Üzleti 

adminisztráció 
    6 
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gyakorlat 

Ügyviteli 

ismeretek 
   4  

10072-12  

Rendezvény- és 

programszervezés 

Rendezvény és 

program 

dokumentáció 

alapjai 

   3  

Rendezvény és 

program 

dokumentáció a 

gyakorlatban 

    6 

10071-12 

Hivatali 

kommunikáció 

magyar és idegen 

nyelven 

Hivatali 

protokoll 

ismeretek 

   2,5  

Szakmai idegen 

nyelv gyakorlat 
    7 

Ügyviteli informatika   1    

Felzárkóztató idegen nyelvi képzés  2    

Osztályfőnöki 1   1  

összes óra 14,5+1 16,5+3 
160 

12+2 19+2 

összes óra 35 35 

 

6. A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és 

témakörök óraszáma évfolyamonként 

Szakmai 

követelmén

y-modul 

Tantárgyak,  
témakörök 

Ágazati szakközépiskolai 

képzés óraszáma a 

közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

szakképzés 

óraszáma 

2/14. 

A 

szakképz

és 

összes 

óraszáma 1/13. 

e gy ögy e gy   

1
1
5
0
0
-1

2
  

M
u
n
k
ah

el
y
i 

 e
g
és

zs
ég

 é
s 

b
iz

to
n
sá

g
 Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

18         18 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
4         4 

Munkahelyek 

kialakítása 
4         4 

Munkavégzés 

személyi feltételei 
2         2 

Munkaeszközök 

biztonsága 
2         2 

Munkakörnyezeti 

hatások 
2         2 
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Munkavédelmi 

jogi ismeretek 
4         4 

1
1
4
9
9
-1

2
  

F
o
g
la

lk
o
zt

at
ás

 I
I.

 Foglalkoztatás II.       16   16 

Munkajogi 

alapismeretek 
       4    4 

Munkaviszony 

létesítése 
       4    4 

Álláskeresés        4    4 

Munkanélküliség        4    4 

1
1
4
9
8
-1

2
  

 

F
o
g
la

lk
o
zt

at
ás

 I
. 

 

(é
re

tt
sé

g
ir

e 
ép

ü
lő

  

k
ép

zé
se

k
 e

se
té

n
) 

Foglalkoztatás I.    64  64+64 

Nyelvtani 

rendszerzés 1 
   8  8+8 

Nyelvtani 

rendszerezés 2 
   8  8 

Nyelvi 

készségfejlesztés 
   24  24 

Munkavállalói 

szókincs 
   24  24 

1
0
0
6
7
-1

2
 

G
ép

ír
ás

 é
s 

d
o
k
u
m

en
tu

m
k
és

zí
té

s,
 i

ra
tk

ez
el

és
 

Gépírás és 

iratkezelés 

gyakorlat 

 252 60   312+64 

Vakírás alapjai  144 35   179 

Dokumentumok 

szerkesztése, 

készítése, 

szövegszerkesztő 

programok 

 108 25   133+64 

Levelezési 

ismeretek 
36     36 

Üzleti levelezés 

sajátosságai 
18     18 

Hivatali, üzleti- és 

magánlevelezés 
18     18 

Levelezési 

ismeretek 

gyakorlat 

 198 85   283 

Üzleti levelek 

készítése, 

fogadása, 

továbbítása 

 108 50   158 

A hivatali, üzleti 

élet levelezésének 

lebonyolítása 

 90 35   125 

1
0
0
7
0

-1
2
  

M
u
n
k
ah

el
y
i 

k
o
m

m
u
n
ik

ác
i

ó
 

Kommunikáció 

alapjai 
126     126 

Kommunikáció 

folyamata, fajtái, 

etikett és 

63     63 
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protokollszabályo

k 

Nyelvhelyesség 

szóbeli és írásbeli 

elemei, 

nyelvhasználati 

szabályok 

63     63 

Üzleti 

kommunikáció 

gyakorlat 

 144 15   159 

Üzleti nyelvi 

kultúra 
 48 5   53 

Üzleti magatartás, 

társalgási 

protokoll 

 48 5   53 

A 

viselkedéskultúra 

szabályai 

 48 5   53 

1
0
0
6
6
-1

2
 

G
az

d
ál

k
o
d

ás
i 

al
ap

fe
la

d
at

o
k

 

Gazdasági 

alapismeretek 
144   8  144+8 

Gazdaság 

alapelemei 
72   2  72+2 

A pénz fogalma, 

funkciói. A 

magyar 

bankrendszer 

45   4  45+4 

Gazdálkodási 

ismeretek 
27   2  27+2 

Jogi ismeretek 90   16  90+16 

A jogszabályok 

érvényessége, 

hatálya, jogágak 

45   8  45+8 

Szerződésfajták, 

szerződéskötés 

követelményei 

45   8  45+8 

Vállalkozási 

ismeretek 
108   8  108+8 

Vállalkozási 

alapfogalmak 
36   2  36+2 

Vállalkozás 

működtetése 
36   4  36+4 

Vállalkozás 

dokumentációja 
36   2  36+2 

1
0
0
7
3

-1
2
 

T
it

k
ár

i 

ü
g
y
in

té
zé

s Üzleti 

adminisztráció 

gyakorlat 

    192 192 

Az irodai 

adminisztráció 
    96 96 
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alapjai 

Iroda tárgyi 

feltételei, 

készletgazdálkodá

s 

    96 96 

Ügyviteli 

ismeretek 
   128  128 

Ügyviteli 

alapismeretek 
   32  32 

Ügyviteli 

bizonylatok, 

folyamatok, 

ügyviteli rend, 

programcsomag 

   32  32 

Pénzügyi és 

számviteli 

előírások 

   32  32 

Adózással 

kapcsolatos 

kötelezettségek 

   32  32 

1
0
0
7
2
-1

2
 

R
en

d
ez

v
én

y
- 

és
 p

ro
g

ra
m

sz
er

v
ez

és
 

Rendezvény és 

program 

dokumentáció 

alapjai 

   96  96 

A 

rendezvényszervez

és folyamata, 

teendői, 

dokumentumai 

   48  48 

A PR szerepe a 

gazdasági életben, 

célja, feladata 

   48  48 

Rendezvény  és 

program 

dokumentáció a 

gyakorlatban 

    192 192 

Rendezvények 

forgatókönyvének 

elkészítése 

    96 96 

Költségkalkuláció 

készítés, 

programokhoz, 

rendezvényekhez 

    96 96 

1
0
0
7
1

-1
2
 

H
iv

at

al
i 

k
o
m

m
u
n
i

k
ác

ió
 

m
ag

y

ar
 é

s 

id
eg

e

n
 

n
y
el

v

en
 Hivatali 

protokoll 

ismeretek 

   80  80 
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Üzleti 

kommunikáció 

szabályai 

   40  40 

Verbális és nem 

verbális jelek a 

kommunikációban 

   40  40 

Szakmai idegen 

nyelv gyakorlat 
    224 224 

Idegen nyelv 

használata 

hivatalban, 

irodában, 

rendezvényeken 

    112 112 

Titkári feladatok 

elvégzése írásban 

és szóban az adott 

idegen nyelven 

    112 112 

Informatika  36     

Felzárkóztató idegen nyelvi 

képzés 
 72     

Osztályfőnöki 36   32   

Összesen 
522+36=55

8  

594+10

8 = 

702  160 

384+64

= 

448 

 608+64

= 

672 

2268 

Összesen 
1116 

1260 

992 

1120 
2380                        

Elméleti óraszámok/aránya  42% 

Gyakorlati óraszámok/aránya   

58% 

 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

A táblázatban aranysárga háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az ágazati közös 

tartalmakat jelölik. 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai 

elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 

A táblázatban a szabad óra terhére tervezett foglalkozások heti óraszáma (1. sz tábla) „+” 

jellel és piros színnel jelöltek, és a tervezett tananyagegységek (2. sz tábla) piros színnel 

jelöltek. A többletórák a jelölt tananyagegységeknél gyakorlásra és az ismeretek mélyítésére 

valamint vizsgafelkészítésre szolgálnak. A kerettantervben nem szereplő tantárgyak 

tananyagterve a Program melléklet része. Az osztályfőnöki tantárgy tananyagterve a 

Közismereti tantárgyak osztályfőnöki órák 11-12. évfolyam tananyaga az életkori 

sajátosságok figyelembe vételével.   

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során teljesül. 
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IV. KÖZGAZDASÁG SZAKMACSOPORT 
 

 

A. Pénzügyi termékértékesítő (Bank, Befektetés, Biztosítás) – 54 

343 01 

 

1. A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési kerettanterv         

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,  

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,  

valamint      

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,  

– az 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012.  

(VIII. 27.) NGM rendelet alapján készült.      

 

2. A szakképesítés alapadatai 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 15. Közgazdaság 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  XXIV. Közgazdaság 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 70 % 

Gyakorlati képzési idő aránya: 30 % 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: - 

 

3. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: - 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények:  nincsenek 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

4. Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai 

óraszámok:  

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Ögy  -  - 

2/14. évfolyam 32 óra/hét 1024 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2140 óra  2380 óra 
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5. A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti 

óraszáma évfolyamonként 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés 

közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus utolsó 

évf. 

1/13 2/14. 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 

e gy e gy 

11500-12 Munkahelyi 

egészség és biztonság 

Munkahelyi egészség 

és biztonság 

0,5 

  
    

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.    0,5  

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Szakmai idegen nyelv 2     

Foglalkoztatás I.    2  

11504-12 

Gazdálkodási 

alaptevékenység 

ellátása 

Gazdasági és jogi 

alapismeretek 
5+0,5=6     

Ügyviteli gyakorlatok  6    

Általános statisztika 2     

Statisztika gyakorlat  2    

Pénzügyi 

alapismeretek 
4     

Pénzügy gyakorlat  1    

Adózási 

alapismeretek 

1,5+0,5 

= 2  
    

Adózás gyakorlat  1+1=2    

Számviteli 

alapismeretek 
4,5     

Számvitel gyakorlat  1+1=2     

10137-12 Banki 

ügyfélkapcsolat és 

kommunikáció 

Banki értékesítési 

ismeretek 
   1  

Kommunikációs 

gyakorlat a banki 

ügyfélkapcsolatban 

    2 

10142-12 Biztosítási 

ügyfélkapcsolat és 

kommunikáció 

Biztosítási 

értékesítési ismeretek 
   1  

Kommunikációs 

gyakorlat a biztosítási 

ügyfélkapcsolatban 

    2 
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10138-12 Banki, 

befektetési és 

biztosítási jogi 

feladatok 

Polgárjogi 

alapfogalmak 
   0,5  

Pénzügyi intézményi 

szabályozás 
   0,5  

Pénzügyi, befektetési 

és biztosítási 

szolgáltatások 

szabályozása 

   0,5  

Szolgáltatási és 

fogyasztóvédelmi 

szabályozás a 

gyakorlatban 

    0,5+0,5 

Biztosítási jog     0,5  

10136-12  

Banki piac 

termékeinek 

értékesítése 

Pénzügyi 

szolgáltatások és 

termékek 

   3  

Pénzforgalom    1  

Pénzügyi szolgáltatás 

gyakorlata 
    1 

10140-12 Befektetési 

piac termékeinek 

értékesítése 

Befektetési 

szolgáltatások és 

termékek  

   2  

Befektetési döntések     0,5+0,5 

10141-12 Biztosítási 

piac termékeinek 

értékesítése 

Biztosítástani 

ismeretek 
   2  

Biztosításmatematikai 

ismeretek 
   2  

Biztosítás gyakorlata 

a szolgáltatói piacon 
    1 

10143-12 

Biztosítástechnikai 

feladatok ellátása 

A biztosító működése 

és működésének 

pénzügyi garanciái 

   1,5  

Biztosítási gyakorlat     0,5 

10144-12 Független 

biztosításközvetítői 

működés 

Független 

biztosításközvetítői 

működés elmélete 

   2,75+0,25  

Független 

biztosításközvetítői 

működés gyakorlata 

    0,75+0,25 

10146-12 Speciális 

ügyintézői feladatok 

ellátása 

Speciális ügyintézői 

ismeretek 
   0,75+0,25  

Speciális ügyintézői 

feladatok gyakorlata 
    0,25+0,75 
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10139-12 

Bankjegyfelismerés, 

bankjegyvizsgálat 

végzése 

Bankjegyismeret    0,5  

Bankjegyvizsgálat 

gyakorlata 
    0,5+0,5 

Osztályfőnöki  1   1  

összes óra 21  14  
 

 23  12 

összes óra 35 35 

 

6. A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és 

témakörök óraszáma évfolyamonként 

Szakmai 

követelmény

-modul 

Tantárgyak, 
témakörök 

Ágazati 

szakközépiskola

i képzés 

óraszáma a 

közismeret 

nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

szakképzés 

óraszáma 

2/14. 

A 

szakképzé

s 

összes 

óraszáma 

1/13. 

e gy ögy e gy   

1
1
5
0
0
-1

2
  

M
u
n
k
ah

el
y
i 

eg
és

zs
ég

 é
s 

b
iz

to
n
sá

g
 Munkahelyi egészség és 

biztonság 
18         18 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
4     4 

Munkahelyek kialakítása 
4     4 

Munkavégzés személyi 

feltételei 
 2          2 

Munkaeszközök 

biztonsága 
 2          2 

Munkakörnyezeti 

hatások 
 2          2 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 
 4          4 

 

1
1
4
9
9
-1

2
 

F
o
g
la

lk
o
zt

at
ás

 I
I.

 

Foglalkoztatás II.    16   16 

Munkajogi 

alapismeretek 
    4    4 

Munkaviszony létesítése     4    4 

Álláskeresés     4    4 

Munkanélküliség     4    4 

1
1
4
9
8

-1
2
  

F
o
g
la

lk
o
zt

at
ás

 I
. 

(é
re

tt
sé

g
ir

e 
ép

ü
lő

 

k
ép

zé
se

k
 

es
et

én
) Szakmai idegen nyelv* 72*     72 

Foglalkoztatás I.    64  64 

Nyelvtani rendszerzés 1    8  8 
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Nyelvtani rendszerezés 2    8  8 

Nyelvi készségfejlesztés    24  24 

Munkavállalói szókincs    24  24 
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Gazdasági és jogi 

alapismeretek 
198     198 

Mikrogazdasági alapok 10     10 

A fogyasztói magatartás 

és a kereslet 
18     18 

A vállalat termelői 

magatartása és a, kínálat 
20     20 

A vállalkozások 

alapítása, működése 
24     24 

A gazdasági élet 

szereplői, az állam 

feladatai 

22     22 

A nemzetgazdaság 

ágazati rendszere 
28     28 

A marketing alapjai 16     16 

Jogi alapismeretek 20     20 

Tulajdonjog 12     12 

A kötelmi jog 28     28 

Ügyviteli gyakorlatok  216    216 

Tízujjas vakírás  90    90 

Szövegformázás  18    18 

Levelezés és iratkezelés  72    72 

Üzleti kommunikáció  36    36 

Általános statisztika 72     72 

A statisztika 

alapfogalmai 
4     4 

Az információsűrítés 

legjellemzőbb 

módszerei, eszközei 

30     30 

Főátlagok, összetett 

intenzitási 

viszonyszámok 

összehasonlítása 

18     18 

Az érték, árés 

volumenindex 
16     16 

A grafikus ábrázolás 4     4 

Statisztika gyakorlat  72    72 

Az információsűrítés 

legjellemzőbb 

módszerei, eszközei 

 32    32 

Főátlagok, összetett  16    16 
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intenzitási 

viszonyszámok 

összehasonlítása 

Az érték, árés 

volumenindex 
 16    16 

Esettanulmány  8    8 

Pénzügyi alapismeretek 144     144 

Pénzügyi szektor 

alapvetései 
4     4 

Pénzügyi 

intézményrendszer 
34     34 

A pénzforgalom 34     34 

A pénzügyi piac és 

termékei 
60     60 

Biztosítási alapismeretek 12     12 

Pénzügy gyakorlat  36    36 

A pénz időértéke  11    11 

Értékpapírok értékelése  20    20 

Valuta, deviza-árfolyama  5    5 

Adózási alapismeretek 54     54 

Az államháztartás 

rendszere 
7     5 

Adózási alapfogalmak 5     7 

Kiemelt adónemek 42     42 

Adózás gyakorlat  36    36 

Személyi jövedelemadó  16    16 

Általános forgalmi adó  14    14 

Helyi adók  6    6 

Számviteli 

alapismeretek 
162     162 

A számviteli törvény 20     20 

A vállalkozás vagyona 24     24 

A könyvelési tételek 

szerkesztése, a 

számlakeret 

20     20 

Tárgyi eszközök 

elszámolása 
24     24 

A vásárolt készletek 

elszámolása 
28     28 

A jövedelem elszámolás 18     18 

A saját termelésű 

készletek elszámolása 
16     16 

Termékértékesítés 12     12 
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elszámolása 

Számvitel gyakorlat  36    36 

A pénzkezeléshez 

kapcsolódó bizonylatok 
 9    9 

A tárgyi eszközök 

nyilvántartása 
 9    9 

A vásárolt készletek 

bizonylatai 
 9    9 

Pénzügyi analitika 

számítógépen 
 9    9 
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Banki értékesítési 

ismeretek 
   32  32 

Banki értékesítési 

területek és fázisok 
   20  20 

Marketingkommunikáció

s eszközök a banki 

területen 

   12  12 

Kommunikációs 

gyakorlat a banki 

ügyfélkapcsolatban 

    64 64 

Önismeret és 

kommunikáció 
    20 20 

Ügyféligények felmérése     30 30 

Kapcsolatfelvétel és 

fenntartás, banki termék 

értékesítése során 

    14 14 
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Biztosítási értékesítési 

ismeretek 
   32  32 

Biztosítási értékesítési 

területek és fázisok 
   20  20 

Marketingkommunikáció

s eszközök a biztosítási 

területen 

   12  12 

Kommunikációs 

gyakorlat a biztosítási 

ügyfélkapcsolatban 

    64 64 

Önismeret és 

kommunikáció 
    20 20 

Ügyféligények felmérése     30 30 

Kapcsolatfelvétel és 

fenntartás, biztosítási 

termék értékesítése során 

    14 14 
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 Polgárjogi 

alapfogalmak 
   14  14 

Polgári jog és társasági    7  7 
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jog alapjai 

Szerződések jogi 

szabályozásának 

ismerete 

   7  7 

Pénzügyi intézményi 

szabályozás 
   20  20 

Pénzügyi közvetítés    5  5 

Bankszabályozás    5  5 

Tőkepiaci intézményi 

szabályozás 
   5  5 

Biztosítók szabályozása    5  5 

Pénzügyi, befektetési és 

biztosítási 

szolgáltatások 

szabályozása 

   16  16 

Szolgáltatások 

nyújtásának szabályozás 
   8  8 

Értékpapírjog    8  8 

Szolgáltatási és 

fogyasztóvédelmi 

szabályozás gyakorlata 

    
16+16=3

2 
16+16=32 

Jogalkalmazás, 

fogyasztóvédelem 

alkalmazása 

    16+16 16+16 

Biztosítási jog    14  14 
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Pénzügyi szolgáltatások 

és termékek 
   96  96 

A bank tevékenysége    10  10 

Aktív bankügyletek    30  30 

Passzív bankügyletek    30  30 

Banki termékek    26  26 

Pénzforgalom    32  32 

Fizetési rendszer    16  16 

Fizetési forgalom    16  16 

Pénzügyi szolgáltatás 

gyakorlata 
    32 32 

Betét elfogadása     10 10 

Hitelbírálat     22 22 
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 Befektetési 

szolgáltatások és 

termékek 

   64  64 

Befektetési 

szolgáltatások 
   32  32 

Befektetési termékek    32  32 

Befektetési döntések     
16+16=3

2 
16+16=32 

Befektetés-elemzés 

alapjainak gyakorlata 
    16+16 16+16 
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 Biztosítástani 

ismeretek 
   64  64 

Biztosító működése és 

tevékenysége 
   20  20 

Biztosítási termékek és 

szolgáltatások 
   44  44 

Biztosításmatematikai 

ismeretek 
   64  64 

Biztosítási számítások    32  32 

Biztosítási statisztika    32  32 

Biztosítás gyakorlata a 

szolgáltatói piacon 
    32 32 

Biztosítási számítások     20 20 

Biztosítási szolgáltatások 

nyújtásának gyakorlata 
    12 12 
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A biztosító működése 

és működésének 

pénzügyi garanciái 

   48  48 

Biztosítási igény, termék 

és szerződés 
   20  20 

Biztosítási üzemtan    28  28 

Biztosítási gyakorlat     16 16 

Kockázat bírálata     10 10 

Szerződési, statisztikai 

és adminisztrációs 

feladatok 

    6 6 
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Független 

biztosításközvetítői 

működés elmélete 

   
88+8=9

6 
 88+8=96 

Vagyon- és 

felelősségbiztosítás 
   20+2  20+2 

Személybiztosítás    30+2  30+2 

Pénzügyi tervezés    29+2  29+2 

Biztosítás marketing    10+2  10+2 

Független 

biztosításközvetítői 

működés gyakorlata 

    24+8=32 24+8=32 

Vagyon- és 

felelősségbiztosítás 
    6+2 6+2 

Személybiztosítás     6+2 6+2 

Pénzügyi tervezés     6+2 6+2 

Biztosítás marketing     6+2 6+2 
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Speciális ügyintézői 

ismeretek 
   

24+8=3

2 
 24+8=32 

Pénzváltás    16+4  16+4 

Pénzmosás megelőzése    8+4  8+4 

Speciális ügyintézői 

feladatok gyakorlata 
    8+24=32 8+24=32 
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Ügyfél-átvilágítás     4+12 4+12 

Pénzkezelés, árfolyamok 

jegyzése 
    4+12 4+12 
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 Bankjegyismeret    16  16 

Bankjegyek biztonsági 

elemei 
   8  8 

Bankjegyek készítésének 

eljárásai 
   8  8 

Bankjegyvizsgálat 

gyakorlata 
    

16+16=3

2 
16+16=32 

Bankjegyek biztonsági 

elemeinek ellenőrzése 
    8+8 8+8 

Bankjegy valódiságának 

megállapítása 
    8+8 8+8 

Összesen 
720 

792 

396 

468 
 

704 

752 

288 

368 
 

Összesen 
1116 

1260 

992 

1120 
 

Elméleti óraszámok/aránya 71%      

Gyakorlati óraszámok/aránya   
 29

% 
  

 

 

*Az idegen nyelv oktatása a közös alapozóban (Foglalkoztatás I.) is megjelenik, melyre 

készített külön program témakörei és azok óraterve megtalálható a dokumentumban! 
 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai 

elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 

A táblázatban a szabad óra terhére tervezett foglalkozások heti óraszáma (1. sz tábla) „+” 

jellel és piros színnel jelöltek, és a tervezett tananyagegységek (2. sz tábla) piros színnel 

jelöltek. A többletórák a jelölt tananyagegységeknél gyakorlásra és az ismeretek mélyítésére 

valamint vizsgafelkészítésre szolgálnak. A kerettantervben nem szereplő tantárgyak 

tananyagterve a Program melléklet része. Az osztályfőnöki tantárgy tananyagterve a 

Közismereti tantárgyak osztályfőnöki órák 11-12. évfolyam tananyaga az életkori 

sajátosságok figyelembe vételével.   

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során teljesül. 

 

 

 

B. Pénzügyi–számviteli ügyintéző –54 344 01 

 

1. A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési kerettanterv         
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– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,  

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,  

valamint      

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,  

– az 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe 

tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. 

(VIII. 27.) NGM rendelet alapján készült. 

 

2. A szakképesítés alapadatai 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 15. Közgazdaság 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  XXIV. Közgazdaság 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 70% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 30% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: - 

 

3. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: - 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények:  nincsenek 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

4. Szakképzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Ögy - - - - 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2108 óra  2380 óra 

 

5. A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti 

óraszáma évfolyamonként 

Szakmai 

követelménymodulo

k 

Tantárgyak 

Ágazati szakképzés 

közismeret nélkül 

Szakképesít

és-specifikus 

utolsó évf. 

1/13 2/14. 

heti óraszám 
ögy 

heti 

óraszám 
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e gy e gy 

11500-12 

Munkahelyi egészség 

és biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5 

  
    

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.    0,5  

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Szakmai idegen 

nyelv 
2     

Foglalkoztatás I.    2  

11504-12 

Gazdálkodási 

alaptevékenység 

ellátása 

Gazdasági és jogi 

alapismeretek 

5+0,5

=6 
    

Ügyviteli 

gyakorlatok 
 6    

Általános 

statisztika 
2     

Statisztika 

gyakorlat 
 2    

Pénzügyi 

alapismeretek 
4     

Pénzügy 

gyakorlat 
 1    

Adózási 

alapismeretek 

1,5+0,

5 = 2  
    

Adózás gyakorlat  
1+1=

2 
   

Számviteli 

alapismeretek 
4,5     

Számvitel 

gyakorlat 
 

1+1=

2  
   

10147-12  

Gazdálkodási 

feladatok ellátása 

Gazdálkodási 

ismeretek 
   3,5  

11505-12 

Könyvelés 

számítógépen 

Könyvelés 

számítógépen 
    

4+1=

5 óra 

10149-12  

Könyvvezetés és 

beszámolókészítés 

Számvitel    6  

11506-12 

Vállalkozásfinanszír

ozási és adózási 

feladatok 

Vállalkozás-

finanszírozás 
   2  

Vállalkozás-

finanszírozás 

gyakorlat 

    
1+1=

2 óra 

Adózás    3  
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Elektronikus 

adóbevallás 

gyakorlata 

    
2+1=

2 óra 

11501-12  

Projektfinanszírozás 

Projekt-

finanszírozás 
   2  

Projekt-

finanszírozás 

gyakorlata 

    2 

11502-12  

Projektfolyamatok 

követése 

Projektfolyamato

kkövetése 
   2  

Projekttervezés 

gyakorlata 
    1 

 Osztályfőnöki 1   1  

összes óra 

20+2= 

22 

11+2

=13 
 

21+1

=22 

10+3

=13 

Heti óraszám szabadsávval 35  35 

 

6. A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és 

témakörök óraszáma évfolyamonként 

Szakma

i 

követel

mény-

modul 

Tantárgyak, 
témakörök 

Ágazati 

szakközépis

kolai képzés 

óraszáma a 

közismeret 

nélkül 

Szakképe

sítés-

specifikus 

szakképz

és 

óraszáma 

2/14. 

A 

szakk

épzés 

összes 

órasz

áma 
1/13. 
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 Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

18     18 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
4     4 

Munkahelyek 

kialakítása 
4     4 

Munkavégzés 

személyi 

feltételei 

2     2 

Munkaeszközö

k biztonsága 
2     2 

Munkakörnyez

eti hatások 
2     2 
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Munkavédelmi 

jogi ismeretek 
4     4 
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Foglalkoztatás 

II. 
   16  16 

Munkajogi 

alapismeretek 
   4  4 

Munkaviszony 

létesítése 
   4  4 

Álláskeresés    4  4 

Munkanélkülisé

g 
   4  4 

 Szakmai 

idegen nyelv* 
72*     72 
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Foglalkoztatás 

I. 
   64  64 

Nyelvtani 

rendszerzés 1 
   8  8 

Nyelvtani 

rendszerezés 2 
   8  8 

Nyelvi 

készségfejleszté

s 
   24  24 

Munkavállalói 

szókincs 
   24  24 

 

1
1
5
0
4
-1

2
 

G
az

d
ál

k
o
d

ás
i 

al
ap

te
v
ék

en
y
sé

g
 e

ll
át

ás
a
 

Gazdasági és 

jogi 

alapismeretek 

216     216 

Mikrogazdasági 

alapok 
12     12 

A fogyasztói 

magatartás és a 

kereslet 

20     20 

A vállalat 

termelői 

magatartása és 

a kínálat 

22     22 

A vállalkozások 

alapítása, 

működése 

26     26 

A gazdasági 

élet szereplői, 

az állam 

feladatai 

24     24 

A 

nemzetgazdasá

g ágazati 

rendszere 

30     30 

A marketing 18     18 
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alapjai 

Jogi 

alapismeretek 
22     22 

Tulajdonjog 14     14 

A kötelmi jog 28     28 

Ügyviteli 

gyakorlatok 
 

2

1

6 

   216 

Tízujjas vakírás  
9

0 
   90 

Szövegformázá

s 
 

1

8 
   18 

Levelezés és 

iratkezelés 
 

7

2 
   72 

Üzleti 

kommunikáció 
 

3

6 
   36 

Általános 

statisztika 
72     72 

A statisztika 

alapfogalmai 
4     4 

Az 

információsűrít

és 

legjellemzőbb 

módszerei, 

eszközei 

30     30 

Főátlagok, 

összetett 

intenzitási 

viszonyszámok 

összehasonlítás

a 

18     18 

Az érték-, ár-és 

volumenindex 
16     16 

A grafikus 

ábrázolás 
4     4 

Statisztika 

gyakorlat 
 

7

2 
   72 

Az 

információsűrít

és 

legjellemzőbb 

módszerei, 

eszközei 

 
3

2 
   32 

Főátlagok, 

összetett 

intenzitási 

viszonyszámok 

 
1

6 
   16 
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összehasonlítás

a 

Az érték-, ár-és 

volumenindex 
 

1

6 
   16 

Esettanulmány  8    8 

Pénzügyi 

alapismeretek 
144     144 

Pénzügyi 

szektor 

alapvetései 

4     4 

Pénzügyi 

intézményrends

zer 

34     34 

A 

pénzforgalom 
34     34 

A pénzügyi 

piac és 

termékei 

60     60 

Biztosítási 

alapismeretek 
12     12 

Pénzügy 

gyakorlat 
 

3

6 
   36 

A pénz 

időértéke 
 

1

1 
   11 

Értékpapírok 

értékelése 
 

2

0 
   20 

Valuta, deviza-

árfolyama 
 5    5 

Adózási 

alapismeretek 
72     72 

Az 

államháztartás 

rendszere 

10     10 

Adózási 

alapfogalmak 
8     8 

Kiemelt 

adónemek 
54     54 

Adózás 

gyakorlat 
 

7

2 
   72 

Személyi 

jövedelemadó 
 

3

0 
   30 

Általános 

forgalmi adó 
 

3

2 
   32 

Helyi adók  
1

0 
   10 

Számviteli 

alapismeretek 
162     162 

A számviteli 20     20 
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törvény 

A vállalkozás 

vagyona 
24     24 

A könyvelési 

tételek 

szerkesztése, a 

számlakeret 

20     20 

Tárgyi 

eszközök 

elszámolása 

24     24 

A vásárolt 

készletek 

elszámolása 

28     28 

A jövedelem 

elszámolás 
18     18 

A saját 

termelésű 

készletek 

elszámolása 

16     16 

Termékértékesí

tés elszámolása 
12     12 

Számvitel 

gyakorlat 
 

7

2 
   72 

A 

pénzkezeléshez 

kapcsolódó 

bizonylatok 

 
1

8 
   18 

A tárgyi 

eszközök 

nyilvántartása 

 
1

8 
   18 

A vásárolt 

készletek 

bizonylatai 

 
1

8 
   18 

Pénzügyi 

analitika 

számítógépen 

 
1

8 
   18 
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Gazdálkodási 

ismeretek 
   

11

2 
 112 

Gazdálkodás a 

befektetett 

eszközökkel 

   18  18 

Készletgazdálk

odás, 

logisztikai 

rendszer 

   22  22 

Munkaerő és 

bérgazdálkodás 
   26  26 
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Gazdálkodás, 

gazdaságosság 
   16  16 

A vállalkozás 

vezetése, 

szervezete és 

stratégiája  

   16  16 

A vállalkozás 

válsága 
   14  14 
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Könyvelés 

számítógépen  
    160 160 

Szoftverjog és 

etika, 

adatvédelem 

    8 8 

A könyvelési 

programokkal 

kapcsolatos 

követelmények 

    7 7 

Főkönyvi és 

folyószámla 

könyvelési 

rendszer 

    45 45 

Tárgyi eszköz 

nyilvántartó 

program 

    23 23 

Készletnyilvánt

artó program 
    22 22 

Bérelszámoló 

program 

alkalmazása 

    23 23 

Integrált 

vállalati 

rendszerek 

    32 32 
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Számvitel    
19

2 
 192 

A számviteli 

törvény, az éves 

beszámoló 

   18  18 

A tárgyi 

eszközökkel 

kapcsolatos 

elszámolások 

   24  24 

Immateriális 

javakkal 

kapcsolatos 

elszámolások 

   8  8 

A vásárolt 

készletek 

elszámolása 

   30  30 
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Jövedelem-

elszámolás 
   16  16 

Költségekkel 

kapcsolatos 

elszámolások 

   18  18 

Saját termelésű 

készletekkel 

kapcsolatos 

elszámolások 

   20  20 

Pénzügyi és 

hitelműveletekk

el kapcsolatos 

elszámolások 

   24  24 

Kötelezettségek

kel kapcsolatos 

elszámolások 

   12  12 

A zárás, éves 

beszámoló 
   22  22 
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Vállalkozás-

finanszírozás 
   64  64 

A vállalkozás 

pénzügyi 

döntései    

   2  2 

A beruházások 

értékelése    
   26  26 

A forgóeszköz-

ellátás    
   16  16 

A finanszírozás 

gyakorlata     
   14  14 

A vállalkozások 

pénzügyi 

teljesítményéne

k mérése 

   6  6 

Vállalkozás-

finanszírozás 

gyakorlat 

    64 64 

Beruházások 

pénzügyi 

döntései 

    24 24 

Forgóeszköz-

szükséglet 

megállapítása 

    20 20 

A finanszírozás 

gyakorlata 
    14 14 

Pénzügyi 

teljesítmények 

mérése 

    6 6 

Adózás    96  96 
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Az adózás 

rendje 
   4  4 

Személyi 

jövedelemadóz

ás és bért 

terhelő 

járulékok 

   28  28 

Egyéni 

vállalkozó 

jövedelemadóz

ási formái 

   14  14 

Társaságok 

jövedelemadóz

ása 

   16  16 

Általános 

forgalmi adó 
   22  22 

Helyi adók    12  12 

Elektronikus 

adóbevallás-

gyakorlat 

    96 96 

Gyakorlati 

előkészítés 
    6 6 

Elektronikus 

bevallás 

gyakorlata 

    84 84 

A bevallások 

ellenőrzése 
    6 6 

1
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Projekt-

finanszírozás 
   64  64 

Projekt-

finanszírozás 

alapjai 

   26  26 

A projektek 

pénzügyi 

tervezése 

   24  24 

A projekt-

támogatások 
   14  14 

Projektfinansz

írozás 

gyakorlat 

    64 64 

Projektértékelés 

módszerei 
    14 14 

A projektek 

pénzügyi 

tervezése 

    14 14 

A 

projektfinanszír

ozás gyakorlata 

    36 36 
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Projektfolyam

atok követése 
   64  64 

Projektmenedzs

ment alapok 
   16  16 

Projekt 

elemzése, 

tervezése 

   22  22 

Projekt 

irányítása, 

dokumentálása 

   16  16 

Közbeszerzési 

eljárás 
   10  10 

Projekttervezé

s gyakorlata 
    32 32 

Projektirányítás 

számítógéppel 
    20 20 

Projektterv 

készítése 
    12 12 

Összesen 
720 

792 

3

9

6 

4

6

8 

 

67

2 

70

4 

320 

416 

2108 

2380 

Összesen szabadsáv 

nélkül 
1116 992 2108 

Összesen szabadsávval 1260  1120 2380 

*  

Az idegen nyelv oktatása a közös alapozóban (Foglalkoztatás I.) is megjelenik, melyre 

készített külön program témakörei és azok óraterve megtalálható a dokumentumban! 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A táblázatban aranysárga háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az ágazati közös 

tartalmakat jelölik. 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai 

elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 

A táblázatban a szabad óra terhére tervezett foglalkozások heti óraszáma (1. sz tábla) „+” 

jellel és piros színnel jelöltek, a és a tervezett tananyagegységek (2. sz tábla) piros színnel 

jelöltek. A többletórák a jelölt tananyagegységeknél gyakorlásra és az ismeretek mélyítésére 

valamint vizsgafelkészítésre  szolgálnak. A kerettantervben nem szereplő tantárgyak 

tananyagterve a Program melléklet része.  Az osztályfőnöki tantárgy tananyagterve a 

Közismereti tantárgyak osztályfőnöki órák 11-12. évfolyam tananyaga az életkori 

sajátosságok figyelembe vételével.   

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során teljesül. 
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C. Nonprofit menedzser – 54 345 02 

 

1. A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési kerettanterv         

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,  

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,  

valamint      

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,  

– az 54 345 02 Nonprofit menedzser szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet  

alapján készült.  

     

2. A szakképesítés alapadatai 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 15. Közgazdaság 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  XXIV. Közgazdaság 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 60 % 

Gyakorlati képzési idő aránya: 40 % 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

 

3. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: - 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: - 
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Pályaalkalmassági követelmények: - 

4. Szakképzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Ögy  160 óra  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2268 óra  2540 óra 

 

5. A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti 

óraszáma évfolyamonként 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés 

közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

1/13 2/14. 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 

e gy e gy 

11500-12 Munkahelyi 

egészség és biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5 

    

  

    

11504-12 

Gazdálkodási 

alaptevékenység 

ellátása 

Gazdasági és jogi 

alapismeretek 
5+0,5=6  

   

Ügyviteli 

gyakorlatok 
 6 

   

Általános statisztika 2     

Statisztika gyakorlat  2    

Pénzügyi 

alapismeretek 
4  

   

Pénzügy gyakorlat  1    
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Adózási 

alapismeretek 

1,5+0,5 

= 2  
 

      

Adózás gyakorlat  1+1=2       

Számviteli 

alapismeretek 
4,5  

       

Számvitel gyakorlat  1+1=2        

11499-12 

Foglalkoztatás  II. 
Foglalkoztatás II. 

    
  

0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Szakmai idegen 

nyelv 

 2   

  

   

Foglalkoztatás I. 

  

 

2  

10810-12 

Civil szervezet 

alapítása és vezetése 

 Civil szervezet 

alapítása és vezetése       4  

A civil szervezete 

alapítása és vezetése 

gyakorlata     96    

10811-12 

Közösségszervezés 

Helyi társadalom és 

közösség-szervezés        4   

A közösség-

szervezés gyakorlata     64    1 

10813-12 

Civil szervezetek 

gazdálkodása  

Civil szervezetek 

gazdálkodása        2   

A civil szervezetek 

gazdálkodásának 

gyakorlata         2 +1 

10812-12 

Projektek tervezése és 

projektmenedzsment 

Projekttervezés és 

projektmenedzsment    5,5  

Projekttervezés és 

projektmenedzsment 
    4+1 
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gyakorlat 

10814-12 

Programszervezés és 

nonprofit marketing  

Programszervezés 

és nonprofit 

marketing        4   

A programszervezés 

és nonprofit 

marketing 

gyakorlata         3 

Osztályfőnöki 1   1  

összes óra 21  14  
160 

 23 12  

összes óra 35 35 

 

6. A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és 

témakörök óraszáma évfolyamonként 

Szakmai 

követelmény-

modul 

Tantárgyak,  

témakörök 

Ágazati 

szakközépiskolai 

képzés óraszáma a 

közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

szakképzés 

óraszáma 

2/14. 

A 

szakképzés 

összes 

óraszáma 
1/13. 

 e gy ögy e gy   
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Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

18         18 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
4     4 

Munkahelyek 

kialakítása 
4     4 

Munkavégzés 

személyi feltételei 
 2          2 

Munkaeszközök 

biztonsága 
 2          2 
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Gazdasági és jogi 

alapismeretek 
 198         198  

Mikrogazdasági 

alapok 
10          10  

A fogyasztói 

magatartás és a 

kereslet 

18          18  

A vállalat termelői 

magatartása és a 

kínálat 

20     20 

A vállalkozások 

alapítása, működése 
24     24 

A gazdasági élet 

szereplői, az állam 

feladatai 

22     22 

A nemzetgazdaság 

ágazati rendszere 
28     28 

A marketing alapjai 16     16 

Jogi alapismeretek 20     20 

Tulajdonjog 12          12  

A kötelmi jog 28          28  

Ügyviteli 

gyakorlatok 
  216       216 

Tízujjas vakírás   90       90 

Szövegformázás   18       18 

Levelezés és 

iratkezelés 
  72       72 

Üzleti kommunikáció    36        36 

Általános statisztika  72          72 

A statisztika 

alapfogalmai 
4         4 
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Az információsűrítés 

legjellemzőbb 

módszerei, eszközei 

 30          30 

Főátlagok, összetett 

intenzitási 

viszonyszámok 

összehasonlítása 

 18          18 

Az érték, ár és 

volumenindex 
16     16 

A grafikus ábrázolás  4          4 

Statisztika gyakorlat   72        72 

Az információsűrítés 

legjellemzőbb 

módszerei, eszközei 

  32        32 

 

Főátlagok, összetett 

intenzitási 

viszonyszámok 

összehasonlítása 

  16        16 

Az érték-, ár-, 

volumenindex  
 16       16 

Esettanulmány   8       8 

Pénzügyi 

alapismeretek 
 144        144 

Pénzügyi szektor 

alapvetései 
4     4 

Pénzügyi 

intézményrendszer 
34     34 

A pénzforgalom 34        34 

A pénzügyi piac és 

termékei 
60        60 

Biztosítási 

alapismeretek 
12        12 
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Pénzügy gyakorlat   36       36 

A pénz időértéke   11       11 

Értékpapírok 

értékelése 
  20       20 

Valuta, deviza-

árfolyama 
  5       5 

Adózási 

alapismeretek 
54         54 

Az államháztartás 

rendszere 
7         7 

Adózási alapfogalmak 5         5 

Kiemelt adónemek 42         42 

Adózás gyakorlat   36       36 

Személyi 

jövedelemadó 
  16       16 

Általános forgalmi 

adó 
  14       14 

Helyi adók   6       6 

Számviteli 

alapismeretek 
162          162 

A számviteli törvény 20           20 

A vállalkozás vagyona 24           24 

A könyvelési tételek 

szerkesztése, a 

számlakeret 

20          20 

Tárgyi eszközök 

elszámolása 
24          24  

A vásárolt készletek 

elszámolása 
28     28 

A jövedelem 18     18 



 

968 

 

elszámolás 

A saját termelésű 

készletek elszámolása 
16     16 

Termékértékesítés 

elszámolása 
12     12 

Számvitel gyakorlat  36        36  

A pénzkezeléshez 

kapcsolódó 

bizonylatok 

 9        9  

A tárgyi eszközök 

nyilvántartása 
 9        9  

A vásárolt készletek 

bizonylatai 
 9        9  

Pénzügyi analitika 

számítógépen 
 9        9  
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 Foglalkoztatás II.    16   16 

Munkajogi 

alapismeretek 
    4    4 

Munkaviszony 

létesítése 
    4    4 
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Szakmai idegen 

nyelv* 
72*     72 

Foglalkoztatás I.    64   64 

Nyelvtani rendszerzés 

1 
   8   8 

Nyelvtani 

rendszerezés 2 
   8    8  

Nyelvi 

készségfejlesztés 
   24    24  
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Civil szervezet 

alapítása és vezetése 
      128    128 
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A civil társadalom, 

civil szervezetek 
      24   24  

Civil szervezetek 

alapítása és 

jogszabályi háttere 

      40    40 

Szervezeti struktúra, 

testületi feladatok 
      32   32 

Stratégiai tervezés, 

szervezetvezetési 

feladatok 

      32   32 

Civil szervezet 

alapítása és vezetése 

gyakorlat 

    96     

Szervezeti 

dokumentumok 

készítése 

    48     

 

Jogalkalmazás és az 

érdekérvényesítés 

technikái 

    48     

1
0
8
1
1
-1

2
 

K
ö
zö

ss
ég

sz
er

v
ez

és
 

Helyi társadalom és 

közösségszervezés 
    128  128 

A helyi társadalom 

szereplői és 

kapcsolatrendszerük 

    32  32 

Önkéntesség, 

közösségi szolgálat és 

szabályozásuk 

    32  32 

Bevezető a 

közösségszervezésbe 
   64  64 

A közösségszervezés 

gyakorlata 
  64  32 32 

Munkamódok, 

módszerek a 

közösségszervezésben 

   32  16 16 
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Terepmunka, 

esettanulmányok 
   32  16 16 

1
0
8
1
3
-1

2
 

C
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ze
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ez
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 g

a
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á
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o
d

á
sa

 

Civil szervezetek 

gazdálkodása 
       64   64 

A civil szervezetek 

gazdálkodásának 

szabályozása 

       32   32 

A civil szervezetek 

gazdálkodásának 

folyamata és 

forrásteremtés 

       32   32 

A civil szervezetek 

gazdálkodásának 

gyakorlata 

       96 96 

A gazdálkodás 

dokumentumainak 

készítése 

       60 60 

A forrásszervezés 

gyakorlata, 

dokumentumai 

       36 36 

1
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ro

je
k

te
k
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v
ez

és
e 

és
 p
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je

k
tm

en
ed

zs
m

en
t Projekttervezés és 

projektmenedzsment 
      176  176  

A projekt jellemzői, 

projektciklus-

menedzsment 

      32  32  

Programozás, 

azonosítás, tervezés 
      64  64  

Megvalósítás és 

kontroll 
      48  48  

Értékelés, zárás       32  32  

Projekttervezés és 

projektmenedzsment 
       160 160 
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gyakorlat 

A projektmunka 

gyakorlata 
       90 90 

A projektet támogató 

szoftverek használata 
       70 70 

1
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Programszervezés és 

nonprofit marketing 
    128  128 

Rendezvény- és 

tanulásszervezés 
    64  64 

Nonprofit marketing     64  64 

A programszervezés 

és nonprofit 

marketing 

gyakorlata 

     96 96 

A rendezvény- és 

tanulásszervezés 

gyakorlata 

    48  48 

A nonprofit marketing 

gyakorlata 
    48 48 

        

Összesen 
 720 

792 

 396 

468 
160 

704 

736  

288  

384 

2268  

2540 

Összesen 
1116 

1260 

992 

1120 
  

Elméleti óraszámok/aránya 
1424  

1528 
62 %    

Gyakorlati óraszámok/aránya 
 844 

852 
 38 %   

 

* Az idegen nyelv oktatása a közös alapozóban (Foglalkoztatás I.) is megjelenik, melyre 
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készített külön program témakörei és azok óraterve megtalálható a dokumentumban! 

A táblázatban aranysárga háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az ágazati közös 

tartalmakat jelölik. 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai 

elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 

A táblázatban a szabad óra terhére tervezett foglalkozások heti óraszáma (1. sz tábla) „+” 

jellel és piros színnel jelöltek, a és a tervezett tananyagegységek (2. sz tábla) piros színnel 

jelöltek. A többletórák a jelölt tananyagegységeknél gyakorlásra és az ismeretek mélyítésére 

valamint vizsgafelkészítésre szolgálnak. A kerettantervben nem szereplő tantárgyak 

tananyagterve a Program melléklet része.  Az osztályfőnöki tantárgy tananyagterve a 

Közismereti tantárgyak osztályfőnöki órák 11-12. évfolyam tananyaga az életkori 

sajátosságok figyelembe vételével.   

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során teljesül. 

 

 

D. Vállalkozási és bérügyintéző – 54 344 02  
 

1. A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési kerettanterv         

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,  

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,  

valamint      

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet 

– az 54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe 

tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. 

(VIII. 27.) NGM rendelet alapján készült. 

 

2. A szakképesítés alapadatai 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 15. Közgazdaság 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  XXIV. Közgazdaság 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 70% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 30% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: - 
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3.  A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: - 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: - 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

4. Szakképzés esetén a heti és éves óraszámok 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Ögy  160 óra  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2108 óra  2380 óra 

 

5. A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti 

óraszáma évfolyamonként 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés 

közismeret nélkül 

Szakképe

sítés-

specifiku

s utolsó 

évf. 

1/13 2/14. 

heti óraszám ögy 

heti 

óraszám 

e gy e gy 

1
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0
0

-

1
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és
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ég
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Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5 

  
    

1
1
4
9
9
-

1
2
 

F
o
g
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ás
 I

I.
 

Foglalkoztatás 

II. 
   0,5  

1
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9
8
-1

2
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 I
. 
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sé

g
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k
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es
et
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) 

Szakmai 

idegen nyelv 
2     

Foglalkoztatás 

I. 
   2  

1
1
5
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4

-1
2

 

G
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d
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k
o
d
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i 

al
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te

v
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en

y
sé

g
 

el
lá

tá

sa
 

Gazdasági és 

jogi 

alapismeretek 

5+0,5=6     
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Ügyviteli 

gyakorlatok 
 6    

Általános 

statisztika 
2     

Statisztika 

gyakorlat 
 2    

Pénzügyi 

alapismeretek 
4     

Pénzügy 

gyakorlat 
 1    

Adózási 

alapismeretek 

1,5+0,5 = 

2  
    

Adózás 

gyakorlat 
 1+1=2    

Számviteli 

alapismeretek 
4,5     

Számvitel 

gyakorlat 
 1+1=2     

1
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Kis- és 

középvállalko

zások 

gazdálkodása 

 

  2,5  

Üzleti terv 

készítés 

gyakorlata 

 

   2 

1
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 Könyvvezetés    4  

Pénzforgalmi 

könyvvitel 

gyakorlat 

 

   2 
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Vállalkozás-

finanszírozás 

 
  2  

Vállalkozás-

finanszírozás 

gyakorlat 

 

   1 

Adózás    3  

Elektronikus 

adóbevallás 

gyakorlata 

 

   
1+

1 

1
0
1
5
4
-1

2
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Munkaerő-

gazdálkodás 

 
  3  

Bérszámfejtés

i gyakorlat 

 
   2 
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Bérügyi 

feladatok 

 
  2  

Bérügyi     1+
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gyakorlat 1 

1
0
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-1

2
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sa
d
al

o
m

b
iz

to
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si
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ak
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k
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át

ás
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Társadalom-

biztosítás 

 

  2  

TB gyakorlat 
 

   
1+

1 

Osztályfőnöki   1  1  

összes óra 
 

20+2 11+2 21+1 
10

+3 

összes óra  35                      35 

 

6. A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és 

témakörök óraszáma évfolyamonként 

Szakmai 

követelmén

y-modul 

Tantárgya

k, 
témakörök 

Ágazati 

szakközépiskolai 

képzés óraszáma 

a közismeret 

nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

szakképzés 

óraszáma 

2/14. 

A 

szakképz

és 

összes 

óraszáma 
1/13. 

e gy ögy e gy   

1
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0
-1

2
 M

u
n
k
ah

el
y
i 
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zs
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b
iz
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Munkahely

i egészség 

és 

biztonság 

18         18 

Munkavéde

lmi 

alapismeret

ek 

4     4 

Munkahely

ek 

kialakítása 

4     4 

Munkavégz

és személyi 

feltételei 

 2          2 

Munkaeszk

özök 

biztonsága 

 2          2 

Munkakörn

yezeti 

hatások 

 2          2 

Munkavéde

lmi jogi 

ismeretek 

 4          4 
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1
1
4
9
9
-1
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F
o
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la

lk
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at
ás

 I
I.

 

Foglalkozt

atás II. 
   16   16 

Munkajogi 

alapismeret

ek 
    4    4 

Munkavisz

ony 

létesítése 
    4    4 

Álláskeresé

s 
    4    4 

Munkanélk

üliség 
    4    4 

 

Szakmai 

idegen 

nyelv* 

72*     72 

1
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n
) Foglalkozt

atás I. 
   64   64 

Nyelvtani 

rendszerzés 

1 
   8   8 

Nyelvtani 

rendszerezé

s 2 
   8    8  

Nyelvi 

készségfejle

sztés 
   24    24  

Munkaválla

lói szókincs 
   24    24  
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Gazdasági 

és jogi 

alapismere

tek 

216     216 

Mikrogazda

sági alapok 
12     12 

A 

fogyasztói 

magatartás 

és a kereslet 

20     20 

A vállalat 

termelői 

magatartása 

és a kínálat 

22     22 

A 

vállalkozás

ok 

alapítása, 

működése 

26     26 
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A 

gazdasági 

élet 

szereplői, 

az állam 

feladatai 

24     24 

A 

nemzetgazd

aság ágazati 

rendszere 

30     30 

A 

marketing 

alapjai 

18     18 

Jogi 

alapismeret

ek 

22     22 

Tulajdonjog 14     14 

A kötelmi 

jog 
28     28 

Ügyviteli 

gyakorlato

k 

  216       216 

Tízujjas 

vakírás 
  90       90 

Szövegform

ázás 
  18       18 

Levelezés 

és 

iratkezelés 

  72       72 

Üzleti 

kommuniká

ció 

   36        36 

Általános 

statisztika 
 72          72 

A 

statisztika 

alapfogalm

ai 

4         4 

Az 

információs

űrítés 

legjellem-

zőbb 

módszerei, 

eszközei 

 30          30 

Főátlagok, 

összetett 

intenzitási 

viszony-

 18          18 
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számok 

összehasonl

ítása 

Az érték, 

ár,és 

volumenind

ex 

16     16 

A grafikus 

ábrázolás 
 4          4 

Statisztika 

gyakorlat 
  72        72 

Az 

információs

űrítés 

legjellemző

bb 

módszerei, 

eszközei 

  32        32 

Főátlagok, 

összetett 

intenzitási 

viszonyszá

mok 

összehasonl

ítása 

  16        16 

Az érték, 

ár,és 

volumenind

ex 

 16       16 

Esettanulm

ány  
 8       8 

Pénzügyi 

alapismere

tek 

 144        144 

Pénzügyi 

szektor 

alapvetései 

4     4 

Pénzügyi 

intézményr

endszer 

34     34 

A 

pénzforgalo

m 

34        34 

A pénzügyi 

piac és 

termékei 

60        60 

Biztosítási 

alapismeret

ek 

12        12 
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Pénzügy 

gyakorlat 
  36       36 

A pénz 

időértéke 
  11       11 

Értékpapíro

k értékelése 
  20       20 

Valuta, 

deviza-

árfolyama 

  5       5 

Adózási 

alapismere

tek 

72     72 

Az 

államháztar

tás 

rendszere 

10     10 

Adózási 

alapfogalm

ak 

8     8 

Kiemelt 

adónemek 
54     54 

Adózás 

gyakorlat 
 72    72 

Személyi 

jövedelema

dó 

 30    30 

Általános 

forgalmi 

adó 

 32    32 

Helyi adók  10    10 

Számviteli 

alapismere

tek 

162          162 

A 

számviteli 

törvény 

20           20 

A 

vállalkozás 

vagyona 

24           24 

A 

könyvelési 

tételek 

szerkesztés

e, a 

számlakeret 

20          20 

Tárgyi 

eszközök 

elszámolása 

24          24  
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A vásárolt 

készletek 

elszámolása 

28     28 

A 

jövedelem 

elszámolás 

18     18 

A saját 

termelésű 

készletek 

elszámolása 

16     16 

Termékérté

kesítés 

elszámolása 

12     12 

Számvitel 

gyakorlat 
 72    72 

A 

pénzkezelés

hez 

kapcsolódó 

bizonylatok 

 18    18 

A tárgyi 

eszközök 

nyilvántartá

sa 

 18    18 

A vásárolt 

készletek 

bizonylatai 

 18    18 

Pénzügyi 

analitika 

számítógép

en 

 18    18 
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Kis- és 

középvállal

kozások 

gazdálkodá

s 

      80   80 

A 

vállalkozás

ok 

működése 

és 

megszűnése 

      32   32 

A 

vállalkozási 

stratégia és 

a marketing 

vállalati 

működése 

      16   16 
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Az üzleti 

terv 

fejezetei 
      32   32 

Üzleti 

tervkészíté

s 

gyakorlata 

       64 64 

Az üzleti 

terv 

felépítése 

és 

elkészítése 

       4 4 

Az üzleti 

tervfejezete

k 

kidolgozása 

       55 55 

Az üzleti 

tervfejezete

k 

bemutatása 

       5 5 
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Könyvveze

tés 
      128   128 

Pénzforgal

mi 

könyvviteli 

alapok 

      32   32 

Kettős 

könyvviteli 

alapok, 

bérelszámol

ás 

      20   20 

Befektetett 

eszközök 
      16   16 

Vásárolt 

készletek 
      20   20 

Saját 

termelésű 

készletek 

      16   16 

Pénzügyi és 

hitelművele

tek, 

költségveté

si 

kapcsolatok 

      6   6 

Zárás, 

beszámolók

észítés 

      18   18 
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Pénzforgal

mi 

könyvviteli 

gyakorlat 

       64 64 

Könyvelés 

naplófőkön

yvben 

       28 28 

Könyvelés 

pénztárkön

yvben 

       22 22 

Bevételi 

nyilvántartá

sok 

       6 6 

Részletező 

nyilvántartá

sok 

       8 8 
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Vállalkozá

s-

finanszíroz

ás 

      64   64 

A 

vállalkozás 

pénzügyi 

döntései 

      2   2 

A 

beruházáso

k értékelése 

      26   26 

A 

forgóeszköz

-ellátás 

      16   16 

A 

finanszírozá

s gyakorlata 

      14   14 

  

A 

vállalkozás

ok 

pénzügyi 

teljesítmény

ének 

mérése 

      6   6 

  

Vállalkozá

s-

finanszíroz

ási 

gyakorlat 

        32 32 
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A 

beruházáso

k pénzügyi 

döntései 

        12 12 

  
Forgóeszkö

z-

szükséglet 

megállapítá

sa 

        10 10 

  

A 

finanszírozá

s gyakorlata 

        7 7 

  

A pénzügyi 

teljesítmény

ek mérése 

        3 3 

  

Adózás       96   96 

  

Az adózás 

rendje 
      4   4 

  

Személyi 

jövedelema

dózás és 

bért terhelő 

járulékok 

      28   28 

  

Egyéni 

vállalkozó 

jövedelema

dózási 

formái 

      14   14 

  

Társaságok 

jövedelema

dózása 

      16   16 

  

Általános 

forgalmi 

adó 

      22   22 

  Helyi adók       12   12 

  

Elektronik

us 

adóbevallá

s 

gyakorlata 

        64 64 

  

Gyakorlati 

előkészítés 
        4 4 

  

Elektroniku

s bevallás 

gyakorlata 

        56 56 
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A 

bevallások 

ellenőrzése 

        4 4 

1
0
1
5
4
-1

2
 M

u
n
k
ae

rő
-g

az
d
ál

k
o
d
ás

 

Munkaerő-

gazdálkodá

s 

      96   96 

Munkajog 

és 

munkaügyi 

alapok 

      30   30 

A munka 

díjazása 
      26   26 

Társadalom

biztosítás 

fedezete 

      40   40 

Bérszámfej

tési 

gyakorlat 

        64 64 

Bérszámfejt

és 

előkészítése 

        4 4 

Bérszámfejt

és 
        54 54 

Egyéb 

feladatok 
        6 6 

1
0

1
5
1
-1

2
  

B
ér

ü
g
y
i 

sz
ak

fe
la

d
at

o
k
 e

ll
át

ás
a
 

Bérügyi 

feladatok 
      64   64 

Mt. 

bérszámfejt

ési előírásai 

      18   18 

Jogviszony

ok 
      20   20 

Bérügyi 

egyéb 

ismeretek 

      26   26 

Bérügyi 

gyakorlat 
        64 64 

Havi 

feladatok 
        32 32 

Éves 

feladatok 
        20 20 

Ellenőrzési, 

javítási 

feladatok 

        12 12 

1
0
1

5
5
-

1
2
 

T
ár

s

ad
al

o
m

-

b
iz

t

o
sí

tá

si
 

sz
ak

fe
la

d
at

o

k
 

el
lá

t

ás
a Társadalo

m-

  

  
  

  64   64 



 

985 

 

biztosítás 

Társadalom

-biztosítás 

története 

  
  3   3 

Egészség-

biztosítás 
    24   24 

Nyugellátás 

  

  

  

  

  

  

396 
  17   17 

Családtámo

gatás 
  

  20   20 

TB-

gyakorlat 
  

   64 64 

Egészség-

biztosítás 
  

    36 36 

Nyugellátás 
  

    8 8 

Családtámo

gatás 
  

    20 20 

 
720+72= 

792 

396+7

2= 

468 

 

672

+32

= 

704 

320

+96

=41

6 

2108 

 

1116 

1260 
 

992 

1120 
2380 

 

* Az idegen nyelv oktatása a közös alapozóban (Foglalkoztatás I.) is megjelenik, melyre 

készített külön program témakörei és azok óraterve megtalálható a dokumentumban! 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

A táblázatban aranysárga háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az ágazati közös 

tartalmakat jelölik. 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai 

elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került.  

A táblázatban a szabad óra terhére tervezett foglalkozások heti óraszáma (1. sz tábla) „+” 

jellel és piros színnel jelöltek, a és a tervezett tananyagegységek (2. sz tábla) piros színnel 

jelöltek. A többletórák a jelölt tananyagegységeknél gyakorlásra és az ismeretek mélyítésére 

valamint vizsgafelkészítésre szolgálnak. A kerettantervben nem szereplő tantárgyak 

tananyagterve a Program melléklet része. Az osztályfőnöki tantárgy tananyagterve a 

Közismereti tantárgyak osztályfőnöki órák 11-12. évfolyam tananyaga az életkori 

sajátosságok figyelembe vételével.   

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során teljesül. 

  



 

986 

 

V. SZABAD ÓRÁK TERVÉRE TERVEZETT, A KERETTANTERVBEN NEM SZEREPLŐ 

PROGRAMOK 
 

 

 

A. Alkalmazott informatika 

1. A tantárgy tanítása a helyi programban 

évi 36 óra 

a 54 341 01 Kereskedő; 54 345 01 Logisztikai ügyintéző; 54 841 09 Postai üzleti 

ügyintéző képzések 13. évfolyamán. 

2. A tantárgy tanításának célja 

Az alkalmazott informatika tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló képes legyen szakmai 

környezetben, munkaszituációban a számítógépen való munkára. Ismerje a szövegszerkesztő, 

táblázatkezelő, prezentációs, nyomtatványszerkesztő program használatát, képes legyen ezek 

segítségével dokumentumok elkészítésére. Ismerje az internetes adatkeresés módját, képes 

legyen adatok, információk gyűjtésére és szelektálására, rendszerezésére. 

3. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

4. Alkalmazott informatika tartalma 

Hivatalos dokumentumok elkészítése számítógép segítségével 

Árajánlatkérés és árajánlatok adása 

Üzleti levelek szövegszerkesztő programban való elkészítése 

Az üzleti levelek tartalmi és formai követelményei 

Reklamációk megválaszolása, reklamációs levelek tartalmi, formai követelményei 

Reklám célú üzleti levelek szerkesztése 

Meghívók elkészítése számítógépen, a meghívók formai, tartalmi követelményei 

Reklámnyomtatványok szerkesztése (szórólap, brosúra, plakát, stb) 
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Internethasználat, adatgyűjtés, adatok rendszerezése, szelektálása 

Elektronikus levelezés 

Adatközlő táblázatok készítése, a táblázatok formai és tartalmi követelményei 

Grafikonok szerkesztése 

Szakmai anyagok (pl. ajánlat, termékbemutató) elkészítése prezentáció formájában 

Kérdőívek szerkesztése számítógépen 

Időszakos jelentések (heti, havi stb. jelentés) elkészítése számítógépen 

Jegyzőkönyvek elkészítése számítógépen 

5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

B. Ügyviteli informatika 

 

1. A tantárgy tanítása a helyi programban 

évi 36 óra 

az 54 346 02 Ügyviteli titkár képzés 13. évfolyamán heti 2 tanóra 

 

2. Tananyagtartalom 

1 tanóra Teremhasználati szabályok ismertetése, tűz és balesetvédelem 

A tantárgy követelményeinek ismertetése 

 

3 tanóra Bevezetés az excel használatába 

Az Excel indítása 

Az Excel ablakának részei 

Eszköztárak kezelése 

Az Excel alapjai: 

- Adattípusok 

- Mozgás a táblázatban 

- Adatok bevitele és módosítása 

- Adattípusok viselkedése 
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- Intelligens címkék 

- Kijelölés a táblázatban 

Egyszerű műveletek kijelölt cellákkal: 

- Adatbevitel kijelölt tartományba 

- Cellatartalom törlése 

- Másolás és áthelyezés 

- Cellák másolása, áthelyezése lapok között 

- Másolás a Munkaablak segítségével 

- Az Autokitöltés funkció 

- Cellák sokszorosítása 

- Sorozatok készítése 

Műveletek visszavonása 

2 tanóra Munkafüzetek használata 

Munkafüzetek kezelése: 

- Új munkafüzet létrehozása 

- Munkafüzet mentése, mentés másként 

- Mentés jelszóval 

- Munkafüzet bezárása 

- Munkafüzet megnyitása 

Munkafüzet ablakok kezelése: 

- Nagyítás 

- Ablaktábla rögzítése 

- Ablak felosztása 

- Munkafüzet megjelenítése több ablakban 

- Munka több munkafüzettel 

Cella- és lapműveletek: 

- Oszlopok és sorok beszúrása, törlése 

- Cellák beszúrása és törlése 

- Munkalapok beszúrása, törlése 

- Munkalapok átnevezése 

- Munkalapok áthelyezése, másolása 

Munkalapok csoportos használata 

2 tanóra Formátumok 

Oszlop- és sorformátumok: 

- Oszlopok 

- Sorok 

Cellaformátumok: 

- Betűtípus 

- Szegélyek 

- Mintázat 

- Igazítás 

- Számformátum 

Formátumok másolása 
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3 tanóra Számítások a táblázatban 

Alapműveletek: 

- Összeadás, kivonás, szorzás, osztás 

- Hatványozás 

- Műveleti sorrend 

Cellahivatkozások 

Hivatkozástípusok: 

- Relatív hivatkozás fogalma 

- Abszolút hivatkozás fogalma 

- Vegyes hivatkozás fogalma 

- Szerkesztőműveletek hatása a cellahivatkozásokra 

Cellák elnevezése: 

- Név megadása 

- Nevek automatikus létrehozása 

- Nevek használata hivatkozásként 

Hivatkozás másik munkalap vagy munkafüzet celláira 

Hibaértékek 

2 tanóra Függvények 

Függvények általános alakja 

Hivatkozás cellatartományra 

A leggyakrabban használt függvények: 

- Szum 

- Átlag 

- Min 

- Max 

Az Autoszum funkció 

Gyorskalkuláció 

A Függvény beillesztése funkció, beágyazott függvények 

2 tanóra Diagramok készítése, kép beszúrása 

Diagramok készítése: 

- Diagramtípusok 

- Diagram létrehozása 

- Diagram formátumozása 

- Diagram törlése 

Kép beszúrása: 

- A Médiatár használata 

Kép beszúrása fájlból 

2 tanóra Listák, adatbázisok kezelése 

Az adatbázis fogalma, felépítése 

Adatbázis létrehozása, feltöltése 

Rekordok szűrése: 

- Az AutoSzűrő üzemmód használata 

Sorba rendezés 

2 tanóra A tanultak gyakorlása, feladatmegoldás 

2 tanóra Összefoglalás, 

Dolgozatelőkészítés 

2 tanóra Témazáró dolgozat 

2 tanóra Acces adatbáziskezelő program használata 
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 Adatmodellek: 

Adatmodellek alapelemei, kapcsolat 

Hálós, hierarchikus, relációs adatmodell 

2 tanóra Relációs adatmodell 

1 tanóra SQL adatbáziskezelő nyelv 

2 tanóra Adattábla szerkezete, mezők típusainak meghatározása, kapcsolómező és index 

fogalma 

Adatbázisrekordok feltöltése 

Ürlapok 

1 tanóra Összefoglalás 

1 tanóra Témazáró dolgozat 

 

3. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

C. Felzárkóztató idegen nyelvi képzés 
 

1. A tantárgy tanítása a helyi programban 

13. évfolyamon heti 2 óra, évi 72 óra 

54 341 01 Kereskedő; 54 345 01 Logisztikai ügyintéző; 54 841 09 Postai üzleti 

ügyintéző valamint az 54 346 02 Ügyviteli titkár képzések 13. évfolyamán. 

 

2. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja a diákok idegen nyelvi kompetenciájának fejlesztése. A képzés 

középpontjában a diák áll, aki a különböző cselekvések során elsajátított kompetenciákat a 

továbbiakban (közoktatás, munkavállalás stb.) felhasználja és fejleszti. 

A négy nyelvi alapkészség közül a beszédértés és beszédkészség fejlesztésén van a fő 

hangsúly. A részkészségek közül a szókincs és a kiejtés fejlesztése áll a középpontban. 

A különféle munkaformák közül zömében a közös munkavégzés (pármunka, csoportmunka 

kiscsoportokban) kerül előtérbe. 

 

Beszédkészség 
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Részt tud venni a nyelvterületen utazás közben felmerülő helyzetekben, valamint ismerős, 

mindennapi témákról adódó beszélgetésekben felkészülés nélkül. Egyszerű, összefüggő 

fordulatokkal el tudja mondani élményeit, céljait. Röviden meg tudja indokolni és magyarázni 

a véleményét, el tud mondani egy történetet, és véleményét meg tudja fogalmazni. 

 

Olvasásértés 

 

Megérti olyan szövegek lényegét, illetve a bennük lévő információt, melyek hétköznapi 

témákkal kapcsolatosak, gyakori témákkal foglalkoznak. Megérti az eseményekről, 

érzelmekről, véleményekről szóló írásokat. 

 

Írás 

 

Meg tud fogalmazni egyszerű, rövid, összefüggő szöveget ismert, hétköznapi témákban. Be 

tud számolni élményeiről, véleményéről. 

 

Hallásértés 

El tud különíteni  lényeges információt a lényegtelentől, képes a szövegösszefüggésből 

ismeretlen nyelvi elem jelentését kikövetkeztetni és fontos információt megérteni.  

 

3. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

idegen nyelvek 

 

4. Témakörök 

A képzés során használatos tankönyvek, munkafüzetek témaköreinek feldolgozása során 

valósul meg a tananyagrészekhez kapcsolódó kommunikációs célok, a hozzá kapcsolódó 

készségfejlesztés és nyelvtani anyagrész elsajátítása az alábbi időkeret ütemezéssel: 

Ismerkedés a képzési célokkal, közös célok, elérhető eredmények megbeszélése. A 

feldolgozandó témakörök megbeszélése. Nyelvtanulási tapasztalatok összegyűjtése, elemzése. 

Alapvető tanulási stratégiák megismertetése, kipróbálása, értékelése. 

Bemutatkozási formulák, Információkérés, - adás , 

Üdvözlő formák, Érdeklődés, Köszönés, elköszönés 

Ételek, italok, az étkezés helyszínei 

Látogatás 

A család, családtagok jellemzése 

Foglalkozások 
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Szabadidős tevékenységek 

Napirend 

Bevásárlás, élelmiszerek vásárlása 

Étteremben 

Öltözködés, ruhadarabok 

A lakás részei, berendezések, bútorok 

Utazás, közlekedés 

Tisztálkodás 

Telefonálás 

Családi ünnepek 

Házimunkák 

Szállodában 

Utazási iroda, Nyaralás 

Tantárgyak 

Egészség, betegség 

Testrészek, orvosi vizsgálat 

  

5. A képzés javasolt helyszíne  

Tanterem, taniroda, nyelvi labor 

 

6. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, 

tanulói tevékenységformák. 

A tananyag  egy része digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a 

módszerek, mind pedig a tanulói tevékenységformák. 

 

a) A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási 

módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g
y
én

i 

C
so

p
o
rt

- 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló x    
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feldolgozása 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x  x  

1.5. Információk önálló rendszerezése x    

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Levélírás x    

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x    

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x    

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x  

4. 
Csoportos munkaformák 

körében 
    

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x  

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
x    

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x  

 

b) A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek  

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  egyéni 
csopor

t 
osztály 

1.1 magyarázat   x  

1.2. kiselőadás   x  

1.3. megbeszélés   x  

1.4. vita   x  

1.5. szemléltetés   x  

1.6. projekt  x   

1.7. kooperatív tanulás  x   

1.8. szerepjáték  x   

1.9. házi feladat x    

1.10. 
digitális alapú 

feladatmegoldás 
x    

 

7. A tantárgy értékelésének módja 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 
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értékeléssel. 

Ajánlás: A számonkérés a tananyag jellegéből következően szóbeli és írásbeli formában 

történjék. 

A szóbeli számonkérést a tanév során folyamatosan célszerű alkalmazni az alapfogalmak, 

kifejezések önálló, szakszerű, szabatos megfogalmazásával. Az egyes nagyobb témakörök 

feldolgozása, rendszerezése után célszerű a tanulók teljesítményét írásbeli feladatsorral 

mérni. A számonkérés különböző típusú feladatok kombinációjából álljon: tartalmazzon 

teszt jellegű feladatokat, igazhamis állításokat, alapfogalmak rövid meghatározását. 

A számonkérés formája szituációs gyakorlatokkal is történjen, és a számonkérésben a 

kommunikáció kapjon kiemelt szerepet. 

Az írásbeli feladatok értékelésénél az alakilag rendezett, szabályos javításokat tartalmazó 

megoldások tekinthetők alapkövetelménynek. 

A teljesítményszázalékokhoz rendelt érdemjegyek témakörönként: 

90  - 100% jeles 

80  -   89% jó 

65  -   79% közepes 

50  -   64% elégséges 

0-   49% elégtelen 

 

 

D. Szakmai idegen nyelv ügyviteli titkár képzéshez – 14. évfolyam 
 

1. A 11498-12 Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő 

képzések esetén)  

Foglalkoztatás I. 

N
y
el

v
ta

n
i 

re
n
d
sz

er
zé

s 
1

 
N

y
el

v
ta

n
i 

re
n
d
sz

er
zé

s 
2

 
N

y
el

v
i 

k
és

zs
ég

fe
jl

es
zt

é

s M
u
n
k
av

ál
la

ló
i 

sz
ó
k
in

cs
 

FELADATOK 

Idegen nyelven:     

bemutatkozik (személyes és szakmai 

vonatkozással) 
 x x x 

alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölt x x x x 

szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír x x x x 

állásinterjún részt vesz  x x x x 

munkakörülményekről, karrier lehetőségekről 

tájékozódik 
   x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, együttműködés 

melletti munkát végez 
   x 

munkával, szabadidővel kapcsolatos kifejezések 

megértése, használata 
x x x x 



 

995 

 

SZAKMAI ISMERETEK 

Idegen nyelven:     

szakmai önéletrajz és motivációs levél tartalma, 

felépítése 
   x 

egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései, illetve 

válaszai 
 x x x 

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran használt 

egyszerű szavak, szókapcsolatok 
   x 

a munkakör alapkifejezései    x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen 

nyelven 
x   x 

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven feltett 

kérdések megértése, illetve azokra való reagálás 

értelmező, összetett mondatokban 

x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés  x x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság x x x  

Kapcsolatteremtő készség  x x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés  x x  

Analitikus gondolkodás   x  

Deduktív gondolkodás   x  

 

2. Óraszám 

Foglalkoztatás I. tantárgy/Idegen nyelv     64 óra  

3. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű 

állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni. 

Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű 

formanyomtatványt kitölteni. 

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani 

rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre 

építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memória fejlesztés és az induktív 

nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási 

témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához 
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kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

4. Témakörök 

Nyelvtani rendszerezés 1      8 óra 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, illetve 

begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az állásinterjú során ne 

okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra 

adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai 

állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett mondatokban legyen képes reagálni, helyesen 

használva az igeidő egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő munkavállaló képes 

legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott tartalmakat helyesen értelmezze, 

illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. A célként megfogalmazott idegen nyelvi 

magbiztosság csak az igeidők helyes használata révén fog megvalósulni. 

 

Nyelvtani rendszerezés 2      8 óra 

A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű feltételes 

mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, tiltást kifejező) 

használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb módon tud 

bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának 

precíz és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon tájékozódni a munkahelyi és 

szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni az állásinterjún idegen 

nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a segédigék által biztosított nyelvi precizitás 

adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a 

diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen 

ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a 

prepozíciók és a kötőszavak pontos használatának elsajátításával olyan egyszerű 

mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az 

állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes legyen 

tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 

 

Nyelvi készségfejlesztés       24 óra 

/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória fejlesztése 
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fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/ 

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi 

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg  az induktív 

nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 6 

alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az induktív nyelvtanulási képesség 

által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz 

alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa a nyelvet és ennek szellemében 

tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb 

fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami 

az idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a 

kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és 

kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása során 

valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, amely 

során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló. 

 

Munkavállalói szókincs       24 óra 

/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/ 

A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör elsajátítása után 

lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon bemutatkozni kifejezetten 

szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. 

Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai 

önéletrajz és a motivációs levél megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a 

szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, 

munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára 

vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések 
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kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját 

munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 

 

5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási 

módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g
y
én

i 

C
so

p
o
rt

- 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x  x  

1.5. Információk önálló rendszerezése x    

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Levélírás x    

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x    

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x    

3. Komplex információk körében     



 

999 

 

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x  

4. 
Csoportos munkaformák 

körében 
    

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x  

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
x    

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x  

 

6. A képzés helyszíne  

Az órák kb. 50%-a tanteremben történjen, másik fele pedig számítógépes tanteremben. 

 

7. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek  

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  egyéni 
csopor

t 
osztály 

1.1 magyarázat   x  

1.2. kiselőadás   x  

1.3. megbeszélés   x  

1.4. vita   x  

1.5. szemléltetés   x  

1.6. projekt  x   

1.7. kooperatív tanulás  x   

1.8. szerepjáték  x   

1.9. házi feladat x    

1.10. 
digitális alapú 

feladatmegoldás 
x    

 

8. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 
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9. A 10071-12 azonosító számú Hivatali kommunikáció magyar és 

idegen nyelven megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó 

témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

10071-12  

Hivatali kommunikáció magyar és idegen nyelven 

Szakmai idegen 

nyelv gyakorlat 

Id
eg

en
 n

y
el

v
 h

as
zn

ál
at

a 

h
iv

at
al

b
an

, 
ir

o
d
áb

an
, 

re
n
d
ez

v
én

y
ek

en
 

T
it

k
ár

i 
fe

la
d
at

o
k
 

el
v
ég

zé
se

 í
rá

sb
an

 é
s 

sz
ó
b
an

 a
z 

ad
o
tt

 i
d
eg

en
 

n
y
el

v
en

 

Alkalmazza az üzleti kommunikáció szabályait  x 

Személyi titkári írásbeli feladatokat lát el magyar és egy idegen 

nyelven 
x x 

Hivatalos levelezést folytat (papíralapú és elektronikus levél) x x 

Belső iratokat készít, szerkeszt feladatkörébe tartozó területeken  x 

Szerződéseket, megállapodások készít, szerkeszt x x 

Hivatalos leveleket, dokumentumokat készít, szerkeszt x x 

Alkalmazza a társas érintkezés szabályait, az állami és a nemzetközi 

protokoll előírásait 
x  

Személyi titkári szóbeli kommunikációs feladatokat lát el magyar és 

egy idegen nyelven 
x x 

Fogadja és továbbítja a telefonüzeneteket magyar és egy idegen 

nyelven 
x x 

Fogadja a titkárság vendégeit magyar és egy idegen nyelven x x 

Rendezvényeken hostess feladatokat végez magyar és egy idegen 

nyelven 
x x 

Rendezvények, programok szervezésekor magyar és egy idegen 

nyelven kommunikál 
x x 

Ügyfélszolgálati feladatokat lát el magyar és egy idegen nyelven x x 

Hivatalos levelek önálló fogalmazása, kapcsolódó támszavak, x x 
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mondatpanelek 

Az üzleti kapcsolattartás levelei, a rendezvények szervezésével 

összefüggő dokumentumok  
x x 

Az önéletrajz, álláspályázat a nyelvország szokásainak megfelelően x x 

A leggyakoribb üzleti levelek nyelvországban szokásos formai 

elvárásai 
x x 

A választott idegen nyelv nyelvhelyességi szabályai x x 

A kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, kapcsolatlezárás módjai x x 

A szervezet bemutatásának módjai x x 

Információszerzés és információnyújtás szolgáltatásokkal, termékekkel 

kapcsolatban 
x x 

Beszédtechnika és retorika x x 

A helyes hangképzés és beszéd technikája; a társalgási stílus x  

Verbális és nem verbális jelek a kommunikációban   

A közvetlen és közvetett szóbeli kommunikáció nyelvi 

megformálásának módjai, követelményei 
  

A telefonos kommunikáció nyelvi megformálásának technikái x x 

Konfliktuskezelési technikák x x 

Ügyfél-elégedettségi mérés technikái x x 

Idegen nyelvű olvasott és hallott szöveg megértése x x 

Magyar és idegen nyelvű fogalmazás írásban x x 

Idegen nyelvű beszédkészség x x 

Szervezési feladatok x x 

Íráskészség a gépi írástechnika magasabb szintjén (170 leütés/perc) x x 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x x 

Önállóság x x 

Döntésképesség x x 
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Kommunikációs rugalmasság x x 

Fogalmazó készség x x 

Eredményorientáltság x x 

Ismeretek helyén való alkalmazása x x 

Eredményorientáltság x x 

Nyitott hozzáállás x x 

 

10. Óraszám 

Szakmai idegen nyelvgyakorlat tantárgy 224 óra 

 

11. A tantárgy tanításának célja  

Szakmai idegen nyelv tanításának célja, olyan idegen nyelvi ismeretek elsajátítása, amely 

alkalmassá teszi a hallgatókat külföldi ügyfelekkel a szakmai kommunikációra, levelek 

magyarra fordítására és önálló idegen nyelvű levelek fogalmazására. 

Váljanak képessé az idegen nyelvű szövegek értelmezésére, a munkahelyi kommunikáció, 

hivatalos levelezés és telefonbeszélgetések szakszerű lebonyolítására. Ismerkedjenek meg a 

hallgatók a gazdasági, ügyviteli élet szókincsével, nyelvhasználatával. 

 

12. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

13. Témakörök 

Idegen nyelv használata hivatalban, irodában, rendezvényeken 112 óra 

Szakmai idegen nyelv, nyelvtani ismeretek elmélyítése, gyakorlása. 

A nyelvi alapkészség megszilárdítása, kommunikációs készség kialakítása.  

A legfontosabb szakmai nyelvi fordulatok, kifejezések elsajátítása.  

Szakmai szókincs jellemzői, bővítése. 

Közléstípusok formai, tartalmi, nyelvi stílus jegyei. 

Olvasás, és beszédkészség fejlesztése.  

A választott idegen nyelv nyelvhelyességi szabályai. 

 

Titkári feladatok elvégzése írásban és szóban az adott idegen nyelven 112 óra 

Ismerkedés, bemutatkozás idegen nyelven. 

Az idegen nyelven szakmai önéletrajz részei és készítésének módja.  

Üzleti kapcsolattartás levelei, a rendezvényszervezéssel összefüggő dokumentumok. 

Álláshirdetések, állásinterjúk idegen nyelven. 



 

1003 

 

Az önéletrajz, álláspályázat a nyelvország szokásainak megfelelően. 

Íráskészség feladatok – motivációs levél írása. 

Telekommunikációs eszközök.  

Telefonbeszélgetések szabályai. 

Telefonos kommunikáció nyelvi megformálásának technikái. 

Hivatalos levelek fajtái. 

Hivatalos levelek önálló fogalmazása, kapcsolódó támszavak, mondatpanelek. 

Levelezés hagyományos és digitális formában. 

Szerződések fordítása idegen nyelven. 

Üzleti levelek formai követelményei. 

Üzleti levél szerkesztése idegen nyelven. 

A leggyakoribb üzleti levelek nyelvországban szokásos formai elvárásai. 

A szervezet bemutatásának módjai. 

 

14. A képzés javasolt helyszíne  

Számítógépes terem 

 

15. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek  

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

egyéni 
csopor

t 
osztály 

1.1 magyarázat   x 

1.2. elbeszélés x   

1.3. kiselőadás   x 

1.4. megbeszélés  x  

1.5. vita  x  

1.6. szemléltetés   x 

1.7. projekt  x  

1.8. kooperatív tanulás  x  

1.9. szimuláció   x 

1.10. szerepjáték   x 

1.11. házi feladat   x 

 

16. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák  

Sor-szám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási 

módok) 

E
g
y
én

i 

C
so

p
o
rt

- 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
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1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
   

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x   

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
   

2.1. Írásos elemzések készítése  x  

2.2. Leírás készítése  x  

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  

3. 
Csoportos munkaformák 

körében 
   

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  

3.2 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
 x  

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  

3.4. Csoportos versenyjáték  x  

 

17. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 



 

1005 

 

E. Szakmai idegen nyelv postai üzleti ügyintéző képzéshez – 14. 

évfolyam 

 

1. A 11498-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. (érettségire épülő 

képzések esetén) megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó 

témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő 

képzések esetén)  

Foglalkoztatás I. 
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fe
jl

es
zt

é

s M
u
n
k
av

ál
la

ló
i 

sz
ó
k
in

cs
 

FELADATOK 

Idegen nyelven:     

bemutatkozik (személyes és szakmai 

vonatkozással) 
 x x x 

alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölt x x x x 

szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír x x x x 

állásinterjún részt vesz  x x x x 

munkakörülményekről, karrier lehetőségekről 

tájékozódik 
   x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, együttműködés 

melletti munkát végez 
   x 

munkával, szabadidővel kapcsolatos kifejezések 

megértése, használata 
x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Idegen nyelven:     

szakmai önéletrajz és motivációs levél tartalma, 

felépítése 
   x 

egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései, illetve 

válaszai 
 x x x 

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran használt 

egyszerű szavak, szókapcsolatok 
   x 

a munkakör alapkifejezései    x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen 

nyelven 
x   x 

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven feltett 

kérdések megértése, illetve azokra való reagálás 

értelmező, összetett mondatokban 

x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés  x x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
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Nyelvi magabiztosság x x x  

Kapcsolatteremtő készség  x x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés  x x  

Analitikus gondolkodás   x  

Deduktív gondolkodás   x  

 

2. Óraszám 

Foglalkoztatás I. tantárgy/ idegen nyelv     64 óra  

 

3. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű 

állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni. 

Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is beleértve 

bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű formanyomtatványt 

kitölteni. 

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani 

rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre 

építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív 

nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási 

témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához 

kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

4. Témakörök 

Nyelvtani rendszerezés 1      8 óra 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, illetve 

begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az állásinterjú során ne 

okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra 

adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai 

állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett mondatokban legyen képes reagálni, helyesen 

használva az igeidő-egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő munkavállaló képes 

legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott tartalmakat helyesen értelmezze, 
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illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. A célként megfogalmazott idegen nyelvi 

magbiztosság csak az igeidők helyes használata révén fog megvalósulni. 

Nyelvtani rendszerezés 2      8 óra 

A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű feltételes 

mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, tiltást kifejező) 

használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb módon tud 

bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának 

precíz és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon tájékozódni a munkahelyi és 

szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni az állásinterjún idegen 

nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a segédigék által biztosított nyelvi precizitás 

adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a 

diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen 

ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a 

prepozíciók és a kötőszavak pontos használatának elsajátításával olyan egyszerű 

mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az 

állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes legyen 

tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 

Nyelvi készségfejlesztés       24 óra 

/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória fejlesztése 

fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/ 

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi 

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az induktív 

nyelvtanulási képességfejlesztés, és az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 6 

alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az induktív nyelvtanulási képesség 

által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz 

alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa a nyelvet és ennek szellemében 

tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb 

fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami 

az idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a 

kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és 

kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása során 

valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 
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- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, amely 

során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló. 

Munkavállalói szókincs       24 óra 

/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/ 

A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör elsajátítása után 

lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon bemutatkozni kifejezetten 

szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. 

Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai 

önéletrajz és a motivációs levél megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a 

szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, 

munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára 

vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések 

kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját 

munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 

5. A képzés helyszíne  

Az órák 50%-a egyszerű tanteremben történjen, a másik fele pedig számítógépes tanteremben. 

6. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek  

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  egyéni 
csopor

t 
osztály 

1.1 magyarázat   x  

1.2. kiselőadás   x  

1.3. megbeszélés   x  

1.4. vita   x  

1.5. szemléltetés   x  
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1.6. projekt  x   

1.7. kooperatív tanulás  x   

1.8. szerepjáték  x   

1.9. házi feladat x    

1.10. 
digitális alapú 

feladatmegoldás 
x    

 

F. Szakmai idegen nyelv pénzügyi – számviteli ügyintéző 

képzéshez 14. évfolyam – helyi program 

 

1.  11498-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. (érettségire épülő 

képzések esetén) megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó 

tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 

Szakmai idegen 

nyelv 

1/13. évfolyam 

Foglalkozatás I. 

2/14. évfolyam 
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FELADATOK 

Alapszintű idegen nyelven kommunikál 

munkahelyzetekben  X     

Szakmára jellemző munkafolyamatok 

szakkifejezéseit szóban és írásban 

munkahelyzetekben alkalmazza  X      

Szakmai szöveget fordít magyarról idegen 

nyelvre  X      

Szakmai szöveget fordít idegen nyelvről 

magyarra  X      

Alapszintű szakmai idegen nyelven 

telefonál  X      

Munkafolyamatokat alapfokú szakmai 

idegen nyelven értelmez  X     

Szakképesítéséhez szükséges alapszintű 

szakmai idegen nyelvű feliratokat 

értelmez X      

SZAKMAI ISMERETEK 

Alapszintű idegen nyelvű kommunikáció, 

olvasás, írás, fordítás  X     
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Alapszintű idegen nyelven 

szakmaspecifikus kifejezések   X      

Alapszintű szakmai idegen nyelv 

nyelvtana  X      

SZAKMAI KÉSZSÉGEK  

Alapszintű szakmai idegen nyelvű 

beszédkészség  X      

Alapszintű szakmai idegen nyelvű hallott 

szakmai szöveg megértése   X     

Alapszintű szakmai idegen nyelvű 

olvasott szakmai szöveg megértése X      

Alapszintű szakmai idegen nyelvű 

géphasználati feliratok értelmezése, 

megértése        

Elemi számolási készség alapszintű 

szakmai idegen nyelven       

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Szorgalom, igyekezet X      

Fejlődőképesség, önfejlesztés  X      

TÁRSAS KOMPETENCIÁK  

Határozottság X      

Kapcsolatteremtő készség       

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás  X      

Gyakorlatias feladatértelmezés  X      

FELADATOK 

Idegen nyelven:      

Bemutatkozik (személyes és szakmai 

vonatkozással) 
  X 

X 
X 

Alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatványt kitölt 
 X X 

X 
X 

Szakmai önéletrajzot és motivációs levelet 

ír 
 X X 

X 
X 

Állásinterjún részt vesz  
 X X 

X 
X 

Munkakörülményekről, karrier 

lehetőségekről tájékozódik 
    X 

Idegen nyelvű szakmai irányítás, 

együttműködés melletti munkát végez 
    X 

Munkával, szabadidővel kapcsolatos 

kifejezések megértése, használata 
 X X 

X 
X 

SZAKMAI ISMERETEK 

Idegen nyelven:      

Szakmai önéletrajz és motivációs levél 

tartalma, felépítése 
    X 

Egy szakmai állásinterjú lehetséges 

kérdései, illetve válaszai 
  X 

X 
X 
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Közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran 

használt egyszerű szavak, szókapcsolatok 
    X 

A munkakör alapkifejezései     X 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése 

idegen nyelven 
 X   X 

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen 

nyelven feltett kérdések megértése, illetve 

azokra való reagálás értelmező, összetett 

mondatokban 

 X X 
X 

X 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés   X X  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság  X X X  

Kapcsolatteremtő készség   X X  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés   X X  

Analitikus gondolkodás    X  

Deduktív gondolkodás    X  

 

2. Óraszám szakmai idegen nyelvhez kapcsolódóan 

Szakmai idegen nyelv tantárgy     72 óra 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13.  

 

3. A tantárgy tanításának célja 

Az ügyintézői munkaterületen a szakmai ismeretek mellett kiemelkedő fontosságú a 

szakmai nyelv alapvető ismerete. Az ügyfelekkel, partnerekkel kapcsolatos napi idegen 

nyelvi kommunikáció mellett a multinacionális vállalatoknál napi munkamenet is 

megkívánja a szakmai nyelv ismeretét. 

A tárgy a munkavégzéshez szükséges szakmai nyelvismerettel próbálja a tanulókat 

felvértezni. 

 

4. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelv: 

- nyelvtani alapok 

- munkához, levelezéshez kapcsolódó témakörök 

 

5. Témakörök  

Az adott szakma igényeinek megfelelően kialakított tartalommal a megadott óraszám 

figyelembevételével és összhangban a Foglalkoztatás I. modul tartalmára, mintegy azon 

tartalmakat megalapozó ismeretanyag és szakmai nyelvi kompetenciák kialakítására 

szolgál.  
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6. A képzés javasolt helyszíne 

Tanterem, számítógépes terem 

 

7. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, 

tanulói tevékenységformák 

a) A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

egyéni 
csopor

t 
osztály 

1.1 magyarázat  X X  

1.2. kiselőadás   X  

1.3. megbeszélés   X  

1.4. szemléltetés   X  

1.5. projekt  X   

1.6. szerepjáték X X   

1.7. házi feladat X X   

 

b) A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási 

módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 

E
g
y
én

i 

C
so

p
o
rt

- 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
X  X  

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 X X  

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  X  

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
 x X  

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  X  

1.6. Információk önálló rendszerezése X    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 X X  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
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2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
X  X  

2.2. Tesztfeladat megoldása   X  

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 X X  

3. 
Csoportos munkaformák 

körében 
    

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 X   

3.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
 X   

3.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
 X   

3.4. Csoportos helyzetgyakorlat  X   

 

8. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

Ajánlás: A számonkérés a tananyag jellegéből következően szóbeli és írásbeli formában 

történjék. 

A szóbeli számonkérést a tanév során folyamatosan célszerű alkalmazni az alapfogalmak, 

kifejezések önálló, szakszerű, szabatos megfogalmazásával. Az egyes nagyobb témakörök 

feldolgozása, rendszerezése után célszerű a tanulók teljesítményét írásbeli feladatsorral 

mérni. A számonkérés különböző típusú feladatok kombinációjából álljon: tartalmazzon 

teszt jellegű feladatokat, igazhamis állításokat, alapfogalmak rövid meghatározását. 

A számonkérés formája szituációs gyakorlatokkal is történjen, és a számonkérésben a 

kommunikáció kapjon kiemelt szerepet. 

Az írásbeli feladatok értékelésénél az alakilag rendezett, szabályos javításokat tartalmazó 

megoldások tekinthetők alapkövetelménynek. 

A teljesítményszázalékokhoz rendelt érdemjegyek témakörönként: 

90  - 100% jeles 

80  -   89% jó 

65  -   79% közepes 

50  -   64% elégséges 

0-   49% elégtelen 

9. Óraszám Foglalkoztatás I. tantárgyhoz kapcsolódóan 

Foglalkoztatás I. tantárgy      64 óra  

 

10. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű 

állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni. 

Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű 

formanyomtatványt kitölteni. 

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani 
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rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre 

építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memória fejlesztés és az induktív 

nyelvtanulási készségfejlesztés  6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási 

témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához 

kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

11. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

idegen nyelvek 

 

12. Témakörök 

Nyelvtani rendszerzés 1      8 óra 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket 

átismétlik, illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, 

hogy az állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó 

kérdések megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá 

alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre 

összetett modatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő 

egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő 

munkavállaló képes legyen arra, hogy a  munkaszerődésben megfogalmazott 

tartalmakat helyesen  értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket 

feltérképezze. A célként megfogalmazott idegennyelvi magbiztosság csak az 

igeidők helyes használata révén fog megvalósulni. 

 

Nyelvtani rendszerezés 2      8 óra 

A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű 

feltételes mód, illetve a  módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, 

szükségességet, tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen 

nyelven sokkal exaktabb módon tud bemutatkozni szakmai és személyes 

vonatkozásban egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának precíz és pontos 

ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon tájékozódni a munkahelyi és 

szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni az állásinterjún 

idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a segédigék által biztosított 

nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető szabályainak 

elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún 

megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket 

tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók és a 

kötőszavak pontos használatának elsajátításával olyan egyszerű 

mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, 

hogy az állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve 

képes legyen tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 

 

Nyelvi készségfejlesztés       24 óra 

/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegennyelvi asszociatív 

memória fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/ 

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegennyelvi 

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapulvéve valósul meg  az 
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induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegennyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az 

induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját 

meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a 

diák koherensen lássa a nyelvet és ennek szellemében tudjon idegen nyelven 

reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. 

Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami 

az idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön 

a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv 

szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök 

elsajátítása során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés 

is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a 

nyelvtanuló. 

 

Munkavállalói szókincs       24 óra 

/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/ 

A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon  

bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munka 

lehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat 

tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a 

motivációs levél megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai 

jellegű szókincset ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, 

munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a 

szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. A 

munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz 

arra, hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és 

értelmezze. 

 

13. A képzés javasolt helyszíne  

Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes 

tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott 

formában zajlik. 

 

14. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, 

tanulói tevékenységformák. 

A tananyag  kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a 

módszerek, mind pedig a tanulói tevékenységformák. 
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a) A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási 

módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g
y
én

i 

C
so

p
o
rt

- 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x  x  

1.5. Információk önálló rendszerezése x    

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Levélírás x    

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x    

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x    

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x  

4. 
Csoportos munkaformák 

körében 
    

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x  

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
x    

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x  

 

b) A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek  

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  egyéni 
csopor

t 
osztály 

1.1 magyarázat   x  

1.2. kiselőadás   x  

1.3. megbeszélés   x  



 

1017 

 

1.4. vita   x  

1.5. szemléltetés   x  

1.6. projekt  x   

1.7. kooperatív tanulás  x   

1.8. szerepjáték  x   

1.9. házi feladat x    

1.10. 
digitális alapú 

feladatmegoldás 
x    

 

15. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

Ajánlás: A számonkérés a tananyag jellegéből következően szóbeli és írásbeli formában 

történjék. 

A szóbeli számonkérést a tanév során folyamatosan célszerű alkalmazni az alapfogalmak, 

kifejezések önálló, szakszerű, szabatos megfogalmazásával. Az egyes nagyobb témakörök 

feldolgozása, rendszerezése után célszerű a tanulók teljesítményét írásbeli feladatsorral 

mérni. A számonkérés különböző típusú feladatok kombinációjából álljon: tartalmazzon 

teszt jellegű feladatokat, igazhamis állításokat, alapfogalmak rövid meghatározását. 

A számonkérés formája szituációs gyakorlatokkal is történjen, és a számonkérésben a 

kommunikáció kapjon kiemelt szerepet. 

Az írásbeli feladatok értékelésénél az alakilag rendezett, szabályos javításokat tartalmazó 

megoldások tekinthetők alapkövetelménynek. 

A teljesítményszázalékokhoz rendelt érdemjegyek témakörönként: 

90  - 100% jeles 

80  -   89% jó 

65  -   79% közepes 

50  -   64% elégséges 

0-   49% elégtelen 
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VI. AZ ELŐZETES TANULMÁNYOK BESZÁMÍTÁSA 
 

A szakképzési törvény 27. § 

(1) Az előzetes tanulmányok és az azokkal megegyező tartalmú követelmények 

teljesítésének egyidejű igazolásával a beszámítás iránti kérelmet a szakképző 
iskola vezetőjéhez kell benyújtani. A beszámítható előzetes tanulmányokról és 

teljesített követelményekről a szakképző iskola vezetője határozattal dönt. A 

szakképző iskola vezetőjének döntése ellen a kormányhivatalhoz lehet 

fellebbezést benyújtani. A fellebbezésre a közigazgatási hatósági eljárás 

általános szabályait kell alkalmazni. 

 

(2) A gyakorlat beszámítása: A szakmai gyakorlati képzés idejébe a szakképzés 

megkezdése előtt munkaviszonyban (vállalkozói jogviszonyban, munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonyban) eltöltött szakirányú gyakorlati idő – a szakképzői iskola vezetőjének 

egyedi döntése alapján beszámítható. 

 

A beszámíthatóság további feltétele a szakmai érettségi vizsga mellett, hogy a tanuló 

teljesítse a Szakmai és Vizsgakövetelményekben előírt összefüggő szakmai gyakorlatot a 

magasabb évfolyamra történő belépés előtt.  

 

A szakképesítésre történő felkészítéskor a tanuló előzetes szakirányú szakmai 

képesítése a szakképző, szakközépiskolában folytatott tanulmányai a követelmények 

teljesítésébe beszámítható. 

Az előzetes tanulmányokat igazoló bizonyítvány bemutatása alapján az iskola 

igazgatójához benyújtott kérelem után az iskola igazgatója saját hatásköre alapján határoz 

a beszámítás tartalmáról, mértékéről. 

A szakmacsoportos alapozással a tanuló a 13. vagyis az első szakképző évfolyam 

megegyező tartalmi követelményeit teljesítette és ebben az esetben a 14. évfolyamon 

kezdheti a tanulmányait- ilyen esetben nem kell az igazgató felé külön kérelmet 

benyújtania. A kérelmező esetén a középiskolai bizonyítvány alapján a szakképesítésre 

előírt követelmények teljesítésébe a már  

eredményesen tanult legalább elégségesre teljesített érdemjegyű tantárgy a 

beszámítható. 

Ha a tanuló előzetes tanulmányaival az első szakképzési évfolyam követelményeit 

teljesítette,akkor magasabb évfolyamon folytathatja  tanulmányait.  

                      

Különbözeti vizsgát kell tennie abban az esetben, ha az első szakképzési évfolyam 

követelményeit csak részben teljesítette. A különbözeti vizsga letétele után léphet 

magasabb évfolyamba. A különbözeti vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon 

belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni. 
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VII. A GYAKORLATI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ TANULÓK IGAZOLATLAN MULASZTÁSA 
 
  Szakképzési törvény szabályozása:  

A mulasztásokra vonatkozóan 39. §  

(1) A gyakorlati képzés foglalkozásain való részvétel kötelező. 

2) A tanuló köteles mulasztását igazolni a tanulói jogviszonya szerinti szakképző iskola 

házirendjében meghatározottak szerint. 

(3) Ha a tanulónak a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésről való 

igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó 

összes gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló tanulmányait csak az 

évfolyam megismétlésével folytathatja. Ha a gyakorlati képzést tanulószerződés 

keretében gyakorlati képzést folytató szervezet végzi, az évfolyam megismétléséhez a 

gyakorlati képzést folytató szervezet hozzájárulása is szükséges. 

(4) Ha a tanuló szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésről 

való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati 

képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem 

teljesítette (magasabb évfolyamra nem léphet).  

Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati 

képzési idő (óraszám) öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles. 

(5) Ha a tanuló mulasztása a (3) bekezdésben meghatározott mértéket eléri, de 

igazolatlan mulasztása nincs és szorgalma, elért teljesítménye alapján a mulasztását a 

következő tanév megkezdéséig pótolja és az előírt gyakorlati követelményeket 

teljesíteni tudja, mentesíthető az évfolyam megismétlésének kötelezettsége alól. 

 Az évfolyam megismétlése alóli mentesítés kérdésében a szakképző iskola 

nevelőtestülete a szakképző iskola pedagógiai programja részét képező szakmai 

programban meghatározottak szerint dönt, gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó 

gyakorlati képzés esetén a gyakorlati képzést folytató szervezet javaslatára. 

(6) Ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása az összefüggő szakmai gyakorlatról 

meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, de 

a) igazolatlan mulasztása nincs, vagy 

b) az igazolatlan mulasztása nem haladja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési 

idő (óraszám) öt százalékát és az igazolatlan mulasztását pótolta, 

és a következő tanév megkezdéséig pótolja az előírt gyakorlati követelményeket, a tanuló 

magasabb évfolyamra léphet, amennyiben a gyakorlati képzés szervezője ezt igazolja. A 

magasabb évfolyamra lépés kérdésében a gyakorlati képzés szervezőjének javaslatára a 

szakképző iskola nevelőtestülete dönt. 

40. § (1) A gyakorlati képzést folytató szervezet köteles értesíteni a tanuló tanulói 

jogviszonya szerinti szakképző iskolát a tanuló gyakorlati képzésről való első alkalommal 

történt igazolatlan mulasztásakor. 

(2) Ha a tanuló gyakorlati képzésen való igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri 

a tíz órát, a harminc órát, az ötven órát, a gyakorlati képzést folytató szervezet a 

mulasztásról minden esetben újabb értesítést küld a szakképző iskolának. 

(3)
55

 A szakképző iskola az (1)-(2) bekezdés esetén a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló rendeletnek a mulasztás 

következményeire vonatkozó szabályai szerint jár el. 
(4)

56 A gyakorlati képzést szervező szakképző iskola a nevelési-oktatási intézmények működéséről és 

a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló rendelet szerint meghatározott iskolai 

mulasztásokról haladéktalanul értesíti a tanuló gyakorlati képzését folytató szervezetet.  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1100187.TV#lbj55param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1100187.TV#lbj56param
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I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL TANÍTOTT SZAKMÁK SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 
 

A 36. sorszámú Eladó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 

 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 341 01 

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Eladó 

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440 

 

 

 

2. EGYÉB ADATOK 

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: 

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

vagy iskolai előképzettség hiányában 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: A képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a Kereskedelem-

marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

2.2. Szakmai előképzettség: – 

 

2.3. Előírt gyakorlat: – 

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: – 

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30% 

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

 

2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás 

esetén kötelező 

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;  

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

 

 

 

3. PÁLYATÜKÖR 

 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 

 

 A B C 

3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök) 

3.1.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Élelmiszer- és vegyiáru-eladó 

3.1.3. Gyógynövény eladó 

3.1.4. Zöldség-, gyümölcs eladó 

3.1.5. ABC-eladó 

3.1.6. Áruházi eladó 

3.1.7. Eladó, fűszerüzlet 
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3.1.8.  

 

 

5113 

 

 

 

Bolti eladó 

Eladó, szupermarket 

3.1.9. Élelmiszer eladó 

3.1.10. Élelmiszerbolti eladó 

3.1.11. Műszakicikk eladó 

3.1.12. Híradástechnikai- és elektronikaicikk-eladó 

3.1.13. Vas-, műszaki-eladó 

3.1.14. Alkatrész-értékesítő, eladó 

3.1.15. Bútor- és lakástextil-eladó 

3.1.16. Vas-, műszaki-, műanyag-, üvegárubolti eladó 

3.1.17. Könyvesbolti eladó 

3.1.18. Kultúrcikk eladó 

3.1.19. Konfekció-, méteráru- és lakástextil-eladó 

3.1.20.   Ruha-, textil eladó 

3.1.21.   Ruházati bolti eladó 

3.1.22.   Porcelán- és edényáru-eladó 

 

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

Az eladó szakember a kereskedelmi vállalkozásokban kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Az eladásra kerülő 

áruk raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, 

értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és 

lebonyolításában 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- segíteni az árubeszerzést 

- átvenni az árut 

- készletezési, raktározási feladatokat végezni 

- értékesítési tevékenységet végezni 

- ellátni a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat 

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések 

 

 A B C 

3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja 

3.3.3. 31 341 01 Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó részszakképesítés 

3.3.4. 31 341 03 Műszakicikk-eladó részszakképesítés 

3.3.5. 35 341 01 Boltvezető szakképesítés-ráépülés 

 

 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 

 A B 

4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert 

szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

4.2. azonosító száma megnevezése  

4.3. 10025-12 A kereskedelmi egység működtetése 

4.4. 11507-12 Az áruforgalom lebonyolítása 

4.5. 10027-12 A ruházati cikkek és a vegyes iparcikkek forgalmazása 

4.6. 10028-12 Az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazása 

4.7. 10029-12 A műszaki cikkek forgalmazása 

4.8. 11497-12 Foglalkoztatás I. 

4.9. 11499-12 Foglalkoztatás II. 

4.10. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

 

 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

 



 

1023 

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes 

letétele. 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített 

tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott 

követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 

 A B C 

5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 

5.2.2. azonosító 

száma 
megnevezése 

a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

5.2.3. 10025-12 A kereskedelmi egység működtetése gyakorlati 

5.2.4. 11507-12 Az áruforgalom lebonyolítása szóbeli 

5.2.5. 
10027-12 

A ruházati cikkek és a vegyes 

iparcikkek forgalmazása 
szóbeli 

5.2.6. 
10028-12 

Az élelmiszerek, vegyi áruk és 

gyógynövények forgalmazása 
gyakorlati 

5.2.7. 10029-12 A műszaki cikkek forgalmazása gyakorlati 

5.2.8. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli 

5.2.9. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 

5.2.10. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt 

feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. 

 

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Élőmunka kereskedelmi egységben/tanboltban: a vevő tájékoztatása, 

kiszolgálása, magyar és idegen nyelven. Az értékesítéshez szükséges bizonylat kitöltése 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Az élelmiszerek, vegyiáruk, és gyógynövények választékának megfelelő 

feladatleírás alapján fogadja a vevőt, és megismeri a vevő igényeit, bemutatja az árut a vevőnek, és tájékoztatja 

az áruval kapcsolatos szolgáltatásokról, áruajánlással segíti a vevőt a vásárlási döntésben. Az értékesített 

terméket becsomagolja, és kitölt egy kapcsolódó bizonylatot 

 

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Élőmunka kereskedelmi egységben/tanboltban: a vevő tájékoztatása, 

kiszolgálása magyar és idegen nyelven. Az értékesítéshez szükséges bizonylat kitöltése 

 

A vizsgafeladat ismertetése:A műszaki cikkek választékának megfelelő feladatleírás alapján fogadja a vevőt, és 

megismeri a vevő igényeit, bemutatja az árut a vevőnek, és tájékoztatja az áruval kapcsolatos szolgáltatásokról, 

áruajánlással segíti a vevőt a vásárlási döntésben. Az értékesített terméket becsomagolja/előkészíti szállításra, és 

kitölt egy kapcsolódó bizonylatot 

 

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: – 
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A vizsgafeladat ismertetése: – 

 

A vizsgafeladat időtartama: – 

 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: – 

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység 

 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Az áruforgalommal összefüggő eladói feladatok. Válaszadás a 

vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre 

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények 

fejezetben megadott követelménymodulok alábbi témaköreit tartalmazzák: 

Az áru beszerzésével, átvételével kapcsolatos eladói feladatok 

Az áruhoz előírás szerint csatolandó dokumentumok megléte, szabályszerűsége 

A raktározással, készletezéssel és leltározással kapcsolatos eladói feladatok 

Az áru és vagyonvédelemmel kapcsolatos eladói feladatok 

Az áru előkészítésével kapcsolatos eladói feladatok 

A fogyasztói érdekvédelem szabályaival, és a reklamációval kapcsolatos eladói feladatok 

A kereskedelmi egység működési rendjéhez kapcsolódó eladói feladatok 

Az eladó foglalkoztatásával kapcsolatos lehetőségek 

Baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos eladói feladatok 

A pénzforgalommal és pénzkezeléssel kapcsolatos eladói feladatok 

 

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 % 

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott 

tételsorokból húzott kérdésekre 

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények 

fejezetben megadott követelménymodulok alábbi témaköreit tartalmazzák: 

A lakástextíliák választékáról a vevő tájékoztatása, anyagszükséglet meghatározása, kezelési tanácsadás 

A ruházati és lábbeli termékek választékáról a vevő tájékoztatása, méretjelölésének értelmezése, kezelési-, 

használati tanácsadás 

Az edényáruk választékáról a vevő tájékoztatása, használati tanácsadás 

A papír- és írószeráruk választékáról a vevő tájékoztatása, és felhasználásra vonatkozó tanácsadás 

A sport, kemping- és játékáruk választékáról a vevő tájékoztatása és felhasználásra vonatkozó tanácsadás 

A vetőmagok- és növényápolási cikkek választékáról a vevő tájékoztatása, felhasználásra vonatkozó tanácsadás 

 

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 % 

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek 

vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre 

vonatkozó részletes szabályok: 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://munka.hu című 

weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában. 

 

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:– 

 

 

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 

 

 A 

6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök 

minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék 

6.2. Állványok 
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6.3. Árazógép 

6.4. Árutároló rekeszek 

6.5. Árutisztító eszközök 

6.6. Bevásárlókocsi, kosár 

6.7. Csipeszek 

6.8. Dobogók, piramisok 

6.9. Faxkészülék 

6.10. Fiókok 

6.11. Fóliahegesztő gép 

6.12. Fóliacsomagoló gép 

6.13. Formanyomtatványok 

6.14. Hidraulikus emelő 

6.15. Hőmérő 

6.16. Húsdaráló 

6.17. Húsvilla 

6.18. Hűtőberendezések 

6.19. Hűtőpultok, kamrák 

6.20. Irodaszékek 

6.21. Nyomtatványok 

6.22. Kenyérvágó gép 

6.23. Kések 

6.24. Létra 

6.25. Molnárkocsi 

6.26. Mérlegek 

6.27. Méterrúd 

6.28. Ollók 

6.29. Pénzvizsgáló készülék 

6.30. Pénztárgép, kártyaleolvasó 

6.31. Polcrendszerek 

6.32. Pos terminal 

6.33. Ollók 

6.34. Pultok 

6.35. Speciális kések 

6.36. Süteményfogó csipesz 

6.37. Szállítókocsi 

6.38. Számológép 

6.39. Szelektív hulladékgyűjtő 

6.40. Szeletelőgép 

6.41. Takarítóeszközök 

6.42. Tálcák, tálak 

6.43. Tükrök 

6.44. Telefon 

6.45. Vágódeszka 

6.46. Világítási eszközök 

6.47. Vitrinek 

 

 

A 118. sorszámú Kereskedő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 

 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 341 01 

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Kereskedő 

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 
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1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440 

 

 

2. EGYÉB ADATOK 

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: 

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: – 

 

2.2. Szakmai előképzettség: – 

 

2.3. Előírt gyakorlat: – 

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: – 

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60% 

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40% 

 

2.8. Szintvizsga: – 

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. 

évfolyamot követően 140 óra; 

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

 

3. PÁLYATÜKÖR 

 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 

 

 A B C 

3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök) 

3.1.2. 

5111 Kereskedő 

Ajándékkereskedő 

3.1.3. Állatkereskedő 

3.1.4. Autókereskedő 

3.1.5. Bébi és gyermekruha kereskedő 

3.1.6. Bútor- és lakástextil-kereskedő 

3.1.7. Cipőkereskedő 

3.1.8. Divatáru kereskedő 

3.1.9. Dohány-bazárkereskedő 

3.1.10. Édesség kereskedő 

3.1.11. Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő 

3.1.12. Fodrászcikk kereskedő 

3.1.13. Galériatulajdonos, kereskedő 

3.1.14. Gumiabroncs kereskedő 

3.1.15. Halkereskedő 

3.1.16. Használtautó kereskedő 

3.1.17. Használtcikk-kereskedő 

3.1.18. Használtruha-kereskedő 

3.1.19. Háztartásifelszerelés-kereskedő 

3.1.20. Híradástechnikai- és elektronikaicikk-kereskedő 

3.1.21. Hírlapárus, trafikos 

3.1.22. Hús és élelmiszerkereskedő 

3.1.23. Járműalkatrész kereskedő 
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3.1.24. Játékkereskedő 

3.1.25. Könyvkereskedő 

3.1.26. Kötöttáru kereskedő 

3.1.27. Kultúrcikk-kereskedő 

3.1.28. Méteráru konfekciókereskedő 

3.1.29. Műanyagáru kereskedő 

3.1.30. Műkereskedő 

3.1.31. Műszaki bizományi kereskedő 

3.1.32. Műszaki- és elektronikaicikk kereskedő 

3.1.33. Papír- és írószer kereskedő 

3.1.34. Rádiótelefon kereskedő 

3.1.35. Régiségkereskedő 

3.1.36. Sportszer- és játékkereskedő 

3.1.37. Szerencsejáték kereskedő 

3.1.38. Színesfém-kereskedő 

3.1.39. Takarmány- és tápkereskedő 

3.1.40. Tüzelő- és építőanyag-kereskedő 

3.1.41. Vas- és műszaki kereskedő 

3.1.42. Vegyes iparcikk kereskedő 

3.1.43. Villamossági cikk kereskedő 

3.1.44. Virágkereskedő 

3.1.45. 

5112 Vezető eladó 

Áruházi osztályvezető 

3.1.46. Áruházi részlegvezető 

3.1.47. Szupermarket részlegvezető 

3.1.48. 

1333 

Kereskedelmi 

tevékenységet folytató 

egység vezetője 

Boltvezető 

 

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

Különböző árucikkek beszerzésével és értékesítésével foglalkozik, ellátja az adott kiskereskedelmi egység 

szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, irányítja, szervezi és ellenőrzi a kiskereskedelmi 

vállalkozás működését, ellátja a nyilvántartással és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- vállalkozást létrehozni/működtetni/megszüntetni 

- irányítani, szervezni, ellenőrizni a kereskedelmi egység tevékenységét 

- marketing tevékenységet végezni 

- megszervezni és lebonyolítani a beszerzési tevékenységet 

- megszervezni és lebonyolítani a készletezést, raktározást, nyilvántartani a készleteket, gazdálkodni a 

készletekkel 

- megszervezni és lebonyolítani az értékesítési tevékenységet 

- ellátni a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat 

- ellátni a nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat 

- felmérni és értékelni a piaci környezetet bolthálózat létrehozása szempontjából 

- kiválasztani, kialakíttatni a legkedvezőbb kondíciójú üzlethelyiségeket 

- kialakítani a bolthálózat szabályai szerint az üzlet külső/belső arculatát, választékát, biztosítani a személyi 

és tárgyi feltételeket 

 

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések 

 

 A B C 

3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

3.3.2. azonosító száma  megnevezése a kapcsolódás módja 

3.3.3. - - - 
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4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 

 A B 

4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések 

szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

4.2. azonosító száma megnevezése 

4.3. 10025-12 A kereskedelmi egység működtetése 

4.4. 11507-12 Az áruforgalom lebonyolítása 

4.5. 11508-12 Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése 

4.6. 10031-12 A főbb árucsoportok forgalmazása 

4.7. 10032-12 Marketing 

4.8. 10033-12 A vállalkozások működtetése 

4.9. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 

4.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. 

4.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

 

 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes 

letétele. 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített 

tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott 

követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 

 

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 

 A B C 

5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 

5.2.2. azonosító 

száma 
megnevezése 

a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

5.2.3. 10025-12 A kereskedelmi egység működtetése gyakorlati 

5.2.4. 11507-12 Az áruforgalom lebonyolítása szóbeli 

5.2.5. 11508-12 Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése írásbeli 

5.2.6. 10031-12 A főbb árucsoportok forgalmazása gyakorlati 

5.2.7. 10032-12 Marketing szóbeli 

5.2.8. 10033-12 A vállalkozások működtetése írásbeli 

5.2.9. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések 

esetén) 

írásbeli 

5.2.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 

5.2.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt 

feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. 

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Az áruk forgalmazása 

 

A vizsgafeladat ismertetése: A kereskedelmi egységben kijelölt termékcsoport példáján keresztül bemutatja az 

áruforgalmi tevékenység szabályszerű feladatait, bizonylatait 

A gyakorlati vizsga végrehajtása a IV. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok 

alábbi témaköreiből összeállított tételsor alapján történik: 
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Elvégzi egy kijelölt árucsoport átvételét, ellenőrzi bizonylatait, ismerteti az áru/göngyöleg ellenérték 

kifizetésének menetét 

Árut ajánl a vevőnek, segíti a vásárlási döntésben, tájékoztatja az áruval kapcsolatos szolgáltatásokról az 

értékesített termékről számlát készít 

Bemutatja a kereskedelmi egységben alkalmazott vagyonvédelmi, árumozgató és árazó gépek, eszközök, 

berendezések fajtáit, kezelési szabályait 

Bemutatja a pénztáros feladatait, a pénztárgépek szerepét, az ellenérték elszámolás szabályait, pénztárbizonylatot 

készít 

Bemutatja az élelmiszerek és vegyiáruk tárolására, értékesítésére vonatkozó előírásokat, szabályokat 

Bemutatja a műszaki áruk használatát és kezelését, meggyőződik üzemképességükről 

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40% 

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: A vállalkozás működtetése 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli központilag összeállított vizsgakérdések a 4. Szakmai követelmények 

fejezetben megadott követelménymodulok alábbi témaköröket tartalmazzák: 

A vállalkozási formák és azok jellemzői 

Az üzleti terv tartalma, felépítése 

Vagyon fogalma, tagolása, a mérleg szerkezete, az eredménykimutatás adatainak értelmezése, felhasználása a 

döntésekben 

A forgalom-alakulás, gazdálkodás értékeléséhez szükséges alapvető statisztikai elemzési módszerek 

A szükséges létszám és munkakörök megállapításának szempontjai 

A munkaszerződések megkötésére, felbontására vonatkozó jogszabályok 

Készletgazdálkodás, mutatószámai, értelmezésük, hatásuk az eredményre 

Pénzforgalomhoz kapcsolódó bizonylatok fajtái, kitöltésük szabályai 

Áruforgalmi jelentés szerepe, tartalma, kitöltésének szabályai 

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 

 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 

 

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Az áruforgalommal kapcsolatos feladatok 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a szakmai követelmények alapján összeállított, előre kiadott 

tételsorokból húzott kérdésekre. A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények 

fejezetben megadott követelménymodulok alábbi témaköreit tartalmazzák: 

A piackutatás céljai, módszerei, egy piackutatási folyamat megtervezése 

Értékesítési akció előkészítése, megtervezése, értékelése 

A mennyiségi és minőségi áruátvétel feladatai, a hibás teljesítésből adódó teendők 

Az áruk szakmai szabályok-arculat szerinti kihelyezésének, az árak feltüntetésének szabályai  

A készpénzzel és készpénzkímélő módon fizetés lehetőségei, szabályai 

A fogyasztói érdekvédelem előírásai, a vevőreklamáció intézésének szabályai 

Az áru és vagyonvédelmi rendszerek jellemzői, berendezések fajtái, használata 

A leltározási bizonylatok szerepe, tartalma, leltáreredmény megállapítása 

Az árukhoz előírás szerint csatolandó dokumentumok megléte, szabályszerűsége, a termékcímkék információ 

tartalma 

Baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok, jogszabályok 

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc) 

 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 % 
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5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek 

vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre 

vonatkozó részletes szabályok: 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu 

című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában. 

 

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:– 

 

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 

 

 

 A 

6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök 

minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék 

6.2. Árutároló rendszer 

6.3. Mérőeszközök 

6.4. Pénztárgép 

6.5. Hűtőberendezés 

6.6. Szeletelő 

6.7. Anyagmozgató eszköz 

6.8. Pultrendszer 

6.9. Irodai eszközök 

6.10. Biztonsági berendezések 

6.11. Árazó gép 

6.12. Kódleolvasó 

6.13. Számítógép 

6.14. Telefon, fax 

6.15. Nyomtató 

6.16. Internet kapcsolat 

6.17. Vágóeszközök 

6.18. Létra 

6.19. Kártyaolvasó 

6.20. Formanyomtatványok, bizonylatok 

 

 

A 184. sorszámú Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) megnevezésű szakképesítés 

szakmai és vizsgakövetelménye 

 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 
 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 343 01 

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) 

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440 

 

 

2. EGYÉB ADATOK 
 

2.1.    A képzés megkezdésének feltételei: 

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: – 
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2.2. Szakmai előképzettség: – 

 

2.3. Előírt gyakorlat: – 

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: – 

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: – 

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 70 % 

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 30 % 

 

2.8. Szintvizsga: – 

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: – 

 

 

3. PÁLYATÜKÖR 
 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások 

 

  A B C 

3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető 

munkakör(ök) 

3.1.2. 3612 Pénzintézeti ügyintéző Banki és pénzforgalmi ügyintéző 

3.1.3. Áruhitel ügyintéző 

3.1.4. Valutapénztáros 

3.1.5. Pénzfeldolgozó 

3.1.6. Átutalási ügyintéző 

3.1.7. Banki hitelezőasszisztens 

3.1.8. 3612 Pénzintézeti ügyintéző Banki hitelügyintéző 

3.1.9. Banki lízing ügyintéző 

3.1.10. Banki szakügyintéző 

3.1.11. Banki ügyintéző 

3.1.12. Banki-, befektetési termékértékesítő 

3.1.13. Bankkártya referens 

3.1.14. Bankreferens 

3.1.15. Bankszámla-ügyintéző 

3.1.16. Befektetéskezelési referens 

3.1.17. Betét ki- és befizetési forgalmat 

lebonyolító ügyintéző 

3.1.18. Építési hitel ügyintéző 

3.1.19. Értékpapír kezelő ügyintéző 

3.1.20. Értékpapírpiaci szakügyintéző (banki) 

3.1.21. Értéktárkezelő (banki) 

3.1.22. Értéktáros (banki) 

3.1.23. Folyószámla ügyintéző 

3.1.24. Hitelértékesítő 

3.1.25. Hitelezési előadó 

3.1.26. Hitelezési ügyintéző 

3.1.27. Hitelreferens 

3.1.28. Hitelügyintéző 

3.1.29. Kifizetési és betétforgalmat lebonyolító 

ügyintéző 

3.1.30. Kisvállalkozói hitelügyintéző 

3.1.31. Lakáshitel ügyintéző 

3.1.32. Lakossági folyószámla ügyintéző 
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3.1.33. Lakossági hitelkockázat-kezelő 

3.1.34. Lakossági kapcsolattartó (pénzintézeti) 

3.1.35. Letéti-számla ügyintéző 

3.1.36. Letétkezelő (banki) 

3.1.37. Pénzforgalmi ügyintéző (banki) 

3.1.38. Pénzintézeti aláírás-ellenőr 

3.1.39. Pénzintézeti értékesítési asszisztens 

3.1.40. Pénzintézeti értékesítési ügyintéző 

3.1.41. 3612 Pénzintézeti ügyintéző Pénzintézeti értéktáros 

3.1.42. Pénzintézeti lakossági üzletkötő 

3.1.43. Pénzintézeti panaszkezelő 

3.1.44. Pénzintézeti pénz- és értékjegy-értékesítő 

ügyintéző 

3.1.45. Pénzintézeti pénz- és értékkezelő 

3.1.46. Pénzintézeti ügyfélforgalmi előadó 

3.1.47. Pénzintézeti ügyfélgazda 

3.1.48. Pénzintézeti ügyfélkapcsolati előadó 

3.1.49. Pénzintézeti ügyfélkapcsolati munkatárs 

3.1.50. Pénzintézeti ügyfélreferens 

3.1.51. Számlavezető ügyintéző 

3.1.52. Takarékforgalmi ügyintéző 

3.1.53. Treasury asszisztens (banki) 

3.1.54. Vállalkozói ügyfélreferens 

3.1.55. 3613 Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker 

3.1.56. 3621 Biztosítási ügynök, ügyintéző Független biztosításközvetítő 

3.1.57. Függő biztosításközvetítő 

3.1.58. 

4211 Banki pénztáros 

Banki pénztáros 

3.1.59. Főpénztáros (banki) 

3.1.60. Valutapénztáros 

3.1.61. Valutaváltó 

3.1.62. 
4213 

Zálogházi ügyintéző és 

pénzkölcsönző 
Zálogházi ügyintéző és pénzkölcsönző 

3.1.63. 4112 Általános irodai adminisztrátor Irodai adminisztrátor  

3.1.64. 

4123 
Pénzügyi, statisztikai, biztosítási 

adminisztrátor 

Bankpénztáros 

3.1.65. Pénzügyi nyilvántartó 

3.1.66. Számlázási ügyintéző 

3.1.67. Számviteli adminisztrátor 

3.1.68. 4136 Iratkezelő, irattáros Iratkezelő 

3.1.69. 
4225 

Ügyfélszolgálati központ 

tájékoztatója 
Call center operátor (ügyfél tájékoztató) 

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A banki termékértékesítő elsősorban a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások hálózati egységeiben lát el 

feladatokat, azonban alkalmas a központi adminisztratív területeken bizonyos feladatok ellátására. 

Ügyfélkapcsolatot létesít és gondoz. Az ügyfelek részére szakszerű tájékoztatást nyújt a termékekről (akár 

összehasonlító szemléletben is), elősegíti az értékesítési és kockázati besorolását. Értékesíti a pénzügyi 

szolgáltatási termékeket, az ezzel kapcsolatos teljekörű dokumentációs feladatkört ellátja. Részt vesz az ügyfelek 

pénzforgalmának lebonyolításában, mind számlapénz, mind készpénz esetében, fizetési számlához kapcsolódó 

termékeket és szolgáltatásokat értékesít és nyilvántart. Pénztárat és helyi értéktárat kezel, helyi ATM-et 

üzemeltet. Közreműködik a hálózati egységek nyitásában, zárásában, részfeladatokat lát el a készpénzellátásban. 

Lakossági, mikro, kis és középvállalati hiteleket értékesít, és részt vesz a hiteldöntés előkészítésében. 

Hiteladminisztrációs feladatokat lát el és hitelmonitoringot végez. A befektetési termékértékesítő a befektetési 

szolgáltató hálózati egységeiben és központi adminisztratív területeken lát el feladatokat. Ügyfélkapcsolatot 

létesít és gondoz. Az ügyfelek részére szakszerű tájékoztatást nyújt a termékekről (akár összehasonlító 

szemléletben is). Elősegíti az ügyfelek értékesítési és kockázati besorolásának elvégzését. Alkalmassági és 

megfelelőségi tesztet készít. Értékesíti a befektetési szolgáltatási termékeket, az ezzel kapcsolatos teljekörű 

dokumentációs feladatkört ellátja. Szabványosított és nem szabványosított tőkepiaci megbízásokat fogad és 
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bonyolít. Értékpapírszámlát nyit és kezel. Figyelemmel kíséri a tőkepiaci folyamatokat és termék-innovációkat. 

Részt vesz az ügyfélszámla pénzforgalmának lebonyolításában. Pénztárat és helyi értéktárat kezel. 

Közreműködik a hálózati egységek nyitásában, zárásában, részfeladatokat lát el a készpénzellátásban. A 

független biztosításközvetítő alkalmas a lakosság, a vállalkozási szektor és az intézmények kockázatkezelési 

igényeinek a lebonyolítására a biztosítók felé, a kockázat transzfer keretein belül. Önállóan végzi a biztosítások 

megkötése előtt a megfelelő igény felmérést, összehasonlítást a piacon fellelhető termékek között, ha ez nem 

elégíti ki ügyfele biztosítási igényeit, akkor egyedi megoldásokat dolgoz ki. A biztosítás feltételeit ismerteti és a 

megfelelő tarifa alapján díjat képez, és a biztosítási ajánlatot a biztosítóba juttatja. Ügyfeleivel rendszeres 

kapcsolatot tart és közreműködik a biztosítási ügyek rendezésében. A függő biztosításközvetítő alkalmas egy 

biztosító vagy egy mással nem versengő biztosítási termékek közvetítésére. Önállóan végzi az ügyfelei 

biztosítási igényeinek a felmérését, a biztosítási termékek ismertetését a biztosítás megkötését és az ajánlat és a 

díj biztosítóhoz történő eljuttatását. Bizonyos esetekben külön megfelelés esetén kötvényesít is. A 

valutapénztáros a vonatkozó jogszabályoknak és a belső eljárásrendnek megfelelően önállóan valutaváltással 

kapcsolatos feladatokat végez, ellátja a pénzváltással kapcsolatos ügyintézői és pénztári, pénzkezelői, értéktárosi 

feladatokat. A hazai és külföldi fizetőeszközök vonatkozásában bankjegyfelismerést, forgalomképesség és 

valódiság tekintetében bankjegyvizsgálatot végez. Felelősségi körébe tartozik a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása ellen hatékonyan fellépni, amelynek révén hozzájárul a pénzváltó és a hitelintézet prudens 

működéséhez. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

 

Banki és befektetési termékértékesítő 

-    banki, befektetési terméket értékesíteni, közvetíteni 

-    ügyfélszerzési és kapcsolattartási feladatot végezni 

-    banki és befektetési termékekről tájékoztatást adni és értékesíteni azt 

-    aktív bankműveleteket végezni 

-    aktív bankügylethez kapcsolódó döntés-előkészítési és lebonyolítási feladatokat ellátni 

-    hitelszámlát nyitni és kezelni 

-    hitelmonitoring tevékenységet ellátni 

-    passzív bankműveleteket végezni 

-    lekötési megbízást fogadni 

-    folyószámlát, pénzt/értéket, valamint váltót és inkasszót kezelni 

-    pénzforgalmat bonyolítani 

-    alkalmassági és megfelelőségi tesztet kitölteni és értékelni 

-    értékpapír és ügyfélszámlát nyitni, számlaműveletet végezni és megszüntetni 

-    befektetési megbízásokat fogadni és bonyolítani 

-    kiegészítő adminisztrációs tevékenységet és központi háttérmunkákat végezni 

 

Független biztosításközvetítő 

-    biztosítást közvetíteni 

-    tájékoztatni a biztosítóról, a biztosításról, az azzal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokról 

-    felméri a biztosítási igényt, elemzi a biztosítási szükségletet 

-    versenyző biztosítási termékeket és biztosítókat összehasonlítani 

-    közreműködni az ajánlattételben és a szerződésgondozásban 

-    képviselni az ügyfelet, az alkuszként 

-    az aktuális biztosítót képviseli (többes ügynök esetében) 

-    jogszerű, szakszerű és ügyfélorientált tanácsadói szolgáltatást nyújtani 

-    elkötelezett, hatékony és udvarias szakmai kommunikációt folytatni 

-    marketingtevékenységben közreműködni 

-    pénzügyi tervezésben közreműködni 

¦-    informatikai és telekommunikációs megoldásokat alkalmazni 

 

Függő biztosításközvetítő 

-    biztosítást közvetíteni 

-    tájékoztatni a biztosítóról, a biztosításról, az azzal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokról 

-    felmérni a biztosítási igényt, elemezni a biztosítási szükségletet 

-    közreműködni az ajánlattételben és a szerződésgondozásban 

-    képviselni a biztosítót 

-    jogszerű, szakszerű és ügyfélorientált tanácsadói szolgáltatást nyújtani 
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-    elkötelezett, hatékony és udvarias szakmai kommunikációt folytatni 

-    marketingtevékenységben közreműködni 

-    pénzügyi tervezésben közreműködni 

-    informatikai és telekommunikációs megoldásokat alkalmazni 

 

Valutapénztáros 

-    valutaváltást végezni 

-    ügyintézői, pénztári, pénzkezelői és értéktárosi feladatokat ellátni 

-    bankjegyet felismerni, valódiságát és forgalomképességét megállapítani 

-    ügyfél-azonosítást végezni, adatokat rögzíteni 

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések 

 

  A B C 

3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja 

3.3.3. 51 343 01 Banki, befektetési termékértékesítő részszakképesítés 

3.3.4. 51 343 02 Biztosításközvetítő (függő és független) részszakképesítés 

3.3.5. 51 343 03 Pénztárkezelő és valutapénztáros részszakképesítés 

3.3.6. 55 343 01 Biztosítási tanácsadó szakképesítés-ráépülés 

3.3.7. 55 343 02 Szakképesített bankreferens szakképesítés-ráépülés 

3.3.8. 55 344 02 Államháztartási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés 

3.3.9. 55 344 03 Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés 

3.3.10. 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés 

 

 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 

  A B 

4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések 

szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

4.2. azonosító száma megnevezése 

4.3 11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása 

4.4. 10137-12 Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció 

4.5. 10142-12 Biztosítási ügyfélkapcsolat és kommunikáció 

4.6. 10138-12 Banki, befektetési és biztosítási jogi feladatok 

4.7. 10136-12 Banki piac termékeinek értékesítése 

4.8. 10140-12 Befektetési piac termékeinek értékesítése 

4.9. 10141-12 Biztosítási piac termékeinek értékesítése 

4.10. 10143-12 Biztosítástechnikai feladatok ellátása 

4.11. 10144-12 Független biztosításközvetítői működés 

4.12. 10146-12 Speciális ügyintézői feladatok ellátása 

4.13. 10139-12 Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése 

4.14. 11498-12 Foglalkoztatás I.  

4.15. 11499-12 Foglalkoztatás II. 

4.16. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

 

 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 
 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. 

Iskolai rendszerű szakképzésben: az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített 

tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott 

követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 
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5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 

  A B C 

5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak  

5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

5.2.3. 11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása szóbeli 

5.2.4. 10137-12 Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció írásbeli 

5.2.5. 10142-12 Biztosítási ügyfélkapcsolat és kommunikáció írásbeli 

5.2.6. 10138-12 Banki, befektetési és biztosítási jogi feladatok írásbeli 

5.2.7. 10136-12 Banki piac termékeinek értékesítése írásbeli 

5.2.8. 10140-12 Befektetési piac termékeinek értékesítése írásbeli 

5.2.9. 10141-12 Biztosítási piac termékeinek értékesítése írásbeli 

5.2.10. 10143-12 Biztosítástechnikai feladatok ellátása írásbeli 

5.2.11. 10144-12 Független biztosításközvetítői működés írásbeli 

5.2.12. 10146-12 Speciális ügyintézői feladatok ellátása írásbeli 

5.2.13. 10139-12 Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat 

végzése 

írásbeli 

5.2.14. 11498-12 Foglalkoztatás I.  írásbeli 

5.2.15. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 

5.2.16. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli 

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró 

vizsgatevékenységet a jelölt legalább 60%-os szinten teljesíti. 

 

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Banki és biztosítási ügyfélkapcsolat és kommunikáció, biztosítástechnikai 

feladatok, valamint bankjegyfelismerés és bankjegyvizsgálat. 

A vizsgafeladat a banki és biztosítási ügyfélkapcsolatot és kommunikációt 15-15 perces időtartamban és 30-30 

%-os arányban, a biztosítástechnikai feladatokat 20 perces időtartamban és 30%-os arányban, a 

bankjegyfelismerést és bankjegyvizsgálatot 15 perces időtartamban és 10%-ban tartalmazza. 

A gyakorlati vizsgatevékenység lebonyolítása a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és honlapján 

közzétett Útmutató alapján történik. 

 

A) Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció 

A vizsgafeladat ismertetése: A központi gyakorlati tételsorból a vizsgázó véletlenszerűen húz, amely szituációs 

feladatokat tartalmaz és a szakmai követelmények banki ügyfélkapcsolat és kommunikációhoz kapcsolódó 

megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja. 

 

B) Biztosítási ügyfélkapcsolat és kommunikáció 

A vizsgafeladat ismertetése: A központi gyakorlati tételsorból a vizsgázó véletlenszerűen húz, amely szituációs 

feladatokat tartalmaz és a szakmai követelmények biztosítási ügyfélkapcsolat és kommunikációhoz kapcsolódó 

megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja. 

 

C) Biztosítástechnikai feladatok gyakorlati ellátása, a biztosításközvetítő biztosításelméleti-, biztosításágazati- és 

biztosítás-üzemtani feladatok 

A vizsgafeladat ismertetése: Felméri és dokumentálja a biztosítási igényt, szerződésmódosítást előkészít, 

statisztikákat előkészít, díjfizetést kezdeményez, keresztértékesítési feladatokat ellát, termékeket értelmez, 

kockázat-elbírálást végez, értelmezi a biztosításban alkalmazott kimutatásokat, fedezethiányt feltár, többes 

biztosítást felismer, alul- és túlbiztosítást azonosít. 

 

D) Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat 

 

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati tételsorból a vizsgázó véletlenszerűen húz és szituációs feladaton 

keresztül a szakmai követelményeknek felelően hazai és külföldi bankjegy felismerést végez, megállapítja azok 
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valódiságát és forgalomképességét, számot ad a hamisgyanús fizetőeszközök kezelésével kapcsolatos 

teendőkről. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 95 perc (ebből felkészülési idő 30 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35% 

 

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Banki, befektetési, biztosítási piac termékeinek értékesítése, biztosítástechnikai 

feladatok, független biztosításközvetítői működés, speciális ügyintézői ismeretek és bankjegyfelismerés, 

bankjegyvizsgálat. 

A vizsgafeladat a banki és befektetési piac termékeinek értékesítését 75 perces időtartamban és 30%-os 

arányban, a biztosítástechnikai feladatokat és biztosítási piac termékeinek értékesítését 75 perces időtartamban és 

30%-ban, a független biztosításközvetítői működést 60 perces időtartamban és 20%-ban, a speciális ügyintéző 

ismereteket, a bankjegyfelismerést és bankjegyvizsgálatot 60 perces időtartamban és 20%-ban tartalmazza. 

Az írásbeli vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató 

alapján kerül lebonyolításra. 

 

A) Banki, befektetési, biztosítási piac termékeinek értékesítése 

A vizsgafeladat ismertetése: banki piac termékeinek értékesítése és befektetési piac termékeinek értékesítése 

vonatkozásában a termékértékesítés, az ügyfélkiszolgálás, a termékek és ügyletek fogalmainak, értelmezésének, 

összefüggéseinek, az ágazatok üzemtani ismereteinek számonkérése, kapcsolódó esetmegoldások teljesítése. 

 

B) A biztosítási piac termékeinek értékesítése, biztosítástechnikai feladatok ellátása 

A vizsgafeladat ismertetése: A biztosítási piac termékeinek értékesítéséhez kapcsolódó fogalmak, valamint 

eljárásainak magyarázata és alkalmazása konkrét példákon keresztül, alapvető biztosítási számítások elvégzése, 

életbiztosítási és nem életbiztosítási ágon belüli kockázatok, fedezetek, termékek és eljárások értelmezése, 

magyarázata és esetmegoldásai. A biztosítás elméletének és a biztosító működésének magyarázata és konkrét 

esetek megoldása, valamint a díjszámítás, a tartalékok, a statisztikák alapkérdéseinek értelmezése, magyarázata 

és alapvető vonatkozó számítások. 

 

C) Független biztosításközvetítői működés 

A vizsgafeladat ismertetése: A független biztosításközvetítők (alkusz, többes ügynök) jogszerű és szakszerű 

működésének kérdései és esetmegoldásai. 

 

D) Speciális ügyintézői ismeretek és bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat 

A vizsgafeladat ismertetése:  

Speciális ügyintézői ismeretek: a pénzváltási tevékenység alapfogalmainak (pénzváltás, hitelintézet, pénzváltó 

közvetítő, fizetőeszközök, valuta, deviza, devizabelföldi, devizakülföldi) értelmezése. Ügyintézői feladatok 

(pénzforgalom lebonyolításának módozatai, pénz- és értékkezelés) eljárási szabályai. Speciális ügyintézői 

feladatok (valuta-és csekkváltás szabályai, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzésével 

kapcsolatos intézkedések, specifikált okmányismeret, belső szabályozási mechanizmus, bizonylatolás, fogyasztói 

bejelentések kezelése) értelmezése, eljárási szabályok alkalmazása, alapvető esetmegoldások és számítási 

feladatok, 25 kérdésből álló feleletválasztós írásbeli feladatlap alapján. 

Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat: A hazai és külföldi bankjegyismeret (érvényesség, valódiságellenőrzési 

ismérvek), a bankjegypapírban és nyomtatásban alkalmazott biztonsági eljárások bemutatása, 25 kérdésből álló 

feleletválasztós írásbeli feladatlap alapján. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 270 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40% 

 

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Banki, befektetési, biztosítási piac termékeinek értékesítése, független 

biztosításközvetítői működés, valamint speciális ügyintézői ismeretek. 

A vizsgafeladat a banki, befektetési és biztosítási piac termékeinek értékesítését 15 perces időtartamban és 70 %-

os arányban, a független biztosításközvetítői működést 15 perces időtartamban és 20%-os arányban, a speciális 
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ügyintéző ismereteket 15 perces időtartamban és 10%-ban tartalmazza. 

A szóbeli vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató 

alapján kerül lebonyolításra. 

 

A) Banki piac termékeinek értékesítése, befektetési piac termékeinek értékesítése, valamint biztosítási piac 

termékeinek értékesítése 

 

A vizsgafeladat ismertetése: A banki, befektetési és biztosítási piac termékeinek értékesítése vonatkozásában a 

termékértékesítés ügyfél-kiszolgálási szakismeretek, ügyletismeretek ügyfélközpontú megközelítése. 

 

B) Független biztosításközvetítői működés 

A vizsgafeladat ismertetése: A független biztosításközvetítő működése és egyéb sajátosságai. 

 

C) Speciális ügyintézői feladatok 

A vizsgafeladat ismertetése: a hitelintézeti pénzváltó és a pénzváltó közvetítő jogszerű működésének, működési 

feltételeinek sajátosságait; a pénzváltási műveleteket; az ügyfél-kiszolgálás kérdéseit és esetmegoldásait; az 

ügyfél-átvilágítás menetét, elemeinek részletes kifejtését; természetes személyek, vállalkozások 

okmányismertetését; a devizajogi státusz megállapításának esetmegoldásait; a különféle nyilatkozatok 

kitöltésének eseteit; a hamisgyanús és forgalomképtelen készpénz kezelését; a pénz- és értékkezelést; pénzváltás 

során az adatvédelem, adatkezelés és panaszkezelés sajátosságait; a bizonylatok kitöltését, pénztárnapló 

elkészítését esetmegoldásokkal tartalmazza. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 75 perc (ebből felkészülési idő 30 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25% 

 

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek 

vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre 

vonatkozó részletes szabályok: 

 

A modulzáró vizsgatevékenységek szervezésére, lebonyolítására és az értékelésre vonatkozó szabályokat a 

szakképesítésért felelős miniszter a http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/ado-es-

penzugyekert-felelos-allamtitkarsag/hirek/penzugyi-agazati-szakkepzesi-es-szabalyozott-szakmak című 

honlapján közzéteszi. 

A modulzáró vizsga vizsgatevékenységének szabályszerűségét a vizsgabizottság egy tagja utólag, de legfeljebb a 

komplex szakmai vizsga megkezdése előtti 5. napig ellenőrizheti. 

A gyakorlati vizsgatevékenység szervezésének, lebonyolításának feltételeit a szakképesítésért felelős miniszter 

honlapján közzétett Útmutató tartalmazza. 

A gyakorlati vizsgatevékenységet és a szóbeli vizsgatevékenységet egy vizsganapon kell lebonyolítani. 

A vizsgatevékenységek vizsgaidőpontjai tekintetében a szakképesítésért felelős miniszter honlapján közreadott 

vizsganaptára az irányadó. 

A szakképesítésért felelős miniszter a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal a honlapján mindenki 

által hozzáférhető módon közzéteszi a szóbeli tételsorokat. 

A szakmai vizsgán kizárólag a szakképesítésért felelős miniszter honlapján közzétett segédeszközök 

használhatóak. 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ 

című weblapján is elérhetők a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában. 

 

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: 

 

Az 5.3.1. D) Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat gyakorlati vizsgatevékenysége csak akkor kezdhető meg, ha 

a központi írásbeli vizsgatevékenység 5.3.2. D) vizsgafeladatához rendelt bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat 

során (a vonatkozó 25 kérdésből álló feleletválasztós írásbeli feladatlap) a vizsgázó legalább 80%-os 

teljesítményt ért el. 

Az 5.3.1. D) Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat gyakorlati vizsgatevékenysége csak akkor eredményes, ha a 

gyakorlati vizsgatevékenység során a vizsgázó legalább 80%-os teljesítményt ért el. 

Az 5.3.2. központi írásbeli vizsgatevékenység csak akkor eredményes, ha a vizsgázó az A), a B) és a C) 

vizsgafeladatból külön-külön legalább 60%-os, a D) vizsgafeladatból legalább 80%-os teljesítményt ért el. 
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Az 5.3.3. C) Speciális ügyintézői feladatok szóbeli vizsgatevékenysége csak akkor kezdhető meg, ha a központi 

írásbeli vizsgatevékenység 5.3.2 D) vizsgafeladatához rendelt speciális ügyintézői ismeretek során (a vonatkozó 

25 kérdésből álló feleletválasztós írásbeli feladatlap) a vizsgázó legalább 80%-os teljesítményt ért el. 

Az 5.3.3. szóbeli vizsgatevékenység csak akkor eredményes, ha a vizsgázó az A) és B) vizsgafeladatból külön-

külön legalább 60%-os, a C) vizsgafeladatból legalább 80%-os teljesítményt ért el. 

A komplex szakmai vizsga egyes vizsgatevékenységeinek érdemjegye az elért %-os teljesítmények alapján: 

90 – 100%   jeles (5) 

80 – 89%  jó (4) 

70 – 79%   közepes (3) 

60 – 69%   elégséges (2) 

0 – 59%   elégtelen (1) 

Az írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységek elégséges érdemjegyének alsó határát a vizsgafeladatok 

minimumkövetelményeinek súlyozott átlaga alapján meghatározott szinttől kell számítani. 

Amennyiben minden vizsgatevékenység eredményes, úgy a komplex szakmai vizsga osztályzatát a 

vizsgatevékenységenként elért érdemjegyek vizsgafeladat értékelési arányával súlyozott átlaga alapján két 

tizedesre kerekítve az általános szabályok szerint (0,50-től felfelé) kell meghatározni. 

Sikertelen a komplex szakmai vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységének érdemjegye elégtelen (1). 

Javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből kell tenni, amelyből a vizsgázó teljesítményét elégtelenre (1) 

minősítette a vizsgabizottság. 

Felmentés esetén a beszámítás alapjául szolgáló dokumentumban az adott vizsgatevékenységhez, vizsgarészhez 

rendelt értékelési teljesítményt (érdemjegy, osztályzat, teljesítményszázalék) kell figyelembe venni. 

Teljesítményszázalék esetén az érdemjeggyé történő átváltás a komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységének 

értékelési besorolása alapján történik. 

 

 

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 

 

  A 

6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök 

minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék 

6.2. Számítógép 

6.3. Irodai és szakmai szoftverek (szövegszerkesztő, táblázatkezelő, adatbázis-kezelő) 

6.4. Formanyomtatványok 

6.5. Ügyintézési eljárásrend. 

6.6. Bizonylatok, formanyomtatványok 

6.7. Jogszabály gyűjtemény vagy számítógépes jogtár. 

6.8. Nagyító, UV lámpa 

 

 

7. EGYEBEK 

 

7.1. A modulzáró vizsga kötelező tartalmi elemei: 

A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott 

10137-12    Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció 

10142-12    Biztosítási ügyfélkapcsolat és kommunikáció 

10136-12    Banki piac termékeinek értékesítése 

10140-12    Befektetési piac termékeinek értékesítése 

10141-12    Biztosítási piac termékeinek értékesítése 

10143-12    Biztosítástechnikai feladatok ellátása 

10144-12    Független biztosításközvetítői működés 

10146-12    Speciális ügyintézői feladatok ellátása 

10139-12  Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése 

11498-12 Foglalkoztatás I.  

11499-12 Foglalkoztatás II.  

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

szakmai követelménymodulokhoz rendelt írásbeli modulzáró vizsgatevékenység vizsgafeladatait a szakmai 

követelményekkel összhangban a szakmai képzést folytató intézmény állítja össze. 

 

11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása 
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A vizsgafeladat ismertetése: 

Központi szóbeli tételsor alapján, amely a szakmai követelmények témaköreinek mindegyikét tartalmazza. 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő 15 perc) 

 

10138-12 Banki, befektetési és biztosítási jogi feladatok 

A vizsgafeladat ismertetése: 

Központi írásbeli feladatsor alapján, amely a szakmai követelmények témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja. 

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc 

 

7.2. A modulzáró vizsgatevékenységek alóli felmentés feltételei: 

Az a jelölt, aki a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 

18.) Korm. rendelet szerinti végzettséggel, vagy a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás 

eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési területen 

szerzett végzettséggel, vagy a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési 

követelményeiről szóló 7/1999. (II. 1.) OM rendelet alapján, vagy a szakirányú továbbképzés szervezésének 

általános feltételeiről szóló 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet alapján szerzett közgazdasági felsőoktatásban folyó 

szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy a gazdaságtudományok képzési területen, közgazdaság képzési ágon 

szerzett végzettséggel rendelkezik felmentést kap a 11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása, 10137-12 

Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció, 10142-12 Biztosítási ügyfélkapcsolat és kommunikáció, 10136-12 

Banki piac termékeinek értékesítése, 10140-12 Befektetési piac termékeinek értékesítése, 10141-12 Biztosítási 

piac termékeinek értékesítése, 10143-12 Biztosítástechnikai feladatok ellátása, 10144-12 Független 

biztosításközvetítői működés, valamint a 10138-12 Banki, befektetési és biztosítási jogi feladatok szakmai 

követelménymodulhoz rendelt a modulzáró vizsga alól. 

A 10138-12 Banki, befektetési és biztosítási jogi feladatok szakmai követelménymodulhoz rendelt modulzáró 

vizsga alól felmentést kap, aki 1997. január 1. után szerezte meg a tőzsdei szakvizsga jogi részvizsgáját, 

valamint 1997. január 1. után szerezte meg a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által elismert jogi 

szakmai vizsgáját. 

 

7.3. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: 

Befektetési Szolgáltatók Szövetsége 

Független Biztosítási Alkuszok Szövetsége 

Magyar Bankszövetség 

Magyar Biztosítók Szövetsége 

Magyar Nemzeti Bank 

Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a vizsgabizottság egy tagját csak az MNB javaslata alapján 

bízhatja meg. 

A vizsgabizottság összetétele során törekedni kell arra, hogy az egyes szakmák – bank, befektetés és biztosítás – 

szakértői jelen legyenek, illetve legalább a szakmai vizsgabizottság munkáját segítő szakértőként részt vegyenek 

a szakmai vizsgán. 

 

7.4. A Banki, befektetési termékértékesítő részszakképesítés megszerzésének feltételei: 

Az a vizsgázó, aki a komplex szakmai vizsga gyakorlati vizsgatevékenység 5.3.1. A), az írásbeli 

vizsgatevékenység 5.3.2. A), valamint a szóbeli vizsgatevékenység 5.3.3. A) részét eredményesen teljesítette, 

megfelel a Banki, befektetési termékértékesítő részszakképesítés vizsgakövetelményeinek, részére Banki, 

befektetési termékértékesítő részszakképesítést igazoló bizonyítvány adható. 

 

7.5. A Biztosításközvetítő (függő és független) részszakképesítés megszerzésének feltételei: 

Az a vizsgázó, aki a komplex szakmai vizsga gyakorlati vizsgatevékenység 5.3.1. B) és C), az írásbeli 

vizsgatevékenység 5.3.2. A), B) és C), valamint a szóbeli vizsgatevékenység 5.3.3. B) részét eredményesen 

teljesítette, megfelel a Biztosításközvetítő (függő és független) részszakképesítés vizsgakövetelményeinek, 

részére Biztosításközvetítő (függő és független) részszakképesítést igazoló bizonyítvány adható. 

 

7.6. A Pénztárkezelő és valutapénztáros részszakképesítés megszerzésének feltételei: 

Az a vizsgázó, aki a komplex szakmai vizsga gyakorlati vizsgatevékenység 5.3.1. D), az írásbeli 

vizsgatevékenység 5.3.2. D), valamint a szóbeli vizsgatevékenység 5.3.3. C) részét eredményesen teljesítette, 

megfelel a Pénztárkezelő és valutapénztáros részszakképesítés vizsgakövetelményeinek, részére Pénztárkezelő 

és valutapénztáros részszakképesítést igazoló bizonyítvány adható. 

 

7.7. Részszakképesítések egyenértékűsége: 
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A Banki, befektetési termékértékesítő részszakképesítés, a Biztosításközvetítő (függő és független) 

részszakképesítés, valamint a Pénztárkezelő és valutapénztáros részszakképesítés együttes megléte egyenértékű a 

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) szakképesítéssel. 

 

A 186. sorszámú Pénzügyi-számviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelménye 

 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 
 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Pénzügyi-számviteli ügyintéző  

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440 

 

 

2. EGYÉB ADATOK 

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: 

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: – 

 

2.2. Szakmai előképzettség:– 

 

2.3. Előírt gyakorlat:– 

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények:– 

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények:– 

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 70 % 

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 30 % 

 

2.8. Szintvizsga:– 

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:– 

 

 

3. PÁLYATÜKÖR 
 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások 

 

  A B C 

3.1.1. FEOR 

száma 

FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető 

munkakör(ök) 

3.1.2. 3611 Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti 

ügyintéző kivételével) 

Pénzügyi asszisztens 

3.1.3. Pénzügyi koordinátor 

3.1.4. Pénzügyi referens 

3.1.5. Pénztáros 

3.1.6. Számlaellenőr 

3.1.7. 4122 Bérelszámoló Bérszámfejtő 

3.1.8. Bérügyi adminisztrátor 

3.1.9. 3614 Számviteli ügyintéző Főkönyvi könyvelő 
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3.1.10. Főkönyvi munkatárs 

3.1.11. Számviteli előadó 

3.1.12. 3614 Könyvelő (analitikus) Analitikus könyvelő 

3.1.13. Analitikus nyilvántartó 

3.1.14. Anyagkönyvelő 

3.1.15. Banki könyvelő 

3.1.16. Díjkönyvelő 

3.1.17. Folyószámla könyvelő 

3.1.18. Forgalmi könyvelő 

3.1.19. Gépkönyvelő 

3.1.20. Készletkönyvelő 

3.1.21. Kontírozó könyvelő 

3.1.22. Könyvelői adminisztrátor 

3.1.23. Leíró könyvelő 

3.1.24. 4123 Pénzügyi, statisztikai, biztosítási 

adminisztrátor 

Vállalati pénztáros 

3.1.25. Pénzügyi nyilvántartó 

3.1.26. Számlázási ügyintéző 

3.1.27. Számviteli adminisztrátor 

3.1.28. 4112 Általános irodai adminisztrátor Irodai adminisztrátor  

3.1.29. 4136 Iratkezelő, irattáros Iratkezelő 

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi 

feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi 

pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes 

pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó 

iratanyagokat. Működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági 

eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint, a gazdasági eseményeket kontírozza, a főkönyvi és az analitikus 

nyilvántartásokat vezeti, könyvviteli feladásokat készít. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

-    közreműködni a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok 

ellátásában, 

-    elvégezni a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket 

-    ellátni a házipénztárral kapcsolatos feladatokat 

-    ellátni az adókötelezettséghez kapcsolódó feladatokat 

-    adókötelezettségnek elektronikusan eleget tenni 

-    közreműködni a vállalkozásfinanszírozási feladatokban 

-    részt venni a befektetési döntések előkészítésében 

-    pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végezni 

-    könyvelési feladatokat ellátni 

-    értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátni 

-    vezetni az analitikus nyilvántartásokat 

-    elszámolni a termelési költségeket 

-    közreműködni a különféle szabályzatok elkészítésében 

-    közreműködni a mérleg és az eredménykimutatás összeállításában 

-    számítógépes programcsomagokat használni 

-    ellátni a projektek pénzügyi menedzselését az előfinanszírozástól a program lezárásáig 

-    összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából 

-    feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, írógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, 

bélyegzőket, fénymásolót használni 

-    munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni 

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések 

 

  A B C 

3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja 
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3.3.3. 55 344 02 Államháztartási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés 

3.3.4. 55 344 03 Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés 

3.3.5. 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés 

3.3.6. 51 344 04 Pénzügyi ügyintéző részszakképesítés 

3.3.7. 51 344 05 Számviteli ügyintéző részszakképesítés 

3.3.8. 51 344 06 Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens részszakképesítés 

 

 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 

  A B 

4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert 

szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

4.2. azonosító száma megnevezése  

4.3. 11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása 

4.4. 10147-12 Gazdálkodási feladatok ellátása 

4.5. 11505-12 Könyvelés számítógépen 

4.6. 10149-12 Könyvvezetés és beszámolókészítés feladatai 

4.7. 11506-12 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok 

4.8. 11501-12 Projektfinanszírozás 

4.9. 11502-12 Projektfolyamatok követése 

4.10. 11498-12 Foglalkoztatás I. 

4.11. 11499-12 Foglalkoztatás II. 

4.12. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

 

 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele 

Iskolai rendszerű szakképzésben: esettanulmány készítése a projekttervezés és –finanszírozás témakörében, 

melynek formai és tartalmi elemeit a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett 

Útmutató tartalmazza. 

Az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési 

kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró 

vizsga teljesítésével.  

 

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 

  A B C 

5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak  

5.2.2. azonosító 

száma 

megnevezése a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

5.2.3. 11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása gyakorlati 

5.2.4. 10147-12 Gazdálkodási feladatok ellátása írásbeli 

5.2.5. 11505-12 Könyvelés számítógépen gyakorlati 

5.2.6. 10149-12 Könyvvezetés és beszámolókészítés 

feladatai 

írásbeli 

5.2.7. 11506-12 Vállalkozásfinanszírozási és adózási 

feladatok 

írásbeli 

5.2.8. 11501-12 Projektfinanszírozás 
esettanulmány készítése 

5.2.9. 11502-12 Projektfolyamatok követése 

5.2.10. 11498-12 Foglalkoztatás I.  írásbeli 

5.2.11. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 

5.2.12. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli 
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A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró 

vizsgatevékenységet a jelölt legalább 50%-os szinten teljesíti. 

 

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Számítógépes könyvelés és analitika készítése és az esettanulmány bemutatása 

projektismeretek mérésével.  

A vizsgafeladat a számítógépes könyvelés és analitika készítését, valamint a projektismeretek esettanulmány 

alapján történő bemutatását 60%-40% arányban tartalmazza. 

 

A) Számítógépes könyvelés és analitika készítése 

A vizsgafeladat ismertetése: Főkönyvi könyvelési rendszer, pénzügyi, készlet, tárgyi eszköz és bérelszámoló 

alrendszer segítségével egy szimulált vállalkozás könyvelésének nyitása, és gazdasági eseményeinek főkönyvi és 

analitikus elszámolása központi gyakorlati feladatlap alapján. A központi gyakorlati feladatlap a szakképesítésért 

felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül összeállításra. 

 

B) Esettanulmány bemutatása projektismeretek mérésével  

A vizsgafeladat ismertetése: meghatározott szempontok alapján a projekttervezés és –finanszírozás témakörében 

készített esettanulmány bemutatása és a témakörhöz kapcsolódó projektismeretek számonkérése a 

szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján. 

Az esettanulmány készítése iskolai rendszerű szakképzésben a vizsgára bocsátás feltételeként kerül előírásra, 

iskolarendszeren kívüli szakképzésben a 11501-12 Projektfinanszírozás és a 11502-12 Projektfolyamatok 

követése követelménymodulokhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységgel egyenértékű. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 110 perc (90 perc + 20 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%  

 

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Pénzügyi feladatok, könyvvezetés és beszámolókészítés 

A vizsgafeladat a pénzügyi feladatokat, valamint a könyvvezetés és beszámolókészítést 50%-50%-ban 

tartalmazza. 

Az írásbeli vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató 

alapján kerül lebonyolításra. 

 

A) Pénzügyi feladatok 

A vizsgafeladat ismertetése: az általános pénzügy (pénzügyi alapfeladatok) és vállalkozásfinanszírozás szakmai 

követelményei megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja. 

 

B) Könyvvezetés és beszámolókészítés 

A vizsgafeladat ismertetése: a tárgyi eszközökkel, vásárolt és saját termelésű készletekkel, munkabér, költségek, 

pénzeszközök és adók elszámolásával kapcsolatos könyvelési feladat. Megadott adatok és könyvelés alapján az 

egyszerűsített éves beszámoló mérlegének és eredménykimutatásának elkészítése. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc (90 perc + 90 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50% 

 

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Adózási feladatok 

A szóbeli vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató 

alapján kerül lebonyolításra. 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli tételsor az elektronikus adóbevalláshoz kapcsolódó feladatokat, vagy 
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adóelőleg és adószámítási feladatokat tartalmaz adónemenként és az elektronikus bevallás és a számítási 

feladatokon kívül az adózáshoz kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét 

tartalmazza. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (ebből felkészülési idő 30 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25% 

 

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek 

vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre 

vonatkozó részletes szabályok: 

 

A modulzáró vizsgatevékenységek szervezésére, lebonyolítására és az értékelésre vonatkozó szabályokat a 

szakképesítésért felelős miniszter a http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/ado-es-

penzugyekert-felelos-allamtitkarsag/hirek/penzugyi-agazati-szakkepzesi-es-szabalyozott-szakmak című 

honlapján közzéteszi.  

A modulzáró vizsga vizsgatevékenységének szabályszerűségét a vizsgabizottság egy tagja utólag, de legfeljebb a 

komplex szakmai vizsga megkezdése előtti 5. napig ellenőrizheti. 

A gyakorlati vizsgatevékenység szervezésének, lebonyolításának feltételeit a szakképesítésért felelős miniszter 

honlapján közzétett Útmutató tartalmazza. 

A gyakorlati vizsgatevékenység 5.3.1 A) részét és az írásbeli vizsgatevékenységet az első, a gyakorlati 

vizsgatevékenység 5.3.1 B) részét és a szóbeli vizsgatevékenységet a második napon kell lebonyolítani. A 

vizsgatevékenységek vizsgaidőpontjai tekintetében a szakképesítésért felelős miniszter honlapján közreadott 

vizsganaptára az irányadó. 

Az első és a második vizsganap között legalább két vizsgamentes napnak kell eltelnie. 

A szakképesítésért felelős miniszter a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal a honlapján mindenki 

által hozzáférhető módon közzéteszi a szóbeli tételsorokat. 

A szakmai vizsgán kizárólag a szakképesítésért felelős miniszter honlapján közzétett segédeszközök 

használhatóak. 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ 

című weblapján is elérhetők a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában. 

 

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: 

 

Az iskolai rendszerű szakképzésben a projekttervezés és –finanszírozás témakörében elkészített esettanulmány 

csak akkor eredményes, ha a vizsgázó legalább 50%-os szinten teljesíti. 

A gyakorlati vizsgatevékenység csak akkor eredményes, ha a vizsgázó az A) Számítógépes könyvelés és 

analitika készítése és a B) Esettanulmány bemutatása projektismeretek mérésével kapcsolódó feladatokat külön-

külön legalább 50%-os szinten teljesíti. 

A központi írásbeli vizsgatevékenység csak akkor eredményes, ha a vizsgázó az A) Pénzügyi feladatokat és a B) 

Könyvvezetés és beszámolókészítéshez kapcsolódó feladatokat külön-külön legalább 50%-os szinten teljesíti. 

A szóbeli vizsgatevékenység során először az elektronikus adóbevalláshoz kapcsolódó feladatokat, vagy 

adóelőleg és adószámítási feladatokat kell a vizsgázóknak elkészíteni. A szóbeli vizsgatevékenység 

eredményességének feltétele, hogy az elektronikus adóbevalláshoz kapcsolódó feladatokat, vagy adóelőleg és 

adószámítási feladatokat a jelölt 50%-os szinten teljesítse. 

A komplex szakmai vizsga egyes vizsgatevékenységeinek érdemjegye az elért %-os teljesítmények alapján: 

90 – 100%   jeles (5) 

80 – 89%    jó (4) 

65 – 79%    közepes (3) 

50 – 64%    elégséges (2) 

  0 – 49%    elégtelen (1) 

Amennyiben minden vizsgatevékenység eredményes, úgy a komplex szakmai vizsga osztályzatát a 

vizsgatevékenységenként elért érdemjegyek vizsgafeladat értékelési arányával súlyozott átlaga alapján két 

tizedesre kerekítve az általános szabályok szerint (0,50-től felfelé) kell meghatározni. 

Sikertelen a komplex szakmai vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységének érdemjegye elégtelen (1). 

Javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből kell tenni, amelyből a vizsgázó teljesítményét elégtelenre (1) 

minősítette a vizsgabizottság. 

Felmentés esetén a beszámítás alapjául szolgáló dokumentumban az adott vizsgatevékenységhez, vizsgarészhez 
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rendelt értékelési teljesítményt (érdemjegy, osztályzat, teljesítményszázalék) kell figyelembe venni. 

Teljesítményszázalék esetén az érdemjeggyé történő átváltás a komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységének 

értékelési besorolása alapján történik. 

 

 

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 

 

  A 

6.1 
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges 

eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék 

6.2. Iratrendezők 

6.3. Fénymásoló 

6.4. Irodatechnikai eszközök (vágógép, spirálozó, kapcsológép, lyukasztó) 

6.5. Telefon, fax 

6.6. Számítógép 

6.7. Internet hozzáférés 

6.8. Nyomtató 

6.9. Scanner 

6.10. Irodai szoftverek (szövegszerkesztő, táblázatkezelő, adatbázis-kezelő) 

6.11. 
Integrált ügyviteli rendszer (főkönyvi könyvelés, pénzügy, tárgyi 

eszköz, bér, készlet analitika) 

6.12. Adóbevallás kitöltő szoftver (ÁNYK) 

6.13. Ügyintézési eljárásrend 

6.14. Bizonylatok, formanyomtatványok 

6.15. Jogszabály gyűjtemény vagy számítógépes jogtár 

6.16. Projekttervezést támogató szoftver 

 

 

7. EGYEBEK 

 

7.1. A modulzáró vizsga kötelező tartalmi elemei: 

A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott szakmai követelménymodulokhoz rendelt 11506-12 

Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok, 10149-12 Könyvvezetés, beszámolókészítés feladatai, 11498-12 

Foglalkoztatás I., 11499-12 Foglalkoztatás II. és 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli és a 

11505-12 Könyvelés számítógépen gyakorlati modulzáró vizsgatevékenység vizsgafeladatait a szakmai 

követelményekkel összhangban a szakmai képzést folytató intézmény állítja össze.  

A 11501-12 Projektfinanszírozás és a 11502-12 Projektfolyamatok követése követelménymodulokhoz rendelt 

esettanulmány formai és tartalmi elemeit a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján 

közzétett Útmutató tartalmazza. 

 

10147-12 Gazdálkodási feladatok ellátása 

A vizsgafeladat ismertetése: Központi írásbeli feladatlap alapján, mely a vállalkozás-gazdálkodás alapfeladatai 

és a gazdálkodási feladatok követelményei megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja. 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc 

 

11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása 

A vizsgafeladat ismertetése: A szakmai képzést folytató intézmény által összeállított gyakorlati feladatlap a 

következő követelménytartalmakkal: hivatalos dokumentumok számítógépen történő elkészítése, 

adatbáziskezelő-program és internet használata, ügyviteli feladatok ellátása a szakképesítésért felelős miniszter 

által kiadott Útmutató alapján. 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc 

 

7.2. A modulzáró vizsgatevékenységek alóli felmentés feltételei: 

Az a jelölt, aki a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 

18.) Korm. rendelet szerinti végzettséggel, vagy a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás 

eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési területen 

szerzett végzettséggel, vagy a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési 

követelményeiről szóló 7/1999. (II. 1.) OM rendelet, vagy a szakirányú továbbképzés szervezésének általános 
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feltételeiről szóló 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet alapján szerzett közgazdasági felsőoktatásban folyó 

szakirányú végzettséggel rendelkezik, felmentést kap a 10147-12 Gazdálkodási feladatok ellátása modulzáró 

vizsga írásbeli és a 11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáró vizsga gyakorlati 

vizsgatevékenysége alól. 

Az a jelölt, aki rendelkezik a Vállalkozási ügyintéző, vagy Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítéssel, illetve 

a Pénzügyi ügyintéző, vagy Számviteli ügyintéző részszakképesítéssel felmentést kap a 10147-12 Gazdálkodási 

feladatok ellátása modulzáró vizsga írásbeli és a 11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáró 

vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége alól.  

Az a jelölt, aki rendelkezik a Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens részszakképesítéssel felmentést kap a 

11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáró vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége alól. 

 

7.3. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: 

Magyar Könyvvizsgálói Kamara, 

Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete. 

 

7.4. A Pénzügyi ügyintéző részszakképesítés megszerzésének feltételei: 

Az a vizsgázó, aki a komplex szakmai vizsga írásbeli vizsgatevékenység 5.3.2. A) részét valamint a szóbeli 

vizsgatevékenységet eredményesen teljesítette, megfelel a Pénzügyi ügyintéző részszakképesítés 

vizsgakövetelményeinek, részére Pénzügyi ügyintéző részszakképesítést igazoló bizonyítvány adható. 

 

7.5. A Számviteli ügyintéző részszakképesítés megszerzésének feltételei: 

Az a vizsgázó, aki a komplex szakmai vizsga gyakorlati vizsgatevékenység 5.3.1. A) részét, valamint az írásbeli 

vizsgatevékenység 5.3.2. B) részét eredményesen teljesítette, megfelel a Számviteli ügyintéző részszakképesítés 

vizsgakövetelményeinek, részére Számviteli ügyintéző részszakképesítést igazoló bizonyítvány adható. 

 

7.6. A Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens részszakképesítés megszerzésének feltételei: 

Az a vizsgázó, aki a komplex szakmai vizsga gyakorlati vizsgatevékenység 5.3.1. B) részét az esettanulmány 

elkészítését és bemutatását, valamint a projektismeretek elméletigényes gyakorlati feladatait eredményesen 

teljesítette, megfelel a Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens részszakképesítés vizsgakövetelményeinek, 

részére Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens részszakképesítést igazoló bizonyítvány adható. 

 

7.7. Részszakképesítések egyenértékűsége: 

A Pénzügyi ügyintéző részszakképesítés, a Számviteli ügyintéző részszakképesítés, valamint a Pénzügyi 

projektmenedzser-asszisztens részszakképesítés együttes megléte egyenértékű a Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

szakképesítéssel. 

 

A 227. sorszámú Vállalkozási és bérügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelménye 

 

 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 
 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 02 

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Vállalkozási és bérügyintéző 

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440 

 

 

2. EGYÉB ADATOK 
 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: 

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: – 
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2.2. Szakmai előképzettség: – 

 

2.3. Előírt gyakorlat: – 

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: – 

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: – 

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 70 % 

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 30 % 

 

2.8.. Szintvizsga: – 

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: – 

 

 

3. PÁLYATÜKÖR 
 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások 

 

  A B C 

3.1.1. FEOR 

száma 

FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető 

munkakör(ök) 

3.1.2. 

3611 
Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti 

ügyintéző kivételével) 

Pénzügyi asszisztens 

3.1.3. Pénzügyi koordinátor 

3.1.4. Pénzügyi referens 

3.1.5. Pénztáros 

3.1.6. Számlaellenőr 

3.1.7. 

4122 Bérelszámoló 

Bérellenőr 

3.1.8. Bérelőkészítő 

3.1.9. Bérelszámolási ellenőr 

3.1.10. Bérszámfejtő 

3.1.11. Bérszámfejtő és kalkulátor 

3.1.12. Bérügyi adminisztrátor 

3.1.13. Bérügyi asszisztens 

3.1.14 Bérügyi előadó 

3.1.15. Bérügyi ügyintéző 

3.1.16. Bérügyintéző 

3.1.17. Társadalombiztosítási ügyintéző 

3.1.18. 

3614 Könyvelő (analitikus) 

Analitikus könyvelő 

3.1.19. Analitikus nyilvántartó 

3.1.20. Anyagkönyvelő 

3.1.21. Banki könyvelő 

3.1.22. Díjkönyvelő 

3.1.23. Folyószámla könyvelő 

3.1.24. Forgalmi könyvelő  

3.1.25. Gépkönyvelő 

3.1.26. Készletkönyvelő 

3.1.27. Kontírozó könyvelő 

3.1.28. Könyvelői adminisztrátor 

3.1.29. Leíró könyvelő 

3.1.30. 4112 Általános irodai adminisztrátor Irodai adminisztrátor  

3.1.31. 

4123 
Pénzügyi, statisztikai, biztosítási 

adminisztrátor 

Vállalati pénztáros 

3.1.32. Pénzügyi nyilvántartó 

3.1.33. Számlázási ügyintéző 

3.1.34. Számviteli adminisztrátor 
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3.1.35. 4136 Iratkezelő, irattáros Iratkezelő 

3.1.36. 

4131 Készlet- és anyagnyilvántartó 

Tárgyi eszköz-nyilvántartó 

3.1.37. Vagyonnyilvántartó 

3.1.38. Anyaggazdálkodási nyilvántartó 

 

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

 

A vállalkozási és bérügyintéző közreműködik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos 

adminisztratív feladatok ellátásában. Alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi 

feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi 

pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes 

pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában. Ellátja a bérszámfejtéssel- és 

társadalombiztosítással kapcsolatos feladatokat. A munkavállalókkal kapcsolatos bér- és társadalombiztosítási 

ügyeket intézi, a nyilvántartásokat vezeti. Vezeti a biztosítottak társadalombiztosítási lapjait, nyilvántartja a 

kifizetett ellátásokat, adatokat, igazolásokat küld az illetékes társadalombiztosítási szerveknek. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

-    a kis-és középvállalkozások (kkv.) működtetéséhez szükséges gazdasági folyamatokat átlátni, és 

munkája során a kapcsolódó adminisztratív feladatokat ellátni 

-    közreműködni a különféle szabályzatok elkészítésében 

-    előkészíteni és részt venni a pénzforgalom és hitelezési feladatok kapcsolódó adminisztrációjában 

-    vezetni a pénzügyi-, és adónyilvántartásokat, valamint határidőre teljesíteni a kapcsolódó 

kötelezettségeket 

-    közreműködni a vállalkozásfinanszírozási feladatokban 

-    részt venni a beruházás-, felújítás-, pályázat- és feladatfinanszírozásban 

-    vezetni a pénzügyi és gazdasági folyamatokhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat 

-    ellátni a kis-és középvállalkozások (kkv.) könyvelési, beszámolási, ellenőrzési feladatokhoz kapcsolódó 

teendőket 

-    részt venni a költségszámításokban, a leltározásban és az ehhez kapcsolódó feladatok megszervezésében 

-    közreműködni az értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátásában 

-    nyilvántartani a megrendeléseket és szerződéseket 

-    egyeztetni a bejövő és kimenő számlákat 

-    közreműködni a rendelkezésre álló statisztikai információk birtokában a vállalkozás üzleti terv 

fejezeteinek elkészítésében 

-    vezetni az egészség- és társadalombiztosítással kapcsolatos nyilvántartásokat 

-    ellátni a munkaügyi nyilvántartások alapján a bérekkel kapcsolatos adminisztrációs (bérszámfejtés, adó- 

és járulék-nyilvántartás, stb.) feladatokat 

-    közreműködni a munkavállalók munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével kapcsolatosan 

-    értelmezni és kitölteni a bér- és társadalombiztosítási nyomtatványokat 

-    használni a pénzforgalmi számítógépes programcsomagot 

-    összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából 

-    munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni 

-    feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, 

bélyegzőket, fénymásolót használni 

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések 

 

  A B C 

3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja 

3.3.3. 51 344 01 Bérügyintéző részszakképesítés 

3.3.4. 51 344 02 Társadalombiztosítási ügyintéző részszakképesítés 

3.3.5. 55 344 02 Államháztartási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés 

3.3.6. 55 344 03 Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő  szakképesítés-ráépülés 

3.3.7. 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés 
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4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 

  A B 

4.1 A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések 

szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

4.2. azonosító száma megnevezése 

4.3. 11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása 

4.4. 11506-12 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok 

4.5. 10151-12 Bérügyi szakfeladatok ellátása 

4.6. 10152-12 Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai 

4.7. 10153-12 Könyvvezetési feladatok 

4.8. 10154-12 Munkaerő-gazdálkodás 

4.9. 10155-12 Társadalombiztosítási szakfeladatok ellátása 

4.10. 11498-12 Foglalkoztatás I. 

4.11. 11499-12 Foglalkoztatás II. 

4.12. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

 

 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 

A szakképesítésért felelős miniszter által kiadott Útmutató alapján elkészített Üzleti terv záródolgozat – előírt 

határidőre történő – leadása. 

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes 

letétele. 

Iskolai rendszerű szakképzés esetén: az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint 

teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott 

követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 

 

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 

  A B C 

5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 

5.2.2. azonosító száma megnevezés a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

5.2.3. 11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása gyakorlati 

5.2.4. 10152-12 Kis- és középvállalkozások gazdálkodási 

feladatai 

írásbeli 

5.2.5. 11506-12 Vállalkozásfinanszírozási és adózási 

feladatok 

írásbeli 

5.2.6. 10153-12 Könyvvezetési feladatok írásbeli 

5.2.7. 10154-12 Munkaerő-gazdálkodás gyakorlati 

5.2.8. 10151-12 Bérügyi szakfeladatok ellátása írásbeli 

5.2.9. 10155-12 Társadalombiztosítási szakfeladatok 

ellátása 

írásbeli 

5.2.10. 11498-12 Foglalkoztatás I.  írásbeli 

5.2.11. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 

5.2.12. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli 

 

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró 

vizsgatevékenységet a jelölt legalább 50%-os szinten teljesíti. 

 

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 
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5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Pénzforgalmi nyilvántartások vezetése, elektronikus bevallások készítése, 

bérszámfejtési feladat 

A vizsgafeladat a pénzforgalmi nyilvántartások vezetését 40%-ban, az elektronikus bevallások készítését és a 

bérszámfejtési feladatot 30%-30%-ban tartalmazza. 

A gyakorlati vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett 

Útmutató alapján kerül lebonyolításra. 

 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Pénzforgalmi nyilvántartások vezetése 

A vizsgafeladat ismertetése: A megadott vállalkozás bizonylatai segítségével: nyitás, a leggyakrabban előforduló 

gazdasági események könyvelése pénztárkönyv vagy naplófőkönyv alapnyilvántartás, valamint részletező 

nyilvántartások vezetése. A központi gyakorlati feladatlap a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a 

honlapján közzétett Útmutató alapján kerül összeállításra. 

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Elektronikus bevallás 

A vizsgafeladat ismertetése: Megadott információk alapján a NAV keretprogramjának segítségével elektronikus 

bevallások készítése, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja. A 

központi gyakorlati feladatlap a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató 

alapján kerül összeállításra. 

 

C) A vizsgafeladat megnevezése: Bérszámfejtési feladat 

A vizsgafeladat ismertetése: A feladatlap egy belépő dolgozó megadott adatainak felvitele után bérszámfejtési 

feladat, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja. A központi 

gyakorlati feladatlap a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján 

kerül összeállításra. 

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc (60 perc + 60 perc + 60 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50% 

 

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Bérügyi- és Társadalombiztosítási szakfeladatok 

A vizsgafeladat a Bérügyi szakfeladatot és a Társadalombiztosítási szakfeladatot 50%-50%-ban tartalmazza. 

Az írásbeli vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató 

alapján kerül lebonyolításra. 

 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Bérügyi szakfeladatok 

A vizsgafeladat ismertetése: A bérügyi szakfeladatokhoz kapcsolódó szakmai követelmények megadott 

témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja. 

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Társadalombiztosítási szakfeladatok 

A vizsgafeladat ismertetése: A társadalombiztosítási szakfeladatokhoz kapcsolódó szakmai követelmények 

megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc (60 perc + 60 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 

 

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Üzleti terv védése és munkaerő-gazdálkodási feladatok 

A szóbeli vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató 

alapján kerül lebonyolításra. 

 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Az üzleti terv védése 

A vizsgafeladat ismertetése: Megadott feltételek alapján elkészített önálló projektmunka védése. 

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: A munkaerő-gazdálkodás kapcsolódó szakmai feladatok 

A vizsgafeladat ismertetése: A munkaerő-gazdálkodás kapcsolódó szakmai követelmények megadott 
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témaköreinek mindegyikét tartalmazza. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc (felkészülési idő nincs a védésnél) + 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20% (Az A) és B) vizsgafeladat aránya 50-50%) 

 

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek 

vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre 

vonatkozó részletes szabályok: 

 

A modulzáró vizsgatevékenységek szervezésére, lebonyolítására és az értékelésre vonatkozó szabályokat a 

szakképesítésért felelős miniszter a http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/ado-es-

penzugyekert-felelos-allamtitkarsag/hirek/penzugyi-agazati-szakkepzesi-es-szabalyozott-szakmak című 

honlapján közzéteszi.  

A modulzáró vizsga vizsgatevékenységének szabályszerűségét a vizsgabizottság egy tagja utólag, de legfeljebb a 

komplex szakmai vizsga megkezdése előtti 5. napig ellenőrizheti. 

A gyakorlati vizsgatevékenység szervezésének, lebonyolításának feltételeit a szakképesítésért felelős miniszter 

honlapján közzétett Útmutató tartalmazza. 

A gyakorlati és írásbeli vizsgatevékenységet az első, a szóbeli vizsgatevékenységet a második napon kell 

lebonyolítani. A vizsgatevékenységek vizsgaidőpontjai tekintetében a szakképesítésért felelős miniszter 

honlapján közreadott vizsganaptára az irányadó. 

Az első és a második vizsganap között legalább két vizsgamentes napnak kell eltelnie. 

A szakképesítésért felelős miniszter a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal a honlapján mindenki 

által hozzáférhető módon közzéteszi a szóbeli tételsorokat. 

A szakmai vizsgán kizárólag a szakképesítésért felelős miniszter honlapján közzétett segédeszközök 

használhatóak. 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ 

című weblapján is elérhetők a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában. 

 

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:  

 

A központi gyakorlati vizsgatevékenység csak akkor eredményes, ha a vizsgázó az A) Pénzforgalmi 

nyilvántartások vezetését, a B) Elektronikus bevallást és a C) Bérszámfejtési feladatokat külön-külön legalább 

50%-os szinten teljesíti. 

A központi írásbeli vizsgatevékenység csak akkor eredményes, ha a vizsgázó az A) Bérügyi szakfeladatokat és a 

B) Társadalombiztosítási szakfeladatokat külön-külön legalább 50%-os szinten teljesíti. 

A szóbeli vizsgatevékenység csak akkor eredményes, ha a vizsgázó az A) Az üzleti terv védését és a B) A 

munkaerő-gazdálkodás kapcsolódó szakmai feladatokat külön-külön legalább 50%-os szinten teljesíti. 

 

 

A komplex szakmai vizsga egyes vizsgatevékenységeinek érdemjegye az elért %-os teljesítmények alapján: 

90– 100%  jeles (5) 

80– 89%   jó (4) 

65 – 79%   közepes (3) 

50 – 64%  elégséges (2) 

0 – 49%  elégtelen (1) 

Amennyiben minden vizsgatevékenység eredményes, úgy a komplex szakmai vizsga osztályzatát a 

vizsgatevékenységenként elért érdemjegyek vizsgafeladat értékelési arányával súlyozott átlaga alapján két 

tizedesre kerekítve az általános szabályok szerint (0,50-től felfelé) kell meghatározni. 

Sikertelen a komplex szakmai vizsga, ha bármely vizsgatevékenység érdemjegye elégtelen (1). Javítóvizsgát 

abból a vizsgatevékenységből kell tenni, amelyből a vizsgázó teljesítményét elégtelenre (1) minősítette a 

vizsgabizottság. 

Felmentés esetén a beszámítás alapjául szolgáló dokumentumban az adott vizsgatevékenységhez, vizsgarészhez 

rendelt értékelési teljesítményt (érdemjegy, osztályzat, teljesítményszázalék) kell figyelembe venni. 

Teljesítményszázalék esetén az érdemjeggyé történő átváltás a komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységének 

értékelési besorolása alapján történik. 
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6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 

 

  A 

6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát 

meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék 

6.2. Iratrendezők 

6.3. Fénymásoló 

6.4. Irodatechnikai eszközök (vágógép, spirálozó, kapcsológép, lyukasztó) 

6.5. Telefon, fax 

6.6. Számítógép 

6.7. Internet hozzáférés 

6.8. Nyomtató 

6.9. Scanner 

6.10. Irodai szoftverek (szövegszerkesztő, táblázatkezelő, adatbázis-kezelő) 

6.11. Pénzforgalmi szoftver (pénztárkönyv, naplófőkönyv, stb.) 

6.12. Analitikus bérprogram 

6.13. Adóbevallás kitöltő szoftver (ÁNYK) 

6.14. Ügyintézési eljárásrend 

6.15. Bizonylatok, formanyomtatványok 

6.16. Jogszabály gyűjtemény vagy számítógépes jogtár 

 

 

7. EGYEBEK 
 

7.1. A modulzáró vizsga kötelező tartalmi elemei: 

A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott 10154-12 Munkaerő-gazdálkodás gyakorlati, valamint a 10151-

12 Bérügyi szakfeladatok ellátása, 10155-12 Társadalombiztosítási szakfeladatok ellátása, 11498-12 

Foglalkoztatás I., 11499-12 Foglalkoztatás II. és 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság szakmai 

követelménymodulokhoz rendelt írásbeli modulzáró vizsgatevékenység vizsgafeladatait a szakmai 

követelményekkel összhangban a szakmai képzést folytató intézmény állítja össze. 

 

10152-12 Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai 

A vizsgafeladat ismertetése: A vállalkozási forma kiválasztása, a gazdálkodás alapvető folyamatainak 

megtervezése, a vállalkozási tevékenység gazdaságosságának, a termelési tényezők hatékony felhasználásának 

vizsgálata, üzleti vállalkozások környezetével kapcsolatos ismeretek, központi írásbeli feladatlap alapján. 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc 

 

11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása 

A vizsgafeladat ismertetése: A szakmai képzést folytató intézmény által összeállított gyakorlati feladatlap a 

következő követelménytartalmakkal: hivatalos dokumentumok számítógépen történő elkészítése, 

adatbáziskezelő-program és internet használata, ügyviteli feladatok ellátása a szakképesítésért felelős miniszter 

által kiadott Útmutató alapján. 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc 

 

10153-12 Könyvvezetési feladatok 

A vizsgafeladat ismertetése: Kettős könyvvezetéshez kapcsolódó központi írásbeli feladat, mely a tárgyi 

eszközök, vásárolt- és saját termelésű készletek, jövedelemelszámolás, költségek, pénzeszközök és adók 

elszámolásával kapcsolatos feladatokat tartalmazza. 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc 

 

11506-12 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok 

A vizsgafeladat ismertetése: Pénzügyi feladatok követelményeihez kapcsolódó központi írásbeli feladat, mely az 

általános pénzügy (pénzügyi alapfeladatok) és vállalkozásfinanszírozás szakmai követelményei megadott 

témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja. 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc 

 

7.2. A modulzáró vizsgatevékenységek alóli felmentés feltételei: 

Az a jelölt, aki a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 
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18.) Korm. rendelet szerinti végzettséggel, vagy a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás 

eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési területen 

szerzett végzettséggel, vagy a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési 

követelményeiről szóló 7/1999. (II. 1.) OM rendelet, vagy a szakirányú továbbképzés szervezésének általános 

feltételeiről szóló 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet alapján szerzett közgazdasági felsőoktatásban folyó 

szakirányú végzettséggel rendelkezik, felmentést kap a 10152-12 Kis- és középvállalkozások gazdálkodási 

feladatai modulzáró vizsga írásbeli és a 11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáró vizsga 

gyakorlati vizsgatevékenysége alól. 

Az a jelölt, aki rendelkezik a Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítéssel felmentést kap a 10152-12 Kis- és 

középvállalkozások gazdálkodási feladatai, a 11506-12 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok 

modulzáró vizsga írásbeli és a 11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáró vizsga gyakorlati 

vizsgatevékenysége alól. 

 

7.3. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: 

Magyar Könyvvizsgálói Kamara, 

Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete. 

 

7.4. A Bérügyintéző részszakképesítés megszerzésének feltételei: 

Az a vizsgázó, aki a komplex szakmai vizsga gyakorlati vizsgatevékenység 5.3.1 C), az írásbeli 

vizsgatevékenység 5.3.2 A), valamint a szóbeli vizsgatevékenység 5.3.3 B) részét eredményesen teljesítette, 

megfelel a Bérügyintéző részszakképesítés vizsgakövetelményeinek, részére Bérügyintéző részszakképesítést 

igazoló bizonyítvány adható. 

 

7.5. A Társadalombiztosítási ügyintéző részszakképesítés megszerzésének feltételei: 

Az a vizsgázó, aki a komplex szakmai vizsga gyakorlati vizsgatevékenység 5.3.1 C), az írásbeli 

vizsgatevékenység 5.3.2 B), valamint a szóbeli vizsgatevékenység 5.3.3 B) részét eredményesen teljesítette, 

megfelel a Társadalombiztosítási ügyintéző részszakképesítés vizsgakövetelményeinek, részére 

Társadalombiztosítási ügyintéző részszakképesítést igazoló bizonyítvány adható. 

 

143. sorszámú Logisztikai ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 

 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 345 01 

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Logisztikai ügyintéző 

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440 

 

 

2. EGYÉB ADATOK 

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: 

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

 

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: – 

 

2.2. Szakmai előképzettség: – 

 

2.3. Előírt gyakorlat: – 

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: – 
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2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60% 

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40% 

 

2.8. Szintvizsga: – 

 

2. 9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. 

évfolyamot követően 140 óra; 

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

 

3. PÁLYATÜKÖR 

 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 

 

 A B C 

3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök) 

3.1.2. 
3623 Anyaggazdálkodó, felvásárló 

Logisztikai ügyintéző 

3.1.3. Anyag logisztikus 

 

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A logisztikai ügyintéző feladata a feladata a logisztikai tevékenységek tervezése, lebonyolítása, a logisztikai 

rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- rendelések, beszerzések, értékesítés (termék, szolgáltatás) lebonyolításában feladatokat ellátni 

- tervezési feladatokat végezni az ellátási, készletezési, termelési folyamatokban 

- kezelni a reklamációs eseteket 

- elvégezni a raktári tevékenységgel kapcsolatos teendőket 

- az árutovábbítással kapcsolatos feladatokat végezni 

- nemzetközi szállítással, szállítmányozással kapcsolatos ügyintézői tevékenységet végezni 

- kapcsolatot tartani a partnerekkel, ügyfelekkel 

- döntés-előkészítéssel, információgyűjtéssel, elemzéssel segíteni a menedzsmentet 

- munkájához tartozó informatikai és irodai eszközöket kezelni 

 

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések 

 

 A B C 

3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja 

3.3.3. 31 341 04 Raktáros részszakképesítés 

 

 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 

 A B 

4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések 

szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

4.2. azonosító száma megnevezése 

4.3. 11507-12 Az áruforgalom lebonyolítása 

4.4. 11508-12 Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése 

4.5. 10032-12 Marketing 

4.6. 10034-12 A logisztikai ügyintéző feladatai 

4.7. 10035-12 Szállítás, fuvarozás, szállítmányozás 

4.8. 10036-12 Termelési és nagykereskedelmi raktározás 
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4.9. 11498-12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén) 

4.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. 

4.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

 

 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes 

letétele. 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített 

tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott 

követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 

 A B C 

5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 

5.2.2. azonosító 

száma 
megnevezése 

a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

5.2.3. 11507-12 Az áruforgalom lebonyolítása írásbeli 

5.2.4. 11508-12 Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése írásbeli 

5.2.5. 10032-12 Marketing írásbeli 

5.2.6. 10034-12 A logisztikai ügyintéző feladatai írásbeli, szóbeli 

5.2.7. 10035-12 Szállítás, fuvarozás, szállítmányozás írásbeli 

5.2.8. 10036-12 Termelési és nagykereskedelmi raktározás írásbeli 

5.2.9. 11498-12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli 

5.2.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 

5.2.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt 

feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. 

 

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Raktározással kapcsolatos dokumentumok kitöltése, áruátvételi folyamatok 

elvégezése, tárolási mód kiválasztása, tárolási hely kijelölése, betárolás elvégzése, megrendelések alapján 

komissiózási lista elkészítése, a komissiózási lista alapján árukiszedés elvégezése, kiszedett áru előkészítése 

kiszállításra, leltárterv készítése, leltározás főbb dokumentumainak összeállítása, munkabiztonsági és veszélyes 

áruk kezelésére vonatkozó alapvető jelölések értelmezése 

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Szállítás, fuvarozás, szállítmányozás 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Az árutovábbítással, fuvarozással, szállítmányozással kapcsolatos okmányok 

kiállítása, az eladói teljesítést igazoló okmányok (hatósági engedélyek, finanszírozási okmányok, számlák stb.) 

felismerése, értelmezése, homogén illetve kombinált fuvarozási díjszámítás elvégzése 

 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20% 

 



 

1056 

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: A logisztika feladatai 

 

A vizsgafeladat ismertetése: A központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába: 

Készletszintek és rendelési mennyiségek meghatározása 

Készletelemzési feladatok ABC analízis illetve a készletmozgások figyelembe vételével 

Rendelési mennyiségek meghatározása MRP segítségével 

Rendelésütemezési feladatok 

Lean elvek megjelenítése a folyamatokban 

Disztribúciós csatornák megválasztása, disztribúciós rendszer készleteinek tervezése (DRP) 

Logisztikai döntések költségeinek értékelése 

Kisértékű termékek beszerzési folyamata 

Beszállító-minősítési, -értékelési rendszer szempontjai 

A logisztikai minőség fogalma 

A minőség mérési és fejlesztési módszerei 

TEN-hálózat és hazai szakaszai 

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 

 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20% 

 

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység 

 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás 

 

A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába: 

A termelési és nagykereskedelmi raktárirányítás szoftverei 

Tárolási módok és alkalmazásuk feltételei 

Kötött helyes és szabad helyfoglalásos betárolás feltételei, jellemzői 

A készletkezelés szabályai 

Az árurendelés elemei, folyamata 

A leltározás folyamata, leltározás dokumentumai 

Selejtezés és leértékelés 

A vevőkiszolgálás elemei 

Raktári anyagmozgató berendezések 

A komissiózás folyamata és eszközrendszere 

Áruazonosító rendszerek és jellemzőik 

A veszélyes áru kezelése, tárolása 

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) 

 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 % 

 

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer 

 

A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába: 

A logisztikai rendszer felépítése 

Lean elvek 

A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei 

A kiszolgálási színvonal és mérése 

A disztribúciós csatornák sajátosságai 

A rendelés feldolgozás folyamata 

A beszállítói kapcsolatok kezelésének feladatai, beszerzési folyamatok 

A termelésirányítás rendszere 

A készletezési döntések összetevői, a készletek típusai, a készletértékelés elvei 

Az anyagmozgató rendszerek jellemzői és eszközei 



 

1057 

 

Minőségbiztosítási rendszerek, a minőségtanúsítás módja 

Szavatosság, jótállás és termékfelelősség 

Makro logisztika, optimális szállítási mód meghatározása 

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) 

 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 % 

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek 

vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre 

vonatkozó részletes szabályok: 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu 

című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában. 

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:– 

 

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 

 A 

6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát 

meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék 

6.2. Telefon, fax 

6.3. Számítógép internet csatlakozással 

6.4. Projector 

6.5. Irodai eszközök 

6.6. Térkép 

6.7. Számológép 

6.8. Raktárirányítási szoftverek 

 

 

7. EGYEBEK 

 

 

A 163. sorszámú Nonprofit menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 

 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 345 02 

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: nonprofit menedzser 

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440 

 

 

2. EGYÉB ADATOK 

 

2.1.A képzés megkezdésének feltételei: 

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

 

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: – 

 

2.2. Szakmai előképzettség: – 

 

2.3. Előírt gyakorlat: – 

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: – 
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2.5. Pályaalkalmassági követelmények: – 

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60% 

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40% 

 

2.8. Szintvizsga: - 

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:160 óra 

 

 

3. PÁLYATÜKÖR 

 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 

 

 A B C 

3.1.1. FEOR száma 
FEOR 

megnevezése 

A szakképesítéssel betölthető 

munkakör(ök) 

3.1.2. 

3910 Egyéb ügyintézők 

Nonprofit ügyintéző 

3.1.3. 
Civil szervezeti 

kapcsolattartó/referens 

3.1.4. Menedzserasszisztens 

3.1.5. Pályázatíró 

3.1.6. 3619 
Egyéb gazdasági 

ügyintézők 
Projektmenedzser 

3.1.7. 3319 
Egyéb szociális 

foglalkozások 
Szociális szervező 

3.1.8. 

3631 
Konferencia- és 

rendezvényszervező 

Kulturális rendezvényszervező 

3.1.9. Programszervező 

3.1.10. 
Rendezvényszervező és -

bonyolító 

3.1.11. Szabadidő-szervező 

3.1.12. 

3221 
Irodai szakmai 

irányító, felügyelő 

Irodai ügyvitel-irányító 

3.1.13. Irodakoordinátor 

3.1.14. Személyi titkár 

3.1.15. 

4112 
Általános irodai 

adminisztrátor 

Adminisztrációs ügyintéző 

3.1.16. Alapítványi ügyintéző 

3.1.17. Dokumentációs ügyintéző 

3.1.18. Hirdetési adminisztrátor 

3.1.19. Tanfolyami adminisztrátor 
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3.1.20. 4199 
Egyéb irodai jellegű 

foglalkozások 
Ügyintéző titkár 

3.1.21. 4299 

Egyéb ügyviteli 

(ügyfélforgalmi) 

jellegű 

foglalkozások 

Ügyviteli előadó 

3.1.22. 5330 

Szociális 

szolgáltatási 

foglalkozások 

Falugondnok 

3.1.23. 

5349 

Egyéb kulturális, 

sport-, 

szórakoztatási 

szolgáltatási 

foglalkozások 

Alapítványi ügyintéző 

3.1.24. 

3.1.25. Egyesületi ügyintéző 

 

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A nonprofit menedzser alkalmas a civil-nonprofit szervezetek működésével összefüggő ügyviteli, gazdálkodási 

feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére, projektek lebonyolítására.  

A civil szervezet döntéshozó szervének dokumentumait és a szervezet működésével kapcsolatos 

dokumentumokat vezeti, jelentéseket készít, Az alapcél szerinti illetve a szervezet vállalkozásával összefüggő 

gazdálkodási, forrásteremtési tevékenységgel összefüggő feladatokat elvégzi, közreműködik az egyes pénzügyi 

műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat.  

Segíti a szervezet közösségszervező, érdekképviseleti munkáját, kapcsolatot tart a civil-nonprofit szervezet 

partnereivel. 

Projektek, rendezvények, képzések tervezésében, lebonyolításában vesz részt, támogatja a szervezet marketing 

tevékenységét. 

 

A szakképesítés rendelkező képes: 

- közreműködni civil szervezetek alapításában, működés feltételeinek biztosításában, a munkatársak 

irányításában és motiválásában 

- kapcsolatokat ápolni a civil szervezet tagságával és választott vezetőivel vagy kuratóriumával, képes 

biztosítani az információ-áramlást és véleménycserét 

- részt venni a helyi kapcsolatrendszer kiépítésében, és gondozni a szakmai kapcsolatokat 

- közreműködni a szervezet tevékenységének, munkaprogramjának tervezésében, irányításában, 

elemzésében és értékelésében 

- projekteket tervezni és megvalósításukat irányítani. 

- részt venni a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység irányításában, ellenőrzésében 

- együttműködni önkéntesekkel, illetve koordinálni munkájukat 

- forrásteremtési technikákat alkalmazni, megszervezni és működtetni a pályázatfigyelési és támogatás-

szervezői rendszert 

- szervezni a PR- és marketingfeladatokat, rendezvényeket és képzéseket tervezni és lebonyolítani 

- kapcsolatokat fenntartani, illetve együttműködni hazai és nemzetközi nonprofit szervezetekkel 

- képviselni a szervezetet, tájékoztatást nyújtani, adatot szolgáltatni 

- alkalmazni az érdekérvényesítő és érdekképviseleti technikákat 

- megszervezni és működteti a naprakész, többfunkciós nyilvántartások rendszerét 

- számítástechnikai eszközöket alkalmazni az ügyviteli feladatok ellátásához 

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések 

 

 A B C 

3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja 
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3.3.3. - - - 

 

 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 

 A B 

4.1. 
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert 

szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

4.2. azonosító száma megnevezése 

4.3. 10810-12 Civil szervezet alapítása és vezetése 

4.4. 10811-12 Közösségszervezés 

4.5. 10812-12 Projektek tervezése és projektmenedzsment 

4.6. 10813-12 Civil szervezetek gazdálkodása 

4.7. 10814-12 Programszervezés és nonprofit marketing 

4.8. 11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása 

4.9. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 

4.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. 

4.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

 

 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 
 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes 

letétele. 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített 

tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott 

követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 

 A B C 

5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 

5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége 

5.2.3. 10810-12 Civil szervezet alapítása és 

vezetése 

szóbeli 

5.2.4. 10811-12 Közösségszervezés gyakorlati 

5.2.5. 10812-12 Projektek tervezése és 

projektmenedzsment 

gyakorlati 

5.2.6. 10813-12 Civil szervezetek gazdálkodása írásbeli 

5.2.7. 10814-12 Programszervezés és nonprofit 

marketing 

gyakorlati és szóbeli 

5.2.8. 11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység 

ellátása 

gyakorlati 

5.2.9. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő 

képzések esetén) 

írásbeli 

5.2.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 

5.2.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli 

 

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró 

vizsgatevékenységet a jelölt legalább 50%-os szinten teljesíti. 

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Prezentáció készítése és bemutatása 
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A vizsgafeladat ismertetése:  A vizsgát megelőzően elkészített, 10 diából álló diasor bemutatása egy nonprofit 

szervezet működéséről, tevékenységéről, forrásairól, a helyi közösségre tett hatásáról valamint a szervezet 

fejlesztési javaslatairól.  

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő nincs) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50% 

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Projekttervezés és projektmenedzsment 

 

A vizsgafeladat ismertetése:  Egy konkrét projektcélnak megfelelő tevékenység jegyzék elkészítése, időrendi 

ütemezése és logikai rendjének felállítása, valamint a projekthez szükséges humán és más erőforrás feltételek 

kialakítása és optimalizálása a központi feladatlap alapján. 

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50% 

 

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: – 

 

A vizsgafeladat ismertetése: – 

 

A vizsgafeladat időtartama: – 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: – 

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek 

vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre 

vonatkozó részletes szabályok: 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ 

című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában. 

A szakképesítésért felelős miniszter a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal a honlapján mindenki 

által hozzáférhető módon közzéteszi a szóbeli tételsorokat. 

A gyakorlati vizsgatevékenység szervezésének, lebonyolításának feltételeit a szakképesítésért felelős miniszter 

honlapján közzétett Útmutató tartalmazza. 

Az írásbeli vizsgatevékenységek teljesítéséhez megengedett jogszabálygyűjtemény használata. 

Az írásbeli vizsgatevékenységek vizsgaidőpontjai tekintetében a szakképesítésért felelős minisztérium által 

közreadott vizsganaptár az irányadó. 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: – 

 

 

 

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 

 

 A 

6.1. 
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök 

minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék 

6.2. Számítógép 

6.3. Internet hozzáférés 

6.4. Irodaszerek 

6.5. Irodatechnikai eszközök 

6.6. Nyomtató 

6.7. Fénymásoló 

6.8. Scanner 

6.9. Fax 

6.10. Telefon 

6.11. Internet hozzáférés 

6.12. Irodabútor 
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6.13. Irodai szoftverek (szövegszerkesztő, táblázatkezelő, adatbázis-kezelő) 

6.14. Videokamera, DVD-felvevő 

6.15. Jogszabálygyűjtemény vagy számítógépes jogtár 

6.16. Dokumentációkezelő és archiváló eszközök 

 

 

7. EGYEBEK 

 

A modulzáró vizsga kötelező tartalmi elemei:  

 

1. modulzáró vizsga 

10810-12  12 Civil szervezet alapítása, vezetése  

A vizsgafeladat ismertetése: Civil szervezet alapítási és vezetési ismereteinek számonkérése a kiadott tételsor 

alapján. 

 

2. modulzáró vizsga 

10811-12   Közösségszervezés 

A vizsgafeladat ismertetése: Írásbeli vizsgaproduktum (esettanulmány) önálló elkészítése egy közösség 

tevékenységéről, terveiről, problémáiról. Az esettanulmány tartalmazza a közösségi folyamat leírását, ebben a 

helyi közösség szerepét, az újfajta beavatkozás módját, a munka akadályait, az élményeket és feszültségeket a 

csoportdinamikai folyamatokban, a közösségfejlesztői tanulságokat és következtetéseket. 

Időtartama: határidőre leadott vizsgaproduktum 

 

3. modulzáró vizsga 

11504-12  Gazdálkodási alaptevékenység ellátása 

A vizsgafeladat ismertetése: A szakmai képzést folytató intézmény által összeállított gyakorlati feladatlap a 

következő követelménytartalmakkal: hivatalos dokumentumok számítógépen történő elkészítése, 

adatbáziskezelő-program és internet használata, ügyviteli feladatok ellátása. 

Időtartama:90 perc 

 

4. modulzáró vizsga 

10813-12   Civil szervezetek gazdálkodása 

A nonprofit szervezetek gazdálkodása és pénzügyei központilag kiadott írásbeli feladatlap alapján, 

jogszabálygyűjtemény használatának engedélyezése mellett. 

Időtartama:120 perc 

 

5. modulzáró vizsga 

10812-12   Projekt tervezése és projektmenedzsment 

A vizsgafeladat ismertetése: Írásbeli vizsgaproduktum (projektterv) önálló elkészítése: egy civil szervezet 

konkrét projektcéljának megfelelő tevékenység jegyzék elkészítése, időrendi ütemezése és logikai rendjének 

felállítása, valamint a projekthez szükséges humán és más erőforrás feltételek kialakítása és optimalizálása. 

Időtartama: határidőre leadott vizsgaproduktum 

 

6. modulzáró vizsga 

10814-12   Programszervezés és nonprofit marketing 

1. vizsgafeladat ismertetése: Írásbeli vizsgaproduktum önálló elkészítése: egy tetszőlegesen választott 

rendezvény forgatókönyvének vagy egy nem formális képzés szervezési tervének elkészítése. 

Időtartama: leadott vizsgaproduktum 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50% 

2. vizsgafeladat: Nonprofit marketing és PR ismeretek számonkérése a kiadott tételsor alapján. 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50% 

 

A modulzáró vizsgatevékenységek alóli felmentés feltételei:  

 

Az a jelölt, aki a 264 53 345 01 azonosító számú Közösségi animátor megnevezésű ráépüléses szakképesítéssel 

rendelkezik, felmentést kap a Közösségszervezés modulzáró vizsga alól. 

Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a 

modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól. 
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A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: 

Nonprofit Információs és Oktatási Központ Alapítvány, 

Közösségfejlesztők Egyesülete. 

 

A 223. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 

 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 346 02 

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Ügyviteli titkár 

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440 

 

 

2. EGYÉB ADATOK 

 

2.1.A képzés megkezdésének feltételei: 

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: – 

 

2.2. Szakmai előképzettség: – 

 

2.3. Előírt gyakorlat: – 

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: – 

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40% 

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

 

2.8. Szintvizsga: – 

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

 

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. 

évfolyamot követően 140 óra;  

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

 

 

3. PÁLYATÜKÖR 

 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 

 

 A B C 

3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök) 

3.1.2. 

4111 Titkár(nő) 

Iskolatitkár 

3.1.3. Óvodatitkár 

3.1.4. Szerkesztőségi titkár 

3.1.5. Színházi titkár 

3.1.6.  

 

 

 

Adminisztrációs ügyintéző 

3.1.7. Alapítványi ügyintéző 
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3.1.8.  

 

 

4112 

 

 

 

Általános irodai 

adminisztrátor 

Bírósági adminisztrátor 

3.1.9. Bírósági írnok 

3.1.10. Dokumentációs ügyintéző 

3.1.11. Hirdetési adminisztrátor 

3.1.12. Írnok 

3.1.13. Műhelyírnok 

3.1.14. Office coordinator 

3.1.15. Sajtófigyelő adminisztrátor 

3.1.16. Szállodai adminisztrátor 

3.1.17. Tanfolyami adminisztrátor 

3.1.18. Tanszéki adminisztrátor 

3.1.19. Tanulmányi adminisztrátor 

3.1.20. Ügyészségi adminisztrátor 

3.1.21. Üzemírnok 

3.1.22. 4113 

 

Gépíró, 

szövegszerkesztő 

Gépíróasszisztens 

3.1.23. Számítógépes szövegszerkesztő 

3.1.24.  

4114 

 

Adatrögzítő, kódoló 

Adatrögzítő 

3.1.25. Adatrögzítő adminisztrátor 

3.1.26. Pénzintézeti adatrögzítő 

3.1.27. Számítógépes adatrögzítő 

3.1.28.  

 

 

4134 

 

 

Humánpolitikai 

adminisztrátor 

Munkaügyi nyilvántartó 

3.1.29. Munkaügyi ügyintéző 

3.1.30. Személyiadat nyilvántartó 

3.1.31. Személyi nyilvántartó 

3.1.32. Személyzeti adminisztrátor 

3.1.33. Tagnyilvántartó 

3.1.34. Tanuló nyilvántartó 

3.1.35.  

3221 

 

Irodai szakmai irányító, 

felügyelő 

Iktatásirányító 

3.1.36. Irodai ügyvitel-irányító 

3.1.37. Irodakoordinátor 

3.1.38. 3641 Személyi asszisztens Személyi titkár 

 

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

– 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni 

- külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást és kapcsolat lezárását szolgáló iratokat, leveleket, 

egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani, kezelni, tárolni 

- számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni 

- vezetni és kezelni a szervezet munkaerő-gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartásokat, iratokat 

- ellátni a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, reprezentációs feladatokat 

- ellátni a házipénztár kezeléséhez kapcsolódó feladatokat 

- ügyviteli munkafolyamatokat szervezni és irányítani 

- irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni 

- feladatkörében önállóan PR tevékenységet végezni 

- megfelelő rangsorolással kapcsolatot tartani munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső 

szervezetekkel magyar és egy idegen nyelven 

- ügyintézői feladatokat ellátni magyar és egy idegen nyelven 

- leíró feladatokat végezni magyar és egy idegen nyelven 

- szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervezni magyar és egy idegen nyelven 

 

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések 

 

 A B C 
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3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja 

3.3.3. - - - 

 

 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 

 A B 

4.1. 
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert 

szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

4.2. azonosító száma megnevezése 

4.3. 10066-12 Gazdálkodási alapfeladatok 

4.4. 10067-12 Gépírás és dokumentumkészítés, iratkezelés 

4.5. 10070-12 Munkahelyi kommunikáció 

4.6. 10071-12 Hivatali kommunikáció magyar és idegen nyelven 

4.7. 10073-12 Titkári ügyintézés 

4.8. 10072-12 Rendezvény- és programszervezés 

4.9. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 

4.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. 

4.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

 

 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 
 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes 

letétele. 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített 

tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott 

követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 

 

 

5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 

 A B C 

5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 

5.2.2. azonosító száma megnevezése 
a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

5.2.3. 10066-12 Gazdálkodási alapfeladatok gyakorlati 

5.2.4. 10067-12 Gépírás és dokumentumkészítés, 

iratkezelés 

írásbeli, szóbeli 

5.2.5. 10070-12 Munkahelyi kommunikáció szóbeli 

5.2.6. 10071-12 Hivatali kommunikáció magyar és 

idegen nyelven 

gyakorlati 

5.2.7. 10073-12 Titkári ügyintézés gyakorlati 

5.2.8. 10072-12 Rendezvény- és programszervezés szóbeli, írásbeli 

5.2.9. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő 

képzések esetén) 

írásbeli 

5.2.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 

5.2.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt 

feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. 

 

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

 



 

1066 

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Külső vagy belső szakmai rendezvény alapdokumentumának elkészítése 

 

A vizsgafeladat ismertetése: A hardvereszközök és az operációs rendszer előkészítése, kezelése után a vizsgázó 

tartalmi és formai utasítások alapján egy külső vagy belső szakmai rendezvény alapdokumentációjának 

elkészítése (forgatókönyv vagy szakmai programterv); a kapott utasítások alapján a rendezvény lebonyolításához 

információ keresése az interneten; megadott adatok birtokában költségkalkuláció készítése; a program 

ismeretében tájékoztató körlevelet vagy meghívót szerkeszt a résztvevőknek, közreműködőknek;a hirdetések 

vizuális hatáselemeit felhasználva rövid hirdetés fogalmazása; illetve a vizuális céges arculati elemeket 

felhasználva három-négy diából álló prezentáció készítése a rendezvényről 

 

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35% 

 

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Hivatalos, üzleti levél, dokumentum készítése 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Egy kb. 1500-2000 leütés terjedelmű, folyamatosan írott vagy részben felülírt, 

javított, korrektúrázott, nyomtatott formátumú szöveg és a megadott adatok – 170 leütés/perc sebességű – 

begépelése; hivatalos, üzleti levelet vagy egyéb dokumentumot megszerkesztése a hivatalos, üzleti élet 

leveleinek vagy egyéb dokumentumok készítésének szokásai szerint és a megadott utasítások alapján; a 

hivatalos, üzleti levél vagy egyéb dokumentum szövege egy részének (pl. bevezetés vagy befejezés stb.) önálló 

megfogalmazása a tárgyhoz kapcsolódó adatok alapján; forrásfájlban előkészített táblázat vagy adatbázis 

készítése utasítások alapján, valamint az adatok felhasználása a dokumentummal összefüggésben; a táblázat, az 

adatok beillesztése a dokumentum megadott helyére; a hivatalos, üzleti levelet vagy egyéb dokumentum 

mentése, archiválása, nyomtatása 

 

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35% 

 

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai ismeretek 

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai 

követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok közül a 10070-12 Munkahelyi 

kommunikáció, a 10066-12 Gazdálkodási alapfeladatok és a 10071-12 Hivatali kommunikáció magyar és idegen 

nyelven modulok témaköreit tartalmazza 

 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 

 

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek 

vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre 

vonatkozó részletes szabályok: 

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ 

című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában 

 

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: – 

 

 

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 
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 A 

6.1. 
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát 

meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék 

6.2. Számítógép 

6.3. Internet-hozzáférés 

6.4. Nyomtató 

6.5. Szkenner 

6.6. Irodai programcsomag 

6.7. Iktatóprogram 

6.8. Telefon 

6.9. Fax 

6.10. Fénymásoló 

6.11. Irodatechnikai eszközök: iratmegsemmisítő, hőkötő, lamináló, spirálozó 

6.12. Irodaszerek 

6.13. Nyomtatványok 

6.14. Bizonylatok 

6.15. Hangrögzítő eszköz 

6.16. Szakkönyvek 

6.17. CD-jogtár 

6.18. Projektor 

 

 

7. EGYEBEK 

 

A 141. sorszámú Látszerész és fotócikk-kereskedő megnevezésű szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelménye 

 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 725 01 

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Látszerész és fotócikk-kereskedő 

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440 

 

 

2. EGYÉB ADATOK 

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: 

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

 

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: – 

 

2.2. Szakmai előképzettség: – 

 

2.3. Előírt gyakorlat: – 

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: – 

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: – 

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30% 
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2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

 

2.8. Szintvizsga: – 

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. 

évfolyamot követően 140 óra; 

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

 

 

3. PÁLYATÜKÖR 

 

3. 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 

 

 A B C 

3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök) 

3.1.2. 5111 Kereskedő Látszerész és fotócikk-kereskedő  

3.1.3. 3335 Látszerész Komputeres szemvizsgáló 

 

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A látszerész feladatköre többféle tevékenységet foglal magába. Egyrészt, mint kereskedő szemüveget vállal és 

értékesít, másrészt, mint kézműves szakember az elvállalt szemüveget a megadott paraméterek szerint egyénre 

szabottan elkészíti. Feladatkörébe tartozik még a szemüvegek kézi javítása és beállítása. Emellett, mint fotocikk-

kereskedő optikai- és finommechanikai cikkeket, fényképezőgépeket, kamerákat értékesít, azokról felvilágosítást 

ad 

 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

 tájékoztatást adni a szemüvegkeretekről, lencsékről, fotocikkekről, egyéb optikai és meteorológiai 

termékekről 

 elkészíteni a megrendelt szemüveget és átadni a vevőnek 

 kontaktlencse-ápolószereket és tartozékokat forgalmazni 

 beszerzési, készletezési, raktározási, értékesítési tevékenységet végezni 

 ellátni az üzlet/telephely/szalon szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat 

 

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések 

 

 A B  C 

3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja 

3.3.3. - - - 

 

 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 

 A B 

4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések 

szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

4.2. azonosító száma megnevezése 

4.3. 10037-12 A fotográfiai eszközök jellemzése 

4.4. 10038-12 Kereskedelmi és vállalkozási tevékenységek 

4.5. 10039-12 Művészetelméleti és szakrajz feladatok 

4.6. 10040-12 Az optikai- és finommechanikai cikkek értékesítésének gyakorlata 

4.7. 10041-12 Szemészeti és optikai alapok 

4.8. 10042-12 A szemüvegkészítés gyakorlata 
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4.9. 11498-12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén) 

4.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. 

4.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

 

 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes 

letétele. 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített 

tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott 

követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 

 A B C 

5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 

5.2.2. 
azonosító száma megnevezése 

a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

5.2.3. 10037-12 A fotográfiai eszközök jellemzése szóbeli 

5.2.4. 10038-12 Kereskedelmi és vállalkozási 

tevékenységek 
írásbeli, szóbeli  

5.2.5. 10039-12 Művészetelméleti és szakrajz feladatok szóbeli, gyakorlati 

5.2.6. 10040-12 Az optikai- és finommechanikai cikkek 

értékesítésének gyakorlata 
gyakorlati, szóbeli 

5.2.7. 10041-12 Szemészeti és optikai alapok írásbeli, szóbeli 

5.2.8. 10042-12 A szemüvegkészítés gyakorlata gyakorlati 

5.2.9. 11498-12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő 

képzések esetén) 

írásbeli 

5.2.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 

5.2.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt 

feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. 

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Szemüvegkészítés és műhelygyakorlat. Optikai- és finommechanikai cikkek 

értékesítésének gyakorlata 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Egy komplett szemüveg elkészítése műanyag szemüvegkeretbe, műanyag bifokális 

lencsékkel, kézi csiszológéppel, alapbeállítással. Egy komplett szemüveg elkészítése fém szemüvegkeretbe, üveg 

tórikus lencsékkel, kézi csiszológéppel, alapbeállítással. Egy komplett szemüveg elkészítése fém 

szemüvegkeretbe, multifokális lencsékkel, automata csiszológéppel, alapbeállítással. Optikai árucikkek 

(szemüveglencse, szemüvegkeret és kontaktlencse), illetve finommechanikai termékek bemutatása, ajánlása 

 

A vizsgafeladat időtartama: 150 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35% 

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Szemészeti és optikai alapismeretek. Kereskedelmi és áruforgalmi tevékenységek 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Az emberi szem valamelyik anatómiai részletének illetve optikai jellemzőjének 

meghatározása. A geometriai optika valamelyik törvényének meghatározása, optikai eszközök képalkotásának 
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megszerkesztése és kiszámítása. A forgalom és a készletek elemzésére a leltáreredmény megállapítására 

vonatkozó számítási feladatok. Bizonylatok kitöltése 

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 

 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25% 

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Szemészeti és optikai alapismeretek. Fotócikkek jellemzői. Kereskedelmi és 

áruforgalmi tevékenységek. Szemüvegkészítés és műhelygyakorlat. Optikai- és finommechanikai cikkek 

értékesítésének gyakorlata 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Az emberi szem jellemzőinek működésének meghatározása, az ametrópiák 

jellemzőinek, korrigálásának és korrekciós eszközeinek bemutatása. A fizikai- és a geometriai optikai 

törvényszerűségeinek meghatározása, illetve az optikai testek képalkotásának meghatározása. Analóg és digitális 

fotócikkek jellemzőinek meghatározása. Az áruk átvételének, elhelyezésének, nyilvántartásba vételének, 

tárolásának, értékesítésének menete és szabályai, illetve az üzemeltetésre vonatkozó előírások. Szemüveglencsék 

és szemüvegkeretek alapanyagainak és gyártástechnológiájának meghatározása. Szemüveglencsék és 

szemüvegkeretek típusainak meghatározása. Kontaktlencsék alapanyagainak és típusainak meghatározása. 

Finommechanikai termékek képalkotásának és jellemzőinek meghatározása 

 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (felkészülési idő 45 perc, válaszadási idő 15 perc) 

 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 % 

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek 

vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre 

vonatkozó részletes szabályok: 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu 

című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában. 

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:– 

 

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 

 

 A 

6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök 

minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék 

6.2. Szétszedhető szemmodell az anatómiai részek bemutatására 

6.3. Visus-tábla, olvasópróba, próbakeret, próbalencsék, PD-léc 

6.4. Számológép 

6.5. Képszerkesztéshez szükséges eszközök (vonalzó, esetleg körző) 

6.6. Szemüveglencse alapanyagok, vastagság metszetek, lencsetípus minták, 

felületkezelés bemutatók, színminták, termék katalógusok, gyártási folyamatokat 

bemutató videók 

6.7. Szemüvegkeret alapanyagok, mintadarabok, alkatrészek, gyártási folyamatot 

bemutató tablók és videók, periódusos rendszer 

6.8. Kontaktlencse alapanyag minták, különböző csomagolású lencseminták, gyártási 

folyamatot bemutató videók, tároló és tisztító folyadékok, kiegészítő minták 

6.9. Analóg tükörreflexes fényképezőgép 

6.10. Digitális fixobjektíves fényképezőgép 

6.11. Digitális cserélhető objektíves fényképezőgép 

6.12. Csere objektívek, vakuk, analóg filmek, memóriakártyák 

6.13. Kepler távcső 

6.14. Galilei távcső 

6.15. Hőmérő, barométer és higrométer 

6.16. Alapvető kéziszerszámok (pl.: igazító fogó, lencsefordító, tördelő fogók, 

csavarhúzó, kalapács, reszelő, üvegvágók) 
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6.17. Árubemutató vitrin 

6.18. Mérőeszközök (pl.: dioptriamérő, szemtávolságmérő, uv mérő) 

6.19. Olvasótáblák 

6.20. Pénztárgép 

6.21. Számítógép 

6.22. Tisztításhoz szükséges eszközök (pl.: mikroszálas törlőkendő, tisztító spray, 

ultrahangos tisztító) 

6.23. Tükör 

6.24. Vevőpult 

6.25. Automata és manuális csiszológépek 

6.26. Polírozó gép 

6.27. Fúrógépek 

6.28. Keretmelegítő gép 

6.29. Forrasztó berendezés 

6.30. Satu 

6.31. Sph mérő 

6.32. Cylinder mérő 

6.33. Műhelyasztal 

6.34. Finomfűrész 

 

7. EGYEBEK 

 

 

 

A 15. sorszámú Postai üzleti ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 09 

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Postai üzleti ügyintéző 

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1120-1680 

 

 

2. EGYÉB ADATOK 

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: 

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: - 

 

2.2. Szakmai előképzettség: - 

 

2.3. Előírt gyakorlat: - 

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: - 

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60% 

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40% 
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2.8. Szintvizsga: - 

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. 

évfolyamot követően 140 óra; 

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

 

 

3. PÁLYATÜKÖR 

 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 

 

 A B C 

3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető 

munkakör(ök) 

3.1.2. 4227 

 

Postai ügyfélkapcsolati foglalkozású 

 

Filatéliai asszisztens, postai 

3.1.3. Főpénztári ügyintéző, postai 

3.1.4. Főpénztáros, postai 

3.1.5. Hálózatszervezési ügyintéző, postai 

3.1.6. Hiánylati ügyintéző, postai 

3.1.7. Kártérítési ügyintéző, postai 

3.1.8. Kézbesítésmenedzselési ügyintéző 

3.1.9. Kézbesítésszervezési ügyintéző 

3.1.10. Komplex postázási ügyintéző 

3.1.11. Küldeményfelvevő 

3.1.12. Pénzforgalmi ügyintéző, postai 

3.1.13. Postaforgalmi helyettes 

3.1.14. Postai értékesítés támogatási 

ügyintéző 

3.1.15. Postai kirendeltség kezelő 

3.1.16. Postai minőségellenőrzési ügyintéző 

3.1.17. Postanet ügyfélszolgálati ügyintéző 

3.1.18. Táviratkezelő 

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

Rendelkezik a szakképesítéssel betölthető munkakörök ellátásához meghatározott valamennyi 

kompetenciával az elvárt szinten. 

Elvégzi a munkaköréhez tartozó –pl. felvételi, értékesítési, kézbesítési, ellenőrzési és egyéb- 

tevékenységeket. 

Támogatja és tevékenyen közreműködik az egyénre és a szervezet egészére vonatkozó elvárás teljesítésében. 

 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- együttműködni munkahelyi vezetőivel, munkatársaival a szervezet terv elvárásainak teljesítésében 

- kezelni a tevékenység elvégzését támogató informatikai rendszereket 

- hatékony, ügyfélorientált módon szolgáltatást nyújtani 

- elvégezni a munkaköréhez kapcsolódó felvételi tevékenységet 

- elvégezni a munkaköréhez kapcsolódó értékesítési tevékenységet 

- elvégezni a munkaköréhez kapcsolódó kézbesítési tevékenységet 

- elvégezni a munkaköréhez kapcsolódó ellenőrzési tevékenységet 

- elvégezni a munkaköréhez kapcsolódó ügyfélszolgálati tevékenységet 

- elvégezni a munkaköréhez kapcsolódó egyéb tevékenységet 

 

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések 

 

 A B C 
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 3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

3.3.2  azonosító száma  megnevezése a kapcsolódás módja 

3.3.3 - - - 

 

 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 

 A B 

4.1. 
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések 

szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

4.2. azonosító száma megnevezése  

4.3. 11507-12 Az áruforgalom lebonyolítása 

4.4. 11508-12 Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése 

4.5. 10032-12 Marketing 

4.6. 10845-12 Postai ügyintézés 

4.7. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 

4.8. 11499-12 Foglalkoztatás II. 

4.9. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

 

 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes 

letétele. 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint 

teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott 

követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 

 A B C 

5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak  

5.2.2. azonosító 

száma 

megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége 

5.2.3. 11507-12 Az áruforgalom lebonyolítása írásbeli 

5.2.4. 11508-12 Az áruforgalom tervezése, 

irányítása, elemzése 

írásbeli 

5.2.5. 10032-12 Marketing írásbeli 

5.2.6. 10845-12 Postai ügyintézés írásbeli/szóbeli 

5.2.7. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő 

képzések esetén) 

írásbeli 

5.2.8. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 

5.2.9. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt 

feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. 

 

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Postai munkafolyamatok 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Interaktív vizsgafeladat, pl. számítógéppel vezérelt szakmai munkafolyamat 

megoldása. 
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A vizsgafeladat időtartama: 90 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 % 

 

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Postai üzleti tevékenységhez kapcsolódó ismeretek 

 

A vizsgafeladat ismertetése: 

A központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába: 

Az értékesítési módok jellemzői, alkalmazásuk 

A vásárlás indítékai, a vásárlási döntés folyamata 

Az árukihelyezés szabályai 

Az árak feltüntetésére vonatkozó szabályok 

Az áru - és vagyonvédelmi rendszerek jellemzői 

Készletgazdálkodás, mutatószámai, értelmezésük, hatása az eredményre 

Az eredmény nagyságát befolyásoló tényezők 

A forgalom-alakulás a gazdálkodás értékeléséhez szükséges alapvető statisztikai elemzési módszerek 

A piackutatás, céljai, módszerei 

A piac elemzésének módszerei 

A fogyasztói szokások felmérésének módszerei 

Az értékesítés megtervezésének szempontjai, folyamata 

Az értékesítési akciók szervezésének szempontjai, folyamata 

Az értékesítést ösztönző módszerek 

A postai küldemények, szolgáltatások termékjellemzői 

Banki, biztosítási és befektetési termékek jellemzői 

Pénzforgalmi közvetítő tevékenység ellátásának szabályai 

Főpénztári tevékenység 

Kezelésbiztonsági és üzleti titokvédelmi szabályok 

 

 

A feladatlapon – feleletválasztós és kifejtős kérdésekre válaszolva –meghatározott munkahelyre, 

munkafolyamatra vonatkozóan a postai szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok és kötelezettségek 

meghatározása. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 % 

 

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység: 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos feladatok. 

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a postai 

üzleti ügyintéző szakmai ismereteinek valamennyi témakörét tartalmazza. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 

 

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a 

vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható 

segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: 

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ 

című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában 

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: - 
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6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 

 

 A 

6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök 

minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék 

6.2. Érvényesítésre, illetve bérmentesítésre alkalmas eszközök és ezek működéséhez 

szükséges kiegészítők 

6.3. Nyomtatványok 

6.4. Biztonsági berendezések (uv lámpa, riasztó, értékek őrzésére szolgáló eszközök 

stb.) 

6.5. Bankjegy és fémpénz számláló és egységképző eszköz 

6.6. Szükséges informatikai rendszer konfiguráció 

6.7. POS terminál hálózatba kötve 

6.8. Telefon, fénymásoló, fax készülék és összeköttetés 

6.9. Jogszabályi előírásnak megfelelő számla és nyugta adásra alkalmas berendezés 

6.10. Anyagmozgatás és irányítási feladat ellátásához szükséges eszközök 

6.11. Kezelési dokumentációk (Üzletszabályzat, Általános Szerződési Feltételek, 

hirdetmények, technológiai és egyéb szabályozások, kezelési segédkönyvek stb.) 
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II. JOGSZABÁLYI FORRÁSLISTA 
 

 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) és módosításai 

 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

 1999.évi LXVIII. tv. A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. tv. 

módosításáról 

 2010. LXXI. törvény, a közoktatásról szóló 1993. LXXIX. törvény 

módosításáról  

 2011. CXC. tv. a nemzeti köznevelésről 

 Alapító Okirata (Fővárosi Közgyűlési határozat száma: 2289/2012.(x. 31.) 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

 A gyermekek jogairól és védelméről az 1991. évi LXIV 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról 

 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 

törvény végrehajtásáról  

 A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv 

kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 

 11/1994. MKM-rendelethez kapcsolódó 9. számú melléklet 

 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga 

vizsgaszabályzatának kiadásáról  

 Az 1991. évi XI. törvény kimondja, hogy az egészségnevelés állami 

feladat 

 A 26/1997.évi NM rendelet az iskola egészségügyi ellátásról  

 A 243/2003.évi Kormányrendelet – a NAT kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról 

 Az Országgyűlés által a 106/2009. (XII. 21.) határozatban elfogadott 

kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai 

program 

 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelete a kerettantervek kiadásának és 

jóváhagyásának rendjéről 

 A Tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény, 

 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről. 

 A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 
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 A Kormány 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelete az Országos Képzési 

Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjérõl 

 12/2013. (III.28.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe 

tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról 

 14/2013. (IV.5.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe 

tartozó szakképesítések kerettanterveiről 

 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter 

hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 

 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet az állam által elismert 

szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 
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III. A PEDAGÓGIAI PROGRAMMAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK 

 

A 2013-as pedagógiai program 2013. szeptember 1-jén lép életbe. 

Érvényességi ideje négy tanév – 2017. augusztus 31. 

A pedagógiai programok érvényességi ideje: 

I. Jelen pedagógiai program (2013.év) érvényes a következő 

évfolyamokon és osztályokban: 

 A 2013-2014-es tanévben 9. évfolyamra belépő minden 

szakközépiskolai és szakiskolai osztályban 

 11SZ osztályban  >  szakmával rendelkezők szakközépiskolai osztálya 

(a 2016-2017-ben  belépő – 3 éves) 

 A 2013-2014-es tanévben felmenő rendszerben részben érvényes a 

következő osztályokban:  

 10A – 4 éves kereskedelem- marketing  képzés >végez: 2016. június 

 10C – 2+2 éves szakiskolai  képzés > végez: 2016. június 

 11A – 4+1 éves nyelvi előkészítő képzés > végez: 2016. június 

 Az  érettségi utáni szakképzésre belépő összes osztály 

 

II. A 2010-ben és 2011-ben módosított 2008-as pedagógiai program 
hatálya a következő osztályokra terjed ki felmenő rendszerben:  

 10A – 4 éves kereskedelem-marketing képzés> végez: 2016. június 

 10C - 2+2 éves szakiskolai képzés > végez: 2016. június 

 11A – 4+1 éves nyelvi előkészítő képzés > végez: 2016. június 

 11SZ – szakmával rendelkezők szakközépiskolai osztálya (a 2015-2016-

os tanévvel bezárólag  - 2 éves) 

 12A – 4+1 éves nyelvi előkészítő képzés > végez: 2015. június 

 12SZ – szakmával rendelkezők szakközépiskolai osztálya  > végez: 

2014. június 

  

 A folyamatban lévő érettségi utáni képzésben részt vevő osztályok >               

végeznek: 2013-2014-es tanévben.                 

I/13 Iny      Idegen-nyelvi titkár           

I/13 K        Kereskedő        
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I/13 L         Látszerész és fotocikk kereskedő       

I/13 Log.    Logisztikai ügyintéző   

I/13 Üsz     Banki szakügyintéző, számviteli szakügyintéző  

   

 A folyamatban lévő szakiskolai képzés szakképzési tagozatán tanuló 

osztályok > végeznek 2013-2014-es tanévben     

I/9 R1,R2     Ruházati eladó       

I/9Mű           Műszaki-cikk eladó    

I/9É1-É5      Élelmiszer és vegyi áru eladó      

2/10 D          Élelmiszer és vegyi áru eladó  

    

 A folyamatban lévő szakiskolai képzés szakképzési tagozatán tanuló 

osztályok > végeznek 2014-2015-ös tanévben   

I/9D               Élelmiszer és vegyi áru eladó  

A 2008-as pedagógiai program hatályát veszti 2016. augusztus 31-én. 
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IV. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE, FELÜLVIZSGÁLATA 

A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását 

a nevelőtestület folyamatosan vizsgálja. 

A nevelők szakmai munkaközösségei minden tanév végén a tanévet értékelő 

nevelőtestületi értekezleten értékeli a pedagógiai programban megfogalmazott 

általános célok és követelmények megvalósulását.  
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V. A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI 

A pedagógiai program módosítására javaslatot tehetnek: 

 az iskola igazgatója 

 a nevelőtestület tagjai 

 szakmai munkaközösségek 

 szülői szervezet 

 az iskola fenntartója  

A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az igazgató 

hagyja jóvá.  

A módosított pedagógiai program a jóváhagyást követő tanév szeptember 1. 

napjától kell bevezetni. 
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VI. A PEDAGÓGIAI PROGRAM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 

A pedagógiai program nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető. 

A pedagógiai program a következő személyeknél és helyeken tekinthető meg: 

 az iskola fenntartójánál (CD) 

 az iskola igazgatójánál (nyomtatva) 

 az iskola könyvtárában (CD) 

 az iskola honlapján 

 az igazgatóhelyetteseknél (CD) 
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ZÁRADÉK 

a pedagógiai programban a fenntartóra háruló többletkötelezettségről 

 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. § (1) pontja alapján „A nevelő és 

oktató munka az óvodában, az iskolában, a kollégiumban pedagógiai program szerint folyik. 

A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A 

pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a 

működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges.”  

 

A pedagógiai programban szereplő költségvetési támogatást igénylő feladatok megszervezése, 

végrehajtása előtt legalább 30 nappal az intézmény köteles beszerezni a fenntartó engedélyét. 

 

A többletkötelezettség mértékéről a fenntartó a hatályos költségvetésének figyelembe 

vételével dönt. 

 

Ezen záradék a hatályos pedagógiai program mellékletét képezi. 

 

 

 

Budapest, 2014.                           

 

……………………………………… 

……………………………………… 

igazgató olvasható neve és aláírása 

 

p.h. 

 

 


