MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
A szakiskolások középiskolája 11−12. évfolyamának feladata olyan ismeretek és képességek
nyújtása, amelyek átfogják az általános műveltség középiskolai körét. Tekintetbe veszi, hogy
ezek a tanulók sikeresen elvégezték a szakiskolát. Ugyanakkor a szakképzésben a szakmára
való felkészítés a domináns, és a közismereti képzés csak alapozó jellegű. A közismereti
program szándéka szerint kialakítja az érettségi anyag elsajátításához szükséges képességeket,
készségeket, attitűdöket. Vagyis az érettségire felkészítő képzésben erre kell alapozni, ezért
lehet a két évre összesűrített programot elsajátítani.
A kerettanterv legfontosabb célja, hogy célzottan felkészítsen a sikeres érettségi
vizsgára, az ehhez szükséges ismeretek, készségek, képességek elsajátításával. A különböző
tudással érkezőket felzárkóztassa, és mindenkit eljuttasson az érettségihez elégséges
minimumig, illetve lehetőleg annál is tovább. Mégpedig rendkívül koncentráltan, hiszen csak
két év van a felkészülésre. A kerettanterv nagyon erősen épít a motiváltságra, és az otthoni,
önálló munkára. Ezzel a sikeres későbbi élet megalapozását és az élethosszig tartó tanulásra
való felkészülést is segíti. A munkaerőpiacon sokkal jobb helyzetbe kerülnek a sikeres
érettségit tett tanulók, és nemcsak a bizonyítvány, de a nagyobb tudás, a szükséges
kommunikációs, szociális készségek és képességek megléte miatt is. Ennek belátása a
legfontosabb motiváló erő lehet a sokszor nehéz, nagy hiányosságokat bepótolni hivatott, és
komoly elvárásoknak megfelelő munkában.
A tananyag tantárgyi és tantárgyközi tartalmai, tevékenységformái fejlesztik a
kommunikációs és a tanulási képességeket. Segítik a tanulókat életvitelük javításában, és a
világban való tájékozottságuk továbbfejlesztésében. Módot nyújtanak a tanulók
személyiségének minél átfogóbb fejlesztésére, szocializálására.
A kerettanterv hangsúlyt helyez arra, hogy a középfokú tananyag nemcsak ismeretek
rendszere, hanem ezzel együtt bevált megismerési-tanulási és cselekvési módszerek
elsajátítási eszköze is, az ismeretelsajátítástól elválaszthatatlan gondolkodási és cselekvési
műveletek kifejlesztője. Ezért törekszik a műveltség elvontabb, elméleti és konkrétabb,
gyakorlati szintjeinek egyensúlyára, az elméleti és a gyakorlati gondolkodás közti átmenetek
létrehozására − különös tekintettel az érettségire, esetleg a felsőfokú továbbtanulás vagy a
szakmatanulás lehetőségeinek biztosítására. Hangsúly kap a problémamegoldó és a kreatív
gondolkodás, ezzel párhuzamosan a reproduktív gondolkodás továbbfejlesztési lehetőségeit is
biztosítja.
A képzés fontos területe a magyar nyelv és irodalom, hiszen az itt kialakított
készségek és képességek, az e tárgyban megszerzett nyelvi, kommunikációs és műveltségbeli
tudás nagyban segíti a többi tárgy tanulását, a sikeres vizsgák letételét. Fontos, hogy a tanulók
számára világossá váljon, hogy az irodalmi (és a nyelvtani) ismeretek nemcsak az emberi
kultúra fontos részei, hanem saját mindennapi életükben, emberi kapcsolataikban,
konfliktusokban való eligazodásban is segítséget jelenthetnek.
Ki kell alakítani a tanulókban az irodalom iránti igényességet, az iskola befejezése
utáni önművelés igényét. Ezekkel összhangban képessé kell tenni őket az irodalmi alkotások
elemző (esetleg kritikus) befogadására, a magyar és világirodalmi alkotások megbecsülésére,
valamint az ezekkel kapcsolatos véleményeik szabatos megfogalmazására mind írásban, mind
szóban. Fontos, hogy a véleményekben a személyességen túl az irodalomelméleti, -történeti
tárgyszerűség, a megalapozottság is helyet kapjon, és a vélemény megformáltságának
színvonala minél magasabb legyen.
A kerettanterv teljes mértékben épít a 9−12. osztály magyar nyelv és irodalom
kerettantervére (hiszen az érettségi követelmények minden képzési típusban és életkorban
ugyanazok), ugyanakkor tekintetbe veszi, hogy ezeknek a tanulóknak eltérő életkoruk,

élettapasztalataik vannak, illetve figyelembe veszi a két évre rövidült képzési időt. Ez a
tananyag kiválasztásában és hangsúlyaiban is megjelenik, illetve igazodik a három képzési
forma eltérő órakereteihez. Ugyanakkor azt nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy
mindhárom képzési formában ugyanazok az érettségi követelmények, vagyis a tananyag
ugyanaz. Amiben eltérés van, az az órán elvégezhető anyag, és az otthoni munka aránya.
Legfontosabb cél tehát a sikeres érettségi vizsga; a tantervet, az anyagok szelektálását a
vizsgakövetelményekhez igazítottuk.
Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata a nyelv mint változó rendszer megismerése,
illetve a nyelvi kompetencia fejlesztése annak érdekében, hogy a tanulók birtokolják a szóbeli
és írásbeli kommunikáció eszköztárát, képessé váljanak azok gyakorlati alkalmazására. Így
segítve és megalapozva a tanulók önálló ismeretszerzését, tanulását, valamint a velük szoros
összefüggésben levő differenciált gondolkodást, az élethosszig tartó tanulás képességét és
igényét. A tanuló folyamatosan fejlődő szövegértési és -alkotási tudása teszi lehetővé, hogy
önállóan, illetve másokkal együttműködve képes legyen a verbális és nem verbális
kommunikáció kódjainak, kapcsolatainak, tényezőinek azonosítására, tudatos alkalmazására,
a különböző szövegek megértésére, elemzésére, kritikai feldolgozására. A szövegek önálló
megalkotásában képes megfelelni a beszédhelyzetet, a hallgatóságot figyelembe vevő, az
alkotói szándékból, az olvasók igényeiből, továbbá a különféle szövegműfajok normáiból
fakadó erkölcsi, esztétikai és kulturális elvárásoknak.
A magyar nyelv és irodalom tantárgy a tartósan elfogadott értékekkel szerves
egységben, párhuzamosan közvetíti a jelenben alakuló, változó nyelvi és irodalmi kultúrát.
Tartalommal tölti meg és erősíti a nyelvi és kulturális identitást, felkelti a minőségi
megnyilatkozás iránti igényt, erősíti az etikai, erkölcsi ítélőképességet, elősegíti más kultúrák
megismerését. E feladatát a magyar nyelv és irodalomtanítás akkor tölti be, ha hiteles
kérdések és válaszok megfogalmazásával, motiváló befogadási, kifejezési helyzetek
teremtésével reagál a diákok mindennapi életvilágára, önkifejezési, értelmezési problémáira
és érzelmi-gondolati felismeréseire egyaránt.
A jelentős művek szembesítik a befogadót az élet alapvető kérdéseivel, biztosítva a
kultúra folytonosságát, folyamatos megújulását. Segítenek az emberi és társadalmi problémák
megértésében, átélésében, a saját és más kultúrák megismerésében, az én és a másik közötti
különbség megfogalmazásában, tiszteletében. Az irodalmi alkotások fejlesztik az emlékezetet,
az élmények feldolgozásának és megőrzésének képességét, hozzájárulnak ahhoz, hogy a
diákokban megteremtődjék a hagyomány elfogadásának és alakításának párhuzamos igénye.
A fenti célok mellett az irodalmi nevelés kitüntetett feladata az olvasási kedv
felkeltése és megerősítése, az irodalomnak mint művészetnek, mint az emberi kommunikáció
sajátos formájának megszerettetése, közlésformáinak, kifejezési módjainak élményteremtő
megismertetése. Az így megszerzett tudás lehetőséget teremt az ön- és emberismeret, a
képzelet, a kreativitás és a kritikai gondolkodás fejlesztésére, miközben a tanulók megismerik
a sokoldalú és többjelentésű hagyomány fogalmát, a nyelvi és művészi konvenciókat.
Fontos, hogy az irodalomtanítás megőrizze az élményszerűséget, a főként felnőtt korú
tanulók számára lehetőség nyíljon a saját élethelyzeteik és az irodalmi művekben felmerülő
helyzetek, erkölcsi kérdések közötti kapcsolatok kifejtésére, megfogalmazására.
Szövegértési és szövegalkotási tudásuk alkalmazása minden tantárgyban érvényesül.
Az érvelés, a vita tanításában-tanulásában is motiváló ereje van, ha össztársadalmi
érdekeltségű, ugyanakkor az egyén mindennapjaiban is releváns témákat érintünk. Az irodalmi olvasmányok az ember és a természet sokféle viszonyát mutatják be, ezek megbeszélése,
tanulmányozása hozzásegíthet a természeti és a teremtett környezethez való tudatos viszony
kialakításához. A kritikus fogyasztói magatartásra való nevelés természetes területe a

szövegértés. Több nyelvi témakör kínál módot például a reklámnyelv, a reklámhatás kritikus
nyelvi elemzésére, az információk helyes értékelésére, a manipuláció felismerésére.
A tantárgy azzal is számol, hogy az elektronikus információhordozók, a világháló
térhódításának és napi használatának közegében működik. E kihívás ugyanis jelentős erővel
alakítja az anyanyelvi kultúrát és hat az irodalomolvasás szellemi jelentőségére. A digitális
kultúrát és a hatékony önálló tanulást egyaránt fejlesztik az önálló adatgyűjtés módszerei, a
könyvtári szolgáltatások, katalógusok, bibliográfiák használata mellett az internet kínálta
lehetőségek alkalmazása. A tantárgy kínálta lehetőség és feladat is egyúttal a megfelelő
információk kiválasztása, rendszerezése, egyszerűbb bibliográfia, forrásjegyzék összeállítása,
az információfeldolgozás, az idézés technikai szabályainak, etikai normáinak ismerete és
alkalmazása.
A tanterv a vizsgakövetelmények témaköreit is figyelembe véve tartalmazza a
tananyagot (Életművek, Portrék, Látásmódok, Világirodalom, Kortárs irodalom, Színház és
dráma, Irodalom és kultúra) –, a tanárnak szabad kezet biztosítva az egyes anyagrészek
sorrendjének megállapításához. Az egyes anyagrészeknél figyelemmel kell lenni a csoport
felkészültségére, előzetes ismereteire, és nem biztos, hogy mindig a legmagasabb
elvárásoknak megfelelően kell elvégezni az anyagot, érdemes a minimális és a maximális
követelmények között az alkalmas szintet, mélységet megkeresni, ügyelve az érettségi
vizsgához szükséges ismeretekre, fogalmakra, készségekre, képességekre. Ezek minimális
mennyiségét az anyag általában jelzi.

11. évfolyam
A 11. évfolyamra érkező diákok rendkívül különböző tudással rendelkeznek. Vagyis úgy kell
haladni, hogy a felzárkóztatást, a közös szintre hozást is meg kell oldani. Nagyon fontos a
motiváció fenntartása, illetve annak tudatosítása, hogy a tananyag olyan tudást ad, amelyet
használni tudnak életbeli sikerességükhöz. A magyar nyelvi tanulmányok, a nyelvvel és a
nyelv megismerésével kapcsolatos tevékenységek célja a tanulók szövegértési technikáinak,
szókincsének, befogadói érzékenységének, fogalomértésének és fogalomhasználatának
bővítése, fejlesztése. Kiemelt cél továbbá az anyanyelvű írásbeliség normáinak alkalmazása,
olvasható írás, biztos, problémaérzékeny helyesírás. Elvárt az olvasási és szövegértési
képességek folyamatos differenciálása és mélyítése, amely magában foglalja a különféle
nyelvi szintek jelenségeinek felismerését, azonosítását, jelentésadó és jelentésmódosító
szerepükre való reflexiót, a megértés szóbeli és írásbeli alkalmazását az elemi
feladatmegoldástól a beszélgetésen át az önálló írásműig. Az anyanyelvi képzés kiemelt
területe különféle hosszúságú, bonyolultságú, műfajú, rendeltetésű (pl. szépirodalmi,
dokumentum- és ismeretterjesztő), különféle hordozókon közzétett szövegek olvasása, illetve
megértésének, értelmezésének fejlesztése. A szövegalkotási képesség fejlesztésével
összefüggő, azt megelőző, illetve kísérő feladat az önálló jegyzet- és vázlatkészítés
fejlesztése, az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját vélemény megfogalmaztatása
szóban és írásban.
A kulturált nyelvi magatartás kialakítása feltételezi az önkifejezéshez és a társastársadalmi párbeszédhez szükséges szóbeli nyelvi képességek fejlesztését. Átfogó cél a
beszédpartnerekhez alkalmazkodó, a beszédhelyzetnek megfelelő nyelvi magatartás
kialakítása; hangzó szövegek verbális és nem verbális kódjainak megértése és értelmezése; a
hangzó szöveg különféle kommunikációs helyzetekben, beszédszándékokkal és célokkal, a
beszédpartnerek kommunikációs szándékának, nem nyelvi jeleinek felismerése, azonosítása.

Elvárt feladat a mai magyar nyelv árnyalt és igényes használatához szükséges nyelvi,
nyelvtani ismeret továbbépítése, fejlesztése; felkészítés a nyelvtani ismereteik önálló
alkalmazására a nyelvi-nyelvhasználati jelenségek megértésében. Cél az önálló
kézikönyvhasználat mellett a biztos helyesírás elsajátítása. A nyelvi tudatosság fejlesztésének
része, hogy a tanuló képessé váljon szövegformálási, szövegszerkesztési és helyesírási
problémák megnevezésére, a hibák önálló javítására.
Cél a szövegelemzés már ismert módszereinek gazdagítása a stilisztikai és szövegtani
ismeretek alkalmazásával. E tevékenységekhez járul a szöveg vizuális összetevőinek
értelmezése különféle digitális, informatikai alapú műfajokban. A szövegértés fejlesztése eljut
oda, hogy a tanuló kritikai és kreatív olvasással képes – írott, audiovizuális, digitális
környezetben megjelenő – szövegek jelentésének feltárására, értelmezésére, manipulációs
szándékok, technikák felfedezésére. Ismeri hivatalos írásművek (meghatalmazás,
elismervény, jegyzőkönyv, szakmai önéletrajz) jellemzőit, és képes önálló (kézi és digitális)
szövegalkotásra e műfajokban. Képes a konnotatív jelentések felfedezésével a szépirodalmi
művek üzenetének teljesebb megértésére.
Az irodalmi műveltség épüléséhez hozzájárul, ha a tanulók képessé válnak az olvasott,
különböző korú és világlátású művekben megjelenített témák, élethelyzetek, motívumok,
formai megoldások közötti kapcsolódási pontok azonosítására, megértésére, a megismert
korszakok, művek máig tartó kulturális, irodalmi hatásának megértésére, konkrét példák
felidézésére. Kívánatos, hogy tudásukat alkalmazni tudják, például szövegek kapcsolatának és
különbségének felismerésében, értelmezésében (pl. tematikus, motivikus kapcsolatok,
utalások, nem irodalmi és irodalmi szövegek, tények és vélemények összevetése). A
gondolkodási képességet, az önkifejezést, a kreativitást fejlesztő feladathelyzet a megismert
formák és stilisztikai, nyelvi sajátosságok alkalmazása a mindennapi történetmondásban, a
kreatív írásban.
A tanulási képesség fejlesztéséhez, az önállóság növeléséhez járul hozzá a felkészítés
egy-egy nagyobb anyaggyűjtést, önálló munkát igénylő, terjedelmesebb szöveg (pl.
beszámoló, ismertetés, esszé, egyszerűbb értekezés) írására; verbális és nem verbális (hangzó
és képi) információk célszerű gyűjtésére, szelekciójára, rendszerezésére, kritikájára és
felhasználására. Mind a magyar nyelv, mind az irodalomtanítás feladata az információfelhasználás normáinak (pl. a források megjelölése, idézés) közvetítése. Elvárható önálló
műelemzés készítése adott szempont/ok szerint.
Tematikai egység

A tanulók teljesítményének a mérése

Órakeret
2 óra

Bemeneti és kimeneti mérés 11. évfolyamon.

Magyar nyelv
Órakeret
15 óra
Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás,
törekvés az érthető, kifejező beszédre. Szóbeli szövegek megértése,
reprodukálása, utasítások megfelelő követése, a kommunikációs
Előzetes tudás
partner szóbeli közlésének megértése. Az alapvető kommunikációs
kapcsolatfelvételi formák ismerete és alkalmazása: köszönés,
bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés stb.
A hallott szöveg megértésének fejlesztése (üzenet, szándék, hatás).
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez) A szövegértési és szövegalkotási készségek fejlesztése annak
Tematikai egység

Kommunikáció, tömegkommunikáció

kapcsolható fejlesztési érdekében, hogy önállóan, illetve másokkal együttműködve a tanuló
képes legyen a verbális és nem verbális kommunikáció kódjainak,
feladatok
kapcsolatainak, tényezőinek azonosítására, tudatos alkalmazására, a
különböző szövegek megértésére, elemzésére, illetve kritikai
feldolgozására a kommunikációs helyzet tér, idő és résztvevői
szerepeinek (kontextus) megfelelően. A beszéd zenei eszközeinek,
nem verbális kommunikáció elemeinek értő használata.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
A beszédhelyzetnek megfelelő adekvát nyelvhasználat: szövegszerkesztés élőszóban, szó- és
beszédfordulatok, kommunikációs helyzetek, a kommunikációs helyzet tér, idő és résztvevői
szerepek (kontextus) megfigyelése.
A kommunikáció kontextusának megértése, a célok maghatározásával a megfelelő
kommunikációs eszközök kiválasztása.
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 kulturális kontextus megfigyelése, megértése.
A különféle kommunikációs helyzetekben elhangzó üzenetek céljának dekódolása, az
üzenetek manipulatív szándékának felismerése.
A kommunikáció típusainak, jellemzőinek megismerése: személyes, 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.
Iskolai és munkahelyi környezet beszédszituációi (állásinterjú, érdekérvényesítés,
bemutatkozás stb.). A hétköznapi életben, a hivatalos kommunikációban megjelenő
beszédhelyzetekben való jártásság, érdekérvényesítés (bank, egészségügy, önkormányzat,
bíróság stb.).
Kommunikáció, kommunikációs tényező (adó, vevő, kód, csatorna,
üzenet, zaj, kapcsolat, kontextus, a világról való tudás).
Kommunikációs cél és funkció (tájékoztató, felhívó, kifejező,
metanyelvi, esztétikai szerep, kapcsolatfelvétel, -fenntartás, -zárás),
Kulcsfogalmak/
nem nyelvi jel (tekintet, mimika, gesztus, testtartás, térköz,
fogalmak
emblémák), tömegkommunikáció.
Tájékoztató műfaj (hír, közlemény, tudósítás, riport, interjú).
Véleményközlő műfaj (kommentár, glossza, jegyzet, olvasói levél,
ismertetés, ajánlás).
Órakeret
12 óra
Hangtani, alaktani, szótani, szószerkezettani és mondattani
ismeretek és azok megfelelő használata az írott és szóbeli
Előzetes tudás
szövegalkotás folyamatában.
A nyelvi elemek értő, elemző használatának fejlesztése.
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez) A mondat szó szerinti és pragmatikai jelentésének felismertetése, az
kapcsolható fejlesztési elsődleges és másodlagos jelentés megkülönböztetése.
feladatok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Tematikai egység

Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői

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.
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.
A nyelvi szintek elemkészletéről, rendszeréről tanultak fogalmi szintű megnevezése,
rendszerező áttekintése.
Hang, fonéma, hangtörvény, szóelem (morféma): szabad és kötött morféma,
szótő, képző, jel, rag.
Szófaj: alapszófaj, viszonyszó, mondatszó.
Kulcsfogalmak/
Szószerkezet (szintagma): alárendelő, mellérendelő szintagma.
fogalmak
Mondatrész: alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző. Vonzat.
Mondat, a mondat szerkesztettsége, mondatfajta; egyszerű mondat,
összetett mondat.
Órakeret
12 óra
Olvasási stratégiák alkalmazása különböző típusú és műfajú
szövegek feldolgozásában, nyomtatott és elektronikus
Előzetes tudás
adathordozókon. A szöveg információinak és gondolatainak
értelmezése és értékelése.
A szöveg tartalmának, céljának megfelelő jegyzetelési technika
kialakítása.
A társalgás általános szerkezetének, szabályszerűségének
megfigyelése.
A leggyakoribb hivatalos szövegtípusok szerkezetének, formájának
A tantárgyhoz
megismertetése, tárgyszerű és funkcionális hivatalos szövegek
(műveltségterülethez)
alkotásának képessége. Azon szövegtípusok gyakorlása, amelyekkel
kapcsolható fejlesztési
találkoztak már, illetve találkozni fognak (bank, hivatal stb.).
feladatok
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. A szövegalkotás lépései, az anyaggyűjtési technikák.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Önálló szövegfeldolgozás a szövegbefogadás céljának megfelelő olvasási stratégia és szövegfeldolgozási 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.
Tematikai egység

Szövegértés, szövegalkotás

Hivatali és vizsgaszituációknak megfelelő verbális viselkedés normáinak azonosítása,
gyakorlása.
Az anyaggyűjtés módjai írott és nem írott források felhasználásával, az idézés szabályai.
Az esszé és a tanulmány műfaji különbségei, az esszé jellemzői, az esszéírás folyamata.
Néhány, gyakoribb internetes szöveg szerkezetének, megjelenésének, közlési szándékának
megfigyelése, a tapasztalatok felhasználása a szövegbefogadáskor, az internetes szövegek
nyilvánosságának kérdése, etikája.
Munkahelyeken használatos dokumentumok megértése (munkaköri leírás, szerződés,
álláshirdetés.) A hétköznapi életben, a hivatalos kommunikációban alkalmazott
dokumentumok, nyomtatványok megértése (banki, orvosi, önkormányzati, jogi).
Internetes szövegalkotási gyakorlatok (pl. fórum, blogbejegyzés írása, online regisztráció).
Az írásban történő bemutatkozás szabályai a papíralapú és az online felületen (önéletrajz,
közösségi média). Az interneten való kommunikáció szabályai, veszélyei (pl. közösségi
oldalak, chat, regisztráció stb.). A munkahelyek által igényelt dokumentumtípusok elkészítése
(önéletrajz, motivációs levél).
Kulcsfogalmak/ Hivatalos levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél, meghatalmazás,
elismervény, esszé, értekezés, tanulmány.
fogalmak
Órakeret
7 óra
Az alapvető helyesírási alapelvek felismerése, használata, írásjelek
Előzetes tudás
adekvát használata.
A nyelvi normaérzék, a normakövető írás fejlesztése.
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez) A helyesírás rendszerszerűségének megismertetése.
kapcsolható fejlesztési A hibajavítási képesség és az önkorrekció fejlesztése.
feladatok
Tematikai egység

Helyesírási ismeretek

Ismeretek/fejlesztési követelmények
A helyesírás alapelvei, megismert főbb szabályszerűségei.
A szöveg központozásának szabályai, használata, az írásjelek funkciója.
Helyesírási gyakorlatok az egybe- és különírás, a gyakoribb tulajdonnevek írására stb.
Helyesírási szótárak, elektronikus helyesírás-ellenőrző programok használata az iskolai és a
mindennapi szövegalkotásban.
Az internetes szövegek eltérő helyesírásának, jelhasználatának funkciója.
A normától való eltérés stilisztikai hatásának felismerése, értelmezése.
Kulcsfogalmak/
helyesírási alapelvek, nyelvi norma.
fogalmak
Órakeret
11 óra
A szövegértési és szövegalkotási képesség hétköznapi szintje.
Beszélt és írott nyelvi, továbbá internetes szövegek eltéréseinek
Előzetes tudás
azonosítása.
A szövegszervező erők megismertetése és alkalmazása a
gyakorlatban. A szöveg általános szerkezetének, a szövegértelem
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez) összetevőinek megfigyelési és értelmezési képességének fejlesztése
kapcsolható fejlesztési a legjellemzőbb szövegtípusokon. A szövegelemző képességek
fejlesztése: a szövegfeldolgozás módjainak gyakorlása a feladatnak
feladatok
megfelelő leghatékonyabb olvasástípus alkalmazásával.
Tematikai egység

A szöveg

Ismeretek/fejlesztési követelmények
A szöveg fogalma, jellemzőinek megfigyelése, megnevezése, rendszerezése.
A szóbeliség és az írásbeliség hatása a szövegformálásra. A szóbeli és az írott szövegek
szerepe, eltérő jegyei.
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.
A nyomtatott és az internetes szövegek összehasonlítása, az eltérő és azonos jegyek
megfigyelése, megnevezése.
Az internetes adatkeresés, a különböző forrásokból származó adatok megbízhatóságának és
használhatóságának kérdései.
A különböző forrásból származó információk megadott szempontok szerint való
összehasonlítása, megvitatása, kritikai következtetés levonása.
A szövegértés, szövegfeldolgozás technikája, olvasási típusok és stratégiák.
Szöveg, szövegösszefüggés, beszédhelyzet. Szövegmondat, bekezdés,
tömb, szakasz. Szövegkohézió (témahálózat, téma-réma, szövegtopik,
szövegfókusz, kulcsszó, cím). Szövegpragmatika (szövegvilág, nézőpont,
fogalmi séma, tudáskeret, forgatókönyv).
Nyelvtani (szintaktikai) tényező (kötőszó, névmás, névelő, határozószó,
Kulcsfogalmak/ előre- és visszautalás, deixis, egyeztetés).
Intertextualitás.
fogalmak
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).
Órakeret
7 óra
Befogadói és műelemzési tapasztalatok, nyelvi magatartás, nyelvi
Előzetes tudás
norma.
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 tantárgyhoz
A megismert jelentéstani, stilisztikai, szövegtani jelenségek
(műveltségterülethez)
felismerése és alkalmazása a műelemzésben, a mindennapi élet
kapcsolható fejlesztési
nyelvi jelenségeinek megítélésében, szövegalkotásban.
feladatok
A közlési szándéknak és beszédhelyzetnek megfelelő stílusréteg,
stílusárnyalat és stíluseszköz használata.
A fogalmi, a kreatív gondolkodás, a szövegértelmező képesség
fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
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.
A leggyakoribb stílusrétegek jellemzőinek megismerése, felismerése, elemzése,
Tematikai egység

Stilisztikai alapismeretek

összefüggésben a szövegtani jellemzőkkel.
A helyzetnek, kommunikációs célnak megfelelő stíluseszközök tudatos használata a
szövegalkotásban.
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
Kulcsfogalmak/ költői kép, allegória, szimbólum).
Alakzat (ellipszis, kötőszóhiány, ismétlődés, gondolatritmus, oximoron).
fogalmak
Mondatstilisztikai eszköz (verbális stílus, nominális stílus, körmondat).
Hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés, alliteráció, áthajlás, figura
etimologica, expresszivitás, eufemizmus, evokáció, archaizálás, egyéni
szóalkotás.
Órakeret
6 óra
Szókincs, világismeret. Az azonos alakú, többjelentésű és a rokon
értelmű szavak, alkalmazásuk a beszélt és írott szövegalkotásban.
Előzetes tudás
Közmondások, szólások jelentésének és eredeti funkciójának
ismerete, nyelvi és nem nyelvi kommunikációs üzenetek jelentése.
A hangalak és jelentés viszonyának felismerése, értelmezése
különböző beszédhelyzetekben. A mondat és szövegjelentést
A tantárgyhoz
meghatározó tényezők felismerése.
(műveltségterülethez)
A magyar szórend megváltozása és az üzenet jelentésváltozása
kapcsolható fejlesztési
közötti összefüggés felismerése mondat-átalakítási gyakorlatokkal.
feladatok
Nyelvünk gyakori metaforikus kifejezéséinek és használati
körének megfigyelése, értelmezése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
A szavak jelentésének szerkezete, jelentéselemek.
A hangalak és jelentés viszonya, jelentésmező.
Motivált és motiválatlan szavak felismerése, használata.
A jelentés szerepe a nyelvi szerkezetek kialakításában.
A szórend jelentésváltozatainak megfigyelése, hatásértelmezés. Egynyelvű szótárak
használata.
Jelentésszerkezet, jelentéselem, jelentésmező, jelhasználati szabály.
Denotatív, konnotatív jelentés. Metaforikus jelentés.
Kulcsfogalmak/
Motivált és motiválatlan szó, hangutánzó, hangulatfestő szó.
fogalmak
Egyjelentésű, többjelentésű szó, homonima, szinonima, hasonló alakú
szópár, ellentétes jelentés.
Tematikai egység

Jelentéstan

Irodalom
Tematikai egység

Érzékenyítés, ráhangolás − esztétikai bevezető

Órakeret
6 óra

Irodalmi, filmes, zenei és képzőművészeti élmények.
Az elemző- és értelmező olvasás segíti az élmény- és
A tantárgyhoz
tapasztalatszerzést. Annak felismertetése, hogy az irodalomolvasás
(műveltségterülethez)
érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények és a
kapcsolható fejlesztési
tapasztalatszerzés forrása. Más kultúrák megismerése iránti igény
feladatok
erősítése. Olyan ismeretek, szempontrendszerek közvetítése,
Előzetes tudás

amelyek segítségével viszonyulni tudnak a műalkotásokhoz.
Fogalmi keret felvázolása a műelemzéshez, művészeti, műnem,
műfaj alapvető kérdései, az egyes művészeti ágak elkülönítése,
jellemzőik megfigyelése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Nyelv, szépség, humor kérdései a művészetekben és az irodalomban.
Jelek, jelrendszerek hasonlósága és különbözősége a művészetekben és a világban.
Valóság és a képzelet összefüggései a műalkotásokban.
A tér és az idő mint komponáló eszközrendszer. Tér az irodalomban, idő a képzőművészetben.
A „termékeny pillanat” problémája.
Rész és egész, ok és okozat szerepe a műalkotásokban és a világban. Az irodalmi nyelv
teremtő ereje.
Szerző, mű, befogadó viszonya és egymásra való hatása többféle művészeti alkotásban.
Kulcsfogalmak/ Nyelv, szépség, humor, valóság, képzelet, fikció, rész, egész, ok, okozat,
szerző, mű, befogadó, megértés, művészeti ágak, műnemek.
fogalmak
Világirodalom – görög mitológia, antik görög epika Órakeret
és líra, római irodalom
5 óra
Epikai és lírai művek. Elbeszélés és történet. Zeneiség, ritmus.
Előzetes tudás
Költői képek típusai.
Annak felismerése és tudatosítása, hogy az irodalomolvasás érzelmi,
gondolati, erkölcsi és esztétikai élmények forrása. Más kultúrák
A tantárgyhoz
megismerése iránti igény erősítése.
(műveltségterülethez)
Alapvető emberi magatartásformák felismertetése, megvitatása
kapcsolható fejlesztési
révén az erkölcsi és esztétikai érzék fejlesztése. Az irodalmi
feladatok
alapműveltség építése. Irodalmi alapformák, műfajok, motívumok
befogadása, értelmezése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Mitológiai történetek és hősök különféle feldolgozásokban; történettípusok.
Homérosz: Iliász, Odüsszeia (részletek). Egy szemelvény a görög lírából és prózaepikából. A
szerzőkhöz, illetve hősökhöz kapcsolódó toposzok.
Szemelvények a római lírából és epikából, pl. Horatius és Vergilius egy műve. A római
irodalom jellemző műfajai.
Irodalmi alapformák, történetek és motívumok hatása, továbbélése többféle értelmezésben az
európai és a magyar irodalomban, képzőművészetben, filmen.
A tanuló
 felismer és azonosít alapvető emberi magatartásformákat mitológiai történetekben és
eposzokban;
 véleményezi a horatiusi életelvek érvényességét;
 megismer irodalmi alapformákat, műfajokat és motívumokat;
 elemzi a történetmesélés formáit, az elbeszélői nézőpontokat;
 felismeri a görög és római kultúra máig tartó hatását.
Szóbeliség, írásbeliség, antikvitás, mítosz, mitológia, eposz, eposzi
Kulcsfogalmak/ konvenciók, kaland, utazás mint cselekményszervező elv; dal, elégia,
epigramma, himnusz, hexameter, ekloga, episztola, ars poetica, fabula,
fogalmak
archetípus, toposz.
Tematikai egység

Színház- és drámatörténet – az antik színház és
Órakeret
dráma
5 óra
Dráma, tragédia, komédia, színház, előadás, párbeszéd, konfliktus.
Előzetes tudás
Alapvető erkölcsi értékek képviselete, azonosulás a példaadó emberi
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez) magatartásformákkal. Dialogikus művek befogadásának,
kapcsolható fejlesztési értelmezésének képessége, az erkölcsi gondolkodás fejlesztése.
feladatok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Az antik görög színház jellemzői.
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 fogalmát; felismeri, hogy a befogadóra tett hatások változatosak;
 képes a műről szóló vélemények kritikus befogadására.
Színház, esztétikai minőség, tragikum, komikum, tragédia, komédia,
Kulcsfogalmak/
dialógus, akció, dikció, alapszituáció, konfliktus, drámai szerkezet, kar,
fogalmak
katarzis.
Tematikai egység

Tematikai egység
Előzetes tudás
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez)
kapcsolható fejlesztési
feladatok

Világirodalom – Biblia

Órakeret
6 óra

Bibliai történetek, az Ó- és Újszövetség néhány szereplője.
A bibliai történetek etikai vonatkozásainak tudatosítása. Bibliai
élethelyzetek, magatartásformák, témák, motívumok megismertetése,
befogadásának képessége, továbbélő hatásuk tudatosítása.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
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.
Kulcsfogalmak/ Biblia, Ószövetség, Újszövetség, kánon, teremtéstörténet, pusztulástörténet,
zsoltár, próféta, evangélium, apostol, példabeszéd, apokalipszis.
fogalmak

Világirodalom – az európai irodalom a 14–16.
Órakeret
században (reneszánsz)
5 óra
Kötet, rím, rímképlet, lírai én, novella, reneszánsz.
Előzetes tudás
A reneszánsz eszmények, értékek, témák, alkotások, alkotói
A tantárgyhoz
magatartások befogadása révén az azonosulás és kritikai érzék
(műveltségterülethez)
fejlesztése. Művelődéstörténeti és stílustörténeti korszakolás
kapcsolható fejlesztési
problémáinak tudatosítása. A poétikai műveltség továbbépítése
feladatok
(novella, szonettforma, versciklus).
Ismeretek/fejlesztési követelmények
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.
Kulcsfogalmak/
Reneszánsz, humanizmus, humanista, novella, szonett, versciklus.
fogalmak
Tematikai egység

Tematikai egység

Középkori nyelvemlékek

Órakeret
3 óra

Nyelvtörténeti alapismeretek.
A nyelvi és irodalmi hagyomány megbecsülése.
A tantárgyhoz
Az anyanyelvi kultúra építése: a magyar kultúra legkorábbi
(műveltségterülethez)
emlékeinek megértése, értelmezése – összefüggésben a középkori
kapcsolható fejlesztési
írásbeliség szerepének, a nyelvemlékek jelentőségének
feladatok
tudatosításával. Művelődéstörténeti összefüggések megértése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Középkori írásbeliség, műfajok, nyelvemlékek. Halotti beszéd és könyörgés; Ómagyar Máriasiralom.
A tanuló
 értelmezi a magyar nyelvű kultúra legkorábbi írásos emlékeit (kötelező művek: HB;
ÓMS);
 megismeri a középkori írásbeliség sajátosságait;
 tudatosítja a nyelvemlékek szerepét, jelentőségét.
Kulcsfogalmak/ Írásbeliség, szóbeliség, nyelvemlék, szövegemlék, kódex, prédikáció.
fogalmak
Előzetes tudás

Tematikai egység

Janus Pannonius portréja

Órakeret
3 óra

Időmértékes verselés.
Nyelvemlékek.
Egy humanista alkotó portréjának megismertetése. Az életmű
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez) néhány fontos témájának tudatosítása, értékelése.
kapcsolható fejlesztési A történeti és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése:
fogalmak változó jelentésének megértése.
feladatok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Janus Pannonius lírája, jellemző témái (pl. öntudat, békevágy, betegség): Pannónia dicsérete.
Előzetes tudás

Epigrammák és elégiák (pl. Egy dunántúli mandulafáról, Búcsú Váradtól).
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).
Kulcsfogalmak/ Elégia, epigramma, búcsúzásvers, refrén, disztichon, költői magatartás,
irónia, gúny, interkulturalitás.
fogalmak
Tematikai egység

Balassi Bálint portréja

Órakeret
5 óra

Ütemhangsúlyos verselés, lírai én, téma.
A Balassi-versekben megjelenített magatartásformák és értékek
felismerése. A szövegvers és dallamra írott énekvers
A tantárgyhoz
megkülönböztetésének kérdései. Életformák találkozásai,
(műveltségterülethez)
értelmezései: végvári élet, költő-lét.
kapcsolható fejlesztési
Balassi Bálint-portré közvetítése. Szövegbefogadási képességek,
feladatok
ritmusérzék fejlesztése: ütemhangsúlyos formák ritmizálása, a
Balassi-strófa azonosítása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
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;
 megkülönbözteti a dallamvers és szövegvers fogalmát;
 tud ritmizálni ütemhangsúlyos formákat, felismeri a Balassi-strófát.
Kulcsfogalmak/ Kötetkompozíció, dallamvers, szövegvers, ütemhangsúlyos verselés,
rímelhelyezkedés, Balassi-strófa.
fogalmak
Előzetes tudás

Színház- és drámatörténet – az angol színház a 16– Órakeret
17. században, és Shakespeare
6 óra
A drámai műnem. A tragédia.
Előzetes tudás
A művekben felvetett erkölcsi problémák mérlegelő megítélése.
A végzetszerűség és az egyéni felelős cselekvés dilemmája.
A tantárgyhoz
Konfliktushelyzetek kezelésének módjai.
(műveltségterülethez)
A műismereti tájékozottság, a kulturális emlékezet növelése
kapcsolható fejlesztési
(Shakespeare-szállóigék felidézése); az angol reneszánsz színház és
feladatok
dráma jellemzői, a shakespeare-i dramaturgia és nyelvezet
befogadása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
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;
Tematikai egység

 képes egy mű részletes elemzése kapcsán a hősök jellemzésére, magatartásuk,
konfliktusaik értékelésére; memoriter: egy monológ/részlete;
 megérti a befogadói elvárások (korabeli közönség) és a dramaturgia összefüggését;
 lehetőség szerint megtekint egy színházi előadást (vagy felvételét);
 alkalmassá válik egy szóbeli érettségi témakör anyagának összeállítására és az abban
megjelölt feladat kifejtésére.
Kulcsfogalmak/ Drámai műfajok, drámai szerkezet, drámai nyelv, drámai jellem, blank
verse.
fogalmak
Színház- és drámatörténet – a francia klasszicista
Órakeret
színház (17. század)
4 óra
Drámatörténeti és drámaelméleti ismeretek. Komikum és tragikum.
Előzetes tudás
Az emberi magatartások sokféleségének belátása és felelős
megítélése. Kötelesség és szenvedély, egyén és közösség viszonya.
A klasszicista normatív esztétika sajátosságainak (műfaji hierarchia,
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez) szabályok); a korabeli elvárások és a dramaturgia összefüggésének
kapcsolható fejlesztési felismertetése. A komikum műfajformáló minőségének és
változatainak megértése. Műelemző képesség fejlesztése: egy mű
feladatok
részletes elemzése, a hősök jellemzése, magatartásuk, konfliktusaik
értékelése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
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; memoriter: egy részlet;
 alkalmassá válik egy szóbeli érettségi témakör anyagának összeállítására és az abban
megjelölt feladat kifejtésére.
Felvonás, jelenet, díszlet, jelmez, szerzői utasítás, hármas egység,
Kulcsfogalmak/
mértéktartás, helyzetkomikum, jellemkomikum, nyelvi komikum,
fogalmak
jellemtípus, bizalmas, rezonőr.
Tematikai egység

Tematikai egység

Látásmód – Zrínyi Miklós

Órakeret
3 óra

Eposz, eposzi konvenciók (kellékek).
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
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez) elfogadása.
kapcsolható fejlesztési A barokk alapvető formai és stílusjegyeinek azonosítása,
megnevezése. A műfaji konvenció jelentéshordozó szerepének
feladatok
bemutatása. Az olvasott művek befogadásának, megértésének
támogatása.
Előzetes tudás

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Magyar barokk irodalom.
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 világképek és műfajok, poétikai / retorikai megoldások összefüggését;
 tisztában van az eposzi kellékek hagyományozódásával, az antik és barokk eposzok
különbségével (koncepció, szerkezet, értékrend, embereszmény).
Kulcsfogalmak/ Barokk eposz, eposzi konvenciók a barokkban, erkölcsi érték, heroizmus,
körmondat.
fogalmak
Tematikai egység

Világirodalom – az európai irodalom a 18. században

Órakeret
4 óra

Felvilágosodás, regény.
Különböző világlátású művek megjelenített témáinak,
élethelyzeteknek elhelyezése többféle értelmezési kontextusban; az
erkölcsi és esztétikai ítélőképesség fejlesztése.
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez) A felvilágosodás eszmerendszerében felvetett erkölcsi problémák. A
kapcsolható fejlesztési szabadság eszményének különböző megközelítései. Az
eszmetörténeti korszak, filozófiai irányzat és stílusirányzat
feladatok
kategóriáinak megkülönböztetése, összefüggések megvilágítása.
Szemelvények, művek értelmezése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
A felvilágosodás irodalmának jellemző műfajai és stílusirányzatai: klasszicizmus,
szentimentalizmus (érzékenység), rokokó.
Művek, szemelvények az angol, francia és német irodalomból.
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
európai irodalmakból vett egyes szemelvények alapján;
 műismereti minimuma: Swift, Voltaire, Goethe egy-egy művének /részletének ismerete.
Felvilágosodás, klasszicizmus, szentimentalizmus, rokokó, valóság és
Kulcsfogalmak/ fikció, elbeszélői nézőpont, kalandregény, robinzonád, fejlődésregény,
énregény, levélregény, tézisregény, ellenutópia, szatíra (szatirikus
fogalmak
hangnem).
Előzetes tudás

Magyar irodalom a 18. században – portrék:
Órakeret
Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel
10 óra
Barokk és felvilágosodás. Anakreón és Horatius életművének
Előzetes tudás
néhány jellemzője.
Az európai és a magyar irodalom összekapcsolódásának felismerése
által a nemzeti és az európai identitás erősítése. Az egyén és
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez) közösség problémáinak európai és hazai dimenziói: polgárosodás,
kapcsolható fejlesztési parlagiasság.
Az anyanyelv és az anyanyelvi kultúra fejlesztésére irányuló
feladatok
törekvések megbecsülése.
Tematikai egység

A nyelvújítási mozgalom jelentőségének tudatosítása.
Jellemző stílusirányzatok, műfajok, verstípusok és versformák
felismertetése, összefüggésben Csokonai és Berzsenyi életművének
jellegével.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
A 18. század irodalma a felvilágosodás előtt (a kuruc költészethez kapcsolódó irodalmi
formák; Mikes Kelemen: Törökországi levelek részlete).
A felvilágosodás korának irodalma.
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 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.
Nyelvújítás, irodalmi élet, művelődési program, értekezés, szentencia,
Kulcsfogalmak/
szimultán ritmus, bölcseleti óda, elégia, dal, episztola, létösszegzés,
fogalmak
időszembesítő verstípus.
Világirodalom – az európai irodalom a 19. század
Órakeret
első felében (romantika és realizmus)
6 óra
Romantika, a romantikus korstílus néhány alapvető jellemzője.
Előzetes tudás
A nemzeti és az európai identitás erősítése. Eszmény és valóság
A tantárgyhoz
viszonyának értelmezése. Embertípusok, életvezetési stratégiák,
(műveltségterülethez)
eszmei és erkölcsi törekvések értékelése.
kapcsolható fejlesztési
A romantika korstílus jellegének, jelentőségének, a romantika és a
feladatok
kritikus, realista szemlélet együtthatásának megértetése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
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.
Tematikai egység

Művek, szemelvények az angol/amerikai, francia, német és orosz irodalomból. A választott
szerzőkhöz, művekhez kacsolódó fogalmi ismeretek.
A tanuló
 felismeri az életművek egymásmellettiségét az 1830-as években (klasszika, romantika,
realizmus tendenciái) és a romantika korstílus-jellegét, jelentőségét; a romantika és a
kritikus, realista szemlélet együtthatását;
 műismerete: Shelley, Keats, Poe, V. Hugo, E. T. A. Hoffmann, Puskin, illetve Balzac,
Stendhal, Gogol kiválasztott műveinek /műrészleteinek ismerete;
 képes egy választott/kijelölt epikai alkotás (házi olvasmány) elemző bemutatására a közös
értelmezés után;
 alkalmassá válik a korszakról, a szerzőkről, művekről szóló vélemények kritikus
befogadására, egy lehetséges szóbeli tétel kifejtésére.
Kulcsfogalmak/ Műfajkeveredés, hangnemi kevertség, groteszk, irónia, bűnügyi történet,
történelmi regény, verses regény, regényciklus, analitikus regény.
fogalmak
Színház- és drámatörténet –
Órakeret
Katona József: Bánk bán
5 óra
Klasszicizmus és romantika. Tragédia. A tragikus hős összeomlása.
Előzetes tudás
Élet-válaszutak a különböző helyzetekben.
A tettek és a szavak közötti viszony szerepének felismerése. A
„nemzeti dráma” mint közös ismeret.
A tantárgyhoz
A tragédiában megjelenített magánéleti és közéleti konfliktus
(műveltségterülethez)
értékelése.
kapcsolható fejlesztési
Felkészítés a Bánk bán olvasására, befogadására, értelmezésére
feladatok
(problematika, drámai szerkezet és nyelv, sajátos lezárás,
„megoldás”). Érvelő képesség: álláspontok megismerése,
összevetése, értékelése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
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”);
 memoriter: részlet(ek) a műből;
 alkalmassá válik egy szóbeli érettségi témakör anyagának összeállítására és az abban
megjelölt feladat kifejtésére.
Kulcsfogalmak/ Vándorszínház, állandó színház, szerepkör, intrikus, naiva, késleltetés,
drámai nyelv, klasszicizmus és romantika.
fogalmak
Tematikai egység

Magyar irodalom a 19. század első felében – portrék: Órakeret
Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály
12 óra
Romantika; néhány népdal.
Előzetes tudás
Törekvés a társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok,
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez) kérdésfelvetések szellemi hátterének megértésére, a morális
kapcsolható fejlesztési gondolkodásra és ítéletalkotásra. Az alkotók műveiben megjelenített
Tematikai egység

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
Magyar irodalmi élet a 19. század első felében. 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).
feladatok

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 értelmezésével
(pl. alapkérdések, értékszerkezet, motívumok, műfaji sajátosságok: mesejáték/drámai
költemény).
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-egy szóbeli témakör kifejtésére;
memoriterek tolmácsolására.
Irodalmi élet, népköltészet, népdalgyűjtés; nemzeti himnusz, értekezés,
Kulcsfogalmak/
intelem, értékszembesítő és időszembesítő verstípus, rapszódia, romantikus
fogalmak
irónia, drámai költemény.
Órakeret
12 óra
Romantika, népiesség, népdal, dal, helyzetdal, elbeszélő költemény.
Előzetes tudás
A lírai beszédmód változatainak értelmezése; Petőfi jellemző
témáinak, műfajainak, poétikai megoldásainak, versformáinak
A tantárgyhoz
megkülönböztetése, jellemző hangnemeinek (pl. humor és irónia)
(műveltségterülethez)
befogadása.
kapcsolható fejlesztési
A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése.
feladatok
Felkészítés önálló műértelmezés megfogalmazására, Petőfi műveiről
szóló vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus befogadására.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
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
Tematikai egység

Életmű – Petőfi Sándor

változatossága;
A puszta, télen; A XIX. század költői; Európa csendes, újra csendes…; Szeptember végén, és
még legalább három-négy lírai alkotás elemző feldolgozása.
Verses epika (pl. A helység kalapácsa mint eposzparódia; és/vagy Az apostol.)
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 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.
Kulcsfogalmak/ Népiesség, elbeszélő költemény, versciklus, helyzetdal, tájlíra,
látomásköltészet, ars poetica, komikus eposz, költői szerep, váteszköltő.
fogalmak
Tematikai egység

Látásmód – Jókai Mór

Órakeret
6 óra

Romantika, romantikus ábrázolásmód; a romantika és a népiesség.
A Jókai-regényekben felmutatott erkölcsi, egyéni és nemzetiközösségi problémakörök felismerése. Értékek és szerepek
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez) konfliktusai. Jókai alkotásmódjának jellemzői, a romantikus
kapcsolható fejlesztési ábrázolásmód sajátosságai és a romantikus regény jellemző műfaji
változatai. Felkészítés egy regény sokoldalú megközelítésére, önálló
feladatok
véleménykifejtésre.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
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, hangnemi és motivikus összetettség.
A tanuló
 ismeri Jókai helyét a magyar regényirodalom történetében, alkotásmódjának jellemzőit;
 felismeri a romantikus ábrázolásmód sajátosságait és a romantikus regény jellemző műfaji
változatait;
 műismereti minimuma: egy regénye (pl. Az arany ember, Egy magyar nábob, Fekete
gyémántok);
 egy regényelemzés kapcsán képes önálló szóbeli tétel keretében egy elemzési feladat
kifejtő megoldására.
Kulcsfogalmak/ Történelmi regény, vallomásregény, epizód, leírás, utópia, humor,
anekdota.
fogalmak
Előzetes tudás

Tematikai egység

Életmű – Arany János

Órakeret
12 óra

A bűn és bűnhődés erkölcsi kérdései.
Romantika, népiesség, elbeszélő költemény, életkép, episztola,
ballada, ütemhangsúlyos és időmértékes verselési formák, felező
Előzetes tudás
tizenkettes versforma. Ismeretek Arany életútjáról, műveiről;
kapcsolat Petőfivel.
Az Arany-életműben felvetett erkölcsi, magatartásbeli kérdések
felvetése és értelmezése. Arany költői szerepének, költészete
jellegének megismertetése. Műelemzés, értelmezés: Arany jellemző
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez) lírai témái, műfajai, poétikai megoldásai, versformái és néhány
kapcsolható fejlesztési verses epikai alkotása.
Felkészítés lírai és epikai alkotások önálló értelmezésének
feladatok
megfogalmazására, a művekről szóló vélemények, elemzések
értelmezésére, kritikus befogadására.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Arany János életműve. Pályaszakaszok (életérzések, költői magatartások) és jellemző
alkotások. (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.
A tanuló
 ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; Arany költői szerepét a magyar irodalom
történetében; költészetének jellegét;
 műelemzések során megismeri Arany jellemző lírai témáit, műfajait, poétikai megoldásait,
versformáit és néhány verses epikai alkotását;
 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.
Elbeszélő költemény és verses regény, ballada, ütemhangsúlyos- és
Kulcsfogalmak/
időmértékes formák (és együtthatásuk), verstípusok (idő- és
fogalmak
értékszembesítés, létösszegzés).
Színház- és drámatörténet – Madách Imre: Az
Órakeret
ember tragédiája
5 óra
Alapvető drámai műfajok és formák. A romantika műfaji
Előzetes tudás
kevertsége.
Az emberi létezés alapkérdéseinek értelmezése. Annak belátása,
hogy a küzdés és a ráhagyatkozó hit egymás erősítői az ember
A tantárgyhoz
életében.
(műveltségterülethez)
Olvasás, szövegelemzés, beszélgetés révén a mű megértésének
kapcsolható fejlesztési
támogatása (a tragédia műfaji változatának jellemzői, filozófiai,
feladatok
bölcseleti tartalmak), sajátos drámai hősei; többféle világfelfogás
egyidejű létezése; a drámai költemény mibenléte). Műértelmezés
Tematikai egység

többféle megközelítésből.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Madách Imre: Az ember tragédiája – sok szempontú műértelmezés.
A drámai költemény műfajának következménye a szerkezetre és hősökre.
Felépítés (cselekmény-szerkezet: keret- és történeti színek, személyiségközpontú/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; értelmezi a művet (lehetőleg többféle megközelítésből);
 műismereti minimuma: a Tragédia (házi olvasmány) elemző feldolgozása és memoriter:
részlet(ek) a műből, valamint szállóigévé vált sorok;
 alkalmassá válik egy szóbeli érettségi témakör anyagának összeállítására és az abban
megjelölt feladat kifejtésére.
Kulcsfogalmak/ Drámai költemény, lírai dráma, bölcseleti mondanivaló, falanszter,
ellenutópia, pozitivizmus.
fogalmak
Világirodalom – az európai epika és líra a romantika Órakeret
után (19. század második fele)
5 óra
Romantika és realizmus, hőstípusok (pl. karrierista hős, a felesleges
Előzetes tudás
ember, a hivatalnok).
Az epikában a romantika és realizmus együtthatásának,
A tantárgyhoz
folytonosságának felismertetése, a realista és naturalista
(műveltségterülethez)
stílusirányzat jellemzőinek értelmezése. Felkészítés világirodalmi
kapcsolható fejlesztési
alkotások önálló értelmezésére, stílusirányzatok jellemző jegyeinek
feladatok
felkutatására.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
A realista és naturalista epika jellemzői (esztétikai elvek, tematika, látásmód, stílus- és
formajegyek) a 19. század közepétől; a prózaepika újításai a kis- és nagyepikában.
Impresszionizmus, szimbolizmus és a lírai műnem megújítása (pl. a személyiség, a lírai
közvetlenség háttérbe szorulása, a látomás felszabadítása, objektivizálódás).
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;
 műismeret: néhány mű/részlet pl. Emily Brontë, Dickens, Flaubert, Lev Tolsztoj,
Dosztojevszkij alkotásaiból, illetve Baudelaire, Rimbaud, Rilke, Whitman műveiből;
 alkalmassá válik egy lehetséges szóbeli tétel kifejtésére.
Realizmus, naturalizmus, impresszionizmus, szimbolizmus; eszmeregény,
Kulcsfogalmak/ polifonikus regény, tolsztojizmus, regényciklus, l’art pour l’art, tiszta
költészet, kötetkompozíció, hangulatlíra, prózavers, szabad vers, objektív
fogalmak
líra, tárgyvers.
Tematikai egység

Magyar irodalom a 19. század második felében –
Órakeret
portré: Mikszáth Kálmán
6 óra
Mikszáth Kálmán egy novellája, esetleg egy (kis)regénye (pl. Szent
Előzetes tudás
Péter esernyője).
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
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez) művekben. Annak belátása, hogy a régióhoz kötődés egyetemes
kapcsolható fejlesztési emberi kérdések felvetését is jelentheti. Mikszáth alkotói
portréjának közvetítése, alkotásmódjának jellemzői, a
feladatok
novellaelemző készség fejlesztése, a mikszáthi történetszövés
megfigyelése, egy regény sok szempontú megközelítése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
A 19. század második felének irodalmi jellemzői – Vajda János.
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. Beszterce ostroma) elemző értelmezése, sok szempontú
megközelítéssel, pl. műfaji változat; szerkezet, jellemábrázolás, elbeszéléstechnika, nézőpont,
közlésformák, hangnemek; problematika (pl. megkésettség, dzsentriábrázolás).
A tanuló
 tisztában van a 19. század második fele magyar irodalmának sajátosságaival;
 ismeri Mikszáth helyét a magyar prózairodalom (regény és novella) történetében,
alkotásmódjának jellemzőit; képes egy regényének sok szempontú megközelítésére, saját
álláspont kifejtésére, és adott szempontú, önálló novellaértelmezésre;
 műismereti minimuma: Vajda János egy műve; Mikszáth egy regénye (házi olvasmány) és
két novellája;
 alkalmassá válik egy szóbeli érettségi témakör anyagának összeállítására és az abban
megjelölt feladat kifejtésére.
Kulcsfogalmak/ Hangulatlíra, filozófiai dal, anekdotikusság.
fogalmak
Tematikai egység

A fejlesztés várt
eredményei a 11.
évfolyam végén

A tanuló szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben alkalmazza a
művelt köznyelv nyelvhelyességi normáit. Képes a beszédhelyzetnek,
témának, célnak, közönségnek megfelelő szóbeli és írásbeli
megnyilatkozásra.
Képes szöveghű, értelmező felolvasásra, olvasható, rendezett írásra.
Képes használni a könyvtárat, ide értve a különféle (pl. informatikai
technológiákra épülő) információhordozók használatát is. Képes arra,
hogy önállóan eligazodjon az információk világában; értelmesen tudjon
élni az önképzés lehetőségeivel. Értő módon használja a
tömegkommunikációs, illetve az audiovizuális, digitális szövegeket.
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 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 felismerésére, a tanultak
tudatos alkalmazására.
Tudja alkalmazni irodalmi alkotások műfaji természetének megfelelő
szövegfeldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat. Képes órai
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
bemutatására, a művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszerű,
lényegre törő ismertetésére, értelmezésére.
Képes memoriterek szöveghű tolmácsolására a szövegfonetikai
eszközök helyes alkalmazásával, tudatos szövegmondással.
12. évfolyam
A magyar nyelvi képzés alapvető és elsődleges célja a felkészülés az érettségire. Ezért az
ismeretek
elosztása,
rendszerezése,
arányainak
meghatározása
az
érettségi
vizsgakövetelmények alapján történik. Minden ennek rendelődik alá. Alapvető feladat a
szövegelemzési jártasság fokozatos bővítése a tanult szövegtani, jelentéstani, stilisztikai,
retorikai ismeretekkel; a kritikai érzék továbbfejlesztése különféle műfajú, témájú és
megjelenésű (pl. multimédiás-digitális, audiovizuális) szövegek értelmezésében, szerkezeti és
stiláris minőségének értékelésében, saját szövegek alkotásában.
A tevékenységek iránya kiterjed a nyelvi norma és a társadalmi igény
összefüggéseinek vizsgálatára; a saját nyelvhasználat kontrollja; a kommunikációs helyzetnek
megfelelő nyelvváltozatok szókincsének, elem- és szabálykészletének tudatos használata. A nyelvi
tudatosság fejlesztésének része a helyesírási ismeretek kibővítése. A tanulási képesség
továbbfejlesztése, az önálló adatgyűjtés módszereinek kiegészítése a könyvtári katalógusok,
bibliográfiák használata mellett a számítógépes adatbázisokkal, az internet kínálta
lehetőségekkel.
A nyelvi képzés életszerű, gyakorlati tudásösszetevője a kommunikációs zavarok
felfedezése, értelmezése, kezelési módok keresése.
A nyelvi magatartás és az általános nyelvi kultúra részeként cél a retorikai tudás
növelése, ennek keretében néhány klasszikus és mai szónoki beszéd, értekezés műfaji
jellemzőinek megfigyelése (szerkesztésmód, nyelvi kifejezésmód, retorikai eszközök
használata); az érvelés technikájának megismerése és alkalmazása: érvek, ellenérvek
felsorakoztatása. Mind a problémamegoldó gondolkodást, mind a kreativitást növeli, ha a
tanuló ismeri a deduktív vagy induktív érvelést, a cáfolat módszereit; képes szónoklatnak,

alkalmi beszédnek vagy ezek egyes részleteinek önálló kidolgozására. Retorikai tudását
megfelelően képes használni a tanulásban és a társadalmi nyilvánosságban.
A nyelvi tanulmányok eredményeképpen a tanuló képes hosszabb felkészülést igénylő
szóbeli és írásbeli feladatokhoz adott, illetve önállóan kialakított szempontokat követő
anyaggyűjtésre és válogatásra többféle forrásból, jegyzet, vázlat, hivatkozás, forrásjegyzék
készítésére.
A nyelvtörténeti és leíró nyelvtani ismeretek birtokában kész felelős magatartásra a
magyar nyelv értékeinek őrzésében. A magyar nyelv rendszeréről, a beszédnek a
társadalomban és az egyén életében betöltött szerepéről tanultak áttekintésével felkészül az
érettségire és a továbbtanulásra.
Az irodalomtanítás alapvető célja irodalmi művek olvasása, értelmezése, megvitatása.
A műveltségépítés szempontja a hagyományos műnemi és műfaji keretek átalakulásának,
megszűnésének megfigyelése, megnevezése és értelmezése: új regénytípusok és
regényszerkezetek, a tárgyias líra, az összetett hangneműség, a groteszk és az irónia
szerepének megértése.
Az irodalomértést elmélyítő, az önkifejezést, a gondolkodást támogató tevékenység a
művek összehasonlítása adott tematikai, poétikai szempont követésével szóban és írásban;
nagyepikai és drámai művek szóbeli és írásbeli (pl. prezentáció) bemutatása különböző
nézőpontból, illetve különféle címzetteknek; önálló műelemzés készítése közösen fel nem
dolgozott kisepikai és lírai alkotásról többféle elemzési szempont alkalmazásával. Az érvelő
képességet, a szociális kompetenciát, valamint az erkölcsi gondolkodás fejlesztését is
támogatja a jellemző hőstípusok, jellegzetes élethelyzetek, konfliktushelyzetek (pl. szerelem,
megbocsátás,
felnőtté
válás,
bűn,
bűnhődés,
hazugság,
kiszolgáltatottság),
személyiségdilemmák felfogása, értelmezése, megvitatása.
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztését célozza néhány
szerző és mű utóéletének, hatásának megfigyelése az irodalmi hagyományban, a kortárs
irodalomban, más művészeti ágakban.
Az önálló tájékozódás igényével is összefügg a nyitottság a jelenkori irodalmi
szövegek befogadásában, megértésében, valamint a szokatlan szerkezetű, nyelvhasználatú
művek, a magyar és az európai szöveghagyományt újraíró, újraértelmező művek befogadása
iránt. E témakörben is kívánatos a tájékozódás a kortárs irodalmi nyilvánosságban, például
antológiákban, az irodalmi ismeretterjesztés (könyvajánlás, könyvismertetés) műfajaiban, a
televíziós, a filmes adaptáció néhány kérdésében.
Cél az irodalom határterületeihez tartozó modern kori alkotások feldolgozása, egy-két
tipikus írott, digitális és filmes-audiovizuális műfaj megismerése. A kortárs irodalmi élethez
tartozik az irodalom megjelenéseinek kutatása, felismerése más közegekben (pl. filmen,
rajzfilmen, televízióban, képregényben, hangzó közegben – pl. hangoskönyv, rádiójáték,
megzenésített vers –, digitális közegben – pl. internetes közlés, multimédiás kiadás); az
adaptáció, a műfajcsere jelensége, jellegzetes megoldásai a posztmodern, kortárs magas
művészeti és szórakoztató művekben. Fontos feladat a szórakoztató irodalom hatásának,
vonzerejének és csapdáinak értelmezése (pl. tipikus műfajainak, helyzeteinek, motívumainak
bemutatása, kultuszalkotások megismerése).

Magyar nyelv
Tematikai egység
Előzetes tudás
A tantárgyhoz

Órakeret
9 óra

Kommunikáció
Gyakorlott, tudatos szóbeli kommunikáció.
A különböző kommunikációs színtereknek

és

helyzeteknek

(műveltségterülethez) megfelelő nyelvi és nem nyelvi jelek használata. Az egyes helyzetek
kapcsolható fejlesztési által megkívánt formák megsértésének dekódolása, a szándék
felismerése, megfelelő kezelése.
feladatok
A kommunikációs zavarok felismerésére és feloldására néhány
taktika elsajátítása.
A manipulációs szándékok felismerése.
Célzott felkészülés a szóbeli érettségire, az ott elvárt
kommunikációs normák felismerése, gyakorlása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
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.
A vizsgaszituáció (érettségi, munkahelyi megmérettetés) összetevőinek megértése, a célok,
elvárások azonosítása, normák felismerése, sikerességhez vezető stratégiák,
magatartásmódok, kommunikációs formák azonosítása, gyakorlása (verbális és nem verbális
egyaránt).
Kulcsfogalmak/
Kommunikációs zavar. Manipuláció. Elvárás. Megfelelés.
fogalmak
Órakeret
8 óra
A kommunikációs funkciók ismerete, alkalmazása. Érvelő szövegek
értelmezése és alkotása. Stilisztikai és jelentéstani ismeretek.
Előzetes tudás
Kulturált véleménynyilvánítás.
A klasszikus retorika alapfogalmai.
A hatásos érvelés technikájának, a legfőbb érvelési hibáknak a
megismertetése.
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez) Önálló beszéd megírásához, annak hatásos előadásához szükséges
kapcsolható fejlesztési nyelvi, gondolkodási képességek fejlesztése.
Célzott felkészülés a szóbeli érettségire, a retorikai eszközök
feladatok
használatával, a fontosságuk tudatosításával. Célzott felkészülés az
írásbeli érettségire: érvelő fogalmazás.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
A kulturált vita, véleménynyilvánítás gyakorlása.
A beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete az anyaggyűjtéstől a megszólalásig.
Az érv felépítése. Az érvelés logikája, technikája; az érvek elrendezése.
A kiselőadás és a vizsgafelelet felépítése. Felkészülés az érettségi feleletre. Felkészülés
állásinterjúra. A hatásos előadásmód eszközei.
A hivatalos felszólalás, hozzászólás gyakorlása különböző helyzetekben.
Monologikus szöveg (előadás, beszéd) és memoriter kifejező tolmácsolása.
Retorika, szónok, szónoklat, beszédfajta (bemutató, tanácsadó,
törvényszéki), alkalmi beszéd, meggyőző szövegműfaj (vita, ajánlás).
Kulcsfogalmak/
Szónoklat, bevezetés, elbeszélés, érv, cáfolat, befejezés (összefoglalás,
fogalmak
kitekintés). Érv, tétel, bizonyítás, összekötő elem. Érvelés, indukció,
dedukció.
Tematikai egység

Retorika

Tematikai egység
Előzetes tudás
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez)
kapcsolható fejlesztési
feladatok

Általános nyelvészeti ismeretek

Órakeret
10 óra

Kommunikáció, jelentéstan.
A rendszerező, szintetizáló képesség fejlesztése: általános,
összefoglaló ismeretek a nyelvről, a nyelv és az ember viszonyáról.
Elméleti felkészülés az érettségire.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
A nyelv mint jelrendszer, a nyelv mint a gondolkodás része. A kommunikáció univerzális
jellege. Jelek, jeltípusok. Nyelvi identitás. Korlátozott kódú nyelvek: gesztusnyelvek,
jelnyelvek. Felkészülés az érettségire (az ismeretek tételek szerinti rendezése).
Kulcsfogalmak/ Nyelvtípus (agglutináló, izoláló, flektáló).
Korlátozott kód, gesztusnyelv, jelnyelv, jeltípusok.
fogalmak
Tematikai egység

Pragmatikai ismeretek

Órakeret
6 óra

Szövegtani, jelentéstani és stilisztikai ismeretek.
A sikeres nyelvhasználat: 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
A tantárgyhoz
hatni, befolyásolni partnerüket, hogyan képesek
(műveltségterülethez)
megnyilatkozásaikkal akár cselekvéseket is végrehajtani. A kulturált
kapcsolható fejlesztési
nyelvi magatartás fejlesztése: a magyar nyelv leggyakoribb
feladatok
udvariassági formái használati körének, nyelvi formáinak
megfigyelése.
Célzott felkészülés a szóbeli érettségire, a vizsga kommunikációs és
nyelvhasználati sikerességi feltételei: a kulturált nyelvi viselkedés.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
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.
Megnyilatkozás. Társalgás, társalgási forduló, szóátvétel, szóátadás.
Kulcsfogalmak/
Beszédaktus (lokúció, illokúció, perlokúció). Deixis. Együttműködési elv
fogalmak
(mennyiségi, minőségi, mód, kapcsolódási).
Előzetes tudás

Tematikai egység

Szövegalkotás

Órakeret
12 óra

A kommunikációs céloknak megfelelő szövegalkotás.
Az elbeszélés, jellemzés, vélemény, esszé formai és tartalmi
Előzetes tudás
jellemzőinek ismerete. A kommunikációs célnak, műfajnak,
címzettnek, kontextusnak megfelelő stíluseszközök alkalmazása.
Gondolkodásfejlesztés, az önkifejezés fejlesztése: a papíralapú és
elektronikus szövegek eltérő és hasonló jellemzőinek megfigyelése.
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez) A szövegalkotási képesség fejlesztése: a megismert
szövegtípusokban a közlés céljának, a helyzetnek megfelelő stílusban
kapcsolható
fejlesztési feladatok történő szövegalkotás. Esszéírási gyakorlatok. Felkészülés az írásbeli
érettségire: az esszéírásra.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Lényegre törő, világos felépítésű, 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.
Kulcsfogalmak/ Szövegalkotás, szövegszerkesztés, érvelő esszé.
fogalmak
Órakeret
6 óra
A személyes és a tömegkommunikációval kapcsolatos ismeretek,
Előzetes tudás
nyelvi tudatosság, egyéni nyelvhasználat, stílusrétegek.
A nyelvhasználat társadalmi jelenségként való szemlélete.
A vitakészség, a meggyőző érvelés fejlesztése: ismeret és
véleményalkotás a nyelvtervezés néhány alapvető kérdéséről
A tantárgyhoz
(nyelvvédelem és nyelvművelés).
(műveltségterülethez)
Nyelvi tudatosság növelése: a saját és a közvetlen környezet
kapcsolható fejlesztési
nyelvhasználatának azonos és eltérő vonásainak, valamint
feladatok
nyelvjárási szövegek jellemzőinek megfigyelése.
Elméleti felkészülés az érettségire (az ismeretek tételek szerinti
rendezése).
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Nyelvünk helyzete a határon túl. Hazánkban élő nemzetiségiek nyelvhasználata.
A nyelvművelés fogalma, kérdései, feladata, színterei; a nyelvi norma.
A nyelvváltozatok rendszere, a vízszintes és függőleges tagolódásuk.
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 tömegkommunikáció, valamint az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra.
Nyelvművelés, nyelvtörvény, norma. Nyelvváltozat. Nyelvjárás, regionális
Kulcsfogalmak/
köznyelv, tájszó. Csoportnyelv, szaknyelv, hobbinyelv, rétegnyelv. Szleng,
fogalmak
argó.
Tematikai egység

Nyelv és társadalom

Órakeret
5 óra
A nyelvhasználat társadalmi jelenségként való szemlélete, néhány
alapvető kérdése, a történetiség fogalma, a nyelv területi tagolódása,
Előzetes tudás
nyelvjárások.
A szinkrón és diakrón nyelvszemlélet fejlesztése.
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez) Kellő tájékozottság a magyar nyelv rokonságáról, típusáról, helyéről
kapcsolható fejlesztési a világ nyelvei között. Elméleti felkészülés az érettségire (az
ismeretek tételek szerinti rendezése).
feladatok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Változás és állandóság a nyelvben. A magyar nyelv eredete, finnugor rokonságának
bizonyítékai, története, kutatói.
Tematikai egység

Nyelvtörténet

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. Nyelvtörténetinyelvtudományi kézikönyvek (pl. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára – TESZ)
megismerése, használata.
A szókincs jelentésváltozásának főbb típusai, tendenciái.
A nyelvújítás története, hatása, értékelése, ortológus-neológus vita főbb állomásai és
szereplői, a magyar nyelv sztenderdizációja.
Nyelvtípus, nyelvcsalád. Uráli nyelvcsalád, finnugor rokonság.
Kulcsfogalmak/
Nyelvemlék. Ősi szó, belső keletkezésű szó, jövevény- és idegen szó.
fogalmak
Nyelvújítás, ortológus, neológus. Szinkrón és diakrón nyelvszemlélet.

Irodalom
Órakeret
8 óra
A klasszikus modernség néhány irányzata és alkotója, a századvég
Előzetes tudás
magyar irodalma.
Az európai és magyar irodalmi hagyományok és modernség
irányainak összevetése, konfliktusai. Annak felismerése, hogy a
A tantárgyhoz
magyar kultúra sokszínű törekvések együttese.
(műveltségterülethez)
Érvelő bemutatás: a Nyugat jelentősége a magyar kultúrtörténetben;
kapcsolható fejlesztési
a korban megismertetett stílusirányzatok néhány jellemzőjének
feladatok
azonosítása. Értse egy folyóirat felépítését, tudjon benne
tájékozódni.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
A Nyugat mint folyóirat és mozgalom; szerkesztők, kritikusok, nemzedékek; célkitűzések.
Juhász Gyula költészetének sajátosságai (pl. impresszionizmus, nosztalgia, emlékezés,
legalább egy műve, pl. Tiszai csönd, Milyen volt; életképszerűség, leíró jelleg, pl. 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.
A tanuló
 felismeri a Nyugat jelentőségét a magyar kultúrtörténetben; alkalmazza a nemzedékkorszakolást későbbi tanulmányai során;
 tudja a korban megismert stílusirányzatok néhány jellemzőjét;
 műismereti minimuma: Juhász Gyula egy műve, Tóth Árpád egy-két műve.
Kulcsfogalmak/
Impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió.
fogalmak
Tematikai egység

Magyar irodalom – a Nyugat és első nemzedéke

Tematikai egység

Életmű – Ady Endre

Előzetes tudás
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez)
kapcsolható fejlesztési

Órakeret
12 óra

A Nyugat; stílusirányzatok a századelőn
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
Ady Endre életműve. Kötet- és cikluskompozíció; költői szerepvállalás, az innováció
szándéka. Klasszikus modernség, szecessziós-szimbolista látásmód; a versritmus megújítása.
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...; Kocsiút 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.
A tanuló
 ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; Ady helyét, költői szerepét a magyar irodalom
történetében; költészetének jellegét;
 tisztában van a 20. század eleji magyar irodalom sajátosságaival és a megújítás
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.
Kulcsfogalmak/ Klasszikus modernség, szecessziós-szimbolista látásmód, tagoló vers,
kötetkompozíció, ciklikus szerkesztés.
fogalmak
feladatok

Tematikai egység
Előzetes tudás
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez)
kapcsolható fejlesztési
feladatok

Órakeret
10 óra
Realista és naturalista epika, Móricz egy műve, pl. Hét krajcár
vagy Légy jó mindhalálig/Pillangó/Árvácska
Móricz helyének, látásmódjának, kérdésfeltevéseinek,
alkotásmódja jellemzőinek megismerése; felkészítés önálló
novellaelemzések megfogalmazására, megvitatására.
Portré – Móricz Zsigmond

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Móricz alkotásainak jellemzői, írásművészetének sajátosságai; naturalista és realista
ábrázolásmódja.
Tárgykörök, témák (pl. paraszti, dzsentri; szegénység) és műfaji 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,
elbeszéléstechnika, nézőpont, közlésformák, hangnemek, írói előadásmód; problematika (pl.
vívódó hősök, dzsentri-ábrázolás).
A tanuló
 ismeri Móricz helyét a magyar epika történetében; alkotásmódjának jellemzőit;
 képes néhány alkotásának sok szempontú megközelítésére, saját álláspont kifejtésére és
adott szempontú, önálló műértelmezésre (novellaelemzések megfogalmazására);
 műismereti minimuma: Móricz egy regénye (házi olvasmány) és egy novellája;
 alkalmassá válik egy szóbeli érettségi témakör anyagának összeállítására és az abban
megjelölt feladat kifejtésére.
Kulcsfogalmak/ Realista és naturalista ábrázolásmód, népi írók mozgalma.
fogalmak
Avantgárd irányzatok a világirodalomban –
Órakeret
a magyar avantgárd
5 óra
Stílusirányzatok a századfordulón.
Előzetes tudás
Modernség és hagyomány kérdésfelvetései a magyar avantgárd
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez) irodalomban. A 20. század eleji stílusirányzatok létrejöttének,
kapcsolható fejlesztési esztétikai elveinek, poétikai megoldásainak feltárása.
feladatok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Futurizmus, expresszionizmus, szürrealizmus: néhány alkotó, néhány irodalmi alkotás (pl.
Marinetti, Majakovszkij; Trakl, G. Benn; Apollinaire, Éluard műveiből).
A magyar avantgárd sajátosságai, az aktivizmus programja; Kassák Lajos szerepe (egy-két
művének ismerete, pl. Mesteremberek; A ló meghal...).
A tanuló
 megismeri a 20. század eleji stílusirányzatok létrejöttét, a csoportok, programok
szándékait, esztétikai elveit, poétikai megoldásait;
 a magyar avantgárd sajátos helyzetét, Kassák szerepét.
Kulcsfogalmak/ Avantgárd, futurizmus, expresszionizmus, szürrealizmus, aktivizmus,
szabad vers, szimultanizmus, önműködő írás, képvers.
fogalmak
Tematikai egység

Órakeret
12 óra
Kosztolányi
egy
novellája
és
lírai
alkotása(i),
memoriterek.
Előzetes tudás
A személyiség, az egyediség tisztelete, a közös emberi sorsból
A tantárgyhoz
fakadó szolidaritás.
(műveltségterülethez)
Kosztolányi jellegzetes lírai témáira, poétikai megoldásaira
kapcsolható fejlesztési
összpontosító műelemzések. Kis- és nagyepikájából néhány jelentős
feladatok
darab értelmezése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
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.
Tematikai egység

Életmű – Kosztolányi Dezső

Novellák (pl. A kulcs, Fürdés stb.) és novellaciklusok (Esti Kornél-novellák).
Egy Kosztolányi-regény (pl. Édes Anna, Pacsirta) elemző értelmezése, sok szempontú
megközelítéssel, pl. műfaji változat; szerkezet, jellemábrázolás, elbeszéléstechnika, nézőpont,
közlésformák, hangnemek, írói előadásmód; problematika.
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;
 műismereti minimuma: Kosztolányi egy regénye és két novellája; lírai alkotásai, Hajnali
részegség, Halotti beszéd és még egy-két műve (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.
Kulcsfogalmak/ Versciklus, novellaciklus, példázat, lélektan.
fogalmak
Tematikai egység

Látásmódok: Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula

Órakeret
6 óra

Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem, részlet; paródia.
A nosztalgia és humor szerepe a műalkotásban és az ember
A tantárgyhoz
önértelmezésében. Az alkotói életútra összpontosító bemutatás:
(műveltségterülethez)
Karinthy és Krúdy helye a korszakban; alkotás- és látásmódjuk
kapcsolható fejlesztési
jellemzői. Önálló tájékozódás, műválasztás, műértelmezések,
feladatok
összehasonlító elemzések.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
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, alakjainak, motívumainak megidézése.
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
összevetésére); novellaciklus és film összehasonlító elemzésére;
 műismeret: Karinthy (választható valamely műve); Krúdy egy novellája.
Kulcsfogalmak/
Humor, paródia, karcolat, novellaciklus, hasonmásalak, nosztalgia.
fogalmak
Előzetes tudás

Tematikai egység

Életmű – Babits Mihály

Órakeret
12 óra

A Nyugat mint folyóirat és mozgalom.
A lét erkölcsi aspektusai a háború, világégés idején. Betegség és
A tantárgyhoz
prófétai küldetés értelmezési lehetőségei. Babits főbb alkotói
(műveltségterülethez)
korszakainak, helyének, szerepének megismertetése,
kapcsolható fejlesztési
műértelmezések: jellemző témák, hangnemek, motívumok, poétikai
feladatok
megoldások feltárása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
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.
Stílusirányzati sokszínűsége (pl. impresszionizmus, szecesszió, szimbolizmus); klasszicizálás,
antikizálás; hagyomány és modernség egysége.
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 Jónás könyve mint az ószövetségi példázat parafrázisa. Jónás és az Úr magatartása.
Nyelvhasználati és hangnemi összetettség.
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 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.
Kulcsfogalmak/
Prófétaság, küldetéstudat, rájátszás.
fogalmak
Előzetes tudás

Tematikai egység

Életmű – József Attila

Órakeret
14 óra

József Attila: Altató; Betlehemi királyok; Mama.
Annak felismerése, hogy a társadalmi-szociális elkötelezettség és
az egyéni lét értelmezése egyszerre van jelen az életműben. Az
életmű főbb alkotói korszakainak többféle megközelítésmódot
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez) alkalmazó megismertetése. József Attila helye, szerepe a magyar
kapcsolható fejlesztési irodalom történetében; írásművészetének jellege.
Műelemzések: jellemző lírai témák, stílusirányzati jellemzők,
feladatok
poétikai megoldások feltárása. Felkészítés önálló versértelmezések
megfogalmazására, vélemények, interpretációk befogadására.
Előzetes tudás

Ismeretek/fejlesztési követelmények
József Attila életműve. Pályaszakaszok, életérzések, költői magatartásformák (pl. Tiszta
szívvel; Tudod, hogy nincs bocsánat); világkép, költészetfelfogás (pl. Ars poetica; Thomas
Mann üdvözlése).
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).
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.
Kulcsfogalmak/ Komplex kép, síkváltás, szabad vers, létösszegzés, időszembesítés,
önmegszólítás.
fogalmak
Órakeret
12 óra
Radnóti egy-két műve, köztük: Nem tudhatom (memoriter is).
Klasszicizálás, antikvitás; idill, tragikum; az ekloga műfajának
Előzetes tudás
története.
Költői magatartásformák, jellemző műfajok, témák több szempontú
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez) megközelítése. A műfaji konvenció jelentéshordozó szerepének
kapcsolható fejlesztési bemutatása.
feladatok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
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).
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;
Tematikai egység

Portré – Radnóti Miklós

memoriterek tolmácsolására.
Kulcsfogalmak/ Eklogaciklus, idill és tragikum, razglednica.
fogalmak
Portrék – Szabó Lőrinc, Márai Sándor, Pilinszky Órakeret
János, Weöres Sándor, Ottlik Géza
8 óra
A 20. századi magyar irodalom néhány jelentős szerzőjének már
Előzetes tudás
megismert életműve vagy portréja.
A lírai beszédmód változatainak értelmezése; a korszakra és az
A tantárgyhoz
egyes alkotókra jellemző beszédmódok feltárása, néhány
(műveltségterülethez)
jellegzetes alkotás összevetése. Az önálló olvasóvá válás
kapcsolható fejlesztési
támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és műválasztásokra, a
feladatok
választott művek önálló feldolgozására és megosztására.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
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.
Ottlik Géza: Iskola a határon – sok szempontú regényértelmezés.
A választott szerzőkhöz, művekhez kacsolódó fogalmi ismeretek.
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.
Kulcsfogalmak/ Szerepvers, stílusutánzás, négysoros.
fogalmak
Tematikai egység

Látásmódok – Illyés Gyula, Németh László, Örkény Órakeret
István, Nagy László
7 óra
Képesség lírai, epikai művek, drámák értelmezésére, önálló
Előzetes tudás
feldolgozására.
Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és
műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására,
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez) értelmezésére és a kapcsolatos vélemények megosztására.
kapcsolható fejlesztési Annak felismerése, hogy az írói-költői felelősség, szociálistársadalmi együttérzés változatos módon, műfajban és tematikában
feladatok
szólalhat meg.
Tematikai egység

Szerzők több szempontú bemutatása, életművük jellege, szerepük a
magyar irodalomban.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
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
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.
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 véleményeknek, elemzéseknek az
értelmezésére; egy-egy szóbeli témakör kifejtésére; memoriterek tolmácsolására.
Kulcsfogalmak/ Népi írók mozgalma, irodalmi szociográfia, portrévers, képvers, groteszk
látásmód, egyperces novella.
fogalmak
Portrék, látásmódok a kortárs irodalomból
Órakeret
(választható szerzők, művek)
8 óra
A
20.
és
21.
századi
magyar
irodalom
tendenciái.
Előzetes tudás
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
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez) körülöttünk levő világ megértését.
kapcsolható fejlesztési Kortárs irodalom: a tájékozottság növelése, az eligazodás
támogatása; a fogalmi műveltség bővítése. Kortárs alkotások
feladatok
értelmezése, a művekről szóló vélemények, elemzések mérlegelése.
A kortárs irodalmi élet több szempontú bemutatása. Az elektronikus
tömegkommunikáció és az irodalom kölcsönhatásának új jelenségei.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
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;
 értelmez egy kortárs drámai alkotást (lehetőleg megtekinti színházban/felvételről);
 a szerzők kapcsán alkalmassá válik a műveikről szóló véleményeknek, elemzéseknek az
értelmezésére; egy-egy szóbeli témakör kifejtésére, memoriterek tolmácsolására.
Tematikai egység

 legalább egy szerző 2-3 lírai vagy 1-2 epikai művének értelmezése) 1980-tól napjainkig).
Kulcsfogalmak/ Kortárs nyilvánosság, nyomtatott és internetes folyóiratok, hangoskönyv,
digitális közlés.
fogalmak
Az irodalom határterületei – a régió kulturális
Órakeret
hagyományai
6 óra
Népköltészet, műköltészet, alkalmi költészet. Szórakoztató
Előzetes tudás
irodalom, slágerszöveg.
Az esztétikai és művészeti tudatosság alakítása, fejlesztése. Az
irodalmiság változó fogalmának áttekintése, példákkal. Több
A tantárgyhoz
szempontot érintő megbeszélés az ízlésről, annak kontextusairól,
(műveltségterülethez)
alakulásáról. A művészet kultúraalkotó szerepének megfigyelése.
kapcsolható fejlesztési
Más kultúrák megismerésének igénye.
feladatok
A régió hagyományainak, művészeti életének, emlékeinek
megismerése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
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. A régió kulturális hagyományai.
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 olvasmányélményei/filmélményei alapján;
 a tárgykör kapcsán alkalmassá válik a jelenségekről/művekről szóló véleményeknek,
elemzéseknek az értelmezésére; egy-egy szóbeli témakör kifejtésére.
Ízlés, értelmezés, szórakoztatás, populáris kultúra, kultusz, divat, irodalmi
Kulcsfogalmak/
ismeretterjesztés, digitális kultúra, (filmes) adaptáció. Régió, regionalitás,
fogalmak
hagyomány, folklór.
Tematikai egység

A fejlesztés várt
eredményei a 12.
évfolyam 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
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 felismerését, a tanultak tudatos alkalmazását.
Átfogó ismerettel rendelkezik 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
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, fölismerésére és értékelésére,
az evokáció, az intertextualitás példáinak bemutatására. Képes
különböző korokban keletkezett alkotások tematikai, poétikai
szempontú értelmezésére, összevetésére.
Képes memoriterek szöveghű tolmácsolására, kifejező
szövegmondásra.

Tananyag szerkezet
Magyar nyelv
11. évfolyam
Tematikai egység címe
Bemeneti mérés
Kommunikáció, tömegkommunikáció
Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői
Szövegértés, szövegalkotás
Helyesírási ismeretek
A szöveg
Stilisztikai alapismeretek
Jelentéstan
Az összes óraszám

Órakeret
2 óra
15 óra
12 óra
12 óra
7 óra
11 óra
7 óra
6 óra
72 óra

12. évfolyam
Tematikai egység címe
Kommunikáció
Retorika
Általános nyelvészeti ismeretek
Pragmatikai ismeretek
Szövegalkotás
Nyelv és társadalom
Nyelvtörténet
Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret
Az összes óraszám

Órakeret
9 óra
8 óra
10 óra
6 óra
12 óra
6 óra
5 óra
8 óra
64 óra

Irodalom
11. évfolyam
Tematikai egység címe
Érzékenyítés, ráhangolás − esztétikai bevezető
Világirodalom – görög mitológia, antik görög epika és líra,
római irodalom
Színház- és drámatörténet – az antik színház és dráma
Világirodalom – Biblia
Világirodalom – az európai irodalom a 14–16. században
(reneszánsz)
Középkori nyelvemlékek
Janus Pannonius portréja
Balassi Bálint portréja
Színház- és drámatörténet – az angol színház a 16-17.
században és Shakespeare
Színház- és drámatörténet – a francia klasszicista színház
(17. század)

Órakeret
6 óra
5 óra
5 óra
6 óra
5 óra
3 óra
3 óra
5 óra
6 óra
4 óra

Látásmód – Zrínyi Miklós
Világirodalom – az európai irodalom a 18. században
Magyar irodalom a 18. században – portrék: Csokonai Vitéz
Mihály, Berzsenyi Dániel
Világirodalom – az európai irodalom a 19. század első
felében (romantika és realizmus)
Színház- és drámatörténet – Katona József: Bánk bán
Magyar irodalom a 19. század első felében – portrék:
Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály
Életmű – Petőfi Sándor
Látásmód – Jókai Mór
Életmű – Arany János
Színház– és drámatörténet – Madách Imre: Az ember
tragédiája
Világirodalom – az európai epika és líra a romantika után
(19. sz. második fele)
Magyar irodalom a 19. század második felében – portré:
Mikszáth Kálmán
Gyakorlás, ismétlés
Az összes óraszám

3 óra
4 óra
10 óra
6 óra
5 óra
12 óra
12 óra
6 óra
12 óra
5 óra
5 óra
6 óra
10 óra
144 óra

12. évfolyam
Tematikai egység címe
Magyar irodalom – a Nyugat és első nemzedéke
Életmű – Ady Endre
Portré – Móricz Zsigmond
Avantgárd irányzatok a világirodalomban - a magyar
avantgárd
Életmű – Kosztolányi Dezső
Látásmódok: Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula
Életmű – Babits Mihály
Életmű – József Attila
Portré – Radnóti Miklós
Portrék – Szabó Lőrinc, Márai Sándor, Pilinszky János,
Weöres Sándor, Ottlik Géza
Látásmódok – Illyés Gyula, Németh László, Örkény István,
Nagy László
Portrék, látásmódok a kortárs irodalomból (választható
szerzők, művek)
Az irodalom határterületei–a régió kulturális hagyományai
Gyakorlás, érettségi témakörök ismétlése
Az összes óraszám

Órakeret
8 óra
12 óra
10 óra
5 óra
12 óra
6 óra
12 óra
14 óra
12 óra
8 óra
7 óra
8 óra
6 óra
8 óra
128 óra

NÉMET NYELV
Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai
referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának
megalapozása és fejlesztése. A szakiskolák középiskolája oktatási forma résztvevői valós
élethelyzeteken alapuló idegen nyelvi környezetben, érdeklődésüknek megfelelő, motiváló
feladatokon keresztül jutnak el a KER szerinti A2 szintről a B1 szintre.
Az idegennyelv-oktatás törekvése, hogy tevékenységközpontú tanulás segítségével a
program résztvevői képesek legyenek alapszintű receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi
tevékenységek magabiztos használatára. Az idegen nyelvi kommunikáció az alapkészségek
együttes érvényesülését feltételezi, melyeket valamennyi tanórán integráltan szükséges
fejleszteni.
A receptív és a produktív készségek a mindennapi nyelvhasználatban fontos szerepet
játszanak. A tanuló elsajátítja a szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiákat. Receptív
készségei fejlesztésével képes lesz az írott vagy hallott szövegből a lényeget felfogni,
kiemelni és összefüggésében értelmezni. A produkció során megtervezi és szóban vagy
írásban megalkotja a közlendőjét tartalmazó szöveget.
A sikeres kommunikáció érdekében a tanuló megismeri és elsajátítja azokat a nyelvi
eszközöket, amelyek segítségével képes gondolatait megfogalmazni, koherens nyelvi
egységet létrehozni, és különféle kommunikációs helyzetekben elboldogulni. Fel kell
ismernie, hogy a nyelvi érintkezést a nemnek, korosztálynak, társadalmi csoportoknak
megfelelően szabályok szövik át. Ilyenek például a nyelvi udvariassági szokások, rituálék és a
helyzetnek megfelelő hangnem használata.
A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy az olvasott szöveg
autentikus, a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók
maguk is viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé
válhatnak az adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami
komoly motivációs forrás lehet, és elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási
folyamat szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a
projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a motivációt.
Az idegen nyelv tanulása fejleszti a tanulók toleranciáját, hogy megismerjék és
tiszteletben tartsák más népek kultúráját; felismerjék saját nemzeti kultúrájuk értékeit;
valamint megtanulják a kultúrák különbözőségéből adódó félreértések kezelését.
Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más tantárgyak
keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az idegen
nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat,
amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak.
Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a
nyelvtanulási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy
nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el.
A kerettanterv tartalmazza a nyelvi szintek és kompetenciák fejlesztésére vonatkozó
elvárásokat, amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben
mérceként használt Közös európai referenciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi
kompetenciák komplex fejlesztéséhez a témakörök kínálnak kontextust.
A szakiskolák középiskolájának a tanulói korábbi nappali rendszerű iskolai oktatásban
már tanulták az idegen nyelvet, tudásuk nagy valószínűséggel a KER szerinti A2 szint felső
skáláján mozog, optimális esetben eléri a B1 szint alsó skáláját. Amennyiben a résztvevők
idegennyelv-tudása nem éri el az említett szintet, akkor felzárkóztató, szintre hozó szakasz
beépítése szükséges. A szintre hozó szakasz hossza lerövidíthető, vagy hosszabbítható. Az

elvárás, hogy a 11. osztály végére minden tanuló elérje a KER szerinti B1 szintet, hogy
középiskolai tanulmányai végén eredményes érettségi vizsgát tegyen.
A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszra
határozza meg.

Első idegen nyelv

Bemeneti szint
(11. évf. eleje)
heterogén
A2 – B1 mínusz

11. évf. vége

12. évf.

B1 mínusz

B1

Az idegen nyelvi kerettanterv fejlesztési egységei a KER-ben leírt készségeknek megfelelően
a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az összefüggő beszéd, valamint az
íráskészség.
Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a
Nat-ban megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több
ponton érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli
és írásbeli kommunikáció számos készségeleme kölcsönhatásban van az anyanyelvi
kommunikációval. A két terület erősítheti egymást, megfelelő módszerekkel az anyanyelv
használata tudatosabbá válhat.
Az önálló tanulás képességének kialakítása nélkülözhetetlen a sikeres érettségi vizsga
érdekében. A hatékony önálló tanulásban segítséget nyújt a modern technika, az interneten
található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási lehetőségek sokasága. Az
internet segítségével a tanulók megtapasztalhatják, hogyan tudnak autentikus nyelvi
környezetben eligazodni. Komoly motivációs forrás lehet az idegen nyelvű szövegek
megértése. Az önálló internetes kutatás bátorítja és elősegíti az autonóm tanulás kialakulását,
és az informatikai készségeik fejlődését.
Az önálló tanulás mellett hangsúlyos szerepet kap a közös tevékenységben
megvalósuló „egymástól tanulás”. A projektmunka, a kooperatív tanulási módszerek tovább
fokozzák a tanulási kedvet, erősítik a szociális kompetenciákat.
A táblázatokban megjelenő tematikai egységek ‒ a hallott szöveg értése, szóbeli
interakció, összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség ‒ fejlesztése mindig
integráltan történik, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben előfordulnak. Ezért
nem szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett, és külön táblázat tartalmazza a
témaköröket az óraszámokkal. A témakörök feldolgozásának sorrendjét az intézmények a
tanmenetekben az alkalmazott tankönyvcsalád alapján határozzák meg. A szabadon
választható órakerettel a helyi tantervek tetszőlegesen kibővíthetik a témák ajánlott
óraszámait. A 11–12. évfolyamon a témák visszatérnek, folyamatosan bővülnek és magasabb
nyelvi szinten kerülnek feldolgozásra.
A kerettanterv évfolyamonkénti mérés-értékelést tervez, amely a 11. évfolyam elején
egy diagnosztikus (feltáró) méréssel indul (2 óra), amely a heterogén nyelvtudású tanulók
sikeres felzárkóztatását segítő egyéni és csoportos fejlesztési terv elkészítéséhez biztosítja a
szükséges információkat. A tanév folyamán formatív (fejlesztő) értékelések sorozata
támogatja a folyamatos fejlődést, majd a 11. évet szummatív (minősítő) méréssel zárja le (2
óra). A 12. évfolyam befejezése előtt a tanulók próbaérettségivel készülnek az utolsó
megmérettetésre (4 óra).

11. évfolyam
A szakiskolák középiskolájában a tanulók a KER szerinti A2 (optimális esetben a B1 mínusz)
szintről folytatják tanulmányaikat, és haladnak a KER szerinti B1 szint felé. Kiemelt
fontosságú a tanulás tanítása, változatos nyelvtanulási stratégiák alkalmazása, mivel a
tanulóknak a 11. évfolyam végére olyan tanulási képességekkel kell rendelkezniük, amelyek
lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesztését további tanulmányaik
vagy munkájuk során, egész életükön át.
A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít tantárgyi
tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák használatára. A 11.
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.

Német nyelv
heti óraszám
éves óraszám
(ebből a tematikai
egységekhez
kötött)
szabad órakeret

11.
Nappali
tagozat
(36 hét)
6
216
(195)
21

11. évf. év eleje
Tematikai egység
Órakeret
2 óra
A heterogén nyelvtudású tanulók sikeres felzárkóztatásához szükséges
egyéni és csoportos fejlesztési terv elkészítéséhez biztosítja a szükséges
információkat.
A tanulók teljesítményének bemeneti
diagnosztikus mérése

Tematikai egység
Előzetes tudás

A tantárgyhoz
kapcsolható
fejlesztési
feladatok

Beszédértés
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.
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
köréhez kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően
beszélnek.

A fenti
tevékenységekhez
Rádió- és tévéműsorok, hírek, riportok, filmjelenetek stb.
használható
szövegfajták,
szövegforrások
Tematikai egység

Szóbeli interakció
A tanuló felkészülés nélkül megbirkózik a mindennapi élet legtöbb
helyzetével.
Gondolatokat cserél, véleményt mond az érdeklődési körébe tartozó
Előzetes tudás
témákról.
Boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben.
Stílusában próbál alkalmazkodni a kommunikációs helyzethez.
Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében
is
A tantárgyhoz Gondolatok cseréje, véleménynyilvánítás és érvelés az érdeklődési körbe
tartozó és általános témákról is.
kapcsolható
A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és biztonsággal
fejlesztési
történő alkalmazása.
feladatok
Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban,
regiszterhasználatban.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
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.
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 adása (pl. tünetek
megadása orvosnál).
A fenti
tevékenységekhez
Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk,
használható
viták.
szövegfajták,
szövegforrások
Tematikai egység
Előzetes tudás

Összefüggő beszéd
A tanuló már változatosabban és részletesebben tudja bemutatni a
családját, más embereket, lakóhelyét, tanulmányait, iskoláját stb.

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.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris
összekapcsolásával.
Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával.
Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása.
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.
A fenti
tevékenységekhez
Leírások, képleírások, témakifejtés (például vizuális segédanyag
használható
alapján), elbeszélő szöveg, érveléssor, előadás, prezentáció.
szövegfajták,
szövegforrások
A tantárgyhoz
kapcsolható
fejlesztési
feladatok

Tematikai egység

Olvasott szöveg értése
A tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez
kapcsolódó, lényegre törő szövegek fő gondolatait.
Előzetes tudás Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő stratégiákat
kell alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését a
szövegkörnyezet segítségével kikövetkeztetni.
A tantárgyhoz A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó,
lényegre törő szövegek megértése.
kapcsolható
Az írott vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges részinformációk
fejlesztési
kiszűrése.
feladatok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
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.
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
Tematikai egység

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.

Írás
A tanuló egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmaz ismert,
hétköznapi témákról.
Írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyomásairól
Előzetes tudás
és véleményéről; írásbeli interakciót kezdeményez, fenntartja és
befejezi.
Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert,
A tantárgyhoz
hétköznapi és elvontabb témákról.
kapcsolható
Eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokról és véleményről
fejlesztési
írásbeli beszámolás, valamint vélemény alátámasztása.
feladatok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, a tanuló 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.
Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése.
Rövid, olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, 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.
Kész szövegekből a tanuló számára hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való
alkalmazása.
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).
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.
A fenti
tevékenységekhez Tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mailek;
személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek,
használható
internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók.
szövegfajták,
Egyszerű ügyintéző levelek/e-mailek (pl. tudakozódás, megrendelés,
szövegforrások
foglalás, visszaigazolás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, rövid
jellemzések. Rövid leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, esszék,
felhívások.

Témakörök és óraszámok a 11. évfolyamra
Órakeret
Témák
Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes
tervek. Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet
mindennapjai, otthoni teendők.
Ember és társadalom
Társas kapcsolatok. Női és férfi szerepek, ismerkedés.
Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház
bemutatása). A szolgáltatások, szórakozási lehetőségek.
Az iskola
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok). Tantárgyak, órarend,
érdeklődési kör, tanulmányi munka nálunk és más országokban. Az
ismeretszerzés különböző módjai. A nyelvtanulás, a nyelvtudás
szerepe, fontossága.
A munka világa
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok,
kötelességek. Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás
Életmód
Napirend, időbeosztás. Az egészséges életmód (a helyes és a
helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség
megőrzésében, testápolás). Étkezési szokások a családban. Ételek,
kedvenc ételek, sütés-főzés. Étkezés iskolai menzán, éttermekben,
gyorséttermekben. Ételrendelés telefonon és interneten. Gyakori
betegségek, sérülések, baleset. Gyógykezelés (háziorvos,
szakorvos, kórházak, alternatív gyógymódok). Életmód nálunk és
más országokban. Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog
stb.).
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, koncert,
kiállítás stb. Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. Olvasás,
rádió, tévé, videó.
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a
kerékpáros közlekedés. Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási
előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése.
Turisztikai célpontok.
Gazdaság és pénzügyek
Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank).

11.
évfolyam
20 óra
8 óra
15 óra

24 óra

19 óra

27 óra

17 óra

41 óra

24 óra

12. évfolyam

Német nyelv
heti óraszám
éves óraszám
(ebből a tematikai
egységekhez
kötött)
szabad órakeret
Tematikai egység
Előzetes tudás

A tantárgyhoz
kapcsolható
fejlesztési
feladatok

12.
Nappali
tagozat
(32 hét)
6
192
(173)
19

Beszédértés
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.
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
köréhez kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően
beszélnek.

A fenti
tevékenységekhez
Rádió- és tévéműsorok, hírek, riportok, filmjelenetek stb.
használható
szövegfajták,
szövegforrások
Tematikai egység

Előzetes tudás

A tantárgyhoz
kapcsolható
fejlesztési
feladatok

Szóbeli interakció
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 próbál alkalmazkodni a kommunikációs helyzethez.
Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében
is
Gondolatok 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.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
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.
Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata.
Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel.
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
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
Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk,
használható
viták.
szövegfajták,
szövegforrások
Tematikai egység

Összefüggő beszéd
A tanuló már változatosabban és részletesebben tudja bemutatni a
Előzetes tudás
családját, más embereket, lakóhelyét, tanulmányait, iskoláját stb.
Folyamatos önkifejezés a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek
A tantárgyhoz
segítségével ismerős témakörökben.
kapcsolható
Érthető és folyamatos beszéd, a mondanivaló tudatos nyelvtani és
fejlesztési
szókincsbeli megtervezése és szükség szerinti módosítása.
feladatok
Egy gondolat vagy probléma lényegének tartalmilag pontos kifejtése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
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.
Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása.
Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata.
Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról.
Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása,
alkalmazása.
Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat.
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.

Tematikai egység

Olvasott szöveg értése
A tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez
kapcsolódó, lényegre törő szövegek fő gondolatait.
Előzetes tudás Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő stratégiákat
kell alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését a
szövegkörnyezet segítségével kikövetkeztetni.
A tantárgyhoz A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó,
lényegre törő szövegek megértése.
kapcsolható
Az írott vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges részinformációk
fejlesztési
kiszűrése.
feladatok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
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.
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.
Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl.
A fenti
tevékenységekhez hirdetés, reklám, menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok,
hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek.
használható
szövegfajták,
szövegforrások
Tematikai egység

Előzetes tudás

Írás
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.
Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert,
hétköznapi témákról.
A tantárgyhoz
Eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokról és véleményről
kapcsolható
írásbeli beszámolás, valamint vélemény alátámasztása.
fejlesztési
Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhöz tartozó
feladatok
szövegről, illetve saját ötletekről.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, a tanuló 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.
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).
Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük.
Kész szövegekből a tanuló 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).
Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák;
hagyományos és elektronikus képeslapok; poszterszövegek;
A fenti
képaláírások. Üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat
tevékenységekhez
tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok.
használható
Tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mailek;
szövegfajták,
személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek,
szövegforrások
internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók.
Egyszerű ügyintéző levelek/e-mailek.

Témakörök és óraszámok a 12. évfolyamra
Témák
Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör. Társas kapcsolatok.
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. Felelősségvállalás
másokért, rászorulók segítése. Ünnepek, családi ünnepek.

Órakeret
12.
évfolyam
10 óra

Környezetünk
Az időjárás, éghajlat. Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben
és globálisan. Mit tehetünk környezetünkért és a természet
megóvásáért, a fenntarthatóságért?
A munka világa
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.
Életmód
Napirend, időbeosztás. Az egészséges életmód (a helyes és a
helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség
megőrzésében, testápolás). Életünk és a stressz. Étkezési szokások
a családban. Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. Étkezés iskolai
menzán, éttermekben, gyorséttermekben. Ételrendelés telefonon és
interneten. Gyakori betegségek, sérülések, baleset. Gyógykezelés
(háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív gyógymódok). Életmód
nálunk és más országokban. Függőségek (dohányzás, alkohol,
internet, drog stb.).
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, koncert, kiállítás
stb. Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. Olvasás, rádió, tévé,
videó, számítógép, internet.
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a
kerékpáros közlekedés. Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási
előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. Az egyéni
és a társas utazás előnyei és hátrányai. Turisztikai célpontok.
Tudomány és technika
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. A technikai eszközök
szerepe a mindennapi életben. Az internet szerepe a magánéletben,
a tanulásban és a munkában.
Gazdaság és pénzügyek
Családi gazdálkodás. A pénz szerepe a mindennapokban. Vásárlás,
szolgáltatások.
Tematikai egység

Szabadon felhasználható órakeret
A teljesítmény mérése a 11–12. évfolyamon

Tematikai
egység

A 11. évfolyamon a mérés lehetőséget ad arra,
hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi
felépítését, követelményeit, és kipróbálják a
gyakorlatban az ezeknek megfelelő stratégiákat;
megismerjék az érettségi során használt
értékelési szempontokat is. A mérésnek
tartalmilag és formailag összhangban kell állnia
az érettségi vizsga követelményeivel.
A mérés
− Három területen (olvasott és hallott
szövegértés és az íráskészség) végezzük.

15 óra

12 óra

28 óra

14 óra

18 óra

12 óra

12 óra

Órakeret
12. évf.
19 óra
Óraszám
11. évf.
12. évf.

2 óra

4 óra

− A nyelvi jelentésre és ne a nyelvi formára
koncentráljunk.
− Az olvasott szöveg értését mérő
feladatokban a szövegek lényegét kelljen
megérteni a szövegösszefüggésre
támaszkodva, vagy konkrét információt
kelljen kikeresni a szövegből.
− A feladatok fokozatosan nehezedő
egységeket tartalmazzanak a
minimumszinttől az alapszint felé vezető
skálán.
− A szövegek a célcsoportok számára
érdekesek, motiválók legyenek, olyan
témakörökhöz kapcsolódjanak, melyek az
elvégzett tananyagban megtalálhatók.
− A feladatokhoz idegen nyelven egyszerűen
megfogalmazott, közérthető utasításokat
adjunk.
− A feladatok mindegyike példával kezdődjön.
− Lényeges a párosításon alapuló feladatoknál,
hogy a szükségesnél mindig több lehetőség
közül kelljen az odaillőt kiválasztani.
− A feladatlap az érettségi vizsgák
feladattípusaiból állhatnak: olvasott/hallott
szöveg értése: igaz-hamis-nincs a
szövegben, feleletválasztós feladatok,
párosítás, hiányos szöveg, rövid válaszok,
mondatkiegészítés, összekevert bekezdések;
nyelvhelyesség: feleletválasztós feladatok,
szövegkiegészítés, szóképzés; íráskészség:
rövid szöveg: képeslapírás, meghívás,
üzenet; hosszabb szöveg: baráti levél,
érdeklődő, panasz-, állásra jelentkező levél.

A fejlesztés várt
eredményei a két
évfolyamos 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.

Tananyag szerkezet
11. évfolyam
óraszám
21 óra
3 óra
6 óra

Tananyag
Szabad órakeret
Bevezetés, félévi és év végi zárás, értékelés
Felzárkóztató, szintre hozó szakasz
Gyakori kifejezések az e-mailben. Állásinterjú. Levélírás.
Önéletrajz. Az internet szerepe a magánéletben. A fiatalok média
használata. Az álláspályázat. Az internetes oldal.
Év eleji diagnosztikus (feltáró) mérés, értékelés
A tanév végén szummatív (minősítő) mérés, zárás
Személyes vonatkozások, a család
Wie bitte?
Wie geht es?
Goethestraße 15.
Familiengeschichte
Ember és társadalom
Grüß Gott!
Környezetünk
Wohnideen
Wo wir wohnen
Az iskola
Die Sprachschule „Corvina Linqua”
Schule macht Spaß?!
Macht Deutschlernen Spaß?
A munka világa
Kein Problem
Schüler für alles
Életmód
Guten Appetit!
Das Pichnick
Na, wie schmeckt es?
Gute Besserung!
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Wir leben aktiv
Kommst du mit?
Utazás, turizmus
Polizeiruf 133
Wiener Geschichten
Endlich fahren wir auf Urlaub!
Haben Sie ein Zimmer frei?
Budapest
Gazdaság és pénzügyek
Leute und Kleider
Tante Emma im Internet
Markenklamotten
Összesen

12 óra

5

2 óra
2 óra
20 óra
4 óra
5 óra
5 óra
6 óra
7 óra
7 óra
14 óra
7 óra
7 óra
24 óra
8 óra
9 óra
7 óra
19 óra
10 óra
9 óra
27 óra
5 óra
5 óra
7 óra
10 óra
17 óra
8 óra
9 óra
40 óra
11 óra
7 óra
10 óra
8 óra
4 óra
23 óra
7 óra
9 óra
8 óra
216 óra

12. évfolyam
óraszám
19 óra

Tananyag
Szabad órakeret
Bevezetés, félévi és év végi zárás, értékelés
Korábbi évek írásbeli érettségi feladatlapjai
Próba érettségi
Ember és társadalom
Lieben und geliebt werden
Környezetünk
Unsere Umwelt
A munka világa
Wäre das ein Beruf für mich?
Életmód
Fit für Sport
Jugendszene
Hauptsache: gesund
Du bist, was du isst
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Endlich Feierabend
Utazás, turizmus
Traditionen in der Schweiz
Raus aus dem Alltag
Tudomány és technika
Verkehrschaos
Gazdaság és pénzügyek
Die „perfekte” Zukunft
Szóbeli és írásbeli érettségire való felkészülés
Összesen

5

3 óra
12 óra
4 óra
10 óra
10 óra
15 óra
15 óra
12 óra
12 óra
28 óra
8 óra
7 óra
6 óra
7 óra
14 óra
14 óra
18 óra
7 óra
11 óra
12 óra
12 óra
12 óra
12 óra
52 óra
192 óra

FÜGGELÉK

Az alábbi táblázatok az egyes KER szintekhez rendelten tartalmazzák azon kommunikációs
eszközöket és fogalomköröket (nyelvi eszköztár) valamint a hozzájuk tartozó német nyelvi
példákat, amelyeknek megvalósítására az adott szinten lehetőség van. Mivel a
kommunikációs eszközök és a fogalomkörök szintről szintre bővülnek, az újonnan belépő, a
korábbi szinteken még nem megvalósuló elemekhez tartozó példák dőlt betűvel szerepelnek.
A kommunikációs eszközök csoportosítása a következő:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök
Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök
A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök
Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök

A fogalomkörök az alábbi viszonylatok kifejezésére szolgálnak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cselekvés, történés, létezés
Birtoklás
Térbeli viszonyok
Időbeli viszonyok
Mennyiségi viszonyok
Minőségi viszonyok
Logikai viszonyok
Német nyelv
Kommunikációs eszközök B1-

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök
Megszólítás

Entschuldigung…

Köszönés, elköszönés

Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs!

Köszönet és arra reagálás

Danke! Bitte!

Bemutatkozás

Ich heiße Martin.

Megszólítás

Entschuldigung, ich gehe jetzt.

Érdeklődés hogylét iránt és arra
reagálás

Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir?
Was fehlt dir? Ich habe Halsschmerzen.

Bocsánatkérés és arra reagálás

Entschuldigung! Kein Problem!

Gratuláció, jókívánságok és arra

Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche

reagálás

Weihnachten.
Gute Besserung!

Személyes levélben megszólítás,
elköszönés

Lieber Karl!
herzlichst
Deine…, viele Grüße

2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök
Sajnálkozás

Es tut mir Leid!

Öröm

Ich freue mich, dass…/ Toll!

Elégedettség, elégedetlenség

Es ist prima.. Schade, dass…

Csodálkozás

Oh, das ist aber schön!

Remény

Ich hoffe, du kannst kommen!

Bánat

Schade, dass…

Bosszúság

Das ist aber schlimm!

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök
Véleménykérés és arra reagálás

Magst du Mathe? Ja.
Meiner Meinung nach ist die Aufgabe zu schwer.

Valaki igazának az elismerése és el
nem ismerése

Da hast du (nicht) Recht!

Egyetértés, egyet nem értés

Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht!

Tetszés, nemtetszés

Das finde ich gut / blöd/ toll!
Das gefällt mir.

Akarat, kívánság, képesség

ich will…, Ich will das nicht.
ich möchte…, Ich möchte nach Hause gehen.
ich kann… Ich kann jetzt mitgehen.
Ich soll pünktlich zu Hause sein.

Ígéret

Ich mache das schon!

Szándék, terv

Ich will / werde schnell abwaschen.

Dicséret, kritika

Toll! Echt! Blödsinn!

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök
Dolgok, személyek megnevezése,
leírása

Das ist mein Bruder.… Meine Mutter ist schön.

Eesemények leírása

Zuerst erreichten wir den Berg, dann sind wir
hochgestiegen, und zum Schluss haben wir die Burg
besichtigt.

Információkérés, információadás

Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist du? 12.
Können Sie mir bitte sagen….?

Igenlő vagy nemleges válasz

ja, nein, nicht,

kein, doch
Ich habe kein Geld. Doch, ich spiele auch!
Tudás, nem tudás

Ich weiß (nicht).

Bizonyosság, bizonytalanság

Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wirklich
regnet oder nicht.

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök
Kérés

Ein Buch, bitte! Gibst du mir ein Buch, bitte?

Tiltás, felszólítás

Öffne die Tür, bitte! Kommt spielen!

Javaslat és arra reagálás

Möchtest du einen Tee? Ja, gerne! Können wir
gehen?

Meghívás és arra reagálás

Kommst du? Ja. Nein, leider nicht. Nein, es tut mir
leid.

Kínálás és arra reagálás

Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein, danke.

6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök
Visszakérdezés, ismétléskérés

Wie bitte? Können Sie es wiederholen, bitte? Sag es
noch einmal!

Nem értés

Ich verstehe nicht.

Betűzés kérése, betűzés

Buchstabiere bitte.

Felkérés lassúbb, hangosabb beszédre

Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen?

Fogalomkörök B1Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése
jelenidejűség

Präsens

Ich bin heute zu Hause. Die
Sonne scheint schön.

Präsens mit
Vokalwechsel,

Der Zug fährt gleich ab.

trennbare Verben
múltidejűség,

Präteritum
Perfekt

Er liest das Buch vor.
Er machte einen Fehler. Ich
ging in die Schule..
Ich habe ein Eis gegessen.

jövőidejűség

Futur

Ich werde dieses Jahr nach
Spanien fahren.

személytelenség

sich-Verben

Ich freue mich.

es

Es ist warm. Es schneit.

haben

Ich habe einen Bruder.

Possessivpronomen

Das ist meine Familie.

gehören + D.

Dieses Fahrrad gehört mir.

von, -s

Peters Vater besucht uns heute.

Birtoklás
kifejezése

Wessen Vater? Der Vater von
Peter!
Térbeli
viszonyok
irányok,
helymeghatározás

hier, dort, links, rechts
oben, unten, hinten…
Mein Schreibtisch steht links.
in, auf, vor, hinter,
neben (A/D)

Ich lege das Heft auf den Tisch.

Präpositionen mit
dem Akkusativ

Kommen Sie die Straße
entlang!

Präpositionen mit
dem Dativ

Die Zeitschriften sind bei
meiner Freundin.

Wie oft?

Ich spiele oft mit Peter.

Er steht neben dem Bett.

Időbeli
viszonyok
gyakoriság

selten, manchmal,
oft, immer, nie
einmal, zweimal

Ich mache Gymnastik zweimal
am Tag.

monatlich,
wöchentlich

Ich gehe wöchentlich zweimal
schwimmen.

időpont

in, um, am, wann?
jeder, dieser,, voriger
gegen

im Winter, um 8 Uhr, am
Freitag
Vorigen Freitag fuhren wir nach
Berlin.
Er wird gegen acht nach Hause
kommen.

időtartam

Wie lange? von …
bis

Ich war von 5 bis 6 in der
Konditorei.

seit

Seit vier Jahren wohne ich in
dieser Stadt.

Mennyiségi
viszonyok
számok

eins, zwei

határozott
mennyiség

eine Portion Pommes

határozatlan
mennyiség

sorszámok

alles, viel, wenig,
nichts

Ich lerne viel, und ich habe
wenig Zeit.

viele, wenige

Viele meinen, es stimmt nicht!

erst, viert

Der vierte auf dem Foto bin ich.

Wie?

Ich bin zufrieden. Das finde ich
prima.

Was für ein?
Welcher?

Das ist eine leichte Aufgabe.

so…, wie

Er ist nicht so groß, wie mein
Bruder.

Minőségi
viszonyok

Ich finde den roten Rock
(Adjektivdeklination) modisch
hasonlítás

als

Dieses Auto fährt schneller als
ein Mercedes.

Modalitás

möchte

Ich möchte ein Eis.

können, wollen

Er kann nicht schwimmen.
Ich will nach Hause.

mögen, dürfen

Ich mag nicht singen und ich
kann auch nicht.
Der Kranke darf noch nicht
aufstehen.

felszólítás

Komm morgen wieder! Spielt
Tennis!
Nehmen Sie bitte Platz! Gehen
wir jetzt!

Esetviszonyok

Nominativ,
Akkusativ

Er zeichnet Bilder. Grete fragt
uns, nicht ihn.

Dativ, Genitiv

Er gibt seinem Freund die
Hand.
Die Tür des Zimmers führt in
den Garten.

Logikai
viszonyok

alárendelések

Kausalsatz

Wir sind müde, weil wir heute
sehr viel gelernt haben.

Objektsatz

Ich weiß (nicht) dass (ob) dir
das schon klar ist.

Temporalsatz

Als ich jung war,….
Immer wenn ich hier bin, gehe
ich ins Schwimmbad.

Szövegösszetartó kötőszók
eszközök
névmások

und/oder/aber/denn
das
ich, mich, mein, mir, dir
dieser
man

Függő beszéd

jelen időben

Sie sagte, dass sie heute ins
Kino geht.

Kommunikációs eszközök B1
1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök
Megszólítás

Entschuldigung…

Köszönés, elköszönés

Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs!

Köszönet és arra reagálás

Danke! Bitte!

Bemutatkozás, bemutatás

Ich heiße Martin. Ich möchte Ihnen Herrn Schulze
vorstellen.

Megszólítás

Entschuldigung, ich gehe jetzt.

Érdeklődés hogylét iránt és arra
reagálás

Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir?

Bocsánatkérés és arra reagálás

Entschuldigung! Kein Problem!

Gratuláció, jókívánságok és arra
reagálás

Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche
Weihnachten.

Was fehlt dir? Ich habe Halsschmerzen.

Gute Besserung!
Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag! Danke, sehr
nett von Ihnen.
Személyes levélben megszólítás,
elköszönés

Lieber Karl!

Együttérzés és arra reagálás

Mein Beileid. Danke.

herzlichst

Deine…, viele Grüße

2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök
Hála

Wir sind Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie uns
geholfen haben.

Sajnálkozás

Es tut mir Leid!

Öröm

Ich freue mich, dass…/ Toll!
Es freut mich, dass…

Elégedettség, elégedetlenség

Es ist prima, dass.. Schade, dass…

Csodálkozás

Oh, das ist aber schön!
Das kann doch nicht wahr sein!

Remény

Ich hoffe, du kannst kommen!

Félelem

Ich habe Angst, dass er es vergessen hat.

Bánat

Schade, dass…

Bosszúság

Das ist aber schlimm!

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök
Véleménykérés és arra reagálás

Magst du Mathe? Ja.
Meiner Meinung nach ist die Aufgabe zu schwer.
Sind Sie damit einverstanden, dass ………?

Valaki igazának az elismerése és el
nem ismerése

Da hast du (nicht) Recht!

Egyetértés, egyet nem értés

Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht!
Er ist anderer Meinung, das weiß ich!

Tetszés, nemtetszés

Das finde ich gut / blöd/ toll!
Das gefällt mir.

Ellenvetés és visszautasítása

Sie haben Recht, aber…
Sie mögen Recht haben aber trotz dem….

Akarat, kívánság, képesség

Ich will…, Ich will das nicht.
Ich möchte…, Ich möchte nach Hause gehen.
Ich kann…, Ich kann jetzt mitgehen.
Ich soll pünktlich zu Hause sein.

Ígéret

Ich mache das schon!

Szándék, terv

Ich will / werde schnell abwaschen.

Dicséret, kritika, szemrehányás

Toll! Echt! Blödsinn! Konntest du wirklich nicht
früher kommen?!

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök
Dolgok, személyek megnevezése,
leírása
események leírása

Információkérés, információadás
Igenlő vagy nemleges válasz

Tudás, nem tudás
Bizonyosság, bizonytalanság
Emlékezés, nem emlékezés

Das ist mein Bruder. Meine Mutter ist schön.
Zuerst erreichten wir den Berg, dann sind wir
hochgestiegen, und zum Schluss haben wir die Burg
besichtigt.
Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist du? 12.
Können Sie mir bitte sagen….?
ja, nein, nicht
kein, doch
Ich habe kein Geld. Doch, ich spiele auch!
Ich weiß (nicht).
Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wirklich
regnet oder nicht.
Ich erinnere mich (nicht) daran, dass (ob)………

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök
Kérés

Ein Buch, bitte! Gibst du mir ein Buch, bitte?

Tiltás, felszólítás

Öffne die Tür, bitte! Kommt spielen!

Javaslat és arra reagálás

Möchtest du einen Tee? Ja, gerne! Können wir
gehen?

Meghívás és arra reagálás

Kommst du? Ja. Nein, leider nicht. Nein, es tut mir
leid.

Kínálás és arra reagálás

Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein, danke.

Reklamálás

Entschuldigung ich habe ein Problem

Tanácskérés és adás, ajánlattétel

Was sagst du dazu? Ich schlage dir vor,…

Segítség felajánlása, elfogadása

Kann ich Ihnen helfen? Danke, ich schaffe es schon.

6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök
Visszakérdezés, ismétléskérés

Wie bitte? Können Sie es wiederholen, bitte? Sag es
noch einmal!

Nem értés

Ich verstehe nicht.

Betűzés kérése, betűzés

Buchstabiere bitte.

Felkérés lassúbb, hangosabb beszédre

Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen?

Beszélgetési szándék jelzése,
félbeszakítás, lezárás

Dabei fällt mir ein, ….. Darf ich hier
hinzufügen…….

Megerősítés

Ja, aber natürlich. Völlig recht.

Körülírás, példa megnevezése

Das ist also ein Gegenstand, der ….

Fogalomkörök B1
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése
jelenidejűség

múltidejűség,
jövőidejűség

Präsens
Präsens mit
Vokalwechsel
Trennbare Verben
Präteritum
Perfekt
Futur

Ich bin heute zu Hause. Die
Sonne scheint schön.
Der Zug fährt gleich ab.
Er liest das Buch vor.
Er machte einen Fehler. Ich
ging in die Schule..
Ich habe ein Eis gegessen.
Ich werde dieses Jahr nach
Spanien fahren.

személytelenség
műveltetés
Szenvedő
szerkezet

sich-Verben
es
Lassen (Präsens,
Präteritum)
Präsens

Ich freue mich.
Es ist warm. Es schneit.
Wir lassen / ließen unsere
Nähmaschine reparieren.
Sie werden am Flughafen
abgeholt.

haben

Ich habe einen Bruder.

Possessivpronomen
gehören + D.
von, -s

Das ist meine Familie.
Dieses Fahrrad gehört mir.
Peters Vater besucht uns heute.
Wessen Vater? Der Vater von
Peter!

Birtoklás
kifejezése

Térbeli
viszonyok
irányok,
helymeghatározás
in, auf, vor, hinter,
neben (A/D)
Präpositionen mit
dem Akkusativ
Präpositionen mit
dem Dativ

hier, dort, links, rechts
oben, unten, hinten…
Mein Schreibtisch steht links.
Ich lege das Heft auf den Tisch.
Er steht neben dem Bett.
Kommen Sie die Straße
entlang!
Die Zeitschriften sind bei
meiner Freundin.

Időbeli
viszonyok
gyakoriság

időpont

időtartam

Wie oft?
selten, manchmal,
oft, immer, nie
einmal, zweimal
monatlich,
wöchentlich
in, um, am, wann?
jeder, dieser, voriger
gegen

Wie lange? von …
bis
seit

Ich spiele oft mit Peter.
Ich mache Gymnastik zweimal
am Tag.
Ich gehe wöchentlich zweimal
schwimmen.
im Winter, um 8 Uhr, am
Freitag
Vorigen Freitag fuhren wir nach
Berlin.
Er wird gegen acht nach Hause
kommen.
Ich war von 5 bis 6 in der
Konditorei.
Seit vier Jahren wohne ich in
dieser Stadt.

Mennyiségi
viszonyok
számok
határozott
mennyiség

eins, zwei
eine Portion Pommes

határozatlan
mennyiség
sorszámok

alles, viel, wenig,
nichts
viele, wenige
erst, viert

Ich lerne viel, und ich habe
wenig Zeit.
Viele meinen, es stimmt nicht!
Der vierte auf dem Foto bin ich.

Minőségi
viszonyok
Wie?

hasonlítás

Főnévként
használt
melléknév

möchte
können, wollen

Modalitás

felszólítás

Esetviszonyok

Ich bin zufrieden. Das finde ich
prima.
Was für ein?
Das ist eine leichte Aufgabe.
Welcher?
Ich finde den roten Rock
(Adjektivdeklination) modisch
so…, wie
Er ist nicht so groß, wie mein
als
Bruder.
Dieses Auto fährt schneller als
ein Mercedes.
Wer?
Der Bekannte, ein Bekannter,
der Verwandte, ein Verwandter
Ich möchte ein Eis.
Er kann nicht schwimmen.
Ich will nach Hause.
mögen, dürfen
Ich mag nicht singen und ich
kann auch nicht.
Der Kranke darf noch nicht
aufstehen.
Modalverben im
Er konnte nicht schwimmen.
Präteritum
Der Kranke durfte nicht
aufstehen.
Brauchen + zu + Inf. Heute brauchst du nicht
mitzukommen.
Komm morgen wieder! Spielt
Tennis!
Nehmen Sie bitte Platz! Gehen
wir jetzt4
Nominativ,
Er zeichnet Bilder. Grete fragt
Akkusativ
uns, nicht ihn.
Dativ, Genitiv
Er gibt seinem Freund die
Hand.
Die Tür des Zimmers führt in
den Garten.

Logikai
viszonyok

alárendelések

Kausalsatz
Objektsatz
Subjektsatz
Temporalsatz

Finalsatz
(um+zu+Infinitiv)
feltételesség

Szövegösszetartó kötőszók
eszközök
névmások

Függő beszéd

jelen időben

Konditionalsatz
(Indikativ) Präsens
Konditionalsatz mit
„würde”
Wäre, hätte

Wir sind müde, weil wir heute
sehr viel gelernt haben.
Ich weiß (nicht) dass (ob) dir
das schon klar ist.
Es ist schön, hier zu sein.
Als ich jung war, konnte ich
noch viel mehr Eis essen.
Immer wenn ich hier bin, gehe
ich ins Schwimmbad.
Ich bin ins Kino gekommen, um
den neuen Film anzuschauen.
Wenn wir Zeit haben, putzen
wir die Fenster.
Was würden Sie tun, wenn sie
eine Million hätten?
und/oder/aber/denn
das
ich, mich, mein, mir, dir
dieser,
man
derselbe, dieselbe, dasselbe,
Sie sagte, dass sie heute keine
Zeit hat.

MATEMATIKA
A matematikai gondolkodás fejlesztése segíti a gondolkodás általános kultúrájának
kiteljesedését. Megmutathatja a matematika hasznosságát, belső szépségét, az emberi
kultúrában betöltött szerepét. Fejleszti a tanulók térbeli tájékozódását, esztétikai érzékét. A
tanulás elvezethet a matematika szerepének megértésére a természet- és társadalomtudományokban.
A matematika: kulturális örökség; gondolkodásmód; alkotó tevékenység; a
gondolkodás örömének forrása; a mintákban, struktúrákban tapasztalható rend és esztétikum
megjelenítője; önálló tudomány; más tudományok segítője; a mindennapi élet része és a
szakmák eszköze.
A matematika oktatásának célja a tanulók matematikai kompetenciájának fejlesztése,
amivel természetesen növeljük a tanulóink esélyeit az életben, a munkaerőpiacon, az egész
életen át tartó tanulásban. A tanuló képes lesz matematikai problémák megoldása során és
mindennapi helyzetekben egyszerű modelleket alkotni, használni. Felismer egyszerű okokozati összefüggéseket, logikai kapcsolatokat és törekszik ezeket pontosan megfogalmazni.
Gyakorlott a mindennapi életben is használt mennyiségek becslésében, a mennyiségek
összehasonlításában. Képes következtetésre épülő problémamegoldás során az egyszerű
algoritmusok kialakítására, követésére. Képessé válik konkrét tapasztalatok alapján az
általánosításra, matematikai problémák megvitatása esetén is érveket, cáfolatokat
megfogalmazni, egyes állításait bizonyítani. Fontos, hogy hangsúlyozottan építsünk a felnőtt
tanulók előzetes élet-, munkatapasztalataira!
A tanulási folyamat során fokozatosan megismertetjük a matematika belső struktúráját
(fogalmak, axiómák, tételek, bizonyítások elsajátítása). Fejlesztjük a tanulók absztrakciós és
szintetizáló képességét. Az új fogalmak alkotása, az összefüggések felfedezése és az
ismeretek feladatokban való alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget, a kreativitást, az
önálló gondolatok megfogalmazását, a felmerült problémák megfelelő önbizalommal történő
megközelítését, megoldását. A diszkussziós képesség fejlesztése, a többféle megoldás
keresése, megtalálása és megbeszélése a többféle nézőpont érvényesítését, a komplex
problémakezelés képességét is fejleszti. A folyamat végén a tanulók eljutnak az önálló,
rendszerezett, logikus gondolkodás bizonyos szintjére.
A 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 matematikának a gyakorlati életben és más ismereteik bővítésében való
alkalmazhatóságát. Mindezek elemzéséhez, megismeréséhez, szakmai gyakorlati
alkalmazásához legyenek algebrai, halmazelméleti, geometriai ismereteik, melyekkel képessé
válnak a világ térbeli, időbeli folyamatainak objektív értelmezésére, a változás, fejlődés
tendenciáinak felismerésére. Az adatok, táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése
segíti a mindennapokban, a reális tájékozódásban. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű
matematikai szövegek értelmezése, elemzése.
A felnőttek középiskolájában sajátos problémák közepette kell ezt a célt
megvalósítani.
Alapesetben a tanulók előzőleg a duális szakiskola 9–11. évét végezték el, ahol csak
alapozó matematikai ismeretekkel találkozhattak, amelyek azonban nem csak a tanulók
képességeitől, hanem az egyes szakmák sajátosságaitól függő mélységűek voltak. Így az
iskola itt igen vegyes előképzettségű, korosztályú és motivációjú fiatalokkal – és
idősebbekkel ‒ találkozik, másrészt a nappalis időkeretnél kevesebb kontaktórában a tanulókat
ugyanarra az érettségi vizsgára kell felkészíteni.

Ezért a középiskola kezdetén a megelőző tanulmányok tananyagának alapos, konkrét
feladatokhoz kapcsolódó ismétlésével kell foglalkoznunk. Az ismétlés során mutassuk meg a
tanult matematikai ismeretek rendszerét, az egyes fogalmak kialakulásának és fejlődésének
útját, mutassuk meg a folyamatot, amely a probléma felvetésétől a megoldásig vezet.
A tanulási folyamatot, a tevékenységeket úgy kell megszervezni, hogy növekedjék a
tanuló figyelemkoncentrációja, fejlődjék önálló és logikus gondolkodása, kreativitása,
problémát és összefüggéseket felismerő, fegyelmezett, precíz, kooperatív munkára való
képessége, bővüljön kommunikációs tere (szöveg, ábra, jelrendszer), a folyamatos
önellenőrzés iránti igénye.
Mindezen célok elérése érdekében a hangsúlyokat a következő területekre,
tevékenységekre helyezzük:
− Hétköznapok matematikája (gyakorlat, becslés, kerekítés, fejben számolás)
− Kommunikáció fejlesztése (szöveges problémamegoldás)
− Szövegek matematikai tartalmának értelmezése, elemzése
− Kombinatorika, valószínűség, statisztika elemei
− Matematikai modell és alkalmazhatósága
− Algoritmus, kiszámíthatóság
− Mennyiségek közötti kapcsolat (függvény, illetve valószínűség) megértése
− Többféle megoldási mód keresése
− Önellenőrzés módjai (eredmény realitása)
− Számológép és számítógép használata.
A matematika tanítása alkalmazásközpontú, elsősorban az induktív gondolkodásra épít,
tevékenységhez kapcsolódik, és az egyre önállóbb tanulói munkára is épít. A tanuló számára a
saját hétköznapi teendőin, azok megoldásán át vezet az út a magasabb absztrakciós szint felé.
Tudatosítanunk kell, hogy minden más ismeretanyag, információ feldolgozása is a
matematikai eszközök használatát igényli. A tanítási óra a gyakorlatból indul ki, és
következtetései, eredményei ‒ általánosítva és magasabb szintre emelve ‒ oda is térnek
vissza.
A matematika jellemzően fontos része az állítások, tételek bizonyítása. Ennek tanítása
során maradjunk a tanulóink és a körülmények által adott határokon belül. Lényeg a
bizonyítás iránti igénynek, a logikai levezetés szükségességének felismerése.
A matematika tanításának kiemelt szerepe van a pénzügyi-gazdasági kompetenciák
kialakításában. Bevezetünk feladatainkban pénzügyi fogalmakat: bevétel, kiadás, haszon,
kölcsön, kamat, értékcsökkenés, -növekedés, törlesztés, futamidő stb. A matematikához való
pozitív hozzáállást nagyban segíthetik a matematika tartalmú játékok és a matematikához
kapcsolódó érdekességek, fejtörők és feladványok.
A matematika támogatni tudja az elektronikus eszközök, internet, oktatóprogramok
stb. célszerű felhasználását, ezzel a digitális kompetencia fejlődéséhez is hozzájárul.
A matematika a kultúrtörténetnek is része. Segítheti a matematikához való pozitív
hozzáállást, ha bemutatjuk a tananyag egyes elemeinek a művészetekben való alkalmazását.
Ide kapcsolódik a nagy matematikusok életének, munkásságának megismerése. A Nat néhány
nagy matematikus nevének ismeretét írja elő: Euklidész, Pitagorasz, Descartes, Bolyai Farkas,
Bolyai János, Thalész, Euler, Gauss, Pascal, Cantor, Erdős, Neumann.
A megismerés módszerei között fontos a gyakorlati tapasztalatszerzés, az
ismeretszerzés fő módszere a tapasztalatokból szerzett információk rendszerezése, igazolása,
ellenőrzése, és az ezek alapján elsajátított ismeretanyag alkalmazása. A középiskola első két
évfolyamán előkerülnek a korábban már szereplő ismeretek, összefüggések, fogalmak. A
fogalmak definiálásán, az összefüggések igazolásán, az ismeretek rendszerezésén,
kapcsolataik feltárásán és az alkalmazási lehetőségeik megismerésén van a hangsúly. Ezért a
tanulóknak meg kell ismerkedniük a tudományos feldolgozás alapvető módszereivel.

(Mindenki által elfogadott alapelvek/axiómák, már bizonyított állítások, új sejtések, állítások
megfogalmazása és azok igazolása, a fentiek összegzése, a nyitva maradt kérdések
felsorolása, a következmények elemzése.) A felsorolt célok az alapfokú matematikatanítás
céljaihoz képest minőségi ugrást jelentenek, így fontos, hogy változatos módszertani
megoldásokkal könnyítsük meg.
Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá arra, hogy milyen előnyöket
jelenthet a mindennapi életben, ha valaki jól tud problémákat megoldani. Gazdasági, sport
témájú feladatokkal, geometriai, algebrai szélsőérték-feladattal lehet gyakorlati kérdésekre
optimális megoldásokat keresni.
A felnőtt tanulók esetében fontos az önálló tanulás, otthoni ismeretszerzés, melynek
legfontosabb eszköze napjainkban a számítógép, az internet. Elvárás lehet, hogy egyes
adatoknak, fogalmaknak, ismereteknek könyvtárban, interneten nézzenek utána. Ez a
kutatómunka hozzájárulhat a tanulók digitális kompetenciájának növeléséhez, ugyanúgy, mint
a geometriai és egyéb matematikai programok használata is.
A szakiskolák középiskolája kifejezetten az érettségire felkészítés intenzív időszaka,
ezért a fejlesztésnek kiemelten fontos tényezője az elemző- és összegző képesség alakítása.
Ebben a két évfolyamban áttekintését adjuk a korábbi évek ismereteinek, eljárásainak,
problémamegoldó módszereinek, emellett sok, gyakorlati területen széles körben használható
tudást is közvetítünk. Az érettségi előtt elvárható többféle ismeret együttes alkalmazása. A
sík- és térgeometriai fogalmak és tételek mind a térszemlélet, mind az analógiás gondolkodás
fejlesztése szempontjából lényegesek. A koordináta-geometria elemeinek tanításával a
matematika különböző területeinek összefüggéseit, s így a matematika komplexitását
mutatjuk meg.
Minden témában nagy hangsúllyal ki kell térnünk a gyakorlati alkalmazásokra, az
ismeretek más tantárgyakban és a hétköznapokban való felhasználhatóságára. A statisztikai
kimutatások és az információk kritikus értelmezése, az esetleges manipulációs szándék
felfedeztetése hozzájárul a vállalkozói kompetencia fejlesztéséhez, a helyes döntések
meghozatalához. Gyakran alkalmazhatjuk a digitális technikát az adatok, problémák
gyűjtéséhez, a véletlen jelenségek vizsgálatához. A terület-, felszín-, térfogatszámítás más
tantárgyakban és mindennapjaink gyakorlatában is elengedhetetlen. A sorozatok, kamatos
kamat témakör kiválóan alkalmas a pénzügyi, gazdasági problémákban való jártasság
kialakítására.
A kerettantervek által előírt tartalmak a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeret
kilencven százalékát fedik le. Így pl. az esti tagozaton a heti három, évi 108 órás időkerettel
rendelkező matematika tantárgy kerettanterve tehát évi 11 óra szabad sávot biztosít a tantárgy
óraszámán belül a pedagógusnak, melyet a helyi igényeknek megfelelően a kerettanterven
kívüli tantárgyi tartalommal tölthet meg, de erre is teszünk – nem kötelező ‒ javaslatot.
Az egyes tematikus egységekre javasolt óraszámokat a következő táblázatok
tartalmazzák. A kezdő tanévben 36 tanítási héttel, a végzős évben 31 tanítási héttel kell
számolni. A témakörök órakeretén kívül az éves összóraszámban van még a 10% szabad sáv,
az értékelésre szolgáló órák, illetve az összefoglalást, rendszerezést szolgáló időkeret. 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, a geometria feladatai nagyrészt szöveges
feladatoknak minősülnek, megoldásuk legtöbbször egyenlettel és függvénnyel kapcsolatos.)

Matematika
heti óraszám
éves óraszám
(ebből a tematikai
egységekhez
kötött)
szabad órakeret

11.
Nappali
tagozat
(36 hét)
6

12.
Nappali
tagozat
(32 hét)
6

216
(195)

192
(173)

21

19

A témaköröket tartalmazó táblázatokban a két tanéves ciklus teljes óraszáma szerepel.

11. osztály
(9–10. évfolyam tananyaga)

Tematikai egység

Javaslat

A tanulók teljesítményének a mérése

Órakeret
11 óra

Ez a mérés lehet néhány szokványos órai írásbeli és/vagy egyéni tanulói
vállaláson alapuló kiselőadás, bemutató, akár egy kiscsoportos munka
során egymás értékelésével összekötött önértékelési folyamat, esetleg
hosszabb idő alatt kidolgozott (egy vagy több tanuló által készített)
projektmunka minősítése is. Az éves munka végső minősítése
természetesen tartalmazza a tanuló összes órai teljesítményét is.
Kiemelten kell törekedni a gyakori, azonnali, személyre szóló, szöveges
fejlesztő értékelés megvalósítására.

Tematikai egység

Előzetes tudás

A tantárgyhoz
(műveltségterülethez)
kapcsolható
fejlesztési feladatok

1. Gondolkodási és megismerési módszerek

Órakeret
20 óra
+4 óra

Példák halmazokra, geometriai alapfogalmak, alapszerkesztések.
Halmazba rendezés több szempont alapján. Gyakorlat szövegek
értelmezésében. A matematikai szakkifejezések adott szinthez
illeszkedő ismerete.
A valós számok halmazának ismerete. Kommunikáció,
együttműködés. A matematika épülése, elveinek bemutatása. Igaz és
hamis állítások megkülönböztetése. Halmazok eszközjellegű
használata. Gondolkodás; ismeretek rendszerezési képességének
fejlesztése. Önfejlesztés, önellenőrzés segítése, absztrakciós
képesség, kombinációs készség fejlesztése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Véges és végtelen halmazok. Végtelen számosság szemléletes fogalma. Matematikatörténet:
Cantor.
Annak megértése, hogy csak a véges halmazok elemszáma adható meg természetes számmal.
Részhalmaz. Halmazműveletek: unió, metszet, különbség. Halmazok közötti viszonyok
megjelenítése.
Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű követése. Szöveges
megfogalmazások matematikai modellre fordítása. Elnevezések megtanulása, definíciókra
való emlékezés.
Alaphalmaz és komplementer halmaz.
Annak tudatosítása, hogy alaphalmaz nélkül nincs komplementer halmaz. Halmaz közös elem
nélküli halmazokra bontása jelentőségének belátása.
A megismert számhalmazok: természetes számok, egész számok, racionális számok. A
számírás története.
A megismert számhalmazok áttekintése. Természetes számok, egész számok, racionális
számok elhelyezése halmazábrában, számegyenesen.
Valós számok halmaza. Az intervallum fogalma, fajtái. Irracionális szám létezése.
Annak tudatosítása, hogy az intervallum végtelen halmaz.
Távolsággal megadott ponthalmazok, adott tulajdonságú ponthalmazok (kör, gömb, felező
merőleges, szögfelező, középpárhuzamos).
Ponthalmazok megadása ábrával. Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű
követése (például két feltétellel megadott ponthalmaz).
Logikai műveletek: „nem”, „és”, „vagy”, „ha…, akkor”. (Folyamatosan a 9–12. évfolyamon.)
Matematikai és más jellegű érvelésekben a logikai műveletek felfedezése, megértése, önálló
alkalmazása. A köznyelvi kötőszavak és a matematikai logikában használt kifejezések
jelentéstartalmának összevetése. A hétköznapi, nem tudományos szövegekben található
matematikai információk felfedezése, rendezése a megadott célnak megfelelően. Matematikai
tartalmú (nem tudományos jellegű) szöveg értelmezése.
Szöveges feladatok. (Folyamatos feladat a 9–12. évfolyamon: a szöveg alapján a megfelelő
matematikai modell megalkotása.) Szöveges feladatok értelmezése, megoldási terv készítése,
a feladat megoldása és szöveg alapján történő ellenőrzése. Modellek alkotása a matematikán
belül; matematikán kívüli problémák modellezése. Gondolatmenet lejegyzése (megoldási
terv).
Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű követése (a szövegben előforduló
információk). Figyelem összpontosítása. Problémamegoldó gondolkodás és
szövegfeldolgozás: az indukció és dedukció, a rendszerezés, a következtetés.
A „minden” és a „van olyan” helyes használata. Nyitott mondatok igazsághalmaza, a
szemléltetés módjai. A „minden” és a „van olyan” helyes használata.
Halmazok eszközjellegű használata.
A matematikai bizonyítás. Kísérletezés, módszeres próbálkozás, sejtés, cáfolás (folyamatos
feladat a 9–12. évfolyamokon). Matematikatörténet: Eukleidész.
Kísérletezés, módszeres próbálkozás, sejtés, cáfolás megkülönböztetése. Érvelés, vita. Érvek
és ellenérvek. Ellenpélda szerepe. Mások gondolataival való vitába szállás és a kulturált
vitatkozás. Megosztott figyelem; két, illetve több szempont (pl. a saját és a vitapartner
szempontjának) egyidejű követése.

Állítás és megfordítása. „Akkor és csak akkor” típusú állítások. Az „akkor és csak akkor”
használata. Feltétel és következmény felismerése a „Ha …, akkor …” típusú állítások
esetében.
Korábbi, illetve újabb (saját) állítások, tételek jelentésének elemzése.
Bizonyítás.
Gondolatmenet tagolása. Rendszerezés (érvek logikus sorrendje). Következtetés megítélése
helyessége szerint. A bizonyítás gondolatmenetére, bizonyítási módszerekre való emlékezés.
Kidolgozott bizonyítás gondolatmenetének követése, megértése. Példák a hétköznapokból
helyes és helytelenül megfogalmazott következtetésekre.
Egyszerű kombinatorikai feladatok: leszámlálás, sorba rendezés, gyakorlati problémák.
Kombinatorika a mindennapokban.
Rendszerezés: az esetek összeszámlálásánál minden esetet meg kell találni, de minden esetet
csak egyszer lehet számításba venni. Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű
követése. Esetfelsorolások, diszkusszió (pl. van-e ismétlődés). Sikertelen megoldási kísérlet
után újjal való próbálkozás; a sikertelenség okának feltárása (pl. minden feltételre figyelt-e).
A gráffal kapcsolatos alapfogalmak (csúcs, él, fokszám). Egyszerű hálózat szemléltetése.
Gráfok alkalmazása problémamegoldásban.
Számítógépek egy munkahelyen, elektromos hálózat a lakásban, település úthálózata stb.
szemléltetése gráffal. Gondolatmenet megjelenítése gráffal.
Szabadon választható órakeretből
Gondolkodási és megismerési módszerek 4 óra
 Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok szemléltetése,
halmazműveletek ismerete; számhalmazok ismerete.
 Értsék, és jól használják a matematikai logikában megtanult szakkifejezéseket a
hétköznapi életben.
 Definíció, tétel felismerése, az állítás és a megfordításának felismerése; bizonyítás
gondolatmenetének követése.
 Egyszerű leszámlálási feladatok megoldása, a megoldás gondolatmenetének rögzítése
szóban, írásban.
 Gráffal kapcsolatos alapfogalmak ismerete. Alkalmazzák a gráfokról tanult ismereteiket
gondolatmenet szemléltetésére, probléma megoldására.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Unió, metszet, különbség, komplementer halmaz. Gráf csúcsa, éle, csúcs
fokszáma. Logikai művelet (NEM, ÉS, VAGY. „Ha …, akkor …”).
Feltétel és következmény. Sejtés, bizonyítás, megcáfolás. Ellentmondás.
Faktoriális.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

2. Számtan, algebra

Órakeret
66 óra
+6 óra

Számolás racionális számkörben. Prímszám, összetett szám,
oszthatósági szabályok. Hatványjelölés. Egyszerű algebrai
kifejezések ismerete, zárójel használata. Egyenlet, egyenlet
megoldása. Egyenlőtlenség. Egyszerű szöveg alapján egyenlet
felírása (modell alkotása), megoldása, ellenőrzése.

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban, tapasztalatszerzés.
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez) Problémakezelés és -megoldás. Algebrai kifejezések biztonságos

kapcsolható
fejlesztési feladatok

ismerete, kezelése. Szabályok betartása, tanultak alkalmazása. Elsőés másodfokú egyenletek, egyenletrendszerek megoldási módszerei,
a megoldási módszer önálló kiválasztási képességének kialakítása.
Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a modell
hatókörének vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a valósággal;
ellenőrzés fontossága. A problémához illő számítási mód
kiválasztása, eredmény kerekítése a tartalomnak megfelelően.
Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotás adott
feltételeknek megfelelően; átstrukturálás. Számológép használata.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Számelmélet elemei. A tanult oszthatósági szabályok. Prímtényezős felbontás, legnagyobb
közös osztó, legkisebb közös többszörös. Relatív prímek. Matematikatörténeti és
számelméleti érdekességek (pl. végtelen sok prímszám létezik, tökéletes számok, barátságos
számok, Eukleidész. Mersenne, Euler, Fermat).
A tanult oszthatósági szabályok rendszerezése. Prímtényezős felbontás, legnagyobb közös
osztó, legkisebb közös többszörös meghatározása a felbontás segítségével. Egyszerű
oszthatósági feladatok, szöveges feladatok megoldása. Gondolatmenet követése, egyszerű
gondolatmenet megfordítása. Érvelés.
Hatványozás 0 és negatív egész kitevőre. Permanencia elv.
Fogalmi általánosítás: a korábbi definíció kiterjesztése.
A hatványozás azonosságai.
Korábbi ismeretek felelevenítése, rendszerezés.
Számok abszolút értéke. Egyenértékű definíció (távolsággal adott definícióval).
Különböző számrendszerek. A helyi értékes írásmód lényege. Kettes számrendszer.
Matematikatörténet: Neumann János. A különböző számrendszerek egyenértékűségének
belátása.
Számok normálalakja. Az egyes fogalmak (távolság, idő, terület, tömeg, népesség, pénz, adat
stb.) mennyiségi jellemzőinek kifejezése számokkal, mennyiségi következtetések. Számolás
normálalakkal írásban és számológép segítségével.
A természettudományokban és a társadalomban előforduló nagy és kis mennyiségekkel
történő számolás.
Nevezetes azonosságok: kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás. Számolási
szabályok, zárójelek használata.
Régebbi ismeretek mozgósítása, összeillesztése, felhasználása.
Szöveges számítási feladatok a természettudományokból, a mindennapokból (pl.
százalékszámítás: megtakarítás, kölcsön, áremelés, árleszállítás, bruttó ár és nettó ár, áfa,
jövedelemadó, járulékok, élelmiszerek százalékos összetétele). A növekedés és csökkenés
kifejezése százalékkal („mihez viszonyítunk?”). Gondolatmenet lejegyzése (megoldási terv).
Számológép használata. Az értelmes kerekítés megtalálása.
(a ± b)2, (a ± b)3 polinom alakja, a 2  b 2 szorzat alakja. Azonosság fogalma. Ismeretek
tudatos memorizálása (azonosságok).
Geometria és algebra összekapcsolása az azonosságok igazolásánál.
Egyszerű feladatok polinomok, illetve algebrai törtek közötti műveletekre. Tanult
azonosságok alkalmazása. Algebrai tört értelmezési tartománya. Algebrai kifejezések
egyszerűbb alakra hozása.

Ismeretek felidézése, mozgósítása (pl. szorzattá alakítás, tört egyszerűsítése, bővítése,
műveletek törtekkel).
Egyes változók kifejezése fizikai, kémiai képletekből. A képlet értelmének, jelentőségének
belátása. Helyettesítési érték kiszámítása képlet alapján.
Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása.
Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű követése. Különböző módszerek
alkalmazása ugyanarra a problémára (behelyettesítő módszer, ellentett együtthatók
módszere).
Elsőfokú egyenletre, egyenlőtlenségre, egyenletrendszerre vezető szöveges feladatok.
A mindennapokhoz kapcsolódó problémák matematikai modelljének elkészítése (egyenlet,
egyenlőtlenség, illetve egyenletrendszer felírása); a megoldás ellenőrzése, a gyakorlati feladat
megoldásának összevetése a valósággal (lehetséges-e?).
Egy abszolút értéket tartalmazó egyenletek. x  c  ax  b .
Definíciókra való emlékezés.
A négyzetgyök definíciója. A négyzetgyök azonosságai.
Számológép használata. A négyzetgyök azonosságainak használata konkrét esetekben.
A másodfokú egyenlet megoldása, a megoldóképlet.
Különböző algebrai módszerek alkalmazása ugyanarra a problémára (szorzattá alakítás, teljes
négyzetté kiegészítés). Ismeretek tudatos memorizálása (rendezett másodfokú egyenlet és
megoldóképlet összekapcsolódása). A megoldóképlet biztos használata.
Másodfokú egyenletre vezető gyakorlati problémák, szöveges feladatok.
Matematikai modell (másodfokú egyenlet) megalkotása a szöveg alapján. A megoldás
ellenőrzése, gyakorlati feladat megoldásának összevetése a valósággal (lehetséges-e?).
Gyöktényezős alak. Másodfokú polinom szorzattá alakítása.
Algebrai ismeretek alkalmazása.
Gyökök és együtthatók összefüggései.
Önellenőrzés: egyenlet megoldásának ellenőrzése.
Néhány egyszerű magasabb fokú egyenlet megoldása.
Annak belátása, hogy vannak a matematikában megoldhatatlan problémák.
Egyszerű négyzetgyökös egyenletek.
Megoldások ellenőrzése.

ax  b  cx  d .

Másodfokú egyenletrendszer. A behelyettesítő módszer.
Egyszerű másodfokú egyenletrendszer megoldása. A behelyettesítő módszerrel is megoldható
feladatok. Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű követése.
Egyszerű másodfokú egyenlőtlenségek. ax 2  bx  c  0 (vagy > 0) alakra visszavezethető
egyenlőtlenségek ( a  0 ). Egyszerű másodfokú egyenlőtlenség megoldása. Másodfokú
függvény eszközjellegű használata.
Példák adott alaphalmazon ekvivalens és nem ekvivalens egyenletekre, átalakításokra.
Alaphalmaz, értelmezési tartomány, megoldáshalmaz. Hamis gyök, gyökvesztés.
Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű követése. Halmazok eszközjellegű
használata.
Összefüggés két pozitív szám számtani és mértani közepe között. Gyakorlati példa minimum

és maximum probléma megoldására. Geometria és algebra összekapcsolása az azonosság
igazolásánál. Gondolatmenet megfordítása.
Szabadon választható órakeretből
Számtan, algebra 6 óra
 Egyszerű algebrai kifejezések használata, műveletek algebrai kifejezésekkel; a tanultak
alkalmazása a matematikai problémák megoldásában (pl. modellalkotás szöveg alapján,
egyenletek megoldása, képletek értelmezése); egész kitevőjű hatványok, azonosságok.
 Elsőfokú, másodfokú egyismeretlenes egyenlet megoldása; ilyen egyenletre vezető
szöveges és gyakorlati feladatokhoz egyenletek felírása és azok megoldása, a megoldás
önálló ellenőrzése.
 Elsőfokú és másodfokú (egyszerű) kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása; ilyen
egyenletrendszerre vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz az egyenletrendszer
megadása, megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése.
 Egyismeretlenes egyszerű másodfokú egyenlőtlenség megoldása.
 Az időszak végére elvárható a valós számkör biztos ismerete, e számkörben megismert
műveletek gyakorlati és elvontabb feladatokban való alkalmazása.
 A tanulók képesek a matematikai szöveg értő olvasására, tankönyvek, keresőprogramok
célirányos használatára, szövegekből a lényeg kiemelésére.
Hatvány. Normálalak. Egyenlet. Alaphalmaz, értelmezési tartomány.
Kulcsfogalmak/ Azonosság. Ekvivalens egyenlet. Hamis gyök. Első- és másodfokú
egyenlet, diszkrimináns. Egyenletrendszer. Egyenlőtlenség. Számtani
fogalmak
közép, mértani közép.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez)
kapcsolható
fejlesztési feladatok

3. Összefüggések, függvények, sorozatok

Órakeret
16 óra
+3 óra

Halmazok. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése, olvasása.
Pontok ábrázolása koordináta-rendszerben.
Összefüggések, folyamatok megjelenítése matematikai formában
(függvény-modell), vizsgálat a grafikon alapján. A vizsgálat
szempontjainak kialakítása. Függvénytranszformációk algebrai és
geometriai megjelenítése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

A függvény megadása, elemi tulajdonságai.
Ismeretek tudatos memorizálása (függvénytani alapfogalmak). Alapfogalmak megértése,
konkrét függvények elemzése a grafikonjuk alapján. Időben lejátszódó valós folyamatok
elemzése grafikon alapján. Számítógép használata a függvények vizsgálatára.
A lineáris függvény, lineáris kapcsolatok. A lineáris függvények tulajdonságai. Az egyenes
arányosság. A lineáris függvény grafikonjának meredeksége, ennek jelentése lineáris
kapcsolatokban. Táblázatok készítése adott szabálynak, összefüggésnek megfelelően.
Időben lejátszódó történések megfigyelése, a változás megfogalmazása. Modellek alkotása:
lineáris kapcsolatok felfedezése a hétköznapokban (pl. egységár, a változás sebessége).
Lineáris függvény ábrázolása paraméterei alapján. Számítógép használata a lineáris folyamat
megjelenítésében.
Az abszolútérték-függvény. Az x  ax  b függvény grafikonja, tulajdonságai ( a  0 ).

Ismeretek felidézése (függvénytulajdonságok).
A négyzetgyökfüggvény. Az x  x ( x  0 ) függvény grafikonja, tulajdonságai.
Ismeretek felidézése (függvénytulajdonságok).
a
( ax  0 ) grafikonja, tulajdonságai.
x
Ismeretek felidézése (függvénytulajdonságok).

A fordított arányosság függvénye. x 

Függvények alkalmazása. Valós folyamatok függvénymodelljének megalkotása. A folyamat
elemzése a függvény vizsgálatával, az eredmény összevetése a valósággal. A modell
érvényességének vizsgálata.
Számítógép alkalmazása (pl. függvényrajzoló program).
Egyenlet, egyenletrendszer grafikus megoldása.
Egy adott probléma megoldása két különböző módszerrel. Az algebrai és a grafikus módszer
összevetése. Számítógépes program használata.
Az x  ax 2  bx  c (a  0) másodfokú függvény ábrázolása és tulajdonságai.
Függvénytranszformációk áttekintése az x  a( x  u) 2  v alak segítségével.
Ismeretek felidézése (algebrai ismeretek és függvénytulajdonságok ismerete).
Szabadon választható órakeretből
Összefüggések, függvények, sorozatok 3 óra
 A függvény megadása, a szereplő halmazok ismerete (értelmezési tartomány,
értékkészlet); valós függvény alaptulajdonságainak ismerete.
 A tanult alapfüggvények ismerete (tulajdonságok, grafikon).
 Egyszerű függvénytranszformációk végrehajtása.
 Valós folyamatok elemzése a folyamathoz tartozó függvény grafikonja alapján.
 Függvénymodell készítése lineáris kapcsolatokhoz; a meredekség.
 A tanulók tudják az elemi függvényeket ábrázolni koordináta-rendszerben, és a
legfontosabb függvénytulajdonságokat meghatározni, nemcsak a matematika, hanem a
természettudományos tárgyak megértése miatt, és különböző gyakorlati helyzetek
leírásának érdekében is.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Függvény. Valós függvény. Értelmezési tartomány, értékkészlet,
zérushely, növekedés, fogyás, szélsőértékhely, szélsőérték. Alapfüggvény.
Függvénytranszformáció. Lineáris kapcsolat. Meredekség. Grafikus
megoldás.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

4. Geometria

Órakeret
60 óra
+6 óra

Előzetes tudás

Térelemek, illeszkedés. Sokszögek, háromszögek alaptulajdonságai,
négyszögek csoportosítása; speciális háromszögek és négyszögek
elnevezése, felismerése, alaptulajdonságaik. Alapszerkesztések,
háromszög szerkesztése alapadatokból. Háromszög köré írt kör és
beírt kör szerkesztése. Háromszögek egybevágósága. Kör és gömb,
hasábok, hengerek és gúlák felismerése, alaptulajdonságaik. A
Pitagorasz-tétel ismerete.

A tantárgyhoz
(műveltségterülethez

Tájékozódás a térben. Számítások síkban és térben. A geometriai
transzformációk alkalmazása problémamegoldásban. A szimmetria

) kapcsolható
fejlesztési feladatok

szerepének felismerése a matematikában, a valóságban. A szükséges
és az elégséges feltétel felismerése. Tájékozódás valóságos
viszonyokról térkép és egyéb vázlatok alapján. Összetett számítási
probléma lebontása, számítási terv készítése (megfelelő részlet
kiválasztása, a részletszámítások logikus sorrendbe illesztése). Valós
probléma geometriai modelljének megalkotása, számítások a modell
alapján, az eredmények összevetése a valósággal; a valóságos
tárgyak formájának és a tanult formáknak az összevetése, gyakorlati
számítások (henger, hasáb, kúp, gúla, gömb). Korábbi ismeretek
mozgósítása. Számológép, számítógép használata.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Geometriai alapfogalmak. Térelemek, távolságok és szögek értelmezése. (Folyamatosan a 9–
10. évfolyamon.) Idealizáló absztrakció: pont, egyenes, sík, síkidomok, testek. Vázlat
készítése.
A háromszög nevezetes vonalai, körei. Oldalfelező merőlegesek, belső szögfelezők,
magasságvonalak, középvonalak tulajdonságai. Körülírt kör, beírt kör.
A definíciók és tételek pontos ismerete, alkalmazása.
Konvex sokszögek általános tulajdonságai. Átlók száma, belső szögek összege. Szabályos
sokszög belső szöge. Fogalmak alkotása specializálással: konvex sokszög, szabályos sokszög.
Kör és részei, kör és egyenes. Ív, húr, körcikk, körszelet. Szelő, érintő. Fogalmak pontos
ismerete.
A körív hossza. Egyenes arányosság a középponti szög és a hozzá tartozó körív hossza között
(szemlélet alapján).
Együtt változó mennyiségek összetartozó adatpárjainak vizsgálata.
A körcikk területe. Egyenes arányosság a középponti szög és a hozzá tartozó körcikk területe
között. Együtt változó mennyiségek összetartozó adatpárjainak vizsgálata.
A szög mérése. A szög ívmértéke. Mérés, mérési elvek megismerése. Mértékegységválasztás, mérőszám.
Thalész tétele. A matematika mint kulturális örökség.
Ismeretek tudatos memorizálása. Állítás és megfordításának gyakorlása.
Pitagorasz-tétel alkalmazásai. (Koordináta-geometria előkészítése.)
Ismeretek mozgósítása, rendszerezése problémamegoldás érdekében. Állítás és
megfordításának gyakorlása.
A tengelyes és a középpontos tükrözés, az eltolás, a pont körüli elforgatás. A transzformációk
tulajdonságai. A geometriai vektorfogalom.
A megmaradó és a változó tulajdonságok tudatosítása.
Egybevágóság, szimmetria.
Szimmetria felismerése a matematikában, a művészetekben, a környezetünkben található
tárgyakban.
Szimmetrikus négyszögek. Négyszögek csoportosítása szimmetriáik szerint.
Szabályos sokszögek.
Fogalmak alkotása specializálással.
Egyszerű szerkesztési feladatok.
Szerkesztési eljárások gyakorlása. Szerkesztési terv készítése, ellenőrzés. Megosztott

figyelem; két, illetve több szempont egyidejű követése. Pontos, esztétikus munkára nevelés.
Vektorok összege, két vektor különbsége. Műveleti analógiák (összeadás, kivonás).
Középpontos hasonlóság, hasonlóság. Arányos osztás. A hasonlósági transzformáció.
A megmaradó és a változó tulajdonságok tudatosítása.
Hasonló alakzatok. A megmaradó és a változó tulajdonságok tudatosítása: a megfelelő
szakaszok hosszának aránya állandó, a megfelelő szögek egyenlők, a kerület, a terület, a
felszín és a térfogat változik.
A háromszögek hasonlóságának alapesetei. Szükséges és elégséges feltétel
megkülönböztetése. Ismeretek tudatos memorizálása.
A hasonlóság alkalmazásai. Háromszög súlyvonalai, súlypontja, hasonló síkidomok
kerületének, területének aránya.
Új ismeretek matematikai alkalmazása.
Magasságtétel, befogótétel a derékszögű háromszögben. Két pozitív szám mértani közepe.
Ismeretek tudatos memorizálása, alkalmazása szakaszok hosszának számolásánál, szakaszok
szerkesztésénél.
A hasonlóság gyakorlati alkalmazásai. Távolság, szög, terület a tervrajzon, térképen.
Modellek alkotása a matematikán belül; matematikán kívüli problémák modellezése:
geometriai modell.
Hasonló testek felszínének, térfogatának aránya.
Annak tudatosítása, hogy nem egyformán változik egy test felszíne és térfogata, ha
kicsinyítjük vagy nagyítjuk.
Vektor szorzása valós számmal. Új műveletfogalom kialakítása és gyakorlása.
Vektorok felbontása összetevőkre. Ismeretek mozgósítása új helyzetben. Emlékezés korábbi
információkra.
Bázisvektorok, vektorkoordináták.
Elnevezések, jelek és egyéb megállapodások megjegyzése. Emlékezés definíciókra.
Hegyesszög szinusza, koszinusza, tangense és kotangense.
A Pitagorasz-tétel és a hegyesszög szögfüggvényeinek alkalmazása a derékszögű háromszög
hiányzó adatainak kiszámítására. Távolságok és szögek számítása gyakorlati feladatokban,
síkban és térben.
A valós problémák matematikai (geometriai) modelljének megalkotása, a problémák önálló
megoldása.
Szabadon választható órakeretből
Geometria 6 óra
 Térelemek ismerete; távolság és szög fogalma, mérése.
 Nevezetes ponthalmazok ismerete, szerkesztésük.
 A tanult egybevágósági és hasonlósági transzformációk és ezek tulajdonságainak
ismerete.
 Egybevágó alakzatok, hasonló alakzatok; két egybevágó, illetve két hasonló alakzat több
szempont szerinti összehasonlítása (pl. távolságok, szögek, kerület, terület, térfogat).
 Szimmetria ismerete, használata.
 Háromszögek tulajdonságainak ismerete (alaptulajdonságok, nevezetes vonalak, pontok,
körök).

 Derékszögű háromszögre visszavezethető (gyakorlati) számítások elvégzése Pitagorasztétellel és a hegyesszögek szögfüggvényeivel; magasságtétel és befogótétel ismerete.
 Szimmetrikus négyszögek tulajdonságainak ismerete.
 Vektor fogalmának ismerete; három új művelet ismerete: vektorok összeadása, kivonása,
vektor szorzása valós számmal; vektor felbontása, vektorkoordináták meghatározása adott
bázisrendszerben.
 Kerület, terület, felszín és térfogat szemléletes fogalmának kialakulása, a jellemzők
kiszámítása (képlet alapján); mértékegységek ismerete; valós síkbeli, illetve térbeli
probléma geometriai modelljének megalkotása.
 A geometriai ismeretek bővülésével, a megismert geometriai transzformációk
rendszerezettebb tárgyalása után fejlődött a tanulók dinamikus geometriai szemlélete,
diszkussziós képessége.
 A háromszögekről tanult ismeretek bővülésével a tanulók képesek számítási feladatokat
elvégezni, és ezeket gyakorlati problémák megoldásánál alkalmazni.
 A szerkesztési feladatok során törekednek az igényes, pontos munkavégzésre.
Tér, sík, egyenes, pont. Sokszög. Háromszög, négyszög, speciális
Kulcsfogalmak/ háromszög, speciális négyszög. Belső szög, külső szög, átló. Kerület,
terület. Egybevágó, hasonló. Szimmetria. Arány. Vektor, vektorművelet.
fogalmak
Szinusz, koszinusz, tangens, kotangens.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

5. Valószínűség, statisztika

Órakeret
10 óra
+2 óra

Valószínűségi kísérletek elvégzése, elemzése. Táblázatok,
diagramok olvasása. Százalékszámítás.

A valószínűség fogalmának mélyítése: ismeretek rendszerezése,
tapasztalatszerzés újabb kísérletekkel, a kísérletek kiértékelése
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez) (relatív gyakoriság, eloszlás), következtetések. Diagram,
vonaldiagram, oszlopdiagram, kördiagram készítése, olvasása.
kapcsolható
fejlesztési feladatok Táblázat értelmezése, készítése. Számítógép használata az adatok
rendezésében, értékelésében, ábrázolásában.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Statisztikai adatok és ábrázolásuk (gyakoriság, relatív gyakoriság, eloszlás, kördiagram,
oszlopdiagram, vonaldiagram).
Adatok jegyzése, rendezése, ábrázolása. Együtt változó mennyiségek összetartozó
adatpárjainak jegyzése.
Diagramok, táblázatok olvasása, készítése.
Grafikai szervezők összevetése más formátumú dokumentumokkal, következtetések levonása
írott, ábrázolt és számszerű információ összekapcsolásával.
Számítógép használata.
Adathalmazok jellemzői: átlag, medián, módusz.
A statisztikai mutatók nyújtotta információk helyes értelmezése.
Nagy adathalmaz vizsgálata kevés statisztikai jellemzővel: előnyök és hátrányok.
Véletlen esemény és bekövetkezésének esélye, valószínűsége.
A véletlen esemény szimmetria alapján, logikai úton vagy kísérleti úton megadható,

megbecsülhető esélye, valószínűsége.
Szabadon választható órakeretből
Valószínűség, statisztika 2 óra
 Adathalmaz rendezése megadott szempontok szerint, adat gyakoriságának és relatív
gyakoriságának kiszámítása.
 Táblázat olvasása és készítése; diagramok olvasása és készítése.
 Adathalmaz móduszának, mediánjának, átlagának értelmezése, meghatározása.
 Véletlen esemény, biztos esemény, lehetetlen esemény, véletlen kísérlet,
esély/valószínűség fogalmak ismerete, használata.
 Nagyszámú véletlen kísérlet kiértékelése, az előzetesen „jósolt” esélyek és a relatív
gyakoriságok összevetése.
A valószínűség-számítási, statisztikai feladatok megoldása során a diákok rendszerező
képessége fejlődött. A tanulók képesek adatsokaságot jellemezni, ábrákról adatsokaság
jellemzőit leolvasni. Szisztematikus esetszámlálással meg tudják határozni egy adott esemény
bekövetkezésének esélyét.
Adat. Diagram, táblázat. Módusz, medián, átlag. Véletlen kísérlet. Biztos
Kulcsfogalmak/
esemény, lehetetlen esemény. Gyakoriság, relatív gyakoriság, esély,
fogalmak
valószínűség.
Tematikai egység

Javaslat

A tananyag rendszerezése

Órakeret
12 óra

A kezdő évben év elején, egyébként minden tanév végén szükség van
annak rövid összefoglalására, miről is szól, milyen témakörökkel
foglalkozik a matematika, ill. milyen elemeivel ismerkedhettek meg az
elmúlt tanulási szakaszban. Mivel itt az iskolába járók fő célja az
érettségi vizsga (kisebb arányban várható felsőfokú továbbtanulás),
hangsúlyozni kell, mely ismeretek, módszerek tartoznak a legfontosabb
érettségi követelmények közé. (Ez a felnőtt tanulóknál sokkal jobban,
célirányosabban megvalósítható, mint a tanköteles korúak tanítása
során.)

12. osztály
(11–12. évfolyam tananyaga)

Tematikai egység

Javaslat

A tanulók teljesítményének mérése

Órakeret
8 óra

Lehet néhány szokványos órai írásbeli és/vagy egyéni tanulói
vállaláson alapuló kiselőadás, bemutató, akár egy kiscsoportos munka
során egymás értékelésével összekötött önértékelési folyamat, esetleg
hosszabb idő alatt kidolgozott (egy vagy több tanuló által készített)
projektmunka minősítése is. Kiemelten kell törekedni a gyakori,
azonnali, személyre szóló, szöveges fejlesztő értékelés megvalósítására.
Az éves munka végső minősítése természetesen tartalmazza a tanuló
összes órai teljesítményét is. Az érettségi előtt ajánlott a
vizsgafeladatok formáját, tematikáját kipróbálni, hosszabb kidolgozási
idejű komplex feladatsort is kiadni.
Órakeret
10 óra
+2 óra

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Gondolkodási és megismerési módszerek

Előzetes tudás

Sorbarendezési, leszámlálási problémák megoldása. Gráffal
kapcsolatos alapfogalmak.

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. Mintavétel céljának,
A tantárgyhoz
értelmének megértése. Gráfokkal kapcsolatos ismeretek
(műveltségterülethez)
alkalmazása, bővítése, konkrét példák alapján gráfokkal kapcsolatos
kapcsolható
állítások megfogalmazása. A modellhasználati, modellalkotási
fejlesztési feladatok
képesség fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Vegyes kombinatorikai feladatok, kiválasztási feladatok. A kombinatorika alkalmazása
egyszerű geometriai feladatokban. Mintavétel visszatevés nélkül és visszatevéssel.
Matematikatörténet: Erdős Pál.
Modell alkotása valós problémához: kombinatorikai modell.
Binomiális együtthatók. Jelek szerepe, alkotása, használata: célszerű jelölés megválasztásának
jelentősége a matematikában.
Gráfelméleti alapfogalmak, alkalmazásuk. Fokszámösszeg és az élek száma közötti
összefüggés. Matematikatörténet: Euler.
Modell alkotása valós problémához: gráfmodell. Megfelelő, a problémát jól tükröző ábra
készítése.
Szabadon felhasználható órakeretből
Gondolkodási és megismerési módszerek 2 óra
– A kombinatorikai problémához illő módszer önálló megválasztása.
– A gráfok eszközjellegű használata problémamegoldásban.
– 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.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Gráf. Mintavétel visszatevéssel, visszatevés nélkül.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

2. Számtan, algebra

Órakeret
17 óra
+3 óra

Hatvány fogalma egész kitevőre, hatványozás azonosságai.
Egyenlet, egyenlőtlenség megoldása. Ekvivalens egyenlet fogalma.

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: valós problémák
megoldása megfelelő modell választásával. A matematika
A tantárgyhoz
alkalmazása más tudományokban. Ismeretek rendszerezése,
(műveltségterülethez)
alkalmazása. A matematika épülésének elvei: létező fogalom
kapcsolható
újraértelmezése, kiterjesztése. A fogalmak kiterjesztése
fejlesztési feladatok
követelményeinek megértése. Függvénytulajdonság alkalmazása
egyenlet megoldásánál (pl. szigorú monotonitás).
Ismeretek/fejlesztési követelmények
n-edik gyök. A négyzetgyök fogalmának általánosítása.
A matematika belső fejlődésének felismerése, új fogalmak alkotása.
Hatványozás pozitív alap és racionális kitevő esetén.
Fogalmak módosítása újabb tapasztalatok, ismeretek alapján. A hatványfogalom célszerű
kiterjesztése, permanenciaelv alkalmazása.
Hatványozás azonosságainak alkalmazása. Példák az azonosságok érvényben maradására.
Ismeretek tudatos memorizálása. Ismeretek mozgósítása.
A definíciók és a hatványozás azonosságainak közvetlen alkalmazásával megoldható
exponenciális egyenletek.
Modellek alkotása (algebrai modell): exponenciális egyenletre vezető valós problémák
(például: befektetés, hitel, értékcsökkenés, népesség alakulása, radioaktivitás).
A logaritmus értelmezése.
Korábbi ismeretek felidézése (hatvány fogalma).
Zsebszámológép használata, táblázat használata. Annak felismerése, hogy a technika
fejlődésének alapja a matematikai tudás.
A logaritmus azonosságai. A hatványozás és a logaritmus kapcsolatának felismerése.
A definíciók és a logaritmus azonosságainak közvetlen alkalmazásával megoldható
logaritmusos egyenletek. Modellek alkotása (algebrai modell): logaritmus alkalmazásával
megoldható egyszerű exponenciális egyenletek; ilyen egyenletre vezető valós problémák
(például: befektetés, hitel, értékcsökkenés, népesség alakulása, radioaktivitás).
Szabadon felhasználható órakeretből

Számtan, algebra 3 óra
– 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.
Kulcsfogalmak/fogalmak n-edik gyök. Racionális kitevőjű hatvány. Exponenciális
növekedés, csökkenés. Logaritmus.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

3. Összefüggések, függvények, sorozatok

Órakeret
21 óra
+5 óra

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

A folyamatok elemzése a függvényelemzés módszerével.
Tájékozódás az időben: lineáris folyamat, exponenciális folyamat. A
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez) matematika és a valóság: matematikai modellek készítése,
vizsgálata. Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások
kapcsolható
fejlesztési feladatok adott feltételeknek megfelelően. Sorozat vizsgálata; rekurzió,
képletek értelmezése. Ismerethordozók használata.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Szögfüggvények kiterjesztése, trigonometrikus alapfüggvények (sin, cos, tg).
A kiterjesztés szükségességének, alapgondolatának megértése. Időtől függő periodikus
jelenségek kezelése.
A trigonometrikus függvények transzformációi: f (x )  c , f (x  c) ; cf (x ) ; f (cx) .
Tudatos megfigyelés a változó szempontok és feltételek szerint.
Az exponenciális függvények. Permanenciaelv alkalmazása.
Exponenciális folyamatok a természetben és a társadalomban.
Modellek alkotása (függvénymodell): a lineáris és az exponenciális növekedés/csökkenés
matematikai modelljének összevetése konkrét, valós problémákban (például: népesség,
energiafelhasználás, járványok stb.).
A logaritmusfüggvények vizsgálata. Logaritmus alapfüggvények grafikonja, jellemzésük.
A logaritmusfüggvény mint az exponenciális függvény inverze. Függvénynek és inverzének a
grafikonja a koordináta-rendszerben.
A számsorozat fogalma. A függvény értelmezési tartománya a pozitív egész számok halmaza.
Matematikatörténet: Fibonacci.
Sorozat megadása rekurzióval és képlettel.
Számtani sorozat, az n. tag, az első n tag összege. Matematikatörténet: Gauss.

A sorozat felismerése, a megfelelő képletek használata problémamegoldás során.
Mértani sorozat, az n. tag, az első n tag összege. A sorozat felismerése, a megfelelő képletek
használata problémamegoldás során.
A számtani sorozat mint lineáris függvény és a mértani sorozat mint exponenciális függvény
összehasonlítása.
Kamatoskamat-számítás. Modellek alkotása: befektetés és hitel; különböző feltételekkel
meghirdetett befektetések és hitelek vizsgálata; a hitel költségei, a törlesztés módjai.
Korábbi ismeretek mozgósítása (pl. százalékszámítás).
A szövegbe többszörösen beágyazott, közvetett módon megfogalmazott információk és
kategóriák azonosítása.
Szabadon felhasználható órakeretből
Összefüggések, függvények, sorozatok 5 óra
– 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.
Kulcsfogalmak/ Szinuszfüggvény, koszinuszfüggvény, tangensfüggvény. Exponenciális
függvény, logaritmusfüggvény. Exponenciális folyamat. Számsorozat.
fogalmak
Rekurzió. Számtani sorozat, mértani sorozat.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

4. Geometria

Órakeret
45 óra
+5 óra

Sokszögekkel, körrel kapcsolatos ismeretek. Ponthalmazok,
nevezetes ponthalmazok ismerete. Háromszög nevezetes vonalai,
pontjai, körei. Háromszögekre, speciális háromszögekre vonatkozó
tételek. Egybevágóság, hasonlóság, szimmetria. Hegyesszögek
szögfüggvényei. Ekvivalens egyenlet. Elsőfokú és másodfokú
egyenlet, kétismeretlenes egyenletrendszer algebrai megoldása.
Alapszerkesztések, egyszerű szerkesztési feladatok körrel,
háromszöggel kapcsolatosan. Vektorok, vektorműveletek. Hasáb,
henger, gúla, kúp, gömb felismerése. Felszín, térfogat szemléletes
fogalma. Poliéder felszíne. Számológép (számítógép) használata.

Tájékozódás a térben. Tájékozódás a világ mennyiségi
A tantárgyhoz
viszonyaiban: távolságok, szögek, terület, kerület, felszín és térfogat
(műveltségterülethez)
kiszámítása. A matematika két területének (geometria és algebra)
kapcsolható
összekapcsolása: koordináta-geometria. Emlékezés, korábbi
fejlesztési feladatok
ismeretek rendszerezése, alkalmazása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Szinusztétel, koszinusztétel.
Általános eset, különleges eset viszonya (a derékszögű háromszög és a két tétel).
Síkidomok kerületének és területének számítása.
Ismeretek alkalmazása.

Pitagoraszi összefüggés egy szög szinusza és koszinusza között. Összefüggés a szög és a
mellékszöge szinusza, illetve koszinusza között. A tangens kifejezése a szinusz és a
koszinusz hányadosaként.
A trigonometrikus azonosságok megértése, használata. Függvénytáblázat alkalmazása
feladatok megoldásában.
Egyszerű trigonometrikus egyenletek. Trigonometrikus egyenletre vezető, háromszöggel
kapcsolatos valós problémák. Azonosság alkalmazását igénylő egyszerű trigonometrikus
egyenlet.
A problémához hasonló egyszerű probléma keresése.
Két vektor skaláris szorzata. A skaláris szorzat tulajdonságai. Két vektor merőlegességének
szükséges és elégséges feltétele.
A művelet újszerűségének felfedezése. A szükséges és az elégséges feltétel felismerése,
megkülönböztetése.
Helyvektor.
Emlékezés: jelek, jelölések, megállapodások.
Műveletek koordinátáikkal adott vektorokkal. Vektorok és rendezett számpárok közötti
megfeleltetés.
A vektor fogalmának bővítése (algebrai vektorfogalom). Sík és tér: a dimenzió szemléletes
fogalmának fejlesztése.
A helyvektor koordinátái. Szakasz felezőpontjának, harmadoló pontjának, a háromszög
súlypontjának koordinátái.
Képletek értelmezése, alkalmazása.
Két pont távolsága, a szakasz hossza.
Képletek értelmezése, alkalmazása.
A kör egyenlete.
Geometria és algebra összekapcsolása.
Az egyenes különböző megadási módjai. Az irányvektor, a normálvektor, az iránytangens.
Iránytangens és az egyenes meredeksége.
A merőlegesség megfogalmazása skaláris szorzattal.
Geometriai ismeretek felelevenítése, megfogalmazása algebrai alakban.
Az egyenes egyenlete. Két egyenes párhuzamosságának, merőlegességének feltétele.
Az egyenest jellemző adatok, a közöttük felfedezhető összefüggések értése, használata.
Két egyenes metszéspontja. Kör és egyenes kölcsönös helyzete.
Geometriai probléma megoldása algebrai eszközökkel. Ismeretek mozgósítása, alkalmazása
(elsőfokú, illetve másodfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása).
A kör adott pontjában húzott érintője.
A geometriai fogalmak megjelenítése algebrai formában.
A koordinátageometriai ismeretek alkalmazása egyszerű síkgeometriai feladatok
megoldásában.
Geometriai problémák megoldása algebrai eszközökkel. Geometriai problémák számítógépes
megjelenítése.
Mértani testek csoportosítása. Hengerszerű testek (hasábok és hengerek), kúpszerű testek
(gúlák és kúpok), csonka testek (csonka gúla, csonka kúp). Gömb.

A problémához illeszkedő vázlatos ábra alkotása; síkmetszet elképzelése, ábrázolása.
Fogalomalkotás közös tulajdonság szerint (hengerszerű, kúpszerű testek, poliéderek).
A tanult testek felszínének, térfogatának kiszámítása. Gyakorlati feladatok.
A valós problémákhoz modell alkotása: geometriai modell. Ismeretek megfelelő
csoportosítása.
Szabadon felhasználható órakeretből
Geometria 5 óra
– 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.
Kulcsfogalmak/ Valós szám szinusza, koszinusza, tangense. Bázisrendszer, helyvektor.
Skaláris szorzat. Ponthalmaz egyenlete; kétismeretlenes egyenletnek
fogalmak
megfelelő ponthalmaz. Felszín, térfogat.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

A tantárgyhoz
(műveltségterülethez)
kapcsolható
fejlesztési feladatok

5. Valószínűség, statisztika

Órakeret
19 óra
+4 óra

A statisztika alapfogalmai. Adathalmaz statisztikai jellemzői,
adathalmaz ábrázolása. Táblázatok kezelése. A véletlen esemény
fogalma, a véletlen kísérlet fogalma. Gyakoriság, relatív gyakoriság.
Esély és valószínűség hétköznapi fogalma. Kombinatorikai
ismeretek.
Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. Műveletek
értelmezése az események között. Matematikai elvonatkoztatás: a
valószínűség matematikai fogalmának fejlesztése. Véletlen
mintavétel módszerei jelentőségének megértése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Eseményekkel végzett műveletek. Példák események összegére, szorzatára, komplementer
eseményre, egymást kizáró eseményekre. Elemi események. Események előállítása elemi
események összegeként. Példák független és nem független eseményekre.
A matematika különböző területei közötti kapcsolatok tudatosítása. Logikai műveletek,
halmazműveletek és események közötti műveletek összekapcsolása.
Véletlen esemény, valószínűség. A valószínűség matematikai definíciójának bemutatása
példákon keresztül.
A véletlen kísérletekből számított relatív gyakoriság és a valószínűség kapcsolata.
A valószínűség klasszikus modellje.
A modell és a valóság kapcsolata.
Egyszerű valószínűség-számítási problémák.

Ismeretek mozgósítása, tanult kombinatorikai módszerek alkalmazása.
Statisztikai mintavétel. Valószínűségek visszatevéses mintavétel esetén. Visszatevés nélküli
mintavétel.
Modell alkotása (valószínűségi modell): a mintavételi eljárás lényege.
Adathalmazok jellemzői: átlag, medián, módusz, terjedelem, szórás. Nagy adathalmazok
jellemzése statisztikai mutatókkal. A statisztikai kimutatások és a valóság: az információk
kritikus értelmezése. Közvélemény-kutatás, minőség-ellenőrzés, egyéb gyakorlati
alkalmazások elemzése.
Számológép/számítógép használata statisztikai mutatók kiszámítására.
Szabadon felhasználható órakeretből
Valószínűség, statisztika 4 óra
– 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.
Kulcsfogalmak/ A valószínűség matematikai fogalma. Klasszikus valószínűség-számítási
fogalmak
modell. Szórás.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Rendszerező összefoglalás

Órakeret
48 óra

A középiskolai matematika anyaga. (Az utolsó félévben legalább 40
óra időkeretben.)

A matematika épülésének elvei: ismeretek rendszerezése,
alkalmazása. Motiválás. Emlékezés. Önismeret, önértékelés,
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez) reflektálás, önszabályozás. Alkotás és kreativitás: alkotás
öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott feltételeknek
kapcsolható
fejlesztési feladatok megfelelően; átstrukturálás.
Hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Gondolkodási és megismerési módszerek
Halmazok. Ponthalmazok és számhalmazok. Valós számok halmaza és részhalmazai. A
problémának megfelelő szemléltetés kiválasztása (Venn-diagram, számegyenes, koordinátarendszer).
Állítások logikai értéke. Logikai műveletek.
Szövegértés. A szövegben található információk összegyűjtése, rendszerezése.
A halmazelméleti és a logikai ismeretek kapcsolata. Halmazok eszközjellegű használata.
Definíció és tétel. A tétel bizonyítása. A tétel megfordítása. Emlékezés a tanult definíciókra
és tételekre, alkalmazásuk önálló problémamegoldás során.

Bizonyítási módszerek. Direkt és indirekt bizonyítás közötti különbség megértése. Néhány
tipikusan hibás következtetés bemutatása, elemzése.
Kombinatorika: leszámlálási feladatok. Egyszerű feladatok megoldása gráfokkal. Sorba
rendezési és kiválasztási problémák felismerése. Gondolatmenet szemléltetése gráffal.
Műveletek értelmezése és műveleti tulajdonságok. Absztrakt fogalom és annak konkrét
megjelenései: valós számok halmazán értelmezett műveletek, halmazműveletek, logikai
műveletek, műveletek vektorokkal, műveletek vektorral és valós számmal, műveletek
eseményekkel.
Számtan, algebra
Gyakorlati számítások. Kerekítés, közelítő érték, becslés. Számológép használata, értelmes
kerekítés.
Egyenletek és egyenlőtlenségek. Megoldások az alaphalmaz, értelmezési tartomány,
megoldáshalmaz megfelelő kezelésével.
Algebrai azonosságok, hatványozás azonosságai, logaritmus azonosságai, trigonometrikus
azonosságok. Az azonosságok szerepének ismerete, használatuk. Matematikai fogalmak
fejlődésének bemutatása, pl. a hatvány, illetve a szögfüggvények példáján.
Egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása. Algebrai megoldás, grafikus megoldás.
Ekvivalens egyenletek, ekvivalens átalakítások. A megoldások ellenőrzése. Adott
egyenlethez illő megoldási módszer önálló kiválasztása. Az önellenőrzésre való képesség.
Önfegyelem fejlesztése: sikertelen megoldási kísérlet után újjal való próbálkozás.
Első- és másodfokú egyenlet és egyenlőtlenség. Négyzetgyökös egyenletek. Abszolút értéket
tartalmazó egyenletek. Egyszerű exponenciális, logaritmikus és trigonometrikus egyenletek.
Tanult egyenlettípusok és egyenlőtlenségtípusok önálló megoldása.
Elsőfokú és egyszerű másodfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása. A tanult
megoldási módszerek biztos alkalmazása.
Egyenletekre, egyenlőtlenségekre vezető gyakorlati életből vett és szöveges feladatok.
Matematikai modell (egyenlet, egyenlőtlenség) megalkotása, vizsgálatok a modellben,
ellenőrzés.
Összefüggések, függvények, sorozatok
A függvény megadása. A függvények tulajdonságai. Értelmezési tartomány, értékkészlet,
zérushely, szélsőérték, monotonitás, periodicitás, paritás fogalmak alkalmazása konkrét
feladatokban. Az alapfüggvények ábrázolása és tulajdonságai.
A tanult alapfüggvények ismerete.
Függvénytranszformációk: f (x )  c , f (x  c) ; cf (x ) ; f (cx) . Eltolás, nyújtás és összenyomás a
tengelyre merőlegesen.
Kapcsolat a matematika két területe között: függvénytranszformációk és geometriai
transzformációk.
Függvényvizsgálat a tanult szempontok szerint.
Függvények használata valós folyamatok elemzésében. Függvény alkalmazása matematikai
modell készítésében.
Geometria

Geometriai alapfogalmak, ponthalmazok.
Térelemek kölcsönös helyzete, távolsága, szöge. Távolságok és szögek kiszámítása. Valós
problémában a megfelelő geometriai fogalom felismerése, alkalmazása.
Geometriai transzformációk. Távolságok és szögek vizsgálata a transzformációknál.
Egybevágóság, hasonlóság. Szimmetriák. Szerepük felfedezése művészetekben, játékokban,
gyakorlati jelenségekben.
Háromszögekre vonatkozó tételek és alkalmazásuk. A háromszög nevezetes vonalai, pontjai
és körei. Összefüggések a háromszög oldalai, oldalai és szögei között. A derékszögű
háromszög oldalai, oldalai és szögei közötti összefüggések. A problémának megfelelő
összefüggések felismerése, alkalmazása.
Négyszögekre vonatkozó tételek és alkalmazásuk. Négyszögek csoportosítása különböző
szempontok szerint. Szimmetrikus négyszögek tulajdonságai.
Körre vonatkozó tételek és alkalmazásuk. Számítási feladatok.
Vektorok, vektorok koordinátái. Bázisrendszer.
Vektorok alkalmazásai.
Egyenes egyenlete. Kör egyenlete. Két alakzat közös pontja. Geometria és algebra
összekapcsolása.
Valószínűség-számítás, statisztika
Diagramok. Statisztikai mutatók: módusz, medián, átlag, szórás. Adathalmazok jellemzése
önállóan választott mutatók segítségével. A reprezentatív minta jelentőségének megértése.
Gyakoriság, relatív gyakoriság. Véletlen esemény valószínűsége. A valószínűség kiszámítása
a klasszikus modell alapján. A véletlen törvényszerűségei. A valószínűség és a statisztika
törvényei érvényesülésének felfedezése a termelésben, a pénzügyi folyamatokban, a
társadalmi folyamatokban.
Következtetés. Definíció. Tétel. Bizonyítás. Halmaz, alaphalmaz,
igazsághalmaz, megoldáshalmaz. Függvény/transzformáció. Értelmezési
Kulcsfogalmak/ tartomány. Művelet, műveleti tulajdonság. Egyenlet, azonosság,
egyenletrendszer, egyenlőtlenség. Ekvivalencia. Ellenőrzés. Véletlen,
fogalmak
valószínűség. Adat, statisztikai mutató. Térelem, mennyiségi jellemző
(távolság, szög, kerület, terület, felszín, térfogat). Matematikai modell.

Tematikai egység

Javaslat

A tananyag rendszerezése

Órakeret
5 óra

A kezdő évben év elején, egyébként minden tanév végén szükség van
annak rövid összefoglalására, miről is szól, milyen témakörökkel
foglalkozik a matematika, ill. milyen elemeivel ismerkedhettek meg az
elmúlt tanulási szakaszban. Mivel itt az iskolába járók fő célja az
érettségi vizsga (kisebb arányban várható felsőfokú továbbtanulás),
hangsúlyozni kell, mely ismeretek, módszerek tartoznak a legfontosabb
érettségi követelmények közé. (Ez a felnőtt tanulóknál sokkal jobban,
célirányosabban megvalósítható, mint a tanköteles korúak tanítása
során.)

Tananyag szerkezet
11. osztály
(9-10. évfolyam tananyaga)

Tananyag
A tanulók teljesítményének mérése
I.
Gondolkodási és megismerési módszerek
Kombinatorika, halmazok,logika,
gráfelméleti alapfogalmak
II. Számtan, Algebra
Algebra és számelmélet,
Hatványozás, négyzetgyök
Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek
III. Összefüggések, függvények, sorozatok
Függvények
IV. Geometria
Háromszögek, négyszögek, sokszögek
Egybevágósági és hasonlósági transzformációk
Szögfüggvények
V. Valószínűség és statisztika
Statisztika, valószínűség számítás
A tananyag rendszerezése
összesen

óraszám
11 óra
20 óra+4 óra

66 óra+6 óra
16 óra+3 óra
19+5=24 óra
60 óra+6 óra
10 óra+2 óra
12 óra
216 óra

12. osztály
(11-12. évfolyam tananyaga)

Tananyag
A tanulók teljesítményének mérése
I.
Gondolkodási és megismerési módszerek
Kombinatorika, Gráfelmélet
II. Számtan, Algebra
n-edik gyök, logaritmus,
exponenciális és logaritmikus egyenletek
egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek
III. Összefüggések, függvények, sorozatok
Exponenciális, logaritmus és trigonometrikus függvények
Számsorozatok
IV. Geometria
Trigonometria, Koordinátageometria, Térgeometria
V.
Valószínűség és statisztika
Statisztika, valószínűség számítás
Rendszerező összefoglalás
A tananyag rendszerezése
összesen

óraszám
8 óra
9 óra+2 óra
17 óra+3 óra
egyenletrendszerek
21 óra+5 óra
45 óra+5 óra
19 óra+4 óra
48 óra
6 óra
192 óra

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK
Célok és feladatok
A középiskolai történelemtanítás céljai és feladatai az általános iskolában kialakított
képességekre, ismeretekre épülnek.
A történelmi tanulmányoknak jelentős szerepük van a személyiségfejlesztésben. A
történelmi források, események értelmezése olyan kompetenciák kialakulását teszik lehetővé,
amelyek által az egyén mint társas lény és állampolgár megtalálhatja helyét a társadalomban.
A múltból a jelenbe vezető kérdések megismerése segít a jelenkor politikai, gazdasági,
társadalmi jelenségeinek megértésében. A történelem és a hozzá kapcsolódó
műveltségterületek e célok eléréséhez a szükséges tartalmat közvetítik.
A történelmi oktatás meghatározó célja, hogy a hallgatók tudása ne szűköljön le
pusztán a tények ismeretére, hanem problémaérzékenységgel, a tudás bővítésének igényével,
az önálló tanulási, tájékozódási módszerek ismeretével is együtt járjon. Csak így alakulhat ki
az iskolai tanulmányokon túlmutató pozitív viszony a társadalomtudományokhoz. A
történelem eseményei és a személyiségek tettei, a művelődéstörténet megismertetése közben
mód nyílik az egyes korokban érvényre jutó értékrendek vizsgálatára, az erkölcsi kategóriák
változásának, érvényesülésének vagy kiüresedésének bemutatására. A történelem
megismerésében növekvő szerepet kell kapnia a média modern eszközeinek.
A múlt sorskérdéseiben mai életünk problémái is megjelenhetnek. Elemzésük,
megértésük megerősítheti az egyént a társadalomért, a kisebb közösségekért, az önmagáért
vállalt felelős magatartásban. Mindennek feltétele olyan kritikai szemléletmód kialakítása,
amelynek segítségével a jelenben és a múltban is képes az összefüggések, az alternatívák
meglátására és értékelésére.
Fejlesztési követelmények
A középiskolai történelemtanítás a forráskezelés készségeinek fejlesztésében túllép az
általános iskolai szinten. A középiskolai tanulmányok végére a hallgatóknak ismerniük kell a
különböző források kezelésének, elemzésének szabályait, a tudományos anyaggyűjtés
alapelemeit. Feltétlen elérendő az alapvető tájékozódás készsége könyvtárakban,
kézikönyvekben, lexikonokban, atlaszokban, ismeretterjesztő folyóiratokban.
A történelmi-társadalmi jelenségek ok-okozati viszonyai mindig összetettek. A
hallgatóknak okok és következmények bonyolult hálójában kell értelmezniük és bemutatniuk
az egyének és csoportok indítékait, választási lehetőségeit és kényszereit is. Mindennek
feltétele az adott történelmi-társadalmi helyzet lényeges és lényegtelen jelenségeinek
elhatárolása. A történelemtanítás reális képet alakítson ki a hallgatókban az egyének és
csoportok szerepéről az események alakulásában.
Az ismeretszerzési és feldolgozási képességek formálása elválaszthatatlan a
kifejezőképességek fejlesztésétől. A történelmi tanulmányaik során a hallgatóknak el kell
jutniuk az események elbeszélésétől, az elsődleges és másodlagos források tartalmi
ismertetésétől, gondolatmenetük adatokkal együtt történő felidézésétől a beszámolók és
kiselőadások megtartásáig; a problémafelvetés, magyarázat, következtetés, érvelés szóbeli
formáinak gyakorlati alkalmazásáig; megfelelően használva a történelem és a társtudományok
legfontosabb fogalmait és kifejezéseit.
Fontos feladat az időben való tájékozódás képességének és készségének fejlesztése.
Bármelyik történelmi esemény megismeréséről is van szó, a megértés alapvető feltétele, hogy

a hallgatók egységben lássák a topográfiai és a kronológiai adatokat. A hallgatóknak tudniuk
kell az események alapvető sorrendjét, fel kell ismerniük az egy időben zajló fontosabb
eseményeket. Tudniuk kell a legfontosabb évszámokat. Nem okozhat nehézséget számukra az
egyszerű kronológiai táblázatok elkészítése.
Fontos a történelmi térben való tájékozódás képességeinek továbbfejlesztése is, a
történelmi térképek olvasása, az egyszerűbb térképvázlat önálló megrajzolása. A legfontosabb
történelmi helyeket el kell helyezniük vaktérképen is. Képessé kell válniuk a történelmi és
földrajzi térképek összekapcsolására, a történelem eseményeinek és a természeti feltételek
viszonyának érzékeltetésére. Mindezek gyakorlása során alkalmat kell teremteni az ökológiai
szemléletmód kialakítására is a történelmi jelenségek értelmezésében.
Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek
heti óraszám
éves óraszám
(ebből a tematikai
egységekhez
kötött)
szabad órakeret

11.
Nappali
tagozat
(36 hét)
4

12.
Nappali
tagozat
(32 hét)
5

144
(130)

155
(140)

14

15

A témaköröket tartalmazó táblázatokban a két tanéves ciklus teljes óraszáma szerepel.
11. évfolyam

Tematikai egység
Javaslat
Tematikai egység
Előzetes tudás

A tantárgyhoz
(műveltségterülethez)
kapcsolható fejlesztési
feladatok a tanévben

A tanulók teljesítményének a mérése

Órakeret
1 óra

A tanulók előzetes tudásának azonosítása
Órakeret
18 óra
A tanulók általános iskolai (vagy egyéb iskolákban szerzett)
tudásának az azonosítása
Ismeretszerzési és feldolgozási képességek
A forrásokban és feldolgozásokban található információk
gyűjtése. Azonos eseményről, jelenségről készült különböző
forrásrészletek összehasonlítása. Különböző típusú források
elemzése, ellentétes felfogású forrásrészletek
összehasonlítása, értelmezése, feldolgozása.
A forrásokban fellelhető leegyszerűsítő vélemények kritikus
értelmezése tanári rávezetéssel. A filmek, filmhíradók
értelmezése. A média forrásértékének, jellegének
felismerése, elemzése. Nemzetközi szerződések, szövetségi
megállapodások, nemzetközi szervezetek alapokmányainak
elemzése. A történelem tárgyi emlékeinek felismerése,
értelmezése élőszóban vagy írásban. Eltérő álláspontok
Az őskor és az ókor története

felismerése megadott történelmi források és tudományos
feldolgozások szövegében; az eltérések okainak vizsgálata. A
változás történeti jellegének értelmezése meghatározott
korszakban. A történelem jelentős személyiségei életútjának
bemutatása. Kiemelkedő történelmi személyiségek
döntéseinek értékelése. A változás felismerése a
történelemben: konkrét történelmi példák elemzése, okok,
összefüggések keresése.
Történelmi folyamatok, korszakok felismerése, s az európai
régiók (Nyugat-Európa, Közép-Európa, Kelet-Európa)
megkülönböztetése. Történelmi esemény, intézmény,
szervezet megismerése források alapján. A különböző
fejlődési régiók megkülönböztetése, összehasonlítása.
Tájékozódás kézikönyvekben, az ismeretterjesztő
folyóiratokban és az internet valamely magyar nyelvű
keresőprogramjában. Tematikus bibliográfiák készítése az
iskolai és közkönyvtárak felhasználásával. Ábra készítése a
tankönyv, a munkafüzet, szakirodalom felhasználásával, az
összefüggések és az adatok kapcsolatának bemutatásával.
Kifejezőképességek
A történelem meghatározó jelentőségű történelmi
személyiségei szerepének értékelése. A korszakokra
vonatkozó történelmi szakkifejezések helyes használata. A
történelmi fogalmak magyarázata. Érvelési technikák
ismerete és alkalmazása szóban és írásban. Egy téma
bemutatása többféle módszer és eszköz (élőszó, térkép, kép,
filmrészlet, tárgyak stb.) ötvözésével. Egy-egy előre
megadott kérdés kapcsán saját vélemény megfogalmazása,
kifejtése. Egyes témák nyomon követése a sajtóban és a
tömegkommunikáció egyéb területein (pl. az EUcsatlakozás). Előadás készítése (meghatározott
terjedelemben) történeti témákról segédeszközök
felhasználásával. Hosszabb adatsorok, grafikonok, ábrák
alapján történelmi változások felismerése és bemutatása.
Szemléletes diagramok és grafikonok készítése gazdasági,
társadalmi, demográfiai folyamatokról. Táblázatkészítés
demográfiai, gazdasági- és társadalomtörténeti adatok
bemutatásához. Jártasság a feladatlapok kitöltésében;
tájékozottság javítási elveiben és módszereiben. Jegyzetek
készítése előre megadott szakirodalmi részletek alapján,
kiselőadások készítése.
Tájékozódás az időben és térben
Fontosabb folyamatok vagy jelenségek időrendjének
összeállítása. Időrendi táblázat készítése. Az időben való
jártasság bemutatása élőbeszédben, írásban és a térképen. A
térben és időben játszódó események közötti kapcsolat
felismerése. Időrendi táblázatok és térképek
összehasonlítása, rajzok és térképek készítése. Az egyetemes
és a magyar kronológiák használata. Történelmi jelenségek
természeti feltételeinek megállapítása a szaktanár útmutatása
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alapján. Történelmi helyek azonosítása mai térképeken.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Az emberré válás folyamata.
A folyamvölgyi kultúrák (Mezopotámia, Egyiptom, India, Kína).
Az ókori Kelet kulturális öröksége, a zsidó nép vallási és történeti hagyományai. A görög
kor kezdetei, a spártai állam.
A demokrácia kialakulása Athénban, a demokrácia fogalma.
A görög–perzsa háborúk. Athén és Spárta párharca.
Nagy Sándor birodalma.
A görög hitvilág, művészet, tudomány és mindennapok.
Róma városállamból birodalommá válik.
Az egyeduralom kialakulása. Társadalom, államszervezet, hadsereg.
Róma és a provinciák. A köztársaság virágkora és válsága. A császárkor.
A római hitvilág, művészet, tudomány és a jog.
A mindennapi élet. A kereszténység kialakulása és elterjedése.
A köztársaság virágkora és válsága. A császárkor.
A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása.
Kronológia:
A homo sapiens megjelenése, Kr. e. 3000 körül, Kr. e.
XVIII. század, Kr. e. X. század, Kr. e. 525
Kr. e. XIII. század, Kr. e. 621, Kr. e. 594, Kr. e. 508, Kr. e.
490, Kr. e. 480, Kr. e. 776, Kr. e. 431–404, Kr. e. 336–323
Kr. e. 753, Kr. e. 510, Kr. e. 367, Kr. e. 287, Kr. e. 264–241,
Kr. e. 218–201, Kr. e. 168, Kr. e. 48, Kr. e. 31, 212, 313,
395, 476.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

Személyek:
Kheopsz, Hammurapi, II. Ramszesz, Dávid, Salamon,
Szolón, Peiszisztratosz, Kleiszthenész, Miltiadész,
Leonidasz, Themisztoklész, Periklész, Pheidiász,
Hérodotosz, Thuküdidész, Szókratész, Platón, Arisztotelész,
Nagy Sándor, Hannibal, Ciceró, Pompeius, Caesar, Antonius,
Augustus, Názáreti Jézus, Pál, Constantinus, Attila, Marius,
Sulla, Spartacus, Hadrianus, Diocletianus.
Fogalmak:
Homo sapiens, vaskor, despotizmus, politeizmus,
monoteizmus, zsidó vallás, Biblia, Ószövetség (héber
Biblia), Újszövetség, állam, hieroglifa, buddhizmus,
brahmanizmus, polisz, arisztokrácia, arkhón, démosz,
türannisz, ekklészia, esküdtbíróság, demokrácia, sztratégosz,
cserépszavazás, filozófia, hellenizmus, patrícius, plebejus,
cliens, consul, provincia, senatori rend, lovagrend,
triumvirátus, principatus, limes, legio, colonus, dominatus,
zsinagóga, apostol, egyház, püspök, zsinat, senatus, dictator,
néptribunus, censor.
Topográfia:
Rudabánya, Vértesszőlős, Mezopotámia, Egyiptom, Fönícia,
Palesztina, Sumer, Asszíria, Perzsia, India, Kína, Babilon,

Izrael, Jeruzsálem, Athén, Spárta, Olümpia, Marathón,
Thermopülai-szoros, Szalamisz, Peloponnészosz,
Makedónia, Alexandria, Róma, Karthágó, Cannae, Hispania,
Gallia, Dacia, Pannónia, Jeruzsálem, Konstantinápoly,
Aquincum, Sopianae, Savaria.
Órakeret
30 óra
A tanulók általános iskolai (vagy egyéb iskolákban szerzett) tudásának
Előzetes tudás
az azonosítása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
A nyugati és keleti kereszténység eltérő fejlődése.
A Bizánci Birodalom fejlődése. Az iszlám és az arab világ.
A Frank Birodalom kialakulása, a gazdaság és társadalom átalakulása.
Az államalapítások kora Közép- és Kelet-Európában.
A középkori egyház és az uralkodói hatalom Európában (az invesztitúra-harcok).
A középkor társadalma.
A középkori városok.
A lovagkor.
A keresztes háborúk (a hadjáratok pusztításai, Európa kultúrájára gyakorolt hatásuk).
A szabad költözésű jobbágyság és a vándormozgalmak.
A gazdaság fejlődése.
A középkor művelődése. Mindennapok a középkorban.
A rendi monarchiák.
Császárság és pápaság küzdelme.
Az eretnekmozgalmak.
Évszámok:
622, 732, 800, 843, 962, 1054. 1066, 1095, 1122, 1215, 1302, 1278.

Tematikai egység
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A középkor századai

Személyek:
Nagy Károly, Szent Benedek, Justinianus, Cirill és Metód, I. (Nagy)
Ottó, Mohamed, Klodvig, Martell Károly, Kis Pippin, Karolingok, VII.
Gergely, IV. Henrik, Habsburg Rudolf, Szent Ferenc, Szent Domonkos,
Aquinói Szent Tamás.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Topográfia:
Poitiers, Aachen, Konstantinápoly, Egyházi (Pápai) Állam, Kijev,
Mekka, Bagdad, Szentföld, Genova, Velence, Flandria, Champagne,
Párizs, Oxford, Cambridge, Hanza-városok, a levantei kereskedelem
útvonala.
Fogalmak:
gróf-grófság-őrgrófság, ortodox egyház, római katolikus egyház, pápa,
szerzetes, kolostor, bencés rend, hűbérbirtok, jobbágy, robot, allódium,
iszlám, Korán, kalifa,királyi udvar, kamara, kancellária, kiközösítés,
zarándok, ereklye, keresztes hadjáratok, inkvizíció, eretnekség, vallási
intolerancia, antijudeizmus, kolduló rendek, városi önkormányzat,
nyomásos hospes, céh, skolasztika, egyetem, lovagi kultúra, romantika,
gótika, huszitizmus.

Órakeret
20 óra
A tanulók általános iskolai (vagy egyéb iskolákban szerzett) tudásának
Előzetes tudás
az azonosítása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
A magyar nép őstörténete és vándorlása.
A honfoglalástól az államalapításig.
Géza fejedelem és István király életműve.
Az új rend megszilárdítása – Szent László és Könyves Kálmán.
Az Aranybulla és a tatárjárás.
Gazdasági és társadalmi változások a XIII. században (nem magyar népelemek a
középkori Magyarországon).
Az Árpád-kori kultúra.
Mindennapi élet a középkori Magyarországon.
Évszámok:
896, 955, 973, 997–1000–1038, 1077–95, 1095–1116, 1172–1196,
1205–1235, 1222 1235–70, 1241–42, 1301.

Tematikai egység
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A magyar nép története az Árpád-ház kihalásáig

Személyek:
Álmos, Árpád, I. István király, Géza fejedelem, Koppány, Imre herceg,
Szent Gellért püspök, I. András, I. László, Könyves Kálmán, III. Béla,
Anonymus, II. András, IV. Béla, Kézai Simon.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Topográfia:
őshaza, Levédia, Etelköz, Esztergom, Pannonhalma, Fehérvár, Pozsony,
Horvátország, Erdély, Dalmácia, Szerémség, Muhi, Buda.
Fogalmak:
Nomadizmus, kettős fejedelemség, nemzetség törzs, székely,
kalandozások, szeniorátus, vármegye, ispán, tized. Várnépek,
várjobbágyok, bán, vajda, nádor, Szent Korona, regálé, serviens,
bandérium, báró, nemes, Aranybulla, familiaritás, székelyek, szászok,
kunok.

Kora újkor és a polgári átalakulás kora
Órakeret
1490–1848/49
33 óra
A korábbi iskolai tanulmányok során szerzett ismeretek felelevenítése.
Előzetes tudás
Ismeretek/fejlesztési követelmények
A nagy földrajzi felfedezések és következményei. A modern világgazdasági rendszer
kialakulásának kezdetei.
A modern állam kialakulása.
A parlamentáris monarchia kialakulása Angliában. Az angol forradalom és polgárháború.
Reformáció és katolikus megújulás. A barokk.
A tudományos világkép átalakulása. Az európai és Európán kívüli kultúrák találkozása, a
gyarmatosítás.
Az atlanti hatalmak felemelkedése.
A felvilágosodás. A felvilágosult abszolutizmus jellegzetességei.
Az észak-amerikai gyarmatok függetlenségi háborúja. Az USA létrejötte.
A polgári forradalom irányzatai Franciaországban. A napóleoni háborúk Európája.
Az ipari forradalom és társadalmi hatásai (életkörülmények, környezet).

Tematikai egység
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XIX. század eszméi.
Az 1848-as forradalmak.
Kronológia:
1492, 1517, 1588, 1618–48, 1640–49, 1689, 1701–1714, 1740–48,
1756–63, 1776, 1783, 1789, 1791, 1794 1804–15, 1848.
Személyek:
Kolumbusz, Magellán, Vasco da Gama, V. Károly, Luther, Kálvin,
Kopernikusz, Galilei, I. Erzsébet, II. Fülöp, Cromwell, Richelieu, XIV.
Lajos, Colbert, Nagy Péter, Nagy Frigyes, Nagy Katalin, Voltaire,
Montesquieu, Rousseau, Diderot, Washington, Jefferson, XVI. Lajos,
Danton, Robespierre, Metternich, Napóleon, Nelson, Kutuzov, James
Watt, Stephenson, Marx.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Fogalmak:
Gyarmatosítás, konkvisztádor, ültetvény, világkereskedelem,
abszolutizmus, reformáció, protestáns, evangélikus, református,
unitárius, ellenreformáció, jezsuiták, manufaktúra, anglikán,
monopólium, puritán, merkantilizmus, Enciklopédia, jogállam, ráció, a
hatalmi ágak megosztása, társadalmi szerződés, felvilágosodott
abszolutizmus, nacionalizmus, liberalizmus, szocializmus,
konzervativizmus, alkotmány, „harmadik rend”, girondiak,
jakobinusok, polgári szabadságjogok, vallási egyenjogúság,
ökumenikus gondolat, parlamenti rendszer (jobboldal, baloldal),
emigráció, reakció, terror, kapitalizmus, tőkés, proletár, civil
társadalom.
Topográfia:
Genf, Németalföld, Antwerpen, London, Versailles, portugál és
spanyol gyarmatok, Poroszország, Lengyelország, angol és francia
gyarmatok Észak Amerikában, Valmy, Vendée, Austerlitz, Trafalgar,
Borogyino, Waterloo.

Órakeret
38 óra
A korábbi iskolai tanulmányok során szerzett ismeretek felelevenítése.
Előzetes tudás
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Az Anjouk Magyarországa.
Luxemburgi Zsigmond.
A Hunyadiak.
A Jagellók kora. A Dózsa-féle parasztháború. A mohácsi csata.
A török hódoltság. A Habsburgok és a magyar rendek.
Az Erdélyi Fejedelemség. Függetlenségi harcok és országegyesítő kísérletek: Bocskai
István, Bethlen Gábor és Zrínyi Miklós.
A reformáció és a katolikus megújulás Magyarországon.
Gazdasági, társadalmi és kulturális változások a XVII. században.
A török kiűzése.
A Rákóczi-szabadságharc.
Demográfiai változások, az etnikai arányok átalakulása.
Gazdaság és társadalom a XVIII. század Magyarországán.

Tematikai egység
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Magyarország története (1301–1849)

─
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─
─
─
─

A felvilágosult abszolutizmus és a rendek. A magyar királyság a Habsburg Birodalomban.
Művelődés, egyházak, iskolák.
Új elemek a gazdaságban. Az átalakuló társadalom.
A francia forradalom és a napóleoni háborúk hatása Magyarországra.
A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás, nemzetiségi kérdés.
A reformkori művelődés, kultúra.
Polgári forradalom Magyarországon 1848. március–április.
A forradalom belső és külső feltételei, problémái.
A nemzeti önvédelem megszervezése és a tavaszi hadjárat.
A szabadságharc befejező szakasza és veresége.
Kronológia:
1514, 1526, 1541, 1552, 1566, 1591–1606, 1664, 1686, 1699, 1703–11,
1722–23, 1740–80, 1767, 1777, 1780–1790, 1795, 1825, 1830, 1832–
36, 1844, 1847.
1848. III. 15., IV. 11., IX. 29., 1849. IV. 6., IV. l4., V. 21., VIII. 13., X.
6.
Személyek:
Dózsa György, II. Lajos, Szapolyai János, II. Szulejmán, Fráter György,
Zrínyi Miklós, Báthory István, Károli Gáspár, Bocskai István, Bethlen
Gábor, Pázmány Péter, Zrínyi Miklós (a költő és hadvezér), I. Lipót,
Savoyai Jenő, II. Rákóczi Ferenc, III. Károly, Mária Terézia, II. József,
Kaunitz Martinovics, Hajnóczy, Kazinczy, Kölcsey, Deák, Eötvös,
Kossuth, Batthyányi Lajos, Széchenyi István, Wesselényi, I. Ferenc,
Jókai, Petőfi, Görgey, Klapka, Bem, Damjanich, Jelačić,
Windischgraetz, Haynau.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Fogalmak:
örökös jobbágyság, hajdú, hódoltság, kuruc, labanc, rendi konföderáció,
trónfosztás, Helytartótanács, betelepítés, etnikum, kettős vámrendszer,
vallási türelem, állandó hadsereg, mágnás, kötelező állami oktatás,
úrbéri rendezés, pátens, nyelvrendelet, „kalapos király”, Pragmatica
Sanctio, osztrák örökösödési háború, hétéves háború, „fordított
Canossa-járás”, jobbágyrendelet, magyar jakobinusok, reform, polgári
átalakulás, cenzúra, államnyelv, örökváltság, közteherviselés,
érdekegyesítés, védővám , márciusi ifjak, nemzetőrség, népképviseleti
országgyűlés, felelős kormány, jobbágyfelszabadítás, választójog,
függetlenség, nemzetiségi törvény, emancipáció.
Topográfia:
Mohács, Eger, Szigetvár, Sárospatak, Győr, Várad, Nagyszombat,
Szentgotthárd, Zenta, Határőrvidék, Bánát, Pest-Buda, Fiume, Vaskapu,
Pákozd, Kápolna, Isaszeg, Komárom, Segesvár, Arad.

Tematikai egység

Helytörténet

Órakeret
3 óra

Órakeret
1 óra
A hallgatók legyenek képesek egyszerűbb tárgymásolatokat, íratlan
forrásokról készült fényképeket, vázlatrajzokat (pl. régészeti lelőhelyről)
forrásként értelmezni; rövid (kb. 10-15 sornyi) ókori forrásrészleteket
feldolgozni. Tudjanak anyagot gyűjteni a könyvtárban tanári és
könyvtárosi segítséggel megadott témákhoz. Legyenek képesek egyszerű
elbeszélő források elemzésére tanári irányítással. Legyenek képesek rövid
beszámolók előadására. Tudják alkalmazni a történetiségben a keresztény
időszámítást. Tudjanak történelmi eseményeket, folyamatokat leolvasni a
középiskolában használatos történelmi atlasz megfelelő lapjáról.
A hallgatók ismerjék fel a tananyagban szereplő fontosabb ókori,
A fejlesztés várt középkori és újkori tárgyi emlékeket, legyenek képesek azokat értelmezni
eredményei az élőszóban vagy írásban. Legyenek képesek a források és a tankönyvi
évfolyam végén szöveg egybevetésére, az eltérések okainak feltárására. Tudjanak néhány
címből álló bibliográfiákat készíteni a könyvtárak felhasználásával
kiselőadások, vitaindítók számára, tanári útmutatás alapján. Képesek
legyenek történelmi folyamatokat, korszakokat felismerni,
megkülönböztetni. Tudjanak felépített feleletet vagy előadást tartani
történelmi témákról (lecke, fejezetrész, leckéken átívelő folyamatok,
összehasonlítások stb.). Tudjanak ábrákat, térképeket és egyéb, már tanult
ismerethordozókat értelmezni élőszóban, rövid felkészülés után. Legyenek
képesek az egyetemes és a magyar történelem nagy korszakainak és
fontosabb eseményeinek szinkronban látására. Használják a tankönyvek,
munkafüzetek kronológiáit.
Tematikai egység

A tanulók teljesítményének a mérése

12. évfolyam
Tematikai egység
Javaslat

A tanulók teljesítményének a mérése

Órakeret
1 óra

Az előző évben szerzett ismeretek felelevenítése.

A nemzetállamok és az imperializmus kora,
Órakeret
a dualizmus Magyarországa.
40 óra
Az I. világháború és következményei
A korábbi iskolai tanulmányok során szerzett ismeretek felelevenítése.
Előzetes tudás
Ismeretszerzési és feldolgozási képességek
A forrásokban és feldolgozásokban található információk gyűjtése.
Azonos eseményről, jelenségről készült különböző forrásrészletek
összehasonlítása. Különböző típusú források elemzése, ellentétes
felfogású forrásrészletek összehasonlítása, értelmezése, feldolgozása.
A tantárgyhoz
(műveltségterületh A forrásokban fellelhető leegyszerűsítő vélemények kritikus
ez) kapcsolható értelmezése tanári rávezetéssel. A filmek, filmhíradók értelmezése. A
média forrásértékének, jellegének felismerése, elemzése. A történelem
éves fejlesztési
tárgyi emlékeinek felismerése, értelmezése élőszóban vagy írásban.
feladatok
Eltérő álláspontok felismerése megadott történelmi források és
tudományos feldolgozások szövegében; az eltérések okainak vizsgálata.
A változás történeti jellegének értelmezése meghatározott korszakban.
A történelem jelentős személyiségei életútjának bemutatása.
Tematikai egység

─
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Kiemelkedő történelmi személyiségek döntéseinek értékelése. A
változás felismerése a történelemben: konkrét történelmi példák
elemzése, okok, összefüggések keresése.
Történelmi folyamatok, korszakok felismerése, s az európai régiók
(Nyugat-Európa, Közép-Európa, Kelet-Európa) megkülönböztetése.
Történelmi esemény, intézmény, szervezet megismerése források
alapján. A különböző fejlődési régiók megkülönböztetése,
összehasonlítása. Tájékozódás kézikönyvekben, az ismeretterjesztő
folyóiratokban és az internet valamely magyar nyelvű
keresőprogramjában.
Kifejezőképességek
A történelem meghatározó jelentőségű történelmi személyiségeinek
szerepének értékelése. A korszakokra vonatkozó történelmi
szakkifejezések helyes használata. A történelmi fogalmak magyarázata.
Érvelési technikák ismerete és alkalmazása szóban és írásban. Egy téma
bemutatása többféle módszer és eszköz (élőszó, térkép, kép, filmrészlet,
tárgyak stb.) ötvözésével. Egy-egy előre megadott kérdés kapcsán saját
vélemény megfogalmazása, kifejtése. Egyes témák nyomon követése a
sajtóban és a tömegkommunikáció egyéb területein (pl. az EUcsatlakozás). Hosszabb adatsorok, grafikonok, ábrák alapján történelmi
változások felismerése és bemutatása. Szemléletes diagramok és
grafikonok készítése gazdasági, társadalmi, demográfiai folyamatokról.
Táblázatkészítés demográfiai, gazdasági- és társadalomtörténeti adatok
bemutatásához. Jártasság a feladatlapok kitöltésében; tájékozottság
javítási elveiben és módszereiben. Jegyzetek készítése előre megadott
szakirodalmi részletek alapján, kiselőadások készítése. Kivonat
készítése rövidebb (4-5 oldal) tudományos-ismeretterjesztő
szövegrészletről, feleletterv készítése megadott témáról. A történelem
tárgyi emlékeinek felismerése, azok bemutatása élőszóban.
Tájékozódás az időben
Fontosabb folyamatok vagy jelenségek időrendjének összeállítása.
Időrendi táblázat készítése. Az időben való jártasság bemutatása
élőbeszédben, írásban és a térképen. A térben és időben játszódó
események közötti kapcsolat felismerése. Időrendi táblázatok és
térképek összehasonlítása, rajzok és térképek készítése. Az egyetemes
és a magyar kronológiák használata.
Tájékozódás a térben
Történelmi jelenségek természeti feltételeinek megállapítása a szaktanár
útmutatása alapján. Történelmi helyek azonosítása mai térképeken.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Gazdasági és társadalmi változások, a második ipari forradalom.
Az egységes Olaszország és Németország kialakulása.
Polgárháború az Amerikai Egyesült Államokban.
A „keleti kérdés” és a Balkán.
Az orosz reformkísérletek.
Gyarmatosítás: a brit gyarmatbirodalom.
Hatalmi viszonyok, katonai-politikai szövetségek a századfordulón.
A munkásság politikai erővé szerveződése.
A megtorlás, a Bach-rendszer.
A kiegyezés.
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Gazdasági és társadalmi fejlődés a dualizmus korában.
Társadalmi csoportok életformái, népesség, nemzetiség.
A városiasodás. A tudományos és művészeti élet fejlődése.
A kiegyezés rendszerének belső ellentmondásai.
Az első világháború kirobbanása, jellege, története.
Az oroszországi politikai változások, bolsevik hatalomátvétel, a bolsevik ideológia és
propaganda, a Szovjetunió létrejötte.
A Párizs környéki békék, a versailles-i békerendszer fontosabb pontjai.
A gazdaság és a társadalom új jelenségei (pl. a női emancipáció, motorizáció).
Magyarország részvétele az első világháborúban.
Az őszirózsás forradalom. Kísérlet a kommunista diktatúra megteremtésére: a
Tanácsköztársaság.
A trianoni béke, hatása a gazdaságra, társadalomra, az etnikai viszonyokra.
A határon túli magyarság sorsa.
A Horthy-rendszer kialakulása és konszolidációja. A Horthy-rendszer társadalma és a
revíziós külpolitika.
A művelődési viszonyok. Az életmód változásai.
Évszámok:
1853–56, 1861, 1861–65, 1866, 1870, 1871, 1882, 1904, 1905, 1907.
1849. október 6., 1867, 1868, 1875–90, 1896, 1914–18, 1917, 1919, 1922,
1925.
1914. július 2., 1918. október 31., 1918. november 3., 1919. március 21.,
1920. március 1., június 4., 1921–31, 1927.

Személyek:
III. Napóleon, I. Miklós, Cavour, Garibaldi, Bismarck, Viktória királynő, II.
Vilmos, Lenin, Lincoln,
Ferenc József, Haynau, Bach, Deák Ferenc, Löw Emánuel, Andrássy
Gyula, Tisza Kálmán, Baross Gábor, Tisza István, Jászi Oszkár, Herzl
Tivadar, Ferenc Ferdinánd, Sztálin, Trockij, Wilson, Clemenceau, Lloyd
George, Stresemann, Mussolini,
gróf Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós, gróf Teleki Pál, gróf
Kulcsfogalmak/
Bethlen István, Klebelsberg Kunó, Nagyatádi Szabó István, Peyer Károly.
fogalmak
Topográfia:
Krím-félsziget, Piemont, Német Császárság, Szuezi-csatorna, Panamacsatorna, Elzász-Lotaringia, Románia, Szerbia, Bulgária, BoszniaHercegovina, Budapest, Osztrák–Magyar Monarchia, Szarajevó, Marne,
Somme, Szentpétervár, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, Doberdó, Isonzó,
trianoni Magyarország, Piave, Csehszlovákia, Lengyelország, balti államok,
Curzon-vonal.
Fogalmak:
Internacionálé, keresztényszocializmus, szociáldemokrácia, centrum,
periféria, részvénytársaság, monopólium, középosztály, politikai
antiszemitizmus, dualizmus, villámháború – állóháború, ultimátum,
egyházellenesség, vallásellenesség, központi hatalmak, pacifizmus, szovjet,

fasizmus, korporatív állam, egypártrendszer, kommunizmus,
kollektivizálás, GULAG, kisantant, kisebbségvédelem, őszirózsás
forradalom, etnikai és történeti elv, proletárdiktatúra, Tanácsköztársaság,
vörös- és fehérterror, numerus clausus, antiszemitizmus, irredentizmus,
revízió, társadalombiztosítás, konszolidáció.
A világ a nagy gazdasági válságtól a második
Órakeret
világháború végéig. Magyarország a két világháború
30 óra
között (1929–1945)
A korábbi iskolai tanulmányok során szerzett ismeretek felelevenítése.
Előzetes tudás
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Az olasz fasizmus ideológiája és a fasiszta párt hatalomra jutása.
Az 1929-33-as világgazdasági válság. Válságkezelés az USA-ban.
A nemzeti szocializmus ideológiája, a náci párt hatalomra jutása és a náci diktatúra
jellemzői.
A sztálini diktatúra a 30-as években.
A második világháború fő eseményei, fordulópontjai. A szövetségesek győzelme.
A megosztott Európa.
Gazdasági válság és jobbratolódás a magyar belpolitikában.
Magyarország háborús részvétele a II. világháborúban. A Kállay-kormány politikája.
A német megszállás. A holokauszt Magyarországon.
A sikertelen kiugrás. A nyilas hatalomátvétel.
Magyarország szovjet felszabadítása és megszállása.
Évszámok:
1929, 1933, 1936, 1938, 1939. szeptember 1., 1941. június 22., 1944.
június 6., 1945. május 8., augusztus 6., szeptember 2. 1938. november 2.,
1939. március 15., 1940. augusztus 30., 1941. június 26., 1943. január,
1944. március 19., 1944. október 15., 1944. december 21., 1945. április.

Tematikai egység
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Személyek:
Keynes, Roosevelt, Hitler, Göring, Churchill, Rommel, Montgomery,
Zsukov, Eisenhower, De Gaulle, Bajcsy-Zsilinszky Endre, Gömbös Gyula,
Bárdossy László, Kállay Miklós, Szálasi Ferenc, Dálnoki Miklós Béla.
Topográfia:
Kulcsfogalmak/
Brit Nemzetközösség, Szlovákia, Leningrád, Pearl Harbor, Midway,
fogalmak
Sztálingrád, Auschwitz, Hirosima, El-Alamein, Kurszk, Normandia,
Felvidék, Újvidék, Kárpátalja, Voronyezs, Don-kanyar.
Fogalmak:
tőzsde, túltermelési válság, New Deal, tervgazdálkodás, totális diktatúra,
nemzetiszocializmus, politikai antiszemitizmus, Berlin-Róma tengely,
Anschluss, kirekesztés, zsidóüldözés, koncentrációs tábor, népirtás,
holokauszt, soá, porrajmos, genocídium, partizán, totális háború,
antifasiszta koalíció.
Népi-falukutató mozgalom, nyilasmozgalom, zsidótörvények, fegyveres
semlegesség, hadigazdaság, „hintapolitika”, „kiugrás”, gettó, deportálás,
munkaszolgálat, hadifogság.

A jelenkor és Magyarország a második világháború
Órakeret
után (1945–napjainkig)
54 óra
A korábbi iskolai tanulmányok során szerzett ismeretek felelevenítése.
Előzetes tudás
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Hidegháborús szembenállás és időszakos enyhülés politikája a második világháború után.
A kommunista rendszerek kialakulása és bukása.
Az Európán kívüli világ (Kína, India, Japán).
Az európai integráció története, az EU alapelvei, fontosabb intézményei, azok működése.
Az emberiség az ezredfordulón: a globális világ és problémái.
Magyarország újjáépítése a II. világháború után, a demokratikus közélet kiépítésének
kísérlete.
A párizsi békeszerződés.
A kommunista diktatúra kiépítése.
A forradalomhoz vezető út. Az 1956-os forradalom és szabadságharc.
A Kádár-rendszer kiépülése: megtorlás és diktatúra.
Az életmód átalakulása. Demográfiai változások. Társadalmi változások hatásai, a roma
népesség problémái.
Az ellenzéki mozgalmak kialakulása és erősödése. A rendszerváltozás.
A határokon túli magyarság helyzete.
A magyarországi nemzetiségek és vallási csoportok.
Évszámok:
1947, 1948, 1949, 1955, 1956, 1957, 1961, 1968, 1975, 1991,
1946, 1947. február 10., 1948, 1949, 1953, 1956. október 23., november 4.,
1963, 1968, 1989. október 23., 1990, 1991.

Tematikai egység
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Személyek:
Nehru, Gandhi, Csang Kaj-sek, Mao Ce-tung, Ho Si Minh, Truman,
Adenauer, Hruscsov, Nasszer, Kennedy, XXIII. János, Willy Brandt,
Walesa, Reagan, Gorbacsov, Mindszenty József, Nagy Ferenc, Rákosi
Mátyás, Kádár János, Nagy Imre, Antall József, Göncz Árpád.
Fogalmak:
Vasfüggöny, hidegháború, fegyverkezési verseny, Truman-elv, MarshallKulcsfogalmak/ segély, szociális piacgazdaság, európai integráció, NATO, Varsói
fogalmak
Szerződés, római szerződések, Holdraszállás, Ideiglenes Nemzetgyűlés,
SZEB, Háborús bűnös, népbíróság, jóvátétel, kollektív büntetés elve,
kitelepítés, lakosságcsere, beszolgáltatás, ÁVH, pártállam, földosztás,
ötvenes évek, internálás, munkástanács, ellenzéki mozgalmak, Petőfi Kör,
reformszocializmus, második gazdaság, harmadik világ, Brezsnyevdoktrina, globális világ, enyhülési politika, anti-cionizmus.
Topográfia:
NDK, NSZK, Kelet-Berlin, Nyugat-Berlin, Kuba, Szuezi-csatorna, az új
európai államok (Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Montenegro, BoszniaHercegovina, Lettország, Litvánia, Észtország, Fehéroroszország, Ukrajna,
Moldova, Szlovákia, Csehország).

Órakeret
26 óra
Alakuljon ki a tanulóban a reális önismeret és önértékelés, a másik
ember személyiségének tisztelete és megértése. Legyen képes
életvitele tudatos alakítására. Alakuljon ki világos kép a tanulókban
az általuk betöltött státusok szerepkészleteiről. Mélyüljön el a
tanulók politikai és jogi szocializációja. Ismerkedjenek meg a
társadalmi és gazdasági élet alapvető tényeivel, jelenségeivel,
fogalmaival. Alakuljanak ki a tanulókban azok a képességek,
amelyek a társadalom és gazdaság megértéséhez nélkülözhetetlenek.
Fejlődjön a tanulók társadalmi tér- és időszemlélete. Ismerjék meg a
társadalom működési mechanizmusait. Törekedjen a tanuló az
előítéletes magatartás következetes elutasítására. Ismerje meg és
tudja elemezni a különféle tudományok (történelem, szociológia,
jogelmélet, alkotmánytan, politológia, filozófia, közgazdaságtan stb.)
anyagára támaszkodva a társadalom viszonyait, fogalmait,
törvényszerűségeit. Ismerje fel a társadalmi problémákat,
feszültségeket, és a lehetséges kezelési módokról legyenek fogalmai.
Ismerje meg az alapvető állampolgári jogokat, és az állampolgárság
kritériumait. Fejlődjenek ki a tanulókban olyan képességek és
attitűdök, melynek birtokában képesek lesznek állampolgári jogaik
gyakorlására. Erősödjön nemzeti tudata, fejlődjön a humánus,
Célok
értékeket védő magatartásuk. Ismerjék meg a tanulók a demokratikus
politikai intézményrendszert. Ismerjék fel a nemzetközi
munkamegosztás szerepét és fontosságát. Legyenek tisztában korunk
globális kérdéseivel, az emberiség közös történelmi felelősségével.
Ismerjék az európai integrációs folyamatok lényeges elemeit.
Ismerjék meg azokat a kapcsolódási pontokat, melyek
Magyarországot Európával összekötik.
A tanuló lássa árnyaltan az embereket; elemezze önmaga és mások
döntéseit; ismerje fel, hogy milyen viszonyok fűzik őt
környezetéhez, és kiért, miben és mennyiben felelős; fedezze fel a
rokoni és baráti kapcsolatok értékeit; család- és gyermekbarát
gondolkodása és attitűdjei alakuljanak ki; ismerje fel, hogy mit tehet
a közjó és az emberi jogok védelmében; becsülje az emberi életet és
a természeti értékeket.
Ismerje az emberi együttélés alapelveit; sajátítsa el a tudatos
belátáson alapuló kritikát; mélyüljön el jogérzéke, társadalmi
felelősségtudata; ismerje az etika alapfogalmait; tudjon érvelni az
ember kilétéről, a jó és rossz mibenlétéről, az erényekről folytatott
vitákban; fogalmazza meg saját maga és környezete számára a helyes
cselekedet alapelveit.
A tantárgy tanításának kezdetekor belépési követelmény nincsen,
amennyiben a tanulócsoport korábbi ismereteinek szintje lehetővé
teszi, egyes modulok átléphetők, sorrendjük felcserélhető. A
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez) tanulócsoport korábbi ismereteinek szintje és szélessége szabja meg
a szintrehozási feladatokat. Javasoljuk, hogy a pedagógus használja
kapcsolható
fejlesztési feladatok ki a csoport korábbi ismereteiből fakadó előnyöket, és azok
segítségével zárkóztassa fel az előzetes ismeretekkel nem
rendelkezőket.
Tematikai egység

Társadalomismeret

A tanuló: tudja rendszerezni, elemezni az információt, tudjon
következtetéseket levonni; legyen képes érvelni álláspontja mellett és
megérteni mások álláspontját; legyen képes szemelvények önálló
feldolgozására szóban és írásban; legyen képes megfontolt,
tárgyilagos véleményalkotásra, esetleg véleményváltoztatásra is;
tudjon beszámolni saját tapasztalatairól vagy tömegkommunikációs
eszközökből szerzett ismereteiről, és legyen képes értékelni azokat;
ismerje a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretekhez
kapcsolódó általános és konkrét fogalmakat; legyen tisztában a
demokratikus gondolkodási és magatartási mintákkal.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
A mai magyar társadalom
Társadalmi csoportok – társadalmi mobilitás.
A társadalom rétegződése és térbeli szerkezete.
Gazdagság és szegénység.
Nemzeti és etnikai kisebbségek.
Szocializáció és társadalmi devianciák
(öngyilkosság, bűnözés, alkoholizmus, vandalizmus, idegengyűlölet, kábítószer).
A szocializáció fogalma, tartalma és színterei.
Problémák a szocializáció folyamatában.
Az iskola világa
A műveltség társadalmi szerepe.
Közoktatás – szakoktatás – felsőoktatás.
A művelődés iskolán kívüli formái és színterei.
Az iskolán kívüli művelődésben, képzésben részt vevők érdekérvényesítési lehetőségei.
A politika világa
A politika fogalma.
Diktatúra és demokrácia.
Az érdekérvényesítés különféle módjai.
Tömegkommunikáció és politika.
Rendszerváltás Magyarországon.
A hazai pártok általános jellemzői.
Érdekképviseleti szervezetek és nyomásgyakorló csoportok.
A közvélemény-kutatás.
Társadalmi mobilizáció, szocializáció, társadalmi rétegződés,
Kulcsfogalmak/
kirekesztés, fajgyűlölet, politika, pártok, pártrendszerek, média,
fogalmak
tömegkommunikáció.
Tematikai egység
Tematikai egység
Javaslat

Helytörténet

Órakeret
3 óra

Órakeret
1 óra
1. A tanulók éves teljesítményének értékelése (portfólió).
2. Hagyományos írásbeli/szóbeli vizsgafeladatok.
A tanulók teljesítményének a mérése

A fejlesztés várt
eredményei az
évfolyam végén

A tanulók legyenek képesek a források és a tankönyvi szöveg
egybevetésére. Tudjanak bibliográfiákat készíteni az iskolai és
közkönyvtárak felhasználásával kiselőadások, vitaindítók céljára.
Tudjanak felépített feleletet adni a tanult témákról. Tudjanak ábrákat,
térképeket és egyéb ismert és új ismerethordozókat értelmezni élőszóban,
rövid felkészülés után. Tudjanak méréseket készíteni a térképen önállóan,
vagy szaktanári segítséggel (lakosságszám, népsűrűség, gazdasági
fejlettség). Tudják a térképen ábrázolt jelenségeket beépíteni szóbeli és
írásbeli feladatok megoldásába.
Felkészülés az érettségi követelményeinek a teljesítésére.
Tananyag szerkezet
11. évfolyam:

Tananyag
Az őskor és az ókor története
A középkor századai
A magyar nép története az Árpád-ház kihalásáig
A kora újkor és a polgári átalakulás kora 1490-1848/49
Magyarország története (1309-1849)
Helytörténet
A tanulók teljesítményének mérése
Összesen

óraszám
18 óra
30 óra
20 óra
33 óra
38 óra
3 óra
2 óra
144 óra

12. évfolyam:
Tananyag
A nemzetállamok és az imperializmus kora, a dualizmus
Magyarországa. Az első világháború és következményei
A világ a nagy gazdasági válságtól a második világháború
végéig. Magyarország a két világháború között (1929-1945)
A jelenkor és Magyarország a második világháború után (1945napjainkig)
Társadalomismeret
Helytörténet
A tanulók teljesítményének mérése
Összesen

óraszám
40 óra
30 óra
54 óra
26 óra
3 óra
2 óra
155 óra

TERMÉSZETISMERET
A természetismeret műveltségterület tartalma szerint a természeti folyamatokkal kapcsolatos
ismeretanyagot (azaz az Ember és természet műveltségterületet, illetve a Földünkkörnyezetünk természetföldrajzi részét) tárgyalja, és az ehhez kapcsolódó készségeket,
képességeket fejleszti.
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 kerettantervben szereplő anyag az érdeklődés felkeltésére és fenntartására szolgál,
nem tűzi ki célul egyik természettudományos tárgy érettségi vizsgájára való felkészítést sem,
de hozzájárul azokhoz, amennyiben a tanuló a későbbiekben mégis ezt választaná.
Középpontjában az ember egészségét, és szűkebb-tágabb közösségeinek fennmaradását
lehetővé tevő gyakorlati és elméleti ismeretek állnak. Szemléletmódja komplex, tehát a
fizikai, kémiai, földrajzi és biológiai ismereteket kölcsönhatásaikban vizsgálja, tárgyalja.

Tematikai
Órakeret
egység/Fejlesztési
I. Egészség és betegség
20+3 óra
cél
Az emberi szervezetben zajló fő kémiai átalakulások.
Előzetes tudás
A komplex
Az emberi szervezet egységét fenntartó rendszerek működéseinek,
műveltségkölcsönhatásainak megismerése. A testi és lelki egészség alapjainak
területhez
tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény erősítése. A védekező
kapcsolható
szervezet működéseinek bemutatása.
fejlesztési feladatok
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Általános célok:
Az önazonosságot (homeosztázist) fenntartó és A homeosztázist fenntartó mechanizmusok
az azt fenyegető főbb hatások az emberi
felismerése. A visszacsatolás jelenségének
szervezet szintjén és a társas kapcsolatokban. A bemutatása, élő és technikai
szabályozás és a vezérlés néhány formája az
visszacsatolásos rendszerek összevetése.
emberi szervezetben. Az idegi- hormonális és
immunrendszer összefüggései. Betegségtípusok
és gyógymódok ismerete.
A hormonok világa
A hormonok szabályozó szerepe az inzulin
példáján.

A szabályozó szerep bemutatása és
elemzése konkrét példán.

A vércukorszint jelentőségének értelmezése.
A cukorbetegséghez vezető okok feltárása
és a kezelés módja.
A rövid távú stresszt kiváltó tényezők és az
adrenalin hatása.
A stresszhelyzetre adható válaszok
(megküzdési stratégiák).
Vegetatív reflexek
A feltétlen reflex fogalma.
A szervezetünket védő vegetatív reflexek:
légzés, nyelés, köhögés, pupilla, szemhéjzárás.

A cukorbetegség tüneteinek felismerése.
Kontrollált és hosszú távú stresszt okozó
hatások felismerése, a tünetek
megkülönböztetése.

Térdreflex kiváltása, magyarázata.
Pupillareflex kiváltása, magyarázata.
Általánosságban valamely életjelenség
biológiai funkciójának megfogalmazása.

Az immunrendszer
A betegségekkel szembeni védettség
Védőoltásokkal kapcsolatos érvek
kialakulása (természetes és mesterséges,
megfogalmazása.
passzív és aktív immunitás).
A higiéné szerepének értelmezése.
A saját és idegen megkülönböztetésének módja
és következményei (pl. vérátömlesztés, magzati
immun-összeférhetetlenség).
Testi és lelki betegségek. Gyógyszerek és
gyógymódok.
Az egészség fogalma.
Betegségek megkülönböztetése eredetük
A betegségek fő okai (fertőzések,
szerint.
hiánybetegségek, mérgezések, öröklött
Az egészséges életvitelre vonatkozó
hiányosságok, függőségek, pszichoszomatikus szabályok megfogalmazása.
okok, szabályozási zavarok, rizikófaktorok).
Függőségek kialakulásának értelmezése.
A megelőzés, a szűrés, a tüneti kezelés és
oksági kezelés.
Az immunrendszerre ható testi és lelki
tényezők.
Homeosztázis, hormon, szabályozás, reflex, immunitás, antigén,
Kulcsfogalmak ellenanyag, védettség, stressz, rizikófaktor, adrenalin, inzulin,
pszichoszomatikus betegség.
Tematikai
Órakeret
egység/Fejlesztési
II. Környezet és egészség – külső hatások
20+3 óra
cél
A levegő, a víz szennyezésének fő forrásai.
Előzetes tudás
A komplex
műveltségEgészség és fizikai-kémai tényezők kapcsolata. Geoszférák
területhez
rendszerszemléletű vizsgálata.
kapcsolható
fejlesztési feladatok
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Élelmiszerek
A tartósítás oka és módjai (hőkezelés,
Adalékanyagok, tartósítószerek szerepének
fagyasztás, sózás, tartósítószerek).
felismerése és azonosítása (E-számok
Adalékanyagok szerepe, kockázatok.
alapján).

Vegyszeres növényvédelem,
szermaradványok, élelmiszerbiztonság.
Hiánybetegségek, túltápláltság.

A túlsúly kockázatainak felismerése,
magyarázata.

Víz
A víz kémhatása, keménysége, ionjai.
A vízszennyezés fő forrásai. Biológiai
víztisztítás.
Az ivóvízkészletek forrásai, védelmük.

Az ivóvízforrások típusainak ismerete,
védelmük lehetőségeinek magyarázata.
A vízlágyítás módjainak ismerete.

Levegő
A levegő összetétele. A szén-dioxid, kéndioxid, ózon, halogenidek jelentősége. Az
üvegházhatás oka, fokozódásának lehetséges
következményei. Szmog, szmogriadó. Por,
allergének. Légúti betegségek, járványok.

A levegőbe jutó egészségkárosító anyagok
ismerete, adatok, grafikonok értelmezése.
Üvegházhatást bemutató ábrák értelmezése. A
szmog keletkezésének magyarázata, teendők
ismerete szmogveszélyben. A légszennyezés
elhárításának ismerete helyi szinten (pl. a
szén-monoxid keletkezése, a műanyagok
égetésének veszélyei).

Talaj
Kialakulása, szerepe, típusai. Az erózió okai,
következményei, megelőzése.
Tápanyagutánpótlás: trágyázás, komposztálás,
vetésforgó.

A talaj szerkezetét és erózióját bemutató
ábrák értelmezése.
A tápanyag-utánpótlás háztáji módjainak
ismerete, a hulladékgazdálkodással való
összefüggésének értelmezése.

Sugárzás
A látható fény mint elektromágneses sugárzás. A sugárzástípusok megkülönböztetése fizikai
Hullámhossz, frekvencia és energia
jellemzőik ismeretében.
összefüggése. Ultraibolya, röntgen és
Radioaktivitás jellemzőinek és biológiai
infrahullámok felhasználása, előnyös és
hatásainak kapcsolatba hozása.
veszélyes hatásai.
Gyakorlati óvintézkedések ismerete a túlzott
A radioaktív sugárzás keletkezése, típusai,
UV-sugárzás kivédésére.
biológiai hatásai.
Kockázat, kémhatás, vízkeménység, talajvíz, rétegvíz, ózon, széndioxid, szmog, üvegházhatás, talaj, erózió, komposzt, humusz,
Kulcsfogalmak
hullámhossz, frekvencia, energia, elektromágneses sugárzás,
radioaktivitás (alfa-, béta- és gamma-sugárzás), mutáció, rákkeltő hatás.
Tematikai
egység/Fejlesztési
cél
Előzetes tudás

III. Fenntarthatóság

Órakeret
24+2 óra

Az élőlények szaporodása, a környezetet terhelő hatások.
A csoportokat fenntartó rendszerek működéseinek, kölcsönhatásainak
megismerése. Tapasztalat szerzése technológiai, társadalmi és ökológiai
rendszerek elemzésében. Az egyéni vélemények megfogalmazása során
A komplex
az érvelés, bizonyítás igényének erősítése.
műveltségEvolúciós, környezet- és természetvédelmi szempontok
területhez
összekapcsolása, az ember természeti folyamatokban játszott
kapcsolható
szerepének kritikus vizsgálata.
fejlesztési feladatok
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
Közös cél:
Az élőlények együttélését magyarázó
feltételek, az ember szerepének elemzése.
Környezet, egészség és gazdálkodás
összefüggései, néhány lehetséges megoldási
módszer értékelése.
Környezetszennyezési források,
természetvédelmi módszerek.
A növekedés határai
Az élőlény-populációk elszaporodása és
visszaszorulása. Populációs kölcsönhatások
példákkal. Járványok, kórokozók
rezisztenciája, megelőzés.
A biológiai indikáció. Példák az
életközösségekben zajló anyagkörforgásra
(szén, nitrogén), az anyag és energiaforgalom
összefüggésére. Táplálékpiramis (termelő,
fogyasztó, lebontó szervezetek). A Gaiaelmélet lényege.
Az ember hatása a földi élővilágra a
történelem során. Önpusztító civilizációk és a
természeti környezettel összhangban maradó
gazdálkodási formák.
A természetvédelem lehetőségei
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 környezeti kár fogalma, csökkentésének
lehetőségei.
Ökológiai lábnyom.
Energiaforrások
Fosszilis energiaforrások (szén, kőolaj,
földgáz): összetétel, keletkezés, készletek,
környezeti hatás.
Atomenergia. A hasznosítás módja,
kockázatai.
Megújuló energiaforrások: vízenergia,
napenergia, szélenergia, földhő (lehetőségek,
kockázatok).
Bioenergia. Hagyományos és új formái.
Környezeti terhelés.

Környezetszennyezési források felismerése,
elhárításuk módjának ismerete.
Környezeti kár, természetkárosítás okainak
elemzése.

A terjedés és visszaszorulás okainak
értelmezése konkrét példákon.
A járványt kiváltó és megszüntető tényezők
vizsgálata.
Megfigyelések értelmezése a környezet
állapotára utaló biológiai jelzésként.
Körforgást bemutató ábrák elemzése.
Az élőlények egymásrautaltságának
magyarázata.
Történelmi esettanulmányok. A
fenntarthatóság feltételeinek
megfogalmazása.

A természetkárosítás okainak magyarázata.
Helyi környezeti probléma felismerése,
információk gyűjtése.
A sokféleség értékének magyarázata.
Az ökológiai lábnyomot csökkentő
lehetőségek magyarázata.

A fosszilis energiaforrások keletkezésének,
felhasználási ütemének és lehetőségeinek
elemzése grafikonok, esettanulmányok
alapján.
Az atomenergia és a vízenergia
felhasználásával kapcsolatos érvek és
ellenérvek összevetése.
Az energianyerés és a környezet adta
lehetőségek kapcsolatának feltárása.

Hulladék
Szennyezés, hiány, hulladék kapcsolata.
Hulladékgazdálkodás.

A hulladékkezelés helyi és országos
lehetőségeinek elemzése.

Az autonómia lehetőségei
Az ökológiai krízis társadalmi-szemléleti
Uniós szintű, nemzeti és helyi lehetőségek
hátterének fő tényezői (fogyasztás,
ismerete a fenntartható gazdálkodással
városiasodás, fosszilis energia felhasználása,
kapcsolatban.
globalizáció). A közlegelők tragédiája: a
Környezeti szempontból fenntartható
klasszikus gazdaságtan és kritikája.
életforma, lakókörnyezet és fogyasztás
Szelíd technológiák, a passzív ház,
megtervezése a lehetőségek figyelembe
biogazdálkodás.
vételével.
Környezet, eltartóképesség, jelzés (indikáció), Gaia-elmélet, sokféleség,
stabilitás, fenntarthatóság, természetvédelem, környezettudatosság,
Kulcsfogalmak
alternatív energia, ökológiai lábnyom.

A fejlesztés várt
eredményei az
évfolyam végén

A tanuló ismer nagy léptékű, egyirányú változásokat az élő és élettelen
természetben, tudja ezek bizonyítékait, okait.
Ismeri az élőlény-populációk létszámát és változatosságát csökkentő és
növelő tényezőket, az élőlények önszabályozó közösségeinek fölépítését.
Tud példákat bemutatni az ember környezetfüggésére és környezetátalakító szerepére.
Tananyag szerkezet
11. évfolyam

Tananyag
Egészség és betegség
Környezet és egészség – külső hatások
Fenntarthatóság
összesen

óraszám
23 óra
23 óra
26 óra
72 óra

INFORMATIKA
Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló
az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata
olyan tudást 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 való kritikus, biztonságos, etikus alkalmazása.
Az informatikai és információs eszközök, szolgáltatások az egyén életének és a
társadalom működésének szinte minden részét átszövik, ezért az informatika tantárgyban
szereplő fejlesztési területek számos ponton 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 kérdéseit, törekedjen építő javaslatok megfogalmazására,
készüljön fel a változásokra. Az informatika tantárgy kiemelt célja a digitális kompetencia
fejlesztése,
az
alkalmazói
programok
felhasználói
szintű
ismerete,
az
információszerzésben, -értelmezésben, -felhasználásban és az elektronikus kommunikációban
való aktív részvétel.
Az informatikaórákon elsajátított alapok lehetővé teszik, hogy a tanuló a más
tantárgyakhoz tartozó 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 műveltségterület fejlesztési céljai, azon túl, hogy a tanulók váljanak a
digitális világ aktív polgárává, a Nemzeti alaptanterv fejlesztési céljaival harmonizálnak. Az
ott leírt digitális kompetenciák fejlesztése akkor valósulhat meg, ha az egyes tantárgyak,
műveltségterületek tanítása és a tanórán kívüli iskolai tevékenységek szervesen, összehangolt
módon kapcsolódnak az informatikához. Az informatika műveltségterület egyes elemeinek
elsajátíttatása, a készségek fejlesztése, az informatikai tudás alkalmazása tehát valamennyi
műveltségterület feladata. A digitális kompetencia fejlődését segíthetik például a szaktanárok
közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív
részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és
hálózatokban.

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.
1. Az informatikai eszközök használata témakörön belül a számítógép felépítése és a gép
alapvető működését biztosító hardverrészek kerülnek bemutatásra, 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 feladatok meghatározása során elsősorban
az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére
és az alkotó felhasználásra kerül a hangsúly.
2. Az alkalmazói ismeretek témakör fejlesztése során a társadalmi élet számára 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 video-szerkesztéssel,
multimédia-fejlesztéssel, prezentációkészítéssel, táblázatkezeléssel, adatbáziskezeléssel kapcsolatos problémák megoldása közben az adott programok értő
felhasználása.
3. A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör: A 21.
század kihívásai közé tartozik az, hogy az emberek tevékenységeiket tudatosan és
körültekintően tervezzék meg. A problémamegoldás életünk szerves részét alkotja, az
életszerű, probléma alapú feladatok sikeres megoldása befolyásolja az életminőséget.
Ennek szükséges előfeltétele az algoritmizálási készségek formális keretek közötti
fejlesztése, melyre ebben a témakörben kerül sor. A problémamegoldás egyes
részfolyamatai, például az információ szerzése, tárolása, feldolgozása, önálló
feladatként jelenhetnek meg. „A problémamegoldás informatikai eszközökkel és
módszerekkel” rész elsajátítása során a tanuló megismerkedik az algoritmizálás
elméleti módszereivel.
4. 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 értelmezése, az adatok közötti összefüggések felismerése és vizsgálata, tanári
segítséggel. 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 tanulási lehetőséget rejt, ezért a tanulóknak ismereteket kell
szerezniük a közösségi oldalak használatáról, azok előnyeiről és veszélyeiről, a
használatra vonatkozó elvárásokról, szabályokról.
A médiainformatika rész-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.
5. 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. 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.
6. A könyvtári informatika témakör oktatásának célja a tanulók felkészítése az
információszerzés kibővülő lehetőségeinek felhasználására a tanulásban, a
hétköznapokban. Ennek részét képezi az információk elérése, kritikus szelekciója,
feldolgozása és a folyamat értékelése. A könyvtár forrásközpontként való használata
az önműveléshez szükséges attitűdök, képességek és az egész életen át tartó önálló
tanulás fejlesztésének az alapja. Az információkeresés területén kiemelt cél, hogy a
képzési szakasz végére a tanuló tudatosan és komplexen gondolkodjon a folyamatról
és megtervezze azt. Ehhez elengedhetetlen, hogy ismerje a dokumentumtípusok és
segédkönyvek típusait, jellemzőit és azok információs értékének megállapításához
szükséges szempontokat. Tudatosítani szükséges a tanulókban a könyvtári
információszerzéshez kapcsolódó 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.
A tantárgy megalapozottsága nagyon eltérő lehet, hiszen a tanulók a szakiskolában direkt
informatikát (közismereti tárgyként) nem tanultak, de lehet előzetes tudásuk az általános
iskolából, ill. a szakmai oktatás területéről, esetleg a jobb feltételekkel rendelkező
szakiskolákban a közismereti képzéshez ténylegesen tudták használni az informatikai
eszközöket (ahogyan azt a szakiskola tanterve minden iskolának javasolja). Ezért az adott
osztály, az egyes tanulók előképzettségétől függ, honnan indulhat az informatika oktatása, ill.
mely témákra kell nagyobb súlyt fektetni. Ezért is szerepel a két évfolyam egy ciklusban, így
a helyi tanterv a helyi adottságoknak megfelelően tudja elosztani a témaköröket két
évfolyamra.
Törekedni kell arra, hogy az informatika tanulása során szoros kapcsolatban legyünk
bármely tantárgy aktuális feladataival, az ahhoz szükséges információ-gyűjtéssel stb.; arra,
hogy menet közben váljon természetes rutinná az informatika alkalmazása, a számítógép
eszköz-jellegű használata.

Informatika
heti óraszám
éves óraszám
éves óraszám a
két évfolyamon

11.
Nappali
tagozat
(36 hét)
2
72

12.
Nappali
tagozat
(32 hét)
3
96
168

11. évfolyam
Tematikai egység

Javaslat

Tematikai egység

Javaslat

Órakeret
6 óra
A kezdő év elején ajánlott egy felmérést készíteni a bevezetőben
említettek miatt arról, hogy milyen előzetes tudásra építhetünk.
A tanulás közbeni mérés lehet egyéni tanulói vállaláson alapuló
kiselőadás, bemutató, akár egy kiscsoportos munka során egymás
értékelésével összekötött önértékelési folyamat, esetleg hosszabb idő
alatt kidolgozott (egy vagy több tanuló által készített) projektmunka
minősítése is.
Fontos azt is figyelemmel kísérni és nagyra értékelni, hogyan
kapcsolják tanulóink számítógépes ismereteiket más tantárgyakhoz
(anyaggyűjtés, felkészülés, otthoni munkák). Az éves munka végső
minősítése természetesen tartalmazza a tanuló összes órai
teljesítményét is.
Kiemelten kell törekedni a gyakori, azonnali, személyre szóló,
szöveges fejlesztő értékelésre.
A tanulók teljesítményének mérése

Szabadon felhasználható órakeret
Órakeret
és rendszerező bevezetés/összefoglalás
15 óra
Az órakeretben 2 óra van a kezdeti áttekintésre (mire szolgál a tantárgy,
milyen témaköröket érintünk az év során, milyen eredmények várhatók
az informatika alapszintű tanulásától). Ehhez hasonlóan a tanév végén
egy rendszerező témalezárás javasolt.
Ennek az időnek a felhasználása sokban függ a szervezési formától.
Nappali vagy esti tagozaton hasonlóan használhatjuk akár tanulói
egyéni problémák megoldására (ha fejlesztési céljainkkal összhangba
hozható), esetleg (ha az osztály többségének megfelel) a tanulók
szakmájába vágó speciális feladatokra. Levelező oktatás esetén a kisebb
időkeret szűkebb teret hagy a választásra, mindenképpen törekedni kell
arra, hogy valóban a helyi adottságok és igények determinálják ennek
az időnek a felhasználását. Elképzelhető tanulói egyéni munkákra, azok
közös elemzésére, alapos, kritikus, az osztály nyilvánossága előtti
értékelésére fordítani. Mindezt tervezzük meg előre, az
osztállyal/csoporttal közösen előzetesen beszéljük meg!

Tematikai egység

1. Az informatikai eszközök használata

Órakeret
25 óra

Programok indítása.
Adott informatikai környezet tudatos használata. Az informatikai
eszközök egészségre gyakorolt hatásával való ismerkedés. A
számítógéppel való interaktív kapcsolattartás megteremtése.
Víruskereső programok használata.
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez) Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben. Az
informatikai eszközök működési elveinek megismerése és használata.
kapcsolható
fejlesztési feladatok Az operációs rendszer és a számítógépes hálózat
alapszolgáltatásainak használata. Az ismert eszközök közül az adott
feladat megoldásához alkalmas hardver- és szoftvereszköz
kiválasztása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Adott informatikai környezet tudatos használata.
Ismerkedés a számítástechnika fő alkalmazási területeivel.
Az informatikai eszközök választásának szempontjai.
Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásának megismertetése.
Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és használata.
A számítógép fő egységei. Neumann-elvű gépek fő részei. Bemeneti és kimeneti perifériák,
adathordozó eszközök működési elvei. Az eszközök helyes használatának elsajátítása.
Az operációs rendszer alapműveleteinek megismerése.
Az operációs rendszerek alapszolgáltatásai, eszközkezelés.
Mappaműveletek: mappaszerkezet létrehozása, másolás, mozgatás, törlés, átnevezés.
Állománykezelés: létrehozás, törlés, visszaállítás, másolás, mozgatás, átnevezés, nyomtatás,
megnyitás, keresés. Állományok típusai. Az operációs rendszer grafikus felületének
magabiztos használata.
A hálózati operációs rendszerek funkciói, főbb szolgáltatásai.
Vezetékes és vezeték nélküli kapcsolatok.
Az iskolai hálózat vázlatos felépítése. Az iskolai hálózat használata. Hálózati be- és
kijelentkezés, hozzáférési jogok, adatvédelem. A gépterem házirendjének megismerése,
betartása.
Számítástechnikai mértékegységek.
A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás. A számítógép és a legszükségesebb perifériák
rendeltetésszerű használata.
Víruskereső program alkalmazása, vírus keresése.
Az ismert eszközök közül az adott feladat megoldására alkalmas hardver- és szoftvereszköz
kiválasztása. Az adott feladat elemzése. A probléma megoldásához szükséges informatikai
eszköz kiválasztása. A probléma megoldásához szükséges funkciók elsajátítása.
Digitalizálás. Képek szkennelése. Digitális fotózás.
Nyomtatás fájlba, pdf-állományok készítése. Környezettudatos viselkedés nyomtatáskor.
Be-, illetve kitömörítés.
Információ, adat, bit, számítógép, periféria, billentyűzet, monitor, egér,
háttértár, operációs rendszer, állománytípus, állományművelet,
Kulcsfogalmak/
mappaművelet, hozzáférési jog, vírus, víruskereső program.
fogalmak
Monitor, nyomtató, adathordozó, pendrive, merevlemez, CD, CD-olvasó,
digitalizálás, hálózat, hálózati szolgáltatás, tömörítés, tömörített állomány.
Előzetes tudás

2. Alkalmazói ismeretek
Tematikai egység

Órakeret
26 óra

2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok
elektronikus létrehozása
Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete és alkalmazása.
Előzetes tudás
Szövegbevitel billentyűzetről.
Szöveges dokumentumok létrehozása, mentése.
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez) Szövegműveletek végrehajtása.
Multimédiás dokumentumok előállítása kész alapelemekből.
kapcsolható
fejlesztési feladatok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. A szövegszerkesztés
alapfogalmainak ismerete. A leggyakoribb karakter- és bekezdésformázások önálló végzése.
Szövegműveletek végrehajtása. Állomány mentése. Szöveges állomány megnyitása. Szöveg
javítása. Karakterformázás. Bekezdésformázás. Szöveg kijelölése, másolása, mozgatása,
törlése.
Rajzos-szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása, mentése.
Rajzok készítése. Műveletek rajzrészletekkel. Elemi alakzatok rajzolása, módosítása. A
vágólap használata.
A szövegben elhelyezhető különböző objektumok (kép, szöveg, rajz) tulajdonságainak
megismerése, az egyes jellemzők módosítása.
Összetett dokumentum készítése. Egyszerű szöveget, rajzot és táblázatot is tartalmazó
dokumentumok elkészítése.
Szöveg mentése különböző formátumokban.
Táblázatkészítés szövegszerkesztővel. Táblázat beszúrása szövegbe. A táblázat
tulajdonságainak beállítása. Táblázatformázás. A helyesírás ellenőrzése.
Multimédiás dokumentumok előállítása kész alapelemekből. Szöveg, kép, hang, animáció
elhelyezése a dokumentumban. A prezentáció testreszabása, háttér, áttűnés, animáció
beállítása.
Információk publikálásának különböző módjai az interneten. Weblap készítése. A blog
megismerése, használata. Egyéb multimédiás dokumentumok előállítása.
Digitális képek alakítása, formázása. A digitális képek jellemzőinek megismerése.
Képszerkesztő program használata. Műveletek képekkel, képszerkesztés, képvágás.
Kulcsfogalmak/ Szövegegységek, multimédia, prezentáció, dia, diavetítés.
Szöveg, digitális kép, weblap, blog.
fogalmak
2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás,
információmegjelenítés
Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása.
Példák megnevezése a táblázatok mindennapi életben történő
Előzetes tudás
használatára vonatkozóan. Alkalmazói programok fájlműveletei. A
térképhasználat alapjainak ismerete.
Az adatok rögzítését, értelmezését, vizsgálatát, szemléltetését segítő
A tantárgyhoz
eszközök megismerése. Adatok csoportosítása, táblázatba
(műveltségterülethez)
rendezése. Néhány közhasznú információforrás használata.
kapcsolható fejlesztési
Adatkeresés digitális tudásbázis-rendszerben. Térképhasználati
feladatok
ismeretek alapozása.
Tematikai egység

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Az adat értelmezését, vizsgálatát, szemléltetését segítő eszközök megismerése. Az adat
fogalmának megismerése. Az adatok rögzítését, értelmezését, vizsgálatát, szemléltetését
segítő eszközök használata. Adatok feldolgozását segítő műveletek végzése.
Adatok értelmezése, csoportosítása, táblázatba rendezése. Táblázatkezelő program használata.
Táblázatos dokumentumok. Az adatkezelés alapjai. Táblázatok használata a mindennapi
életben.
Adattípusok megismerése. Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás elsajátítása.
Cellahivatkozások használata. Képletek szerkesztése. A konstans, relatív és abszolút
hivatkozás fogalma.
Néhány közhasznú információforrás használata. Közhasznú információforrások adatainak
értelmezése.
Adatkeresés digitális tudásbázis-rendszerben. Digitális tudástárak megismerése. Online
tudástárak használata. Az információ és adat ábrázolása, értelmezése, grafikus eszközök,
módszerek. Adatok megjelenítése, kiemelése, aktuális információ keresése. Az adatok
gyűjtése, csoportosítása, értelmezése.
Diagramok készítése. Diagramtípus kiválasztása, szerkesztése, módosítása.
Térképhasználati alapismeretek. Útvonalkeresők, térképes keresők használata.
Térképhasználati ismeretek felhasználása, keresése az interneten.
Információ, adat, információforrás, online tudástár, adatbázis, térkép,
koordináta, útvonalkereső.
Kulcsfogalmak/
Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, cella, oszlop, sor, aktív cella,
fogalmak
tartomány, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, konstans, relatív és
abszolút hivatkozás, képlet, függvény, diagram.

12. évfolyam
Tematikai egység

Javaslat

Tematikai egység
Javaslat

Órakeret
6 óra
A kezdő év elején ajánlott egy felmérést készíteni a bevezetőben
említettek miatt arról, hogy milyen előzetes tudásra építhetünk.
A tanulás közbeni mérés lehet egyéni tanulói vállaláson alapuló
kiselőadás, bemutató, akár egy kiscsoportos munka során egymás
értékelésével összekötött önértékelési folyamat, esetleg hosszabb idő
alatt kidolgozott (egy vagy több tanuló által készített) projektmunka
minősítése is.
Fontos azt is figyelemmel kísérni és nagyra értékelni, hogyan
kapcsolják tanulóink számítógépes ismereteiket más tantárgyakhoz
(anyaggyűjtés, felkészülés, otthoni munkák). Az éves munka végső
minősítése természetesen tartalmazza a tanuló összes órai
teljesítményét is.
Kiemelten kell törekedni a gyakori, azonnali, személyre szóló,
szöveges fejlesztő értékelésre.
A tanulók teljesítményének mérése

Szabadon felhasználható órakeret
Órakeret
rendszerező összefoglalás
28 óra
Ennek az időnek a felhasználása sokban függ a szervezési formától.

Nappali vagy esti tagozaton hasonlóan használhatjuk akár tanulói
egyéni problémák megoldására (ha fejlesztési céljainkkal összhangba
hozható), esetleg (ha az osztály többségének megfelel) a tanulók
szakmájába vágó speciális feladatokra. Levelező oktatás esetén a kisebb
időkeret szűkebb teret hagy a választásra, mindenképpen törekedni kell
arra, hogy valóban a helyi adottságok és igények determinálják ennek
az időnek a felhasználását. Elképzelhető tanulói egyéni munkákra, azok
közös elemzésére, alapos, kritikus, az osztály nyilvánossága előtti
értékelésére fordítani.
3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és Órakeret
módszerekkel
24 óra
Tematikai egység
3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek
és eszközök kiválasztása
Az információ felismerése, kifejezése. Az információforrások
ismerete. Az algoritmus ismerete, megfogalmazása. A
Előzetes tudás
tevékenységek műveletekre bontása önállóan vagy tanári
segítséggel.
Információ gyűjtése, feldolgozás. A problémamegoldás lépéseinek
ismerete és ábrázolása. Az informatikai eszközök és módszerek
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez) alkalmazási lehetőségeinek megismerése.
kapcsolható fejlesztési Az algoritmus-leírás eszközeinek ismerete. Egyszerű folyamatábra
értelmezése. Algoritmuskészítés. Algoritmus leírása. A
feladatok
feladatmegoldást segítő eszközök megismerése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Az információ jellemző felhasználási lehetőségeinek megismerése. A problémamegoldáshoz
szükséges információ gyűjtése, felhasználása. Jelrendszerek ismerete. Az algoritmus
informatikai fogalmának megismerése. Problémák algoritmusainak megtervezése. A
megoldás lépéseinek szöveges, rajzos szemléltetése, értelmezése. Folyamatábra készítése.
A problémák megoldásához szükséges eszközök és módszerek megismerése. Az algoritmusleírás eszközeinek és módszereinek megismerése. Egyszerű algoritmusok készítése.
Problémák megoldása. Az algoritmuskészítés lépéseinek az ismerete. Algoritmustervezés,
különböző megoldási lehetőségek tanulmányozása. Az informatikai eszközök és módszerek
alkalmazási lehetőségeinek megismerése a problémamegoldás különböző fázisaiban.
Probléma, információ, kód, utasítás, művelet, algoritmus, folyamatábra,
Kulcsfogalmak/
vezérlés. Utasítás, elágazás, ciklus, feltétel, programkód, futtatás,
fogalmak
fordítás, tesztelés.
Tematikai egység

3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés
Egyszerű felhasználói szoftverek alapszintű kezelése. Utasítások
leírásainak használata. Alapvető matematikai műveletek.
Előzetes tudás
Síkgeometriai ismeretek.
Algoritmuskészítés és megvalósítás. A kész programok kipróbálása.
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez) Vezérlésszemléletű problémák megoldása.
Tervezési eljárások, az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti
kapcsolható
fejlesztési feladatok finomítás elvei.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Az adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása, megvalósítása

számítógépen.
A problémamegoldás során az ismert adatokból az eredmények meghatározása.
Adatok bevitele, az adatok alapján az eredmények meghatározása, a végeredmények
megjelenítése. Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése.
Feladatok megoldása egyszerű, automataelvű fejlesztőrendszerrel. Az algoritmizálási
készségek fejlesztésére alkalmas fejlesztőrendszerek megismerése. Problémamegoldás
folyamatának értelmezése.
Bemeneti adat, eredmény, utasítás, algoritmus. Az alulról felfelé
Kulcsfogalmak/
építkezés elve, a lépésenkénti finomítás elve, elemi adat, összetett adat,
fogalmak
bemenő adat, kimenő adat.
Tematikai egység

4. Infokommunikáció

Órakeret
20 óra

4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek
Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. Keresőkérdések
megfogalmazása tanári segítséggel.
Böngészőprogramok, keresők, levelezőrendszerek használata.
Előzetes tudás
Információkeresés az interneten. Megadott művek elektronikus
katalógusban való visszakeresése.
Keresőkérdések alkotása, a keresés eredményének értelmezése, a
A tantárgyhoz
keresés pontosítása. Információforrások kiválasztása, használata.
(műveltségterülethez)
Hatékony információ-keresés, a legfontosabb információk
kapcsolható
megtalálása, a hiteles és nem hiteles információk megkülönböztetése,
fejlesztési feladatok
kritikus információkezelés, a tartalom-előkészítés publikálásra.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Keresőkérdések megfogalmazása. Böngészőprogram kezelése, webcímek beírása,
linkhasználat, portálkeresés. Kulcsszavas és tematikus keresés. Kereső operátorok ismerete.
Keresőkérdések megfogalmazása, értelmezése, pontosítása.
Összetett keresések űrlapok segítségével, tematikus és kulcsszavas, több keresési szempont
egyidejű érvényesítése, űrlapkitöltés.
A keresés folyamata. Keresőkérdés alkotása. Irányított információkeresés eredményének
értelmezése. Találatok értelmezése. A találatok során kapott információk tanulmányozása. A
keresés céljának leginkább megfelelő oldalak felkeresése. Hatékony, céltudatos
információszerzés. Releváns információk kiszűrése a kereső által megtalált adathalmazból.
Információforrások irányított kiválasztása, hitelességének vizsgálata, szelektálása. Helyi
könyvtári és a korosztálynak szóló elterjedt adatbázisok. Információelemzés a hitelesség
szempontjából. Több hasonló tartalmú oldal összehasonlítása.
Információforrások irányított kiválasztása. Konkrét információforrások használata.
Hírportálok.
Dokumentumkészítés nyomtatáshoz és webes publikáláshoz. A közlésre szánt szöveges és
képi információval kapcsolatos elvárások, kiválasztási szempontok. Nyomtatási beállítások. A
webes publikálásra alkalmas fájlformátumok megismerése. Internetes oldalak feltöltése
nyilvános tárhelyre. A publikus és nem publikus adatok megkülönböztetése.
Webhely, webcím, böngésző, link, keresés, keresőgép, tematikus
Kulcsfogalmak/
keresés, kulcsszavas keresés, kereső operátorok, hivatkozásgyűjtemény.
fogalmak
Keresés, letöltés, publikálás, hitelesség, űrlap.

4.2. Az információs technológián alapuló
kommunikációs formák
Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. A számítógép
Előzetes tudás
alapvető használata, böngészőprogram ismerete.
Információ küldése, fogadása. Elektronikus levelezőrendszer
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez) használata. Saját e-mail cím készítése. Netikett-ismeret.
A modern infokommunikációs eszközök hatékony használata.
kapcsolható
fejlesztési feladatok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Információküldés és -fogadás. Kapcsolatteremtés infokommunikációs eszközökkel.
A levelezőrendszerek alapvető szolgáltatásainak ismerete és alkalmazása. Saját e-mail cím
létrehozása. Üzenetküldés, fogadás, válasz, levéltovábbítás, mellékletek csatolása.
A mobilkommunikáció eszközei. Az internet kommunikációs szolgáltatásai. A
kommunikációs célnak megfelelő választás a médiumok között. A fogyatékkal élőkkel való és
a fogyatékkal élők közötti kommunikációt biztosító eszközök megismerése. A virtuális tér
közlekedési szabályai. A kommunikációs médiumok és szerepük.
Felelős magatartás az online világban. Netikett. A kommunikáció írott és íratlan szabályai.
Adatvédelem, az információmegosztás etikai kérdései. Az online kommunikációban rejlő
veszélyek elleni védekezés.
Levelezőrendszer, e-mail cím, elektronikus levél, regisztráció, címzett,
Kulcsfogalmak/ másolat, rejtett másolat, tárgy, melléklet, csatolás, válasz, továbbítás,
netikett. Kommunikációs modell, üzenet, internetes kommunikáció,
fogalmak
mobilkommunikáció, adatvédelem.
Tematikai egység

Tematikai egység

4.3. Médiainformatika
Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. CD-, DVDElőzetes tudás
használat. A böngészőprogram a gyakorlatban, fontosabb portálok.
A hagyományos és az elektronikus média kezelése, az internetes
A tantárgyhoz
média elérése, információletöltés a számítógépre, információ
(műveltségterülethez)
értelmezése.
kapcsolható
A legújabb médiainformatikai technológiák használata, önálló és
fejlesztési feladatok
kritikus attitűd kialakítása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Internetes portálok, szöveges és képi információforrások használata. Weboldalak
megtekintése, mentése. Szöveg, kép mentése weboldalról.
Hang-, képanyagok, video-megosztó rendszerek keresése. Elektronikus könyvek keresése,
olvasása. Médiatárak keresése, médiumok elérése, használata. Oktatási célú adatbázisok
használata. Oktatóprogramok használata.
A hagyományos médiumok modern megjelenési formáinak megismerése, alkalmazásuk a
megismerési folyamatban.
Internetes portálok, szöveges és képi információforrások. Az internet, a televízió, a rádió
használata. Elektronikus könyv, hangoskönyv használata. Szótárak, lexikonok, folyóiratok az
interneten. Képek, zenék, filmek az interneten. Oktatóprogramok, oktatóanyagok az
interneten. Internetes térképek keresése.
Elektronikus média, videómegosztás, elektronikus könyv, médiatár,
Kulcsfogalmak/ oktatóprogram.
Internetes oktatóprogram, regisztráció, online szótár, online elérés,
fogalmak
hangoskönyv, információmegosztó portálok.

Tematikai egység

5. Az információs társadalom

Órakeret
12 óra

5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai
Az informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok
megfogalmazása.
A számítógép vagy a programok használata során tapasztalt esetleges
Előzetes tudás
meghibásodások.
Az infokommunikációs eszközök használata során tanúsított
viselkedési módok megfigyelése.
Az informatikai biztonsággal kapcsolatos ismeretek megértése. Az
adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségek megértése. Az
informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályok
megértése, etikai és jogi kérdések tisztázása. Az információforrások
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez) feltüntetése a dokumentumokban.
Az információ előállítása, megosztása, terjesztése, használata,
kapcsolható
fejlesztési feladatok átalakítása. Az információ kezelése során felmerülő veszélyek
felismerése, elhárításuk lehetőségei. Az információforrások
hitelességének értékelése. Viselkedési szabályok közös kialakítása, a
kulturált együttélés szabályainak betartása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Az informatikai biztonság kérdései. A számítógép és a számítógépen tárolt adatok védelme.
Az adatokat érintő visszaélések, veszélyek és következmények megismerése.
Adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak. Adatkezeléssel kapcsolatos eljárások megismerése.
Az adatokkal, különösen a személyes adatokkal való visszaélések, veszélyek és
következmények megismerése, azok kivédése, a védekezés módszereinek és szempontjainak
megismerése.
Az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályok megismerése. Szerzői
joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. A hálózat használatára vonatkozó szabályok
megismerése, értelmezése.
Információforrások gyűjtése. A felhasznált információforrások feltüntetése a saját
dokumentumban. Az információ hitelességének kritériumai és ellenőrzési lehetőségei. A
megbízható információforrások ismerete.
Az informatikai eszközök alkalmazásának fontosabb etikai kérdései. Szabadon vagy
korlátozottan használható programok. A programhasználattal kapcsolatos jogok és
kötelességek.
Az információ értékként való kezelése, megosztása.
Informatikai biztonság, adat, személyes adat, adatvédelem, adatkezelés,
netikett, információ, információforrás, hivatkozás.
Kulcsfogalmak/
Adat, adathalászat, kéretlen levél (spam), lánclevél (hoax), információ,
fogalmak
információforrás, hitelesség, megbízhatóság, jogtiszta szoftver, licenc,
ingyenes szoftver, korlátozottan használható szoftver.
Tematikai egység

5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata
Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalatok, vélemények
Előzetes tudás
megfogalmazása.
Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött
A tantárgyhoz
szerepének felismerése. A szolgáltatások céljainak azonosítása,
(műveltségterülethez)
működésének megfigyelése.
kapcsolható
Az elektronikus szolgáltatások használata, a biztonság
fejlesztési feladatok
figyelembevétele, a kritikus szemléletmód kialakítása.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Az e-szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének megismerése. A globális
információs társadalom jellemzői. Az elektronikus szolgáltatások szerepe és használata a
hétköznapi életben. Az e-szolgáltatások használatának célirányos megismerése. Az
elektronikus szolgáltatások funkcióinak megismerése. Az elektronikus szolgáltatások
működésének megismerése, a szolgáltatások igénybevétele, használata, lemondása.
Kulcsfogalmak/ Információs társadalom, elektronikus szolgáltatás, regisztráció,
leiratkozás, azonosító, jelszó.
fogalmak
Órakeret
6 óra
A könyvtári terek, alapszolgáltatások, elterjedtebb dokumentumtípusok
jellemzőinek és a könyv bibliográfiai azonosító adatainak ismerete.
Előzetes tudás
Betűrendezés.
Az iskolai és lakóhelyi könyvtár alapszolgáltatásainak és a különböző
A tantárgyhoz
(műveltségterületh információforrásoknak az önálló, alkotó és etikus felhasználása
egyszerű tanulmányi feladatok egyéni és csoportos megoldása során.
z) kapcsolható
fejlesztési
feladatok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Könyvtártípusok megkülönböztetése. Az iskolai könyvtár eszköztárának készségszintű
használata
Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. Az iskolai könyvtár
eszköztárának készségszintű használata a könyvtári terek funkcióinak és a könyvtári abc
ismeretében.
Könyvtári szolgáltatások
A hagyományos és az új információs eszközökön alapuló könyvtári szolgáltatások
megismerése. A könyvtár alapszolgáltatásainak használata. A könyvtári katalógus
funkciójának megértése. Katalógusrekord (-cédula) adatainak értelmezése.
Könyvtártípusok, funkcionális terek
Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. Az összes könyvtártípus
jellemzőinek megismerése, összehasonlítása. A kézikönyvtár összetételének és
tájékozódásban betöltött szerepének megismerése. A nagyobb könyvtárak funkcionális
tereinek megismerése. Önálló eligazodás a települési közkönyvtárban.
Információkeresés
Hatékony, céltudatos információszerzés. Keresett téma kifejezése tárgyszóval. Összetett
keresőkérdés megfogalmazása. Megadott szempontok szerint való keresés az iskolai és a
lakóhelyi elektronikus könyvtári katalógusban. Konkrét feladathoz való irányított
forráskeresés katalógus és bibliográfia segítségével.
Dokumentumtípusok, kézikönyvek
Hagyományos és nem hagyományos dokumentumok formai, tartalmi, használati jellemzőinek
megállapítása; csoportosításuk.
A nyomtatott és elektronikus kézikönyvek, a közhasznú információforrások és az
ismeretterjesztő művek típusainak ismerete. Közhasznú adatbázisok használata.
Forráskiválasztás
A megadott problémának megfelelő nyomtatott és elektronikus források irányított
kiválasztása. A könyvtárhasználati és informatikai alapokra építő információgyűjtést igénylő
feladatok.
Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás. A forrásmegjelölés etikai vonatkozásainak
Tematikai egység

6. Könyvtári informatika

megértése. Saját gondolatok elkülönítése a másokéitól. A felhasznált források önálló
azonosítása a dokumentumok főbb adatainak (szerző, cím, hely, kiadó, év) megnevezésével.
Könyvtár, kézikönyvtár, katalógus, hivatkozás, forrás, könyv, időszaki
kiadvány, honlap, CD, DVD, lexikon, enciklopédia, szótár, atlasz.
Kulcsfogalmak/ Nemzeti könyvtár, szakkönyvtár, elektronikus könyvtár, kézikönyv,
szaklexikon, szakkönyv, napilap, folyóirat, bibliográfia, linkgyűjtemény,
fogalmak
keresőkérdés, tárgyszó, szerzői jog, információs érték, felhasznált
irodalomjegyzék.
A tanuló „Az informatikai eszközök használata” témakör
feldolgozásának végére ismerje a számítógép részeinek és perifériáinak
funkcióit, tudja azokat önállóan használni; tudjon a
könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, fájlt
keresni; segítséggel tudjon multimédiás oktatóprogramokat használni;
tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a
hálózat használatának szabályait; ismerje egy vírusellenőrző program
kezelését.
A tanuló „Az informatikai eszközök használata” témakör
feldolgozásának eredményeképpen ismerje meg a különböző
informatikai környezeteket; tudja használni az operációs rendszer és a
számítógépes hálózat alapszolgáltatásait; segítséggel legyen képes az
adott feladat megoldásához alkalmas hardver- és szoftvereszközök
kiválasztására.
A tanuló az „Alkalmazói ismeretek” témakör feldolgozásának végére
ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan
elvégezni a leggyakoribb karakter- és bekezdésformázásokat; használja
a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit; ismerje egy bemutató
készítő program egyszerű lehetőségeit, tudjon rövid bemutatót
A fejlesztés várt
készíteni; ismerje fel az összetartozó adatok közötti egyszerű
eredményei a két
összefüggéseket; segítséggel tudjon tantárgyi, könyvtári, hálózati
évfolyamos ciklus, a
adatbázisokat használni, ezekben keresni; tudjon különböző
12. évfolyam végén
dokumentumokból származó részleteket saját munkájában elhelyezni,
dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni; tudjon
szöveget, képet és táblázatot is tartalmazó dokumentumot minta vagy
leírás alapján elkészíteni; tudjon egyszerű táblázatot létrehozni; ismerje
a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit.
A tanuló a „Problémamegoldás informatikai eszközökkel és
módszerekkel” témakör feldolgozásával legyen képes összegyűjteni a
problémamegoldáshoz szükséges információt; ismerje a
problémamegoldás alapvető lépéseit; képes legyen önállóan vagy
segítséggel algoritmust készíteni; lássa át a problémamegoldás
folyamatát; ismerje és használja az algoritmus-leíró eszközöket; legyen
képes meghatározni az eredményt a bemenő adatok alapján; legyen
képes tantárgyi szimulációs programok használatára.
A tanuló az „Infokommunikáció” témakör feldolgozásának végére
legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára;
legyen képes tanári segítséggel megadott szempontok szerint
információt keresni; legyen képes a találatok értelmezésére; legyen
képes az elektronikus levelezőrendszer önálló kezelésére; legyen képes
elektronikus és internetes médiumok használatára; legyen képes az

interneten talált információk mentésére; ismerje a netikett szabályait,
legyen képes előkészíteni az információt weben történő publikálásra;
tudja megkülönböztetni a publikussá tehető és védendő adatait;
használja a legújabb infokommunikációs technológiákat,
szolgáltatásokat.
A tanuló az „Információs társadalom” témakör feldolgozásának végére
ismerje az informatikai biztonsággal kapcsolatos fogalmakat; ismerje
az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; ismerje az adatvédelem
érdekében alkalmazható lehetőségeket; ismerje az informatikai
eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; szerezzen
gyakorlatot az információforrások saját dokumentumokban való
feltüntetésében. Ismerje az informatikai biztonsággal és
adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; ismerje az adatokkal való
visszaélésekből származó veszélyeket és következményeket; ismerjen
megbízható információforrásokat; legyen képes értékelni az információ
hitelességét; ismerje az informatikai eszközök etikus használatára
vonatkozó szabályokat; ismerje az információforrások etikus
felhasználási lehetőségeit; ismerje fel az informatikai eszközök
használatának az emberi kapcsolatokra vonatkozó következményeit;
ismerjen néhány elektronikus szolgáltatást, legyen képes a
szolgáltatások igénybevételére, használatára, lemondására.
A tanuló a „Könyvtári informatika” témakör feldolgozásának
eredményeképpen a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz legyen
képes az iskolai könyvtárban a megadott forrásokat megtalálni, további
releváns forrásokat keresni; konkrét nyomtatott és elektronikus
forrásokban megkeresni a megoldáshoz szükséges információkat; a
könyvtár és az internet szolgáltatásait igénybe véve képes önállóan
releváns forrásokat találni konkrét tantárgyi feladataihoz; a választott
forrásokat képes alkotóan és etikusan felhasználni a
feladatmegoldásban; képes alkalmazni a más tárgyakban tanultakat (pl.
informatikai eszközök használata, szövegalkotás); egyszerű témában
képes az információs problémamegoldás folyamatát önállóan
végrehajtani.
Tananyag szerkezet
11. évfolyam
Tananyag
A tanulók teljesítményének mérése
Szabadon felhasználható órakeret és rendszerező
bevezetés/összefoglalás
Az informatikai eszközök használata
Alkalmazói ismeretek
Összesen

óraszám
6 óra
15 óra
25 óra
26 óra
72 óra

12. évfolyam
Tananyag
A tanulók teljesítményének mérése
Szabadon felhasználható órakeret és rendszerező
bevezetés/összefoglalás
Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel
Infokommunikáció
Az információs társadalom
Könyvtári informatika
Összesen

óraszám
6 óra
28 óra
24 óra
20 óra
12 óra
6 óra
96 óra

TESTNEVELÉS ÉS SPORT
A testnevelés és sport műveltségtartalma mélyíti és bővíti a sportolás, az aktív pihenés
alkalmazásához szükséges ismereteket, a mozgásos tevékenységekhez tartozó
kompetenciákat. Cél az önálló felelősségvállalásra nevelés; a munkapiaci integrációhoz, a
munkabíráshoz szükséges készségek fejlesztése; a tanulás és a mozgás helyes arányának
tudatosítása; továbbá egy (vagy több) rekreációs terület választása a személyes preferenciák
és a megszerzett ismeretek alapján. Ebben az életszakaszban a tanulók már rendelkeznek a
civilizációs betegségek alapvető ismereteivel, felismerik azokat, s van tudomásuk a
megelőzés módjairól.
A diák felelősen végig tudja gondolni a jövőjét sarkalatosan befolyásoló események
fontosságát. A kerettantervben megjelenő mozgásos és elméleti tartalmak sikeres
felhasználása érdekében a tanulónak inkább a változó körülményekhez való
alkalmazkodóképességét, és nem a mozgásreprodukciós képességét fejlesztjük. A mozgás
örömforrás, remek lehetőség az ötlet- és élményszerzésre, a felszabaduló endorfin serkenti a
jókedvet. A különböző testgyakorlatok hozzájárulnak a közös és az egyéni érdekek
határozottabb képviseletéhez, a diákoknak közös kalandokban lehet részük, kikapcsolódnak,
levezetik a feszültséget, formálják testüket. A rendszeres mozgás további előnyökkel jár a
párválasztás, a baráti kör kialakítása és az önmegvalósítás területén.
Ideális esetben a középfokú tanulmányait befejező fiatal mozgáskommunikációja
sokoldalú, az iskolai testnevelésórákon tanult különböző testgyakorlati technikákat be tudja
mutatni, a testi képességekhez, az egészséges életmódhoz kapcsolódó ismereteit alkotó
módon tudja felhasználni, rendelkezik az egyéni és társas játékok, sporttevékenységek
szervezéséhez szükséges ismeretekkel.
A kerettanterv minden tanuló számára biztosítani kívánja a hatékony és élményszerű
motoros tanulást. Az egységesség és differenciálás elvét a legfőbb értékek közé sorolja. A
differenciálás alappillérei: a tanulói képességek különbözősége, a motivációs háttér és a
testneveléshez kapcsolódó egyéni célok. A fejlesztő munka igazodik a tanulásban mutatkozó
alapvető egyéni tendenciákhoz, de az oktatási-nevelési folyamatban bekövetkező
változásokhoz is. A belső didaktikai differenciálás javítja a motorikus tanulás, egyúttal a
személyiségfejlesztés egyéb dimenzióiban zajló fejlesztés hatásfokát is.
A testnevelési oktatás részét képezi az élettani, az anatómiai, illetve a sporttörténeti
oktatás, mely alapot és lehetőséget teremt a közép- és emelt szintű érettségi vizsga sikeres
teljesítéséhez, valamint támogatja a demokráciára való nevelést és az erkölcsi nevelést. A
tanulók átlátják 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 fejlesztésének módozatait, a
testi és a lelki egészség megőrzésének lehetőségeit. Az alternatív, szabadtéri sportok kapcsán
megfelelő hangsúlyt kap a környezettudatos nevelés is.
Mindezek adják az egészségtudatos, sportos felnőtt élet megélésének bázisát. A
kerettanterv alapján megfelelően kivitelezett testnevelés oktatás elegendő információval látja
el a diákokat az élethosszig tartó mozgásgazdag életmód felelős kialakításához, – kiteljesedik
az önértékelés. Ez az információs bázis természetesen rugalmasan bővíthető. Kialakul a társas
viszonyokba ágyazott személyes identitás, és képessé válnak a fiatalok arra, hogy a sportbeli
személyes élményeiket szimbolikus síkon értelmezzék. A közösségi és minőségi sport
nyújtotta katarzis hatására erősödik a nemzeti öntudat, a hazafiasság.
Célként jelenik meg az iskolai műveltség differenciált megszilárdítása, már feltűnnek a
szakképzés előkészítéséhez, a pályaválasztáshoz, a munkavállalói szerepekhez szükséges
kompetenciák. Ebben a szakaszban az oktatás a tudás alapvető tényezőit és összetevőit a

tartalomba ágyazott képességfejlesztés elvének szem előtt tartásával szilárdítja meg. Az
alapvető, egészséggel és önismerettel kapcsolatos értékek elsajátítása ebben az életkorban már
tudatosan történik.
A tudatosság alapja a szaknyelv fejlődését biztosító anyanyelvi kommunikáció. Célja,
hogy a tanulók képesek legyenek objektív módon elemezni saját egészségi állapotukat,
ismerjék az egészségkárosító tényezőket, azok hatásait, elkerülésük módját, véleményüket
artikuláltan, határozottan fejtsék ki az egészségtudatos életvitellel kapcsolatban és a társaknak
nyújtott segítségadás során.
A sikeres interperszonális interakciók érdekében elengedhetetlen a viselkedési
szabályok és az általánosan elfogadott magatartási normák megértése, ami a szociális és
állampolgári kompetencia fejlődésének kulcsa. E kompetencia alapját az a készség képezi,
hogy építő módon tudjanak a tanulók nézőpontokat kifejezni és megérteni, bizalmat keltő
módon tárgyaljanak, és képesek legyenek az együttérzésre. Az egyénnek tudnia kell kezelni
és megosztani másokkal a stressz érzését és a frusztrációt. Különbséget kell tennie a
személyes, a társas és a szakmai információk, szempontok között.
A hatékony tanulás kompetencia segítségével a tanulók egyénileg és csoportban is
meg tudják szervezni a megfelelő edzettségi szint 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 jelenti az új tudás és készségek megszerzését, feldolgozását és
beépítését, továbbá útmutatások keresését és alkalmazását. Ennek birtokában a tanulók
felfedezik, hogy a feladatok végrehajtásában az előzetesen tanultakra és az élettapasztalatra
építve a tudásukat és készségeiket helyzetek sokaságában tudják hasznosítani.
A sport- és mozgáskultúra bázisára építve fejlődik a vállalkozói kompetencia, mely
feltételezi az egyéni és csapatmunkára való képességet is. Kialakul az egyén saját erős és
gyenge pontjai megítélésének képessége, valamint az, hogy az egyén a kockázatokat képes
felmérni és adott esetben vállalni. A mozgásminőség és a mozgáskivitelezés elemzésén
keresztül fejlődik az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség.
A tehetséges tanulók magasabb szintű sporttevékenysége az iskolai rendezvényeken,
bajnokságokon, a diáksport egyesületekben és a versenysport színterein zajlik. A
tehetséggondozás fő feladata a talentum erős oldalának fejlesztése megfelelő szintű
edzéseken, versenyeken és a gyenge oldalának segítése, illetve a támogató légkör biztosítása
az intézményen belül, valamint a kapcsolatban álló partnereken keresztül.
11. évfolyam
Tematikai egység

Előzetes tudás

Órakeret
47 óra
A korábban elsajátított 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.
Sportjátékok

A megoldások sokféleségének, sikerességének bővítése.
Az önálló játékhoz szükséges technikai és taktikai tudás mennyiségi
és minőségi növelése.
A tantárgyhoz
Az egyéni fizikai adottságok és jellemvonások fejlesztése, a
(műveltségterülethez)
csapatok eredményességéhez szükséges képességek, attitűdök
kapcsolható fejlesztési
erősítése.
feladatok
A többféle sportjáték során a mozgástanulás folyamatában működő
transzferhatás kihasználása.
Megküzdés a feszültségekkel.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Legalább két labdajáték választása kötelező.
Fizika: mozgások,
ütközések, gravitáció,
MOZGÁSMŰVELTSÉG
forgatónyomaték,
Általános feladatok
pályavonal, hatásAz önszervezés gyakorlása
ellenhatás.
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 fontos az egyéni és/vagy a társas
döntéshozatal -, a sportszerűség, tolerancia és empátia szem előtt
tartásával.
A tevékenységekhez tartozó felszerelések, berendezések önálló
használata, rendben tartása, megóvása.
Lényeges játékszabályok készségszintű alkalmazása – játékvezetési
gyakorlat
A labdával vagy labda nélküli mozgások közben elkövethető, direkt
vagy indirekt személyre irányuló szabálytalanságok elkerülését
elősegítő gyakorlatok, megerősítések, megbeszélések.
A kosárlabdában és labdarúgásban a szabályok engedte test-test elleni
játék több lehetőségének modellálása, gyakorlása. Labdarúgásban a
mezőnyjátékosra és a kapusra vonatkozó szabályok ismerete,
betartása.
A sportjáték-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
A sportjátékok alap- és játékismereteinek alkalmazása,
megmérettetése osztályszintű mérkőzéseken, házibajnokságokon.
Kosárlabdázás
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása
Új variációk a már megtanult technikákkal, kisebb taktikai
egységekbe ágyazottan - különféle 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).
Labdarúgás
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 alkalmazása, 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 a csapatrészek
összjátékának megvalósítása a kötött játékfolyamatok és ötletjáték
során.
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
játékszituációkban, a döntésekben pedig a baleset-megelőzés
fontosságának tudatos képviselete.
A sport és a környezettudatosság értő összekapcsolása, a sportolási

Biológia-egészségtan:
érzékszervek különkülön és együttes
működése.

felszerelés és sportolási környezet felelős, jövőorientált használata,
kímélete.
Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés,
Kulcsfogalmak/
problémaorientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési
fogalmak
stratégia, megegyezésen alapuló játék.
Órakeret
35 óra
A differenciáltan összeállított gyakorlatok bemutatása átlagos
mozgásbiztonsággal, szükség esetén segítő biztosítással.
Esztétikus, fegyelmezett, rendezett testtartású végrehajtás.
A differenciált gyakorlási mennyiség és minőség okai,
következményei.
Előzetes tudás
Gyengeségek ellensúlyozása képességfejlesztéssel, gyakorlással.
Kis tanári segítséggel, aktív tevékenykedés gyakorlási és
versenyszituációban.
Részleges önállóság és segítségadás az egyéni, páros és társas
feladatokban.
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,
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez) képességfejlesztésben, gyakorlásban, versenyzésben,
kapcsolható fejlesztési versenyrendezésben. Az erősségek és gyengeségek
figyelembevétele.
feladatok
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
Fizika: egyensúly,
Gimnasztika
mozgások, gravitáció,
Rendgyakorlatok gyakorlása
szabadesés,
A korábbi évfolyamokon gyakoroltak bővített elemkapcsolatokkal
szögelfordulás.
történő ismétlése.
Alkalmazásuk az óraszervezés funkcióinak megfelelően.
Biológia-egészségtan:
Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végzése
az izomműködés
A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok: pl.
élettana.
mozgásütem változtatása, kiinduló helyzet és kartartás változtatása.
Az agonista és antagonista izmok arányos, harmonikus fejlesztése. Az
aktív és passzív izomnyújtás – a hatás elkülönítése.
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.
Tematikai egység

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák

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 választott egy szeren, a korábbi
követelményeken nehézségben túlmutató, vagy egy másik választott
szeren új mozgásanyag 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, vetődések,
átguggolások, átterpesztések, lábkörzések, dőlések, felállások
egységesen az alapformában és differenciáltan a variációkban, az
elemek mennyiségének és nehézségi fokának továbbfejlesztése
differenciáltan.
Talajtorna 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.
Szertorna, gyakorlás tornaszereken fiúk számára
Korláton – 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.
Szertorna, gyakorlás tornaszereken lányok számára
Művészetek: az
Gerendán – állások, térdelések, ülések, fekvések, térdelőtámaszok,
esztétika fogalma.
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.
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, lehetőség önálló zeneválasztásra, a szélsőségektől
való elhatárolódás mellett. Önálló bővítési lehetőség, önálló
gyakorlatrészek hozzáadása a minimumhoz, páros és csoportos
interpretációk támogatása.
Szabadgyakorlatok gyakorlása
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.
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.
Páros, mikrocsoportos koreográfiák önállóságra törekedve, a
szükséges optimális tanári irányítással.
Aerobik-bemutatók egyszerűsített szabályokkal.
Részvétel egy csoportos aerobikgyakorlatban az egyszerűsített
szabályoknak megfelelően.
Táncos mozgásformák
A helyi tantervben rögzített választás szerint egy, a helyi személyi és
tárgyi körülményekhez, feltételekhez igazodó tánc, amely
mozgásanyaga a Tánc és dráma kerettanterv mozgásanyagával
összekapcsolható.
Történelmi táncok gyakorlása
Palotás és/vagy keringő – 56 motívumból álló rövid koreográfia
megtanulása és ismétlése, bemutatása.
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,

Ének-zene: tempó,
ritmus.
Művészetek:
romantika,
modernitás.

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.
Agonista, antagonista izmok, aktív és passzív nyújtás, dinamikus
Kulcsfogalmak/
egyensúly, társas talajtorna.
fogalmak
Tematikai egység

Atlétikai jellegű feladatok

Órakeret
28 óra

Térdelő-, álló- és repülőrajt versenyhelyzetekben.
Iramszakasz, egyéni irambeosztás.
Különféle bottechnikák a váltófutásban.
Előzetes tudás
Optimális lendületszerzés, elrugaszkodás, repülőfázis, biztonságos
leérkezés az ugrásokban.
A hajítás, lökés és vetőmozgás biomechanikai különbözőségei.
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
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez) versenyszabályainak korosztályos előírások szerinti alkalmazása és
kapcsolható fejlesztési betartása.
Motiváló eljárások az egyéni eredmény, teljesítmény javítására.
feladatok
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
Biológia-egészségtan:
Futások
szénhidrátlebontás.
Rövidtáv, váltófutás
A gyorsfutás technikáját javító gyakorlatok változatos végrehajtása. A Fizika: hajítások,
kedvező rajthelyzet kialakítása, segédvonalak kijelölése.
energia.
Versenyszerű végrehajtás, eredményorientált együttműködés
váltófutásban. Csapatban 4x50-100 m-es váltók alakítása, versenyzés. Történelem,
Középtáv, folyamatos futás, tájékozódási futás
társadalmi és
Választás a távok közül. A különböző távokhoz illeszkedő
állampolgári
futótechnika kiválasztása. Jártasság az adott táv teljesítéséhez
ismeretek: Az
szükséges tempó és irambeosztás megválasztásában. Állóképességolimpiai eszme. Az
fejlesztő módszerek rendszeres alkalmazása és teljesítményének
újkori olimpiák
nyomon követése. Az állóképesség-fejlesztő eljárások önálló
története
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 technikatörténetének, a technikák
változásai teljesítménynövelő hatásainak ismerete.
Az olimpiákon szereplő atlétikai versenyszámok ismerete.
„A gyorsabban, magasabbra, erősebben” jelmondat értelmezése.
Önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére való törekvés, a
siker átélése, a kudarc elfogadása és az azzal való megküzdés.
Az élettani különbözőségek ismerete.
Tájékozódási futás alapjainak ismerete.
Egyéni reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság, váltás közbeni
Kulcsfogalmak/ alkalmazkodás, korrekció, holtpont, lépő, homorító és ollózó technika,
átlépő, guruló, hasmánt- és floptechnika, ötlépéses hajító ritmus, lökés,
fogalmak
vetés, jegyzőkönyvvezetés.
Tematikai egység

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek

Órakeret
35 óra

Az adott sportmozgás technikájának ismerete.
A test feletti uralom szokatlan, új mozgásszituációkban.
A baleseti kockázatok mérlegelése.
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzésmódszertani és
Előzetes tudás
balesetvédelmi alapfogalmak, eljárások.
Szabadban, teremben, spontán helyzetben végezhető egyéni, társas,
csoportos mozgásformák.
A rekreációs szemléletet tartalmazó életvitelhez szükséges sportági,
élettani, edzéselméleti ismeretek megszerzése. Az önállóan
kezdeményezett társas vagy csoportos sportoláshoz ismeretek,
A tantárgyhoz
jártasságok megszerzése. A testnevelés újszerű tartalmakkal történő
(műveltségterülethez)
gazdagítása, az iskolai létesítményen belüli és tágabb környezetében
kapcsolható fejlesztési
lévő lehetőségek kihasználása sportolásra. A felnőtt kor sportos
feladatok
életviteléhez újabb sportágak megismerése, családi és csoportos
öntevékeny sportoláshoz szükséges szervezési és rendezési
ismeretek megszerzése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Biológia-egészségtan:

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott
élettan.
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 átadása. 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.
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/ Rekreáció, edzettség, fittség, jó közérzet, teljesítőképesség, újrahasznosítás,
példamutatás; környezettudatos természet- és épített környezet-használat.
fogalmak
Órakeret
15 óra
Biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálék.
Az indulatok feletti uralom.
Előzetes tudás
Néhány önvédelmi megoldás, szabadulás a fogásból.
A dzsúdó, illetve grundbirkózás alaptechnikái, szabályai.
Az akaraterő, a kitartás, a küzdőképesség, az önbizalom fejlesztése,
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez) a félelem leküzdése és a sportszerűség (fair play) szemléletének
Tematikai egység

Önvédelem és küzdősportok

kapcsolható fejlesztési kiteljesítése. Küzdő típusú játékok tudatos alkalmazása a
személyiségfejlesztésben, különös tekintettel az önuralomra, a társak
feladatok
tiszteletére és a szabályok elfogadására. A közösségben előforduló
veszélyhelyzetek felismerése és kezelése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Történelem,
A küzdéseket előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok:
társadalmi és
Tolások-húzások, változó testrészekkel, testhelyzetekben.
állampolgári
ismeretek: ókori
Grundbirkózás cselekvésbiztos gyakorlása:
olimpiák, hősök,
Alapállás, alaphelyzetek stabil alkalmazása, szabályos és erős fogások távol-keleti kultúrák.
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 korábban tanult technikák és taktikák továbbfejlesztése.
Az egyensúlyt stabilizáló és azt 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/ Viszonylagos erőkifejtés, fokozatosan növekvő erőkifejtés, sérülésmentes
küzdelem, agresszió, önuralom, sportszerűség.
fogalmak
Tematikai egység

Előzetes tudás

Órakeret
20 óra
Rendeződő egészségtudatosság, döntésképesség az egészséges, aktív
életmód érdekében.
Stressz- és feszültségoldó, terhelési, edzési és a test épségét,
egészségét megőrző eljárásokból egy-két megoldás ismerete,
alkalmazása.
A gerincvédelmet érintő jártasság minden tanult feladat
megoldásában.
A terhelés igazítása a tesztek eredményeihez.
Egészségkultúra és prevenció

A testmozgás szerepének ismerete a káros szenvedélyek elleni
küzdelemben.
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.
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez) Az edzéshatáshoz szükséges ingerek nagysága és gyakorisága, a
kapcsolható fejlesztési pihenő idő jelentősége.
Az edzésre, a teljesítmény növelésére és mérésére, a prevencióra,
feladatok
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
Biológia-egészségtan:
Bemelegítés
anaerob terhelés, az
Általános és sportágspecifikus bemelegítő mozgásanyag
idegrendszer
feladatmegoldásai, kezdetben egyénileg, majd párban a tervezés,
működése, a keringési
szervezés, levezetés, értékelés megvalósítása.
rendszer működése,
A sportjátékhoz, tornához, futáshoz, ugráshoz, dobáshoz, küzdéshez
glikolízis, terminális
kapcsolódó bemelegítések általános és speciális jellemzőinek,
oxidáció.
mozgásainak elkülönítése szóban és gyakorlatban egyaránt.
Fizika: egyszerű
Edzés, terhelés
gépek, erő, munka.
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 aktivitás
szintjének becslése, követése.
Önálló mozgásprogram-tervezés.
Lehetséges hagyományos és alternatív eszközök: pulzusmérő,
medicinlabda, súlyzó, ugrókötél, erősítő gumiszalag, gimnasztikai
labda, 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 – helyi tervezés 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 káros szenvedélyek megelőzésében.
A stresszoldás gyakorlatai.
A megtanult és folyamatosan használt stressz- és feszültségoldó
módszerek tudatos alkalmazása, a feszültségek szabályozása.
A test- és 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.
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.
Sportágspecifikus bemelegítés, mozgásterjedelem, intervallumos,
ismétléses, tartós és ellenőrző módszer, terhelés-pihenés egyensúlya,
Kulcsfogalmak/
stressz- és feszültségoldás, ingernagyság, ingergyakoriság,
fogalmak
gerinckímélet.
Sportjátékok
A helyi tanterv szerint tanított két sportjátékra vonatkozóan:
Önállóság és önszervezés a bemelegítésben, a gyakorlásban, az edzésben
A fejlesztés várt és a játékban, játékvezetésben.
eredményei a két Az adott sportjáték főbb versenykörülményeinek ismerete.
Erős figyelemmel végrehajtott technikai elemek, taktikai megoldások,
évfolyamos
szimulálva a valódi játékszituációkat.
ciklus végén
Ötletjáték és 23 tudatosan alkalmazott formáció, a csapaton belüli
szerepnek való megfelelés.
A csapat taktikai tervének, teljesítményének szakszerű és objektív

megfogalmazása.
A másik személy miénktől eltérő 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, gyakorlása,
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
fejlesztési lehetőségeinek ismerete.
Bemelegítő és képességfejlesztő gyakorlatok ismerete, a célnak megfelelő
kiválasztása.
Optimális segítségadás, biztosítás, biztatás.
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 és 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
A 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.
Magabiztos támadáselhárítás és viselkedés veszélyeztetettség esetén.
Egészségkultúra és prevenció
A bemelegítés szükségessége élettani okainak ismerete.
Az egészségük fenntartásához szükséges edzés, terhelés megtervezése.
Tudatos védekezés a stresszes állapot ellen, feszültségek szabályozása.
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.

12. évfolyam
Órakeret
47 óra
A helyi tanterv szerint választott sportjátékokban a korábban
elsajátított technikai, taktikai és egyéb játékfeladatok, lényeges
versenyszabályok ismerete és alkalmazásuk.
Megfelelés a játékszerepnek, sportszerű és csapatelkötelezett
Előzetes tudás
viselkedés.
Tapasztalat a játékvezetői gyakorlatban.
Empátia és tolerancia a társak elfogadásában.
Önfejlesztő és társas kapcsolatépítő játékok ismerete.
A megoldások sokféleségének, sikerességének bővítése.
Az önálló játékhoz szükséges technikai és taktikai tudás mennyiségi
és minőségi növelése.
A tantárgyhoz
Az egyéni fizikai adottságok és jellemvonások fejlesztése, a
(műveltségterülethez)
csapatok eredményességéhez szükséges képességek, attitűdök
kapcsolható fejlesztési
erősítése.
feladatok
A többféle sportjáték során a mozgástanulás folyamatában működő
transzferhatás kihasználása.
Megküzdés a feszültségekkel.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Tematikai egység

Sportjátékok

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 fontos az egyéni és/vagy a társas
döntéshozatal -, a sportszerűség, tolerancia és empátia szem előtt
tartásával.
A tevékenységekhez tartozó felszerelések, berendezések önálló
használata, rendben tartása, megóvása.
Lényeges játékszabályok készségszintű alkalmazása – játékvezetési
gyakorlat
A labdával vagy labda nélküli mozgások közben elkövethető, direkt
vagy indirekt személyre irányuló szabálytalanságok elkerülését
elősegítő gyakorlatok, megerősítések, megbeszélések.
A kosárlabdában, és labdarúgásban a szabályok engedte test-test
elleni játék több lehetőségének modellálása, gyakorlása.
Labdarúgásban a mezőnyjátékosra és a kapusra vonatkozó szabályok
ismerete, betartása.
A sportjáték-specifikus időhatárok betartásának gyakorlatai.
A szabályok a képzettségnek megfelelő önkontrollos betartása, játék

Fizika: mozgások,
ütközések, gravitáció,
forgatónyomaték,
pályavonal, hatásellenhatás.

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
A sportjátékok alap- és játékismereteinek alkalmazása,
megmérettetése osztályszintű mérkőzéseken, házibajnokságokon.
Kosárlabdázás
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása
Új variációk a már megtanult technikákkal, kisebb taktikai
egységekbe ágyazottan - különféle 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).
Labdarúgás
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 alkalmazása, 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 a csapatrészek
összjátékának megvalósítása a kötött játékfolyamatok és ötletjáték
során.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS

Biológia-egészségtan:
érzékszervek különkülön és együttes
működése.

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
játékszituációkban, a döntésekben pedig a baleset-megelőzés
fontosságának tudatos képviselete.
A sport és a környezettudatosság értő összekapcsolása, a sportolási
felszerelés és sportolási környezet felelős, jövőorientált használata,
kímélete.
Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés,
Kulcsfogalmak/
problémaorientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési
fogalmak
stratégia, megegyezésen alapuló játék.
Órakeret
29 óra
A differenciáltan összeállított gyakorlatok bemutatása átlagos
mozgásbiztonsággal, szükség esetén segítő biztosítással.
Esztétikus, fegyelmezett, rendezett testtartású végrehajtás.
A differenciált gyakorlási mennyiség és minőség okai,
következményei.
Előzetes tudás
Gyengeségek ellensúlyozása képességfejlesztéssel, gyakorlással.
Kis tanári segítséggel, aktív tevékenykedés gyakorlási és
versenyszituációban.
Részleges önállóság és segítségadás az egyéni, páros és társas
feladatokban.
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,
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez) képességfejlesztésben, gyakorlásban, versenyzésben,
kapcsolható fejlesztési versenyrendezésben. Az erősségek és gyengeségek
figyelembevétele.
feladatok
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
Fizika: egyensúly,
Gimnasztika
mozgások, gravitáció,
Rendgyakorlatok gyakorlása
szabadesés,
A korábbi évfolyamokon gyakoroltak bővített elemkapcsolatokkal
szögelfordulás.
Tematikai egység

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák

történő ismétlése.
Alkalmazásuk az óraszervezés funkcióinak megfelelően.
Biológia-egészségtan:
Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végzése
az izomműködés
A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok: pl.
élettana.
mozgásütem változtatása, kiinduló helyzet és kartartás változtatása.
Az agonista és antagonista izmok arányos, harmonikus fejlesztése. Az
aktív és passzív izomnyújtás – a hatás elkülönítése.
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 választott egy szeren, a korábbi
követelményeken nehézségben túlmutató, vagy egy másik választott
szeren új mozgásanyag 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, kézenátfordulás,
vetődések, átguggolások, átterpesztések, lábkörzések, dőlések,
felállások egységesen az alapformában és differenciáltan a
variációkban, az elemek mennyiségének és nehézségi fokának
továbbfejlesztése differenciáltan.
Talajtorna 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.
Szertorna, gyakorlás tornaszereken fiúk számára
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.
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, lehetőség önálló zeneválasztásra, a szélsőségektől
való elhatárolódás mellett. Önálló bővítési lehetőség, önálló
gyakorlatrészek hozzáadása a minimumhoz, páros és csoportos
interpretációk támogatása.
Szabadgyakorlatok gyakorlása
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.
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.
Páros, mikrocsoportos koreográfiák önállóságra törekedve, a
szükséges optimális tanári irányítással.
Aerobik-bemutatók egyszerűsített szabályokkal.
Részvétel egy csoportos aerobikgyakorlatban az egyszerűsített
szabályoknak megfelelően.
Táncos mozgásformák
A helyi tantervben rögzített választás szerint egy, a helyi személyi és
tárgyi körülményekhez, feltételekhez igazodó tánc, amely
mozgásanyaga a Tánc és dráma kerettanterv mozgásanyagával

Művészetek: az
esztétika fogalma.

Ének-zene: tempó,
ritmus.
Művészetek:
romantika,
modernitás.

összekapcsolható.
Lehetséges minták a helyi tantervben rögzítésre:
Történelmi táncok gyakorlása
Palotás és/vagy keringő – 56 motívumból álló rövid koreográfia
megtanulása és ismétlése, bemutatása.
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.
Agonista, antagonista izmok, aktív és passzív nyújtás, dinamikus
Kulcsfogalmak/
egyensúly, társas talajtorna, forgásbiztonság, táncstílus, divattánc,
fogalmak
sporttánc.
Tematikai egység

Atlétikai jellegű feladatok

Órakeret
23 óra

Térdelő-, álló- és repülőrajt versenyhelyzetekben.
Iramszakasz, egyéni irambeosztás.
Különféle bottechnikák a váltófutásban.
Előzetes tudás
Optimális lendületszerzés, elrugaszkodás, repülőfázis, biztonságos
leérkezés az ugrásokban.
A hajítás, lökés és vetőmozgás biomechanikai különbözőségei.
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
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez) versenyszabályainak korosztályos előírások szerinti alkalmazása és
kapcsolható fejlesztési betartása.
Motiváló eljárások az egyéni eredmény, teljesítmény javítására.
feladatok
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
Biológia-egészségtan:
Futások
szénhidrátlebontás.
Rövidtáv, váltófutás

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.
Középtáv, folyamatos futás, tájékozódási futás
Választás a távok közül. A különböző távokhoz illeszkedő
futótechnika kiválasztása. Jártasság az adott táv teljesítéséhez
szükséges tempó és irambeosztás megválasztásában. Állóképességfejlesztő módszerek rendszeres alkalmazása és teljesítményének
nyomon követése. Az állóképesség-fejlesztő eljárások önálló
gyakorlása.
Folyamatos futás közbeni tájékozódás, kisebb területen célállomások
megtalálása.

Fizika: hajítások,
energia.
Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek: Az
olimpiai eszme. Az
újkori olimpiák
története

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 technikatörténetének, a technikák
változásai teljesítménynövelő hatásainak ismerete.
Az olimpiákon szereplő atlétikai versenyszámok ismerete.
„A gyorsabban, magasabbra, erősebben” jelmondat értelmezése.
Önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére való törekvés, a
siker átélése, a kudarc elfogadása és az azzal való megküzdés.
Az élettani különbözőségek ismerete.
Tájékozódási futás alapjainak ismerete.
Egyéni reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság, váltás közbeni
Kulcsfogalmak/ alkalmazkodás, korrekció, holtpont, lépő, homorító és ollózó technika,
átlépő, guruló, hasmánt- és floptechnika, ötlépéses hajító ritmus, lökés,
fogalmak
vetés, jegyzőkönyvvezetés.
Tematikai egység

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek

Előzetes tudás

Az adott sportmozgás technikájának ismerete.
A test feletti uralom szokatlan, új mozgásszituációkban.
A baleseti kockázatok mérlegelése.

Órakeret
34 óra

Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzésmódszertani és
balesetvédelmi alapfogalmak, eljárások.
Szabadban, teremben, spontán helyzetben végezhető egyéni, társas,
csoportos mozgásformák.
A rekreációs szemléletet tartalmazó életvitelhez szükséges sportági,
élettani, edzéselméleti ismeretek megszerzése. Az önállóan
kezdeményezett társas vagy csoportos sportoláshoz ismeretek,
A tantárgyhoz
jártasságok megszerzése. A testnevelés újszerű tartalmakkal történő
(műveltségterülethez)
gazdagítása, az iskolai létesítményen belüli és tágabb környezetében
kapcsolható fejlesztési
lévő lehetőségek kihasználása sportolásra. A felnőtt kor sportos
feladatok
életviteléhez újabb sportágak megismerése, családi és csoportos
öntevékeny sportoláshoz szükséges szervezési és rendezési
ismeretek megszerzése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Biológia-egészségtan:
A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott
élettan.
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 átadása. 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.
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/ Rekreáció, edzettség, fittség, jó közérzet, teljesítőképesség, újrahasznosítás,
példamutatás; környezettudatos természet- és épített környezet-használat.
fogalmak
Órakeret
9 óra
Biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálék.
Az indulatok feletti uralom.
Előzetes tudás
Néhány önvédelmi megoldás, szabadulás a fogásból.
A dzsúdó, illetve grundbirkózás alaptechnikái, szabályai.
Az akaraterő, a kitartás, a küzdőképesség, az önbizalom fejlesztése,
a félelem leküzdése és a sportszerűség (fair play) szemléletének
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez) kiteljesítése. Küzdő típusú játékok tudatos alkalmazása a
kapcsolható fejlesztési személyiségfejlesztésben, különös tekintettel az önuralomra, a társak
tiszteletére és a szabályok elfogadására. A közösségben előforduló
feladatok
veszélyhelyzetek felismerése és kezelése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Történelem,
A küzdéseket előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok:
társadalmi és
Tolások-húzások, változó testrészekkel, testhelyzetekben.
állampolgári
ismeretek: ókori
Grundbirkózás cselekvésbiztos gyakorlása:
olimpiák, hősök,
Alapállás, alaphelyzetek stabil alkalmazása, szabályos és erős fogások távol-keleti kultúrák.
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 korábban tanult technikák és taktikák továbbfejlesztése.
Az egyensúlyt stabilizáló és azt kibillentő gyakorlatok,
testsúlyáthelyezések, irányváltoztatások, előre, hátra, oldalra
gurulások.
Szabadulás különböző fogásokból (karfogás, ölelőfogás, fojtás).
Támadáselhárítási módszerek (ütés, szúrás, rúgás, fejelés elhárításai).
Tematikai egység

Önvédelem és küzdősportok

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/ Viszonylagos erőkifejtés, fokozatosan növekvő erőkifejtés, sérülésmentes
küzdelem, agresszió, önuralom, sportszerűség.
fogalmak
Órakeret
18 óra
Rendeződő egészségtudatosság, döntésképesség az egészséges, aktív
életmód érdekében.
Stressz- és feszültségoldó, terhelési, edzési és a test épségét,
egészségét megőrző eljárásokból egy-két megoldás ismerete,
alkalmazása.
Előzetes tudás
A gerincvédelmet érintő jártasság minden tanult feladat
megoldásában.
A terhelés igazítása a tesztek eredményeihez.
A testmozgás szerepének ismerete a káros szenvedélyek elleni
küzdelemben.
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.
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez) Az edzéshatáshoz szükséges ingerek nagysága és gyakorisága, a
kapcsolható fejlesztési pihenő idő jelentősége.
Az edzésre, a teljesítmény növelésére és mérésére, a prevencióra,
feladatok
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
Biológia-egészségtan:
Bemelegítés
anaerob terhelés, az
Általános és sportágspecifikus bemelegítő mozgásanyag
idegrendszer
feladatmegoldásai, kezdetben egyénileg, majd párban a tervezés,
működése, a keringési
szervezés, levezetés, értékelés megvalósítása.
rendszer működése,
A sportjátékhoz, tornához, futáshoz, ugráshoz, dobáshoz, küzdéshez
glikolízis, terminális
kapcsolódó bemelegítések általános és speciális jellemzőinek,
oxidáció.
mozgásainak elkülönítése szóban és gyakorlatban egyaránt.
Fizika: egyszerű
Edzés, terhelés
gépek, erő, munka.
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 aktivitás
szintjének becslése, követése.
Önálló mozgásprogram-tervezés.
Tematikai egység

Egészségkultúra és prevenció

Lehetséges hagyományos és alternatív eszközök: pulzusmérő,
medicinlabda, súlyzó, ugrókötél, erősítő gumiszalag, gimnasztikai
labda, 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 – helyi tervezés 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 káros szenvedélyek megelőzésében.
A stresszoldás gyakorlatai.
A megtanult és folyamatosan használt stressz- és feszültségoldó
módszerek tudatos alkalmazása, a feszültségek szabályozása.
A test- és 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.
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,
stressz- és feszültségoldás, ingernagyság, ingergyakoriság,
gerinckímélet.

Sportjátékok
A helyi tanterv szerint tanított két sportjátékra vonatkozóan:
Önállóság és önszervezés a bemelegítésben, a gyakorlásban, az edzésben
és a játékban, játékvezetésben.
Az adott sportjáték 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 miénktől eltérő 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, gyakorlása,
bemutatása.
A fejlesztés várt
Önálló zeneválasztás, a mozdulatok a zene időbeli rendjéhez illesztése.
eredményei a két
Könnyed, plasztikus, esztétikus végrehajtás a táncos mozgásformákban. A
évfolyamos
torna versenysport előnyei, veszélyei, a hozzá kapcsolódó testi képességek
ciklus végén
fejlesztési lehetőségeinek ismerete.
Bemelegítő és képességfejlesztő gyakorlatok ismerete, a célnak megfelelő
kiválasztása.
Optimális segítségadás, biztosítás, biztatás.
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 és 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
A 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.
Magabiztos támadáselhárítás és viselkedés veszélyeztetettség esetén.
Egészségkultúra és prevenció
A bemelegítés szükségessége élettani okainak ismerete.
Az egészségük fenntartásához szükséges edzés, terhelés megtervezése.
Tudatos védekezés a stresszes állapot ellen, feszültségek szabályozása.
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.

Tananyag szerkezet
11. évfolyam
tananyag
Sportjátékok
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák
Atlétika jellegű feladatok
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek
Önvédelem és küzdősportok
Egészségkultúra – prevenció
Összesen

óraszám
47
35
28
35
15
20
180

12. évfolyam
tananyag
Sportjátékok
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák
Atlétika jellegű feladatok
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek
Önvédelem és küzdősportok
Egészségkultúra – prevenció
Összesen

óraszám
47
29
23
34
9
18
160

OSZTÁLYKÖZÖSSÉG-ÉPÍTÉS
(OSZTÁLYFŐNÖKI PROGRAM)
A szakiskolák középiskolája számára készített osztályfőnöki program célja, hogy útmutatást
adjon az iskolák (és a pedagógusok) számára az (osztály)közösség kialakulásának
elősegítésére, felgyorsítására, a tanulás sikeressége érdekében. Az egy osztályban tanuló
diákok közötti, olykor igen jelentős különbségek miatt ez kihívás lehet – törekedni kell a
számos helyről érkező, sok esetben alulszocializált, motiválatlan, ismerethiányokkal küszködő
tanulók integrálására. A másik cél az, hogy az osztályfőnöki óra keretében lehetőség nyíljon a
tanulókkal azoknak a kérdéseknek az alaposabb megbeszélésére és megvitatására, amelyekre
a szaktárgyi órákon nem minden esetben jut idő. A témák feldolgozása hozzájárulhat a
tanulók eligazodásához az ún. „mindennapi kérdésekben”, aktualitásokban. Az órákon a
szemléletformálás mellett jelentős hangsúlyt kaphat a tanulással kapcsolatos motiváció
erősítése, az érdeklődés felkeltése.
A program elvégzése lehetővé teszi, hogy az osztályfőnök a tanulók sokszor csak
formális (az adminisztráció szempontjából ugyan nem nélkülözhető) megismerése mellett
maguktól a tanulóktól kaphassanak komplexebb információkat. Ez elősegítheti az idő előtti
iskolaelhagyók számának, a tanulási kudarcok magas arányának a csökkenését.
Célravezető, ha a programot (de legalábbis annak számottevő részét) az osztályfőnök
vezeti le. Míg a szaktantárgyak esetében elsősorban a közismereti tananyag elsajátítása áll a
középpontban, itt a hangsúly azoknak a kompetenciáknak a fejlesztésén van, amelyek
erősíthetik e tanulók beilleszkedését az iskolai közösségbe. A cél alapvetően az, hogy az egy
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.

Osztályközösségépítés
heti óraszám
éves óraszám
(ebből a témákhoz
kötött)
szabad órakeret

11.
Nappali
tagozat
(36 hét)
1

12.
Nappali
tagozat
(32 hét)
1

36
(30)

32
(28)

6

4

A témaköröket tartalmazó táblázatokban a két tanéves ciklus teljes óraszáma szerepel.

11. évfolyam

Tematikai egység
Előzetes tudás

Órakeret
36 óra
Minden téma esetében célszerű a tanulók előzetes tudáselemeinek
azonosítását elvégezni.
Osztályközösség-építő program

A tanulás tanítása 1. (6 óra.)
Az iskola és a tanulás szerepe – az élethosszig tartó tanulás eszméje
(2 óra).
Ünnepek a társadalomban és a családban (2 óra).
Helyi társadalom és intézményei/civil szervezetek, helyi média
(2 óra).
Lokális politikai infrastruktúra/önkormányzat, képviselők, pártok
A tantárgyhoz
(2 óra).
(műveltségterülethez)
Egészséges életvitel/életmód kérdései (2 óra).
kapcsolható fejlesztési
Gazdaság, munkaerő-piac (2óra).
feladatok
Munkavállalás és erkölcsi dilemmák /a fehér és a fekete gazdaság
szerepe (2 óra).
A munkanélküliség és az alulképzettség összefüggései (2 óra).
Álláskeresési technikák (4 óra).
Fenntartható fejlődés – helyi szintű környezetvédelem (2 óra).
Konfliktusok és megoldásaik (2 óra).
Szabadon tervezhető órakeret: (6 óra).
Ismeretek/fejlesztési követelmények
A tanuló:
– ismerje fel a tanulást támogató módszertani megoldások fontosságát;
– ismerje fel az egyéni és társadalmi szintű tanulás fontosságát;
– ismerje a legfontosabb ünnepek tartalmát és jelentőségét;
– alkosson világos képet a helyi politika és média világáról és működéséről;
– ismerje fel az egészséges életvitel fontosságát;
– ismerje fel a fekete gazdaság és a korrupció kedvezőtlen társadalmi/gazdasági
következményeit;
– sajátítson el alapvető álláskeresési technikákat;
– szerezzen gyakorlatot a konfliktusok kezelésében.
12. évfolyam
Órakeret
32 óra
Minden téma esetében célszerű a tanulók előzetes tudáselemeinek az
azonosítását elvégezni, valamint az előző évben tanultakat
Előzetes tudás
feleleveníteni.
Tanulás tanítása 2. (6 óra.)
Életpálya-építés, karriertervezés (4 óra).
Társadalmi normák és a deviáns magatartás (2 óra).
Tudatos vásárlási/fogyasztási szokások és az ökológiai lábnyom
(2 óra).
A tantárgyhoz
Helyi hagyományok, népszokások, hungarikumok (2 óra).
(műveltségterülethez
A családi gazdálkodás tervezése (2óra).
) kapcsolható
Tanulási stratégiák az érettségire (együtt vagy külön? –
fejlesztési feladatok
tanulóközösségek előnyei és hátrányai) (2 óra).
A társadalmi integráció/kohézió (az együttélés dilemmái –
többség/kisebbség) (2 óra).
Házasság, család, gyermekvállalás (demográfia mikro és makro
szinten) (2 óra).
Tematikai egység

Osztályközösség-építő program

Férfiak és nők a társadalomban (a hagyományos nemi szerepek
változásai) (2 óra).
Mit gondolunk a műveltségről? (általános műveltség – az iskolai
tudás dillemái) (2 óra).
Szabadon tervezhető órakeret: (3 óra).
Ismeretek/fejlesztési követelmények
A tanuló
– ismerje fel a tanulást támogató módszertani megoldások fontosságát;
– legyen képes saját tanulásának megszervezésére, a tanulási környezet kialakítására;
– legyen képes különféle információ-források használatára az eredményes tanulás érdekében;
– legyen tisztában a normakövető és normaszegő magatartási mintákkal;
– ismerje fel a tudatos fogyasztás és vásárlás társadalmi szintű hasznosságát;
– legyen képes reális családi költségvetés megtervezésére;
– ismerje fel a társadalmi kohézió erősítésének szükségességét, és az ehhez szükséges
eszközöket;
– rendelkezzen reális elképzelésekkel a családtervezésről;
– legyen tisztában a műveltség összetevőivel és azok fontosságával.

FIZIKA

1 órával magasabb B változat
A természettudományos kompetencia középpontjában a természetet és a természet működését
megismerni igyekvő ember áll. A fizika tantárgy a természet működésének a tudomány által
feltárt alapvető törvényszerűségeit igyekszik megismertetni a diákokkal. A törvények
harmóniáját és alkalmazhatóságuk hihetetlen széles skálatartományát megcsodáltatva,
bemutatja, hogyan segíti a tudományos módszer a természet erőinek és javainak az ember
szolgálatába állítását. Olyan ismeretek megszerzésére ösztönözzük a fiatalokat, amelyekkel az
egész életpályájukon hozzájárulnak majd a társadalom és a természeti környezet
összhangjának fenntartásához, a tartós fejlődéshez, és ahhoz, hogy a körülöttünk levő
természetnek minél kevésbé okozzunk sérülést.
Nem kevésbé fontos, hogy elhelyezzük az embert kozmikus környezetünkben.
A természettudomány és a fizika ismerete segítséget nyújt az ember világban elfoglalt
helyének megértésére, a világ jelenségeinek a természettudományos módszerrel történő
rendszerbe foglalására. A természet törvényeinek az embert szolgáló sikeres alkalmazása
gazdasági előnyöket jelent, de ezen túl szellemi, esztétikai örömöt és harmóniát is kínál.
A tantárgy tanulása során a tanulók megismerik az alapvető fizikai jelenségeket és az
azokat értelmező modellek és elméletek történeti fejlődését, érvényességi határait, a hozzájuk
vezető megismerési módszereket. A fizika tanítása során azt is be kell mutatnunk, hogy a
felfedezések és az azok révén megfogalmazott fizikai törvények nemcsak egy-egy kiemelkedő
szellemóriás munkáját, hanem sok tudós századokat átfogó munkájának koherens egymásra
épülő tudásszövetét jelenítik meg. A törvények folyamatosan bővültek, és a modern
tudományos módszer kialakulása óta nem kizárják, hanem kiegészítik egymást. Az egyre
nagyobb teljesítőképességű modellekből számos alapvető, letisztult törvény nőtt ki, amelyeket
a tanulmányok egymást követő szakaszai a tanulók kognitív képességeinek megfelelő
gondolati és formai szinten mutatnak be, azzal a célkitűzéssel, hogy a szakirányú felsőfokú
képzés során eljussanak a választott terület tudományos kutatásának frontvonalába.
A tantárgy tanulása során a tanulók megismerkedhetnek a természet tervszerű
megfigyelésével, a kísérletezéssel, a megfigyelési és a kísérleti eredmények számszerű
megjelenítésével, grafikus ábrázolásával, a kvalitatív összefüggések matematikai alakú
megfogalmazásával. Ez utóbbi nélkülözhetetlen vonása a fizika tanításának, hiszen e
tudomány fél évezred óta tartó „diadalmenetének” ez a titka.
Fontos, hogy a tanulók a jelenségekből és a köztük feltárt kapcsolatokból leszűrt
törvényeket a természetben újabb és újabb jelenségekre alkalmazva ellenőrizzék, megtanulják
igazolásuk vagy cáfolatuk módját. A tanulók ismerkedjenek meg a tudományos tényeken
alapuló érveléssel, amelynek része a megismert természeti törvények egy-egy
tudománytörténeti fordulóponton feltárt érvényességi korlátainak megvilágítása. A fizikában
használatos modellek alkotásában és fejlesztésében való részvételről kapjanak vonzó
élményeket és ismerkedjenek meg a fizika módszerének a fizikán túlmutató jelentőségével is.
A tanulóknak fel kell ismerniük, hogy a műszaki-természettudományi mellett az
egészségügyi, az agrárgazdasági és a közgazdasági szakmai tudás szilárd megalapozásában
sem nélkülözhető a fizika jelenségkörének megismerése.

A gazdasági élet folyamatos fejlődése érdekében létfontosságú a fizika tantárgy
korszerű és további érdeklődést kiváltó tanítása. A tantárgy tanításának elő kell segítenie a
közvetített tudás társadalmi hasznosságának megértését és technikai alkalmazásának
jelentőségét. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a fizika eszközeinek elsajátítása nagy
szellemi erőfeszítést, rendszeres munkát igénylő tanulási folyamat. A Nemzeti alaptanterv
természetismeret kompetenciában megfogalmazott fizikai ismereteket nem lehet egyenlő
mélységben elsajátítatni. Így a tanárnak dönteni kell, hogy mi az, amit csak megismertet a
fiatalokkal, és mi az, amit mélyebben feldolgoz. Az „Alkalmazások” és a „Jelenségek”
címszavak alatt felsorolt témák olyanok, amelyekről fontos, hogy halljanak a tanulók, de
mindent egyenlő mélységben ebben az órakeretben nincs módunk tanítani.
Ahhoz, hogy a fizika tantárgy tananyaga személyesen megérintsen egy fiatalt, a
tanárnak a tanítás módszereit a tanulók, tanulócsoportok igényeihez, életkori sajátosságaihoz,
képességeik kifejlődéséhez és gondolkodásuk sokféleségéhez kell igazítani. A jól
megtervezett megismerési folyamat segíti a tanulói érdeklődés felkeltését, a tanulási célok
elfogadását és a tanulók aktív szerepvállalását is. A fizika tantárgy tanításakor a tanulási
környezetet úgy kell tehát tervezni, hogy az támogassa a különböző aktív tanulási formákat,
technikákat, a tanulócsoport összetétele, mérete, az iskolákban rendelkezésre álló feltételek
függvényében. Így lehet reményünk arra, hogy a megfelelő kompetenciák és készségek
kialakulnak a fiatalokban. A NAT-kapcsolatok és a kompetenciafejlesztés lehetőségei a
következők:
Természettudományos kompetencia: A természettudományos törvények és módszerek
hatékonyságának ismerete az ember világbeli helye megtalálásának, a világban való
tájékozódásának az elősegítésére. A tudományos elméletek társadalmi folyamatokban játszott
szerepének ismerete, megértése; a fontosabb technikai vívmányok ismerete; ezek előnyeinek,
korlátainak és társadalmi kockázatainak ismerete; az emberi tevékenység természetre
gyakorolt hatásának ismerete.
Szociális és állampolgári kompetencia: a helyi és a tágabb közösséget érintő
problémák megoldása iránti szolidaritás és érdeklődés; kompromisszumra való törekvés; a
fenntartható fejlődés támogatása; a társadalmi-gazdasági fejlődés iránti érdeklődés.
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: alapvető matematikai elvek alkalmazása az
ismeretszerzésben és a problémák megoldásában, ami a 7–8. osztályban csak a négy
alapműveletre és a különböző grafikonok rajzolására és elemzésére korlátozódik.
Digitális kompetencia: információkeresés a témával kapcsolatban, adatok gyűjtése,
feldolgozása, rendszerezése, a kapott adatok kritikus alkalmazása, felhasználása, grafikonok
készítése.
Hatékony, önálló tanulás: új ismeretek felkutatása, értő elsajátítása, feldolgozása és
beépítése; munkavégzés másokkal együttműködve, a tudás megosztása; a korábban tanult
ismeretek, a saját és mások élettapasztalatainak felhasználása.
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: az új iránti nyitottság, elemzési
képesség, különböző szempontú megközelítési lehetőségek számbavétele.

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: a saját prezentáció, gyűjtőmunka
esztétikus kivitelezése, a közösség számára érthető tolmácsolása.
A fiatalok döntő részének 14-18 éves korban még nincs kialakult érdeklődése,
egyformán nyitott és befogadó a legkülönbözőbb műveltségi területek iránt. Ez igaz a
kimagasló értelmi képességekkel rendelkező gyerekekre és az átlagos adottságúakra egyaránt.
A fiatal személyes érdeke és a társadalom érdeke egyaránt azt kívánja, hogy a specializálódás
vonatkozásában a döntés későbbre tolódjon.
A négyosztályos gimnáziumban akkor is biztosítani kell az alapokat a reál irányú
későbbi továbbtanulásra, ha a képzés központjában a humán vagy az emelt szintű nyelvi
képzés áll. Társadalmilag kívánatos, hogy a fiatalok jelentős része a reál alapozást kívánó
életpályákon (kutató, mérnök, orvos, üzemmérnök, technikus, valamint felsőfokú szakképzés
kínálta műszaki szakmák) találja meg helyét a társadalomban. Az ilyen diákok számára a
rendelkezésre álló szűkebb órakeretben kell olyan fizikaoktatást nyújtani (megfelelő
matematikai leírással), ami biztos alapot ad arra, hogy reál irányú hivatás választása esetén
eredményesen folytassák tanulmányaikat.
A hagyományos fakultációs órakeret felhasználásával, és az ehhez kapcsolódó tanulói
többletmunkával az is elérhető, hogy az általános középiskolai oktatási programot elvégző
fiatal megállja a helyét az egyetemek által elvárt szakirányú felkészültséget tanúsító érettségi
vizsgán és az egyetemi életben.
A fizika tantárgy hagyományos tematikus felépítésű kerettanterve hangsúlyozottan
kísérleti alapozású, kiemelt hangsúlyt kap benne a gyakorlati alkalmazás, valamint a
továbbtanulást megalapozó feladat- és problémamegoldás. A kognitív kompetenciafejlesztésben elegendő súlyt kap a természettudományokra jellemző rendszerező, elemző
gondolkodás fejlesztése is.
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Az egyes témák feldolgozása minden esetben a korábbi ismeretek, hétköznapi tapasztalatok
összegyűjtésével, a kísérletezéssel, méréssel indul, de az ismertszerzés fő módszere a
tapasztalatokból szerzett információk rendszerezése, matematikai leírása, igazolása,
ellenőrzése és az ezek alapján elsajátított ismeretanyag alkalmazása.
A diákok természetes érdeklődést mutatnak a kísérletek, jelenségek és azok megértése
iránt. A kerettantervi ciklus a klasszikus fizika jól kísérletezhető témaköreit dolgozza fel, a
tananyagot a tanulók általános absztrakciós szintjéhez és az aktuális matematikai
tudásszintjéhez igazítva. Ily módon sem a mechanika, sem az elektromágnesség témája nem
zárul le a gimnáziumi képzés első ciklusában.
A megismerés módszerei között fontos kiindulópont a gyakorlati tapasztalatszerzés,
kísérlet, mérés, ehhez kapcsolódik a tapasztalatok összegzése, a törvények megfogalmazása
szóban és egyszerű matematikai formulákkal. A fizikatanításban ma már nélkülözhetetlen
segéd- és munkaeszköz a számítógép.
Célunk a korszerű természettudományos világkép alapjainak és a mindennapi élet
szempontjából fontos gyakorlati fizikai ismeretek kellő mértékű elsajátítása. A tanuló érezze,

hogy a fizikából tanultak segítséget adnak számára, hogy biztonságosabban közlekedjen, hogy
majd energiatudatosan éljen, olcsóbban éljen, hogy a természeti jelenségeket megfelelően
értse és tudja magyarázni, az áltudományos reklámok ígéreteit helyesen tudja kezelni.

Órakeret
Minden mozog, a mozgás relatív – a
mozgástan elemei
14 óra
Hétköznapi mozgásokkal kapcsolatos gyakorlati ismeretek.
A 7–8. évfolyamon tanult kinematikai alapfogalmak, az út- és
Előzetes tudás
időmérés alapvető módszerei, függvényfogalom, a grafikus ábrázolás
elemei, egyenletrendezés.
A kinematikai alapfogalmak, mennyiségek kísérleti alapokon történő
kialakítása, illetve bővítése, az összefüggések (grafikus) ábrázolása és
matematikai leírása. A természettudományos megismerés Galilei-féle
A tematikai egység módszerének bemutatása. A kísérletezési kompetencia fejlesztése a
nevelési-fejlesztési legegyszerűbb kézi mérésektől a számítógépes méréstechnikáig.
céljai
A problémamegoldó képesség fejlesztése a grafikus ábrázolás és ehhez
kapcsolódó egyszerű feladatok megoldása során (is).
A tanult ismeretek gyakorlati alkalmazása hétköznapi jelenségekre,
problémákra (pl. közlekedés, sport).
Problémák, jelenségek,
Követelmények
Kapcsolódási pontok
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek
Alapfogalmak:
A tanuló legyen képes a
Matematika: függvény
a köznapi testek mozgásformái: mozgásokról tanultak és a köznapi fogalma, grafikus
haladó mozgás és forgás.
jelenségek összekapcsolására, a
ábrázolás,
fizikai fogalmak helyes
egyenletrendezés.
Hely, hosszúság és idő mérése. használatára, egyszerű számítások
Hosszúság, terület, térfogat,
elvégzésére.
Informatika:
tömeg, sűrűség, idő, erő mérése. Ismerje a mérés lényegi jellemzőit, függvényábrázolás
Hétköznapi helymeghatározás, a szabványos és a gyakorlati
(táblázatkezelő
úthálózat km-számítása.
mértékegységeket.
használata).
GPS-rendszer.
Legyen képes gyakorlatban
alkalmazni a megismert mérési
Testnevelés és sport:
módszereket.
érdekes
A mozgás viszonylagossága, a Tudatosítsa a viszonyítási rendszer sebességadatok,
érdekes sebességek,
vonatkoztatási rendszer.
alapvető szerepét,
pályák technikai
Galilei relativitási elve.
megválasztásának szabadságát és
környezete.
Mindennapi tapasztalatok
célszerűségét.
egyenletesen mozgó
Biológia-egészségtan:
vonatkoztatási rendszerekben
élőlények mozgása,
(autó, vonat).
sebességei, reakcióidő.
Alkalmazások:
földrajzi koordináták; GPS;
Művészetek; magyar
helymeghatározás,
nyelv és irodalom:
távolságmérés radarral.
mozgások ábrázolása.
Egyenes vonalú egyenletes
Értelmezze az egyenes vonalú
mozgás kísérleti vizsgálata.
egyenletes mozgás jellemző
Technika, életvitel és
Grafikus leírás.
mennyiségeit, tudja azokat
Tematikai egység

Sebesség, átlagsebesség.
Sebességrekordok a sportban,
sebességek az élővilágban.
Egyenes vonalú egyenletesen
változó mozgás kísérleti
vizsgálata.

grafikusan ábrázolni és értelmezni. gyakorlat: járművek
sebessége és fékútja,
követési távolság,
Ismerje a változó mozgás általános közlekedésbiztonsági
eszközök, technikai
fogalmát, értelmezze az átlag- és
eszközök (autók,
pillanatnyi sebességet.
motorok).
Ismerje a gyorsulás fogalmát,
vektor-jellegét.
Történelem,
Tudja ábrázolni az s-t, v-t, a-t
társadalmi és
grafikonokat.
állampolgári
Tudjon egyszerű feladatokat
ismeretek: Galilei
megoldani.
munkássága; a kerék
A szabadesés vizsgálata.
Ismerje Galilei modern
feltalálásának
A nehézségi gyorsulás
tudományteremtő, történelmi
jelentősége.
meghatározása.
módszerének lényegét:
 a jelenség megfigyelése,
Földrajz: a
 értelmező hipotézis felállítása,
Naprendszer
 számítások elvégzése,
szerkezete, az égitestek
– az eredmény ellenőrzése célzott
mozgása, csillagképek,
kísérletekkel.
távcsövek.
Összetett mozgások.
Ismerje a mozgások
Egymásra merőleges egyenletes függetlenségének elvét és legyen
mozgások összege.
képes azt egyszerű esetekre (folyón
Vízszintes hajítás vizsgálata,
átkelő csónak, eldobott labda
értelmezése összetett
pályája, a locsolócsőből kilépő
mozgásként.
vízsugár pályája) alkalmazni.
Egyenletes körmozgás.
Ismerje a körmozgást leíró kerületi
A körmozgás, mint periodikus és szögjellemzőket és tudja
mozgás.
alkalmazni azokat.
A mozgás jellemzői (kerületi és Tudja értelmezni a centripetális
szögjellemzők).
gyorsulást.
A centripetális gyorsulás
Mutasson be egyszerű kísérleteket,
értelmezése.
méréseket. Tudjon alapszintű
feladatokat megoldani.
A bolygók körmozgáshoz
A tanuló ismerje Kepler törvényeit,
hasonló centrális mozgása,
tudja azokat alkalmazni a
Kepler törvényei. Kopernikuszi Naprendszer bolygóira és
világkép alapjai.
mesterséges holdakra.
Ismerje a geocentrikus és
heliocentrikus világkép
kultúrtörténeti dilemmáját és
konfliktusát.
Sebesség, átlagsebesség, pillanatnyi sebesség, gyorsulás, vektorjelleg,
Kulcsfogalmak/
mozgások összegződése, periódusidő, szögsebesség, centripetális
fogalmak
gyorsulás.

Okok és okozatok (Arisztotelésztől Newtonig) Órakeret 18
A newtoni mechanika elemei
óra
Erő, az erő mértékegysége, erőmérő, gyorsulás, tömeg.
Előzetes tudás
Az ösztönös arisztotelészi mozgásszemlélet tudatos lecserélése a
newtoni dinamikus szemléletre. Az új szemléletű gondolkodásmód
A tematikai
kiépítése. Az általános iskolában megismert sztatikus erőfogalom
egység nevelésifelcserélése a dinamikai szemléletűvel, rámutatva a két szemlélet
fejlesztési céljai
összhangjára.
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
Követelmények
Kapcsolódási pontok
ismeretek
A tehetetlenség törvénye
Legyen képes a tanuló az
Matematika: a függvény
(Newton I. axiómája).
arisztotelészi mozgásértelmezés
fogalma, grafikus ábrázolás,
Mindennapos közlekedési elvetésére.
egyenletrendezés.
tapasztalatok hirtelen
Ismerje a tehetetlenség fogalmát
fékezésnél, a biztonsági öv és legyen képes az ezzel
Technika, életvitel és
szerepe.
kapcsolatos hétköznapi
gyakorlat: Takarékosság;
Az űrben, űrhajóban
jelenségek értelmezésére.
légszennyezés,
szabadon mozgó testek.
Ismerje az inerciazajszennyezés;
(tehetetlenségi) rendszer
közlekedésbiztonsági
fogalmát.
eszközök, közlekedési
szabályok.
Az erő fogalma.
A tanuló ismerje az erő alak- és
Az erő alak- és
mozgásállapot-változtató hatását, Biztonsági öv, ütközéses
balesetek, a gépkocsi
mozgásállapot-változtató
az erő mérését, mértékegységét,
biztonsági felszerelése, a
hatása.
vektor-jellegét. Legyen képes
biztonságos fékezés.
Erőmérés rugós
erőt mérni rugós erőmérővel.
erőmérővel.
Az erő mozgásállapotTudja Newton II. törvényét, lássa Biológia-egészségtan:
reakcióidő, az állatok
változtató (gyorsító)
kapcsolatát az erő szabványos
mozgása (pl. medúza).
hatása – Newton II.
mértékegységével.
axiómája.
Ismerje a tehetetlen tömeg
Földrajz:
fogalmát. Értse a
a Naprendszer szerkezete, az
A tömeg, mint a
tömegközéppont szerepét a
égitestek mozgása,
tehetetlenség mértéke, a
valóságos testek mozgásának
csillagképek, távcsövek.
tömegközéppont fogalma. értelmezése során.
Erőtörvények, a dinamika Ismerje, és tudja alkalmazni a
alapegyenlete.
tanult egyszerű erőtörvényeket.
A rugó erőtörvénye.
Legyen képes egyszerű feladatok
A nehézségi erő és hatása. megoldására, néhány egyszerű
Tapadási és csúszási
esetben:
súrlódás.
 állandó erővel húzott test;
Alkalmazások:
 mozgás lejtőn,
A súrlódás szerepe az autó  a súrlódás szerepe egyszerű
gyorsításában,
mozgások esetén.
fékezésében.
Szabadon eső testek
súlytalansága.
Az egyenletes körmozgás
Értse, hogy az egyenletes
dinamikája.
körmozgást végző test
Jelenségek, gyakorlati
gyorsulását (a centripetális
Tematikai egység

alkalmazások: vezetés
kanyarban, út megdöntése
kanyarban, hullámvasút;
függőleges síkban
átforduló kocsi;
műrepülés, körhinta,
centrifuga.
Newton gravitációs
törvénye.
Jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
A nehézségi gyorsulás
változása a Földön.
Az árapály-jelenség
kvalitatív magyarázata. A
mesterséges holdak
mozgása és a szabadesés.
A súlytalanság
értelmezése az
űrállomáson.
Geostacionárius
műholdak, hírközlési
műholdak.
A kölcsönhatás törvénye
(Newton III. axiómája).

A lendületváltozás és az
erőhatás kapcsolata.
Lendülettétel.
Lendületmegmaradás
párkölcsönhatás (zárt
rendszer) esetén.
Jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
golyók, korongok
ütközése.
Ütközéses balesetek a
közlekedésben. Miért
veszélyes a koccanás? Az
utas biztonságát védő
technikai megoldások
(biztonsági öv, légzsák, a
gyűrődő karosszéria).
A rakétameghajtás elve.

gyorsulást) a testre ható erők
eredője adja, ami mindig a kör
középpontjába mutat.

Ismerje Newton gravitációs
törvényét. Tudja, hogy a
gravitációs kölcsönhatás a négy
alapvető fizikai kölcsönhatás
egyike, meghatározó jelentőségű
az égi mechanikában.
Legyen képes a gravitációs
erőtörvényt alkalmazni egyszerű
esetekre.
Értse a gravitáció szerepét az
űrkutatással, űrhajózással
kapcsolatos közismert
jelenségekben.
Ismerje Newton III. axiómáját és
egyszerű példákkal tudja azt
illusztrálni. Értse, hogy az erő
két test közötti kölcsönhatás.
Legyen képes az erő és ellenerő
világos megkülönböztetésére.
Ismerje a lendület fogalmát,
vektor-jellegét, a
lendületváltozás és az erőhatás
kapcsolatát.
Tudja a lendülettételt.
Ismerje a lendületmegmaradás
törvényét párkölcsönhatás
esetén. Tudjon értelmezni
egyszerű köznapi jelenségeket a
lendület megmaradásának
törvényével.
Legyen képes egyszerű
számítások és mérési feladatok
megoldására.
Értse a rakétameghajtás lényegét.

Pontszerű test egyensúlya.

A tanuló ismerje, és egyszerű
esetekre tudja alkalmazni a
pontszerű test egyensúlyi
feltételét. Legyen képes
erővektorok összegzésére.
A kiterjedt test egyensúlya. Ismerje a kiterjedt test és a
tömegközéppont fogalmát, tudja
a kiterjedt test egyensúlyának
A kierjedt test, mint
kettős feltételét.
speciális pontrendszer,
Ismerje az erő forgató hatását, a
tömegközéppont.
forgatónyomaték fogalmát.
Forgatónyomaték.
Legyen képes egyszerű
számítások, mérések,
Jelenségek, gyakorlati
szerkesztések elvégzésére.
alkalmazások:
emelők, tartószerkezetek,
építészeti érdekességek
(pl. gótikus támpillérek,
boltívek.
Deformálható testek
Ismerje Hooke törvényét, értse a
egyensúlyi állapota.
rugalmas alakváltozás és a belső
erők kapcsolatát.
Pontrendszerek
Tudja, hogy az egymással
mozgásának vizsgálata,
kölcsönhatásban lévő testek
dinamikai értelmezése.
mozgását az egyes testekre ható
külső erők és a testek közötti
kényszerkapcsolatok
figyelembevételével lehetséges
értelmezni.
Kulcsfogalmak/ Erő, párkölcsönhatás, lendület, lendületmegmaradás, erőtörvény,
mozgásegyenlet, pontrendszer, rakétamozgás, ütközés.
fogalmak
Erőfeszítés és hasznosság
Órakeret
Munka – Energia – Teljesítmény
7 óra
A newtoni dinamika elemei, a fizikai munkavégzés tanult fogalma.
Előzetes tudás
Az általános iskolában tanult munka- és mechanikai energiafogalom
A tematikai egység elmélyítése és bővítése, a mechanikai energiamegmaradás igazolása
nevelési-fejlesztési speciális esetekre és az energiamegmaradás törvényének
általánosítása. Az elméleti megközelítés mellett a fizikai ismeretek
céljai
mindennapi alkalmazásának bemutatása, gyakorlása.
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
Követelmények
Kapcsolódási pontok
ismeretek
Fizikai munka és teljesítmény.
A tanuló értse a fizikai
Matematika: a
munkavégzés és a teljesítmény
függvény fogalma,
fogalmát, ismerje
grafikus ábrázolás,
mértékegységeiket. Legyen
egyenletrendezés.
képes egyszerű feladatok
megoldására.
Testnevelés és sport:
Tematikai egység

Munkatétel.

Ismerje a munkatételt és tudja azt sportolók
egyszerű esetekre alkalmazni.
teljesítménye,
sportoláshoz használt
Mechanikai energiafajták
Ismerje az alapvető mechanikai
(helyzeti energia, mozgási
energiafajtákat, és tudja azokat a pályák energetikai
viszonyai és
energia, rugalmas energia).
gyakorlatban értelmezni.
sporteszközök
A mechanikai
Tudja egyszerű zárt rendszerek
energetikája.
energiamegmaradás törvénye.
példáin keresztül értelmezni a
mechanikai energiamegmaradás
Technika, életvitel és
törvényét.
gyakorlat: járművek
Alkalmazások, jelenségek: a
Tudja, hogy a mechanikai
fékút és a sebesség kapcsolata, a energiamegmaradás nem teljesül fogyasztása,
követési távolság meghatározása. súrlódás, közegellenállás esetén, munkavégzése,
közlekedésbiztonsági
mert a rendszer mechanikailag
nem zárt. Ilyenkor a mechanikai eszközök, technikai
energiaveszteség a súrlódási erő eszközök (autók,
motorok).
munkájával egyenlő.
Egyszerű gépek, hatásfok.
Tudja a gyakorlatban használt
Biológia-egészségtan:
Érdekességek, alkalmazások.
egyszerű gépek működését
élőlények mozgása,
Ókori gépezetek, mai
értelmezni, ezzel kapcsolatban
teljesítménye.
alkalmazások. Az egyszerű
feladatokat megoldani.
gépek elvének felismerése
Értse, hogy az egyszerű gépekkel
az élővilágban. Egyszerű
munka nem takarítható meg.
gépek az emberi
szervezetben.
Energia és egyensúlyi állapot.
Ismerje a stabil, labilis és
közömbös egyensúlyi állapot
fogalmát és tudja alkalmazni
egyszerű esetekben.
Kulcsfogalmak/ Munkavégzés, energia, helyzeti energia, mozgási energia, rugalmas
energia, munkatétel, mechanikai energiamegmaradás.
fogalmak
Órakeret
6 óra
Hidrosztatikai és aerosztatikai alapismeretek, sűrűség, nyomás,
légnyomás, felhajtóerő; kémia: anyagmegmaradás, halmazállapotok;
Előzetes tudás
földrajz: tengeri, légköri áramlások.
A témakör jelentőségének bemutatása, mint a fizika egyik legrégebbi
területe és egyúttal a legújabb kutatások színtere (pl. tengeri és légköri
A tematikai egység
áramlások, a vízi- és szélenergia hasznosítása). A megismert fizikai
nevelési-fejlesztési
törvények összekapcsolása a gyakorlati alkalmazásokkal. Önálló
céljai
tanulói kísérletezéshez szükséges képességek fejlesztése, hétköznapi
jelenségek fizikai értelmezésének gyakoroltatása.
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
Követelmények
Kapcsolódási pontok
ismeretek
Légnyomás kimutatása és
A tanuló ismerje a légnyomás
Matematika: a
mérése.
fogalmát, mértékegységeit.
függvény fogalma,
Jelenségek, gyakorlati
grafikus ábrázolás,
alkalmazások: „Horror vacui” –
Ismerjen néhány, a levegő
egyenletrendezés.
Tematikai egység

Folyadékok és gázok mechanikája

mint egykori tudományos
hipotézis. (Torricelli kísérlete
vízzel, Guericke vákuumkísérletei, Goethe-barométer.)
A légnyomás változásai.
A légnyomás szerepe az időjárási
jelenségekben, a barométer
működése.
Alkalmazott hidrosztatika.
Pascal törvénye, hidrosztatikai
nyomás.

nyomásával kapcsolatos,
gyakorlati szempontból is fontos
jelenséget.

Kémia: folyadékok,
felületi feszültség,
kolloid rendszerek,
gázok, levegő,
viszkozitás, alternatív
energiaforrások.

Történelem,
Tudja alkalmazni hidrosztatikai
társadalmi és
ismereteit köznapi jelenségek
értelmezésére. A tanult ismeretek állampolgári
ismeretek: hajózás
alapján legyen képes (pl.
szerepe,
Hidraulikus gépek.
hidraulikus gépek
légiközlekedés
alkalmazásainak bemutatása).
szerepe.
Felhajtóerő nyugvó
Legyen képes alkalmazni
folyadékokban és gázokban.
hidrosztatikai és aerosztatikai
Technika, életvitel és
Búvárharang, tengeralattjáró.
ismereteit köznapi jelenségek
gyakorlat:
Léghajó, hőlégballon.
értelmezésére.
repülőgépek
Molekuláris erők folyadékokban Ismerje a felületi feszültség
közlekedésbiztonsági
(kohézió és adhézió).
fogalmát. Ismerje a
eszközei, vízi és légi
határfelületeknek azt a
közlekedési
Felületi feszültség.
tulajdonságát, hogy minimumra
szabályok.
Jelenségek, gyakorlati
törekszenek.
alkalmazások:
Legyen tisztában a felületi
Biológia-egészségtan:
habok különleges tulajdonságai,
jelenségek fontos szerepével az
Vízi élőlények,
mosószerek hatásmechanizmusa. élő és élettelen természetben.
madarak mozgása,
Folyadékok és gázok áramlása.
Tudja, hogy az áramlások oka a
Jelenségek, gyakorlati
nyomáskülönbség. Legyen képes sebességei,
reakcióidő. A nyomás
alkalmazások: légköri áramlások, köznapi áramlási jelenségek
és változásának hatása
a szél értelmezése a
kvalitatív fizikai értelmezésére.
az emberi szervezetre
nyomásviszonyok alapján, nagy
(pl. súlyfürdő,
tengeráramlásokat meghatározó
Tudja értelmezni az áramlási
keszonbetegség, hegyi
környezeti hatások.
sebesség változását a
betegség).
keresztmetszettel az
anyagmegmaradás (kontinuitási
egyenlet) alapján.
Közegellenállás.
Ismerje a közegellenállás
jelenségét, tudja, hogy a
Az áramló közegek energiája, a
közegellenállási erő
szél- és a vízi energia
sebességfüggő.
hasznosítása.
Legyen tisztában a vízi és
szélenergia jelentőségével,
hasznosításának múltbeli és
korszerű lehetőségeivel. A
megújuló energiaforrások
aktuális hazai hasznosítása.
Hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő, úszás, viszkozitás, felületi feszültség,
Kulcsfogalmak/
légnyomás, légáramlás, áramlási sebesség, aerodinamikai felhajtóerő,
fogalmak
közegellenállás, szél- és vízienergia, szélerőmű, vízerőmű.

Hőhatások és állapotváltozások – hőtani
Órakeret
alapjelenségek, gáztörvények
8 óra
Hőmérséklet, hőmérséklet mérése. A gázokról kémiából tanult
Előzetes tudás
ismeretek.
A hőtágulás jelenségének tárgyalása, mint a hőmérséklet mérésének
A tematikai egység klasszikus alapjelensége. A gázok anyagi minőségtől független
nevelési-fejlesztési hőtágulásán alapuló Kelvin féle „abszolút” hőmérsékleti skála
bevezetése. Gázok állapotjelzői közt fennálló összefüggések kísérleti
céljai
és elméleti vizsgálata.
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
Követelmények
Kapcsolódási pontok
ismeretek
A hőmérséklet, hőmérők,
Ismerje a tanuló a
Kémia: a gáz fogalma
hőmérsékleti skálák.
hőmérsékletmérésre leginkább
és az állapothatározók
elterjedt Celsius-skálát, néhány
közötti
gyakorlatban használt hőmérő
összefüggések:
működési elvét. Legyen
Avogadro törvénye,
gyakorlata hőmérsékleti
moláris térfogat,
grafikonok olvasásában.
abszolút, illetve
relatív sűrűség.
Hőtágulás.
Ismerje a hőtágulás jelenségét
Szilárd anyagok lineáris, felületi szilárd anyagok és folyadékok
Matematika: a
és térfogati hőtágulása.
esetén. Tudja a hőtágulás
függvény fogalma,
Folyadékok hőtágulása.
jelentőségét a köznapi életben,
grafikus ábrázolás,
ismerje a víz különleges
egyenletrendezés,
hőtágulási sajátosságát.
Gázok állapotjelzői,
Ismerje a tanuló a gázok alapvető exponenciális
függvény.
összefüggéseik.
állapotjelzőit, az állapotjelzők
Boyle-Mariotte-törvény,
közötti páronként kimérhető
Testnevelés és sport:
Gay-Lussac-törvények.
összefüggéseket.
sport nagy
magasságokban,
A Kelvin-féle gázhőmérsékleti
Ismerje a Kelvin-féle
sportolás a mélyben.
skála.
hőmérsékleti skálát és legyen
képes a két alapvető
Biológia-egészségtan:
hőmérsékleti skála közti
átszámításokra. Tudja értelmezni keszonbetegség, hegyi
betegség, madarak
az abszolút nulla fok jelentését.
repülése.
Tudja, hogy a gázok döntő
többsége átlagos körülmények
Földrajz:
között az anyagi minőségüktől
széltérképek,
függetlenül hasonló fizikai
nyomástérképek,
sajátságokat mutat. Ismerje az
ideális gázok állapotjelzői között hőtérképek,
áramlások.
felírható összefüggést, az
állapotegyenletet és tudjon ennek
segítségével egyszerű feladatokat
megoldani.
Az ideális gáz állapotegyenlete.
Tudja a gázok állapotegyenletét
mint az állapotjelzők közt
fennálló összefüggést.
Tematikai egység

Ismerje az izoterm, izochor és
izobár, adiabatikus
állapotváltozásokat.
Hőmérséklet, hőmérsékletmérés, hőmérsékleti skála, lineáris és térfogati
Kulcsfogalmak/
hőtágulás, állapotegyenlet, egyesített gáztörvény, állapotváltozás, izochor,
fogalmak
izoterm, izobár változás, Kelvin-skála.
Részecskék rendezett és rendezetlen mozgása –
Órakeret
A molekuláris hőelmélet elemei
4 óra
Az anyag atomos szerkezete, az anyag golyómodellje, gázok nyomása,
rugalmas ütközés, lendületváltozás, mozgási energia, kémiai
Előzetes tudás
részecskék tömege.
A gázok makroszkopikus jellemzőinek értelmezése a modell alapján, a
A tematikai egység nyomás, hőmérséklet – átlagos kinetikus energia, „belső energia”. A
nevelési-fejlesztési melegítés hatására fellépő hőmérséklet-növekedésnek és a belső
energia változásának a modellre alapozott fogalmi összekapcsolása
céljai
révén a hőtan főtételei megértésének előkészítése.
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
Követelmények
Kapcsolódási pontok
ismeretek
Az ideális gáz kinetikus modellje. A tanuló ismerje a gázok
Kémia: gázok
univerzális tulajdonságait
tulajdonságai, ideális
magyarázó részecske-modellt.
gáz.
A gáz nyomásának és
Értse a gáz nyomásának és
hőmérsékletének értelmezése.
hőmérsékletének a modellből
kapott szemléletes magyarázatát.
Az ekvipartíció tétele, a
Ismerje az ekvipartíció-tételt, a
részecskék szabadsági fokának
gázrészecskék átlagos kinetikus
fogalma.
energiája és a hőmérséklet közti
Gázok moláris és fajlagos
kapcsolatot. Lássa, hogy a gázok
hőkapacitása.
melegítése során a gáz energiája
nő, a melegítés lényege
energiaátadás.
Kulcsfogalmak/ Modellalkotás, kinetikus gázmodell, nyomás, hőmérséklet, ekvipartíció.
fogalmak
Tematikai egység

Tematikai egység
Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Energia, hő és munka – a hőtan főtételei

Órakeret
10 óra

Munka, kinetikus energia, energiamegmaradás, hőmérséklet,
melegítés.
A hőtan főtételeinek tárgyalása során annak megértetése, hogy a
természetben lejátszódó folyamatokat általános törvények írják le. Az
energiafogalom általánosítása, az energiamegmaradás törvényének
kiterjesztése. A termodinamikai gépek működésének értelmezése, a
termodinamikai hatásfok korlátos voltának megértetése. Annak
elfogadtatása, hogy energia befektetése nélkül nem működik egyetlen
gép, berendezés sem, örökmozgók nem léteznek. A hőtani főtételek
univerzális (a természettudományokban általánosan érvényes)
tartalmának bemutatása.

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek
Melegítés munkavégzéssel.
(Az ősember tűzgyújtása.)
A belső energia fogalmának
kialakítása.
A belső energia megváltoztatása.

A termodinamika I. főtétele.
Alkalmazások konkrét fizikai,
kémiai, biológiai példákon.
Egyszerű számítások.

Hőerőgép.
Gázzal végzett körfolyamatok.
A hőerőgépek hatásfoka.
Az élő szervezet hőerőgépszerű
működése.

Az „örökmozgó” lehetetlensége.
A természeti folyamatok iránya.
A spontán termikus folyamatok
iránya, a folyamatok
megfordításának lehetősége.

Követelmények
Tudja a tanuló, hogy a melegítés
lényege energiaátadás,
„hőanyag” nincs!

Kapcsolódási pontok

Kémia: Exoterm és
endoterm folyamatok,
termokémia, Hesstétel, kötési energia,
Ismerje a tanuló a belső energia
reakcióhő, égéshő,
fogalmát, mint a gázrészecskék
elektrolízis.
energiájának összegét. Tudja,
Gyors és lassú égés,
hogy a belső energia melegítéssel tápanyag,
és/vagy munkavégzéssel
energiatartalom
változtatható.
(ATP), a kémiai
reakciók iránya,
Ismerje a termodinamika I.
megfordítható
főtételét mint az
energiamegmaradás általánosított folyamatok, kémiai
egyensúlyok,
megfogalmazását.
stacionárius állapot,
Az I. főtétel alapján tudja
élelmiszerkémia.
energetikai szempontból
értelmezni a gázok korábban
Technika, életvitel és
tanult speciális
gyakorlat:
állapotváltozásait. Kvalitatív
példák alapján fogadja el, hogy
Folyamatos
az I. főtétel általános természeti
technológiai
törvény, ami fizikai, kémiai,
biológiai, geológiai folyamatokra fejlesztések,
innováció.
egyaránt érvényes.
Gázok körfolyamatainak elméleti
Földrajz:
vizsgálata alapján értse meg a
környezetvédelem, a
hőerőgép, hűtőgép, hőszivattyú
megújuló és nem
működésének alapelvét. Tudja,
megújuló energia
hogy a hőerőgépek hatásfoka
fogalma.
lényegesen kisebb, mint 100%.
Tudja kvalitatív szinten
Biológia-egészségtan:
alkalmazni a főtételt a
az „éltető Nap”,
gyakorlatban használt
hőháztartás,
hőerőgépek, működő modellek
öltözködés.
energetikai magyarázatára.
Energetikai szempontból lássa a
Magyar nyelv és
lényegi hasonlóságot a
hőerőgépek és az élő szervezetek irodalom: Madách
Imre.
működése között.
Tudja, hogy „örökmozgó”
Történelem,
(energiabetáplálás nélküli
társadalmi és
hőerőgép) nem létezhet!
állampolgári
Ismerje a reverzibilis és
ismeretek; vizuális
irreverzibilis változások
kultúra: A Nap
fogalmát. Tudja, hogy a
természetben az irreverzibilitás a kitüntetett szerepe a
mitológiában és a
meghatározó.

A termodinamika II. főtétele.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Kísérleti tapasztalatok alapján
lássa, hogy a különböző
hőmérsékletű testek közti
termikus kölcsönhatás iránya
meghatározott: a magasabb
hőmérsékletű test energiát ad át
az alacsonyabb hőmérsékletűnek;
a folyamat addig tart, amíg a
hőmérsékletek kiegyenlítődnek.
A spontán folyamat iránya csak
energiabefektetés árán
változtatható meg.
Ismerje a hőtan II. főtételét és
tudja, hogy kimondása
tapasztalati alapon történik.
Tudja, hogy a hőtan II. főtétele
általános természettörvény, a
fizikán túl minden
természettudomány és a műszaki
tudományok is alapvetőnek
tekintik.

művészetekben. A
beruházás
megtérülése,
megtérülési idő,
takarékosság.
Filozófia; magyar
nyelv és irodalom:
Madách: Az ember
tragédiája, eszkimó
szín.

Főtétel, hőerőgép, reverzibilitás, irreverzibilitás, örökmozgó.

Hőfelvétel hőmérsékletváltozás nélkül –
Órakeret
halmazállapot-változások
5 óra
Halmazállapotok szerkezeti jellemzői (kémia), a hőtan főtételei.
Előzetes tudás
A halmazállapotok jellemző tulajdonságainak és a halmazállapotA tematikai egység
változások energetikai hátterének tárgyalása, bemutatása. A
nevelési-fejlesztési
halmazállapot-változásokkal kapcsolatos mindennapi jelenségek
céljai
értelmezése a fizikában és a társ-természettudományok területén is.
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
Követelmények
Kapcsolódási pontok
ismeretek
A halmazállapotok
A tanuló tudja az anyag
Matematika: a
makroszkopikus jellemzése,
különböző halmazállapotait
függvény fogalma,
energetikai és mikroszerkezeti
(szilárd, folyadék- és gázállapot) grafikus ábrázolás,
értelmezése.
makroszkopikus fizikai
egyenletrendezés.
tulajdonságaik alapján
jellemezni. Lássa, hogy
Kémia:
ugyanazon anyag különböző
halmazállapotok és
halmazállapotai esetén a
halmazállapotbelsőenergia-értékek
változások, exoterm
különböznek, a halmazállapot
és endoterm
megváltozása energiaközlést
folyamatok, kötési
(elvonást) igényel.
energia, képződéshő,
reakcióhő,
Az olvadás és a fagyás jellemzői. Ismerje az olvadás, fagyás
üzemanyagok égése,
A halmazállapot-változás
fogalmát, jellemző paramétereit
elektrolízis.
energetikai értelmezése.
(olvadáspont, olvadáshő).
Legyen képes egyszerű kalorikus
Tematikai egység

Jelenségek, alkalmazások:
A hűtés mértéke és a hűtési
sebesség meghatározza a
megszilárduló anyag mikroszerkezetét és ezen keresztül sok
tulajdonságát. Fontos a
kohászatban, mirelit-iparban. Ha
a hűlés túl gyors, nincs
kristályosodás – az olvadék
üvegként szilárdul meg.
Párolgás és lecsapódás (forrás).
A párolgás (forrás), lecsapódás
jellemzői. Halmazállapotváltozások a természetben. A
halmazállapot-változás
energetikai értelmezése.
Jelenségek, alkalmazások: a
„kuktafazék” működése (a
forráspont nyomásfüggése), a
párolgás hűtő hatása,
szublimáció, desztilláció,
szárítás, csapadékformák.

feladatok megoldására. Ismerje a
fagyás és olvadás szerepét a
mindennapi életben.

Biológia-egészségtan:
a táplálkozás alapvető
biológiai folyamatai,
ökológia, az „éltető
Nap”, hőháztartás,
öltözködés.
Technika, életvitel és
gyakorlat: folyamatos
technológiai
fejlesztések,
innováció.

Ismerje a párolgás, forrás,
lecsapódás jelenségét,
mennyiségi jellemzőit. Legyen
Földrajz:
képes egyszerű számítások
környezetvédelem, a
elvégzésére, a jelenségek
megújuló és nem
felismerésére a hétköznapi
megújuló energia
életben (időjárás). Ismerje a
fogalma.
forráspont nyomásfüggésének
gyakorlati jelentőségét és annak
alkalmazását.
Legyen képes egyszerű kalorikus
feladatok megoldására
számítással.
Kulcsfogalmak/ Halmazállapot (gáz, folyadék, szilárd), halmazállapot-változás (olvadás,
fagyás, párolgás, lecsapódás, forrás).
fogalmak

12. évfolyam

A képzés második szakasza a matematikailag igényesebb mechanikai és elektrodinamikai
tartalmakat (rezgések, indukció, elektromágneses rezgések, hullámok), az optikát és a modern
fizika két nagy témakörét: a héj- és magfizikát, valamint a csillagászat-asztrofizikát dolgozza
fel. A mechanika, az elektrodinamika és az optika esetén a jelenségek és a törvények
megismerésén az érdekességek és a gyakorlati alkalmazásokon túl fontos az alapszintű
feladat- és problémamegoldás. A modern fizikában a hangsúly a jelenségeken, a gyakorlati
vonatkozásokon van.
Az atommodellek fejlődésének bemutatása jó lehetőséget ad a fizikai törvények
feltárásában alapvető modellezés lényegének koncentrált bemutatására. Az atomszerkezetek
megismerésén keresztül jól kapcsolható a fizikai és a kémiai ismeretanyag, illetve
megtárgyalható a kémiai kötésekkel összetartott kristályos és cseppfolyós anyagok
mikroszerkezete és fizikai sajátságai közti kapcsolat. Ez utóbbi témának fontos része a
félvezetők tárgyalása.
A magfizika tárgyalása az elméleti alapozáson túl magába foglalja a nukleáris technika
kérdéskörét, annak kockázati tényezőit is. A Csillagászat és asztrofizika fejezet a klasszikus
csillagászati ismeretek rendszerezése után a magfizikához jól kapcsolódó csillagszerkezeti és
kozmológiai kérdésekkel folytatódik. A fizika tematikus tanulásának záró éve döntően az
ismeretek bővítését és rendszerezését szolgálja, bemutatva a fizika szerepét a mindennapi

jelenségek és a korszerű technika értelmezésében, és hangsúlyozva a felelősséget
környezetünk megóvásáért. A heti két órában tanult fizika alapot ad, de önmagában nem
elegendő a fizika érettségi vizsga letételéhez, illetve a szakirányú (természettudományos és
műszaki) felsőoktatásba történő bekapcsolódáshoz.

Tematikai egység

Közel- és távolhatás – Elektromos töltés és erőtér

Órakeret
7 óra

Erő, munka, energia, elektromos töltés.
Az elektrosztatikus mező fizikai valóságként való elfogadtatása. A
A tematikai egység
mező jellemzése a térerősség, potenciál és erővonalak segítségével. A
nevelési-fejlesztési
problémamegoldó képesség fejlesztése jelenségek, kísérletek,
céljai
mindennapi alkalmazások értelmezésével.
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
Követelmények
Kapcsolódási pontok
ismeretek
Elektrosztatikai alapjelenségek.
A tanuló ismerje az
Kémia: Elektron,
Elektromos kölcsönhatás.
elektrosztatikus alapjelenségeket, proton, elektromos
Elektromos töltés.
a pozitív és negatív töltést,
töltés, az atom
tudjon egyszerű kísérleteket,
felépítése,
jelenségeket értelmezni.
elektrosztatikus
kölcsönhatások,
Coulomb törvénye.
Ismerje a Coulomb-féle
kristályrácsok
(A töltés mértékegysége.)
erőtörvényt.
szerkezete. Kötés,
Az elektromos erőtér (mező).
Ismerje a mező fogalmát, és
polaritás, molekulák
Az elektromos mező, mint a
létezését fogadja el anyagi
polaritása, fémes
kölcsönhatás közvetítője.
objektumként. Tudja, hogy az
kötés, fémek
elektromos mező forrása/i a
elektromos vezetése.
Az elektromos térerősség
töltés/töltések.
vektora, a tér szerkezetének
Ismerje a mezőt jellemző
szemléltetése erővonalakkal.
térerősséget, értse az erővonalak Matematika:
alapműveletek,
jelentését.
egyenletrendezés,
A homogén elektromos mező.
Ismerje a homogén elektromos
számok normálalakja,
Az elektromos mező munkája
mező fogalmát és jellemzését.
homogén mezőben.
Ismerje az elektromos feszültség vektorok, függvények.
Az elektromos feszültség
fogalmát.
Technika, életvitel és
fogalma.
Tudja, hogy a töltés mozgatása
gyakorlat:
során végzett munka nem függ
balesetvédelem,
az úttól, csak a kezdeti és
földelés.
végállapotok helyzetétől.
Legyen képes homogén
elektromos térrel kapcsolatos
elemi feladatok megoldására.
Töltés eloszlása fémes vezetőn.
Tudja, hogy a fémre felvitt
Jelenségek, gyakorlati
töltések a felületen helyezkednek
alkalmazások: légköri
el.
elektromosság, csúcshatás,
Ismerje az elektromos
villámhárító, Faraday-kalitka,
megosztás, a csúcshatás
árnyékolás. Miért véd az autó
jelenségét, a Faraday-kalitka és a
karosszériája a villámtól?
villámhárító működését és
Elektromos koromleválasztó.
gyakorlati jelentőségét.
Előzetes tudás

A fénymásoló működése.
Kapacitás fogalma.

Ismerje a kapacitás fogalmát, a
síkkondenzátor terét.

A síkkondenzátor kapacitása.
Kondenzátorok kapcsolása.

Tudja értelmezni kondenzátorok
soros és párhuzamos kapcsolását.
A kondenzátor energiája.
Egyszerű kísérletek alapján tudja
Az elektromos mező energiája.
értelmezni, hogy a feltöltött
kondenzátornak, azaz a
kondenzátor elektromos terének
energiája van.
Kulcsfogalmak/ Töltés, elektromos erőtér, térerősség, erővonalrendszer, feszültség,
potenciál, kondenzátor, az elektromos tér energiája.
fogalmak
Órakeret
12 óra
Telep (áramforrás), áramkör, fogyasztó, áramerősség, feszültség.
Előzetes tudás
Az egyenáram értelmezése, mint a töltések áramlása. Az elektromos
áram jellemzése hatásain keresztül (hőhatás, mágneses, vegyi és
A tematikai egység
biológiai hatás). Az elméleten alapuló gyakorlati ismeretek kialakítása
nevelési-fejlesztési
(egyszerű hálózatok ismerete, ezekkel kapcsolatos egyszerű
céljai
számítások, telepek, akkumulátorok, elektromágnesek, motorok). Az
energiatudatos magatartás fejlesztése.
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
Követelmények
Kapcsolódási pontok
ismeretek
Az elektromos áram fogalma,
A tanuló ismerje az elektromos
Kémia: Elektromos
kapcsolata a fémes vezetőkben
áram fogalmát, mértékegységét,
áram, elektromos
zajló töltésmozgással.
mérését. Tudja, hogy az
vezetés, rácstípusok
A zárt áramkör.
egyenáramú áramforrások
tulajdonságai és azok
feszültségét, pólusainak
anyagszerkezeti
Jelenségek, alkalmazások: Volta- polaritását nem elektromos
magyarázata.
oszlop, laposelem, rúdelem,
jellegű belső folyamatok
Galvánelemek
napelem.
(gyakran töltésátrendeződéssel
működése,
járó kémiai vagy más
elektromotoros erő.
folyamatok) biztosítják.
Ionos vegyületek
Ismerje az elektromos áramkör
elektromos vezetése
legfontosabb részeit, az áramkör olvadékban és
ábrázolását kapcsolási rajzon.
oldatban, elektrolízis.
Ohm törvénye, áram- és
Ismerje az elektromos ellenállás, Vas mágneses
tulajdonsága.
feszültségmérés.
fajlagos ellenállás fogalmát,
mértékegységét és mérésének
Matematika:
módját.
alapműveletek,
Fogyasztók (vezetékek)
egyenletrendezés,
ellenállása. Fajlagos ellenállás.
Tudja Ohm törvényét. Legyen
számok normálalakja.
képes egyszerű számításokat
Ohm törvénye teljes áramkörre.
végezni Ohm törvénye alapján.
Technika, életvitel és
Elektromotoros erő,
gyakorlat: Áram
kapocsfeszültség, a belső
Ismerje a telepet jellemző
Tematikai egység

A mozgó töltések – az egyenáram

ellenállás fogalma.
Az elektromos mező munkája az
áramkörben. Az elektromos
teljesítmény.
Az elektromos áram hőhatása.
Fogyasztók a háztartásban,
fogyasztásmérés, az
energiatakarékosság lehetőségei.

Összetett hálózatok.
Ellenállások kapcsolása. Az
eredő ellenállás fogalma,
számítása.
Az áram vegyi hatása.
Az áram biológiai hatása.

Mágneses mező (permanens
mágnesek).
Permanens mágnesek
kölcsönhatása, a mágnesek tere.
Az egyenáram mágneses hatása.
Áram és mágnes kölcsönhatása.
Egyenes vezetőben folyó
egyenáram mágneses terének
vizsgálata. A mágneses mezőt
jellemző indukcióvektor
fogalma, mágneses
indukcióvonalak.
A vasmag (ferromágneses közeg)
szerepe a mágneses hatás
szempontjából. Az áramjárta
vezetőre ható erő mágneses
térben.
Az elektromágnes és gyakorlati
alkalmazásai.
Az elektromotor működése.

elektromotoros erő és a belső
ellenállás fogalmát, Ohm
törvényét teljes áramkörre.
Tudja értelmezni az elektromos
áram teljesítményét, munkáját.
Legyen képes egyszerű
számítások elvégzésére. Tudja
értelmezni a fogyasztókon
feltüntetett teljesítményadatokat.
Az energiatakarékosság
fontosságának bemutatása.
Tudja a hálózatok törvényeit
alkalmazni ellenálláskapcsolások eredőjének
számítása során.
Tudja, hogy az elektrolitokban
mozgó ionok jelentik az áramot.
Ismerje az elektrolízis fogalmát,
néhány gyakorlati alkalmazását.
Értse, hogy az áram vegyi hatása
és az élő szervezeteket gyógyító
és károsító hatása között
összefüggés van.
Ismerje az alapvető elektromos
érintésvédelmi szabályokat és
azokat a gyakorlatban is tartsa
be.
Tudja bemutatni az áram
mágneses terét egyszerű
kísérlettel.
Ismerje a tér jellemzésére
alkalmas mágneses
indukcióvektor fogalmát.
Legyen képes a mágneses és az
elektromos mező jellemzőinek
összehasonlítására, a
hasonlóságok és különbségek
bemutatására.
Tudja értelmezni az áramra ható
erőt mágneses térben.
Ismerje az egyenáramú motor
működésének elvét.

biológiai hatása,
elektromos áram a
háztartásban,
biztosíték,
fogyasztásmérők,
balesetvédelem.
A világítás fejlődése
és a korszerű
világítási eszközök.
Korszerű elektromos
háztartási készülékek,
energiatakarékosság.
Informatika:
mikroelektronikai
áramkörök, mágneses
információrögzítés.

Lorentz-erő – mágneses tér
hatása mozgó szabad töltésekre.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Ismerje a Lorentz-erő fogalmát
és tudja alkalmazni néhány
jelenség értelmezésére
(katódsugárcső, ciklotron).
Áramkör, ellenállás, fajlagos ellenállás, az egyenáram teljesítménye és
munkája, elektromotoros erő, belső ellenállás, az áram hatásai (hő,
kémiai, biológiai, mágneses), elektromágnes, Lorentz-erő, elektromotor.

Órakeret
10 óra
A forgásszögek szögfüggvényei. A dinamika alapegyenlete, a rugó
erőtörvénye, kinetikus energia, rugóenergia, sebesség, hangtani
Előzetes tudás
jelenségek, alapismeretek.
A mechanikai rezgések tárgyalásával a váltakozó áramok és az
elektromágneses rezgések megértésének előkészítése. A rezgések
A tematikai egység szerepének bemutatása a mindennapi életben. A mechanikai hullámok
nevelési-fejlesztési tárgyalása. A rezgésállapot terjedésének és a hullám időbeli és térbeli
periodicitásának leírásával az elektromágneses hullámok megértését
céljai
alapozza meg. Hangtan tárgyalása a fizikai fogalmak és a köznapi
jelenségek összekapcsolásával.
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
Követelmények
Kapcsolódási pontok
ismeretek
A rugóra akasztott rezgő test
A tanuló ismerje a rezgő test
Matematika:
kinematikai vizsgálata.
jellemző paramétereit
periodikus
(amplitúdó, rezgésidő,
függvények.
A rezgésidő meghatározása.
frekvencia).
Ismerje és tudja grafikusan
Filozófia: az idő
ábrázolni a mozgás kitérés-idő,
filozófiai kérdései.
sebesség-idő, gyorsulás-idő
függvényeit. Tudja, hogy a
Informatika: az
rezgésidőt a test tömege és a
informatikai eszközök
rugóállandó határozza meg.
működésének alapja,
A rezgés dinamikai vizsgálata.
Tudja, hogy a harmonikus rezgés az órajel.
dinamikai feltétele a lineáris
erőtörvény. Legyen képes felírni
a rugón rezgő test
mozgásegyenletét.
A rezgőmozgás energetikai
Legyen képes az
vizsgálata.
energiaviszonyok kvalitatív
A mechanikai
értelmezésére a rezgés során.
energiamegmaradás harmonikus Tudja, hogy a feszülő rugó
rezgés esetén.
energiája a test mozgási
energiájává alakul, majd újból
rugóenergiává. Ha a csillapító
hatások elhanyagolhatók, a
rezgésre érvényes a mechanikai
energia megmaradása.
Tudja, hogy a környezeti hatások
(súrlódás, közegellenállás) miatt
Tematikai egység

Mechanikai rezgések, hullámok

a rezgés csillapodik.
Ismerje a rezonancia jelenségét
és ennek gyakorlati jelentőségét.
A hullám fogalma, jellemzői.
A tanuló tudja, hogy a
mechanikai hullám a
rezgésállapot terjedése valamely
közegben, miközben anyagi
részecskék nem haladnak a
hullámmal, a hullámban energia
terjed.
Hullámterjedés egy dimenzióban, Kötélhullámok esetén értelmezze
kötélhullámok.
a jellemző mennyiségeket
(hullámhossz, periódusidő).
Ismerje a terjedési sebesség, a
hullámhossz és a periódusidő
kapcsolatát.
Ismerje a longitudinális és
transzverzális hullámok
fogalmát.
Felületi hullámok.
Hullámkádas kísérletek alapján
Hullámok visszaverődése, törése. értelmezze a hullámok
Hullámok találkozása,
visszaverődését, törését.
állóhullámok.
Tudja, hogy a hullámok
Hullámok interferenciája, az
akadálytalanul áthaladhatnak
erősítés és a gyengítés feltételei. egymáson.
Értse az interferencia jelenségét
és értelmezze az erősítés és
gyengítés (kioltás) feltételeit.
Térbeli hullámok.
Tudja, hogy alkalmas
Jelenségek: földrengéshullámok, frekvenciájú rezgés állandósult
lemeztektonika.
hullámállapotot (állóhullám)
eredményezhet.
A hang mint a térben terjedő
Tudja, hogy a hang mechanikai
hullám.
rezgés, ami a levegőben
longitudinális hullámként terjed.
A hang fizikai jellemzői.
Ismerje a hangmagasság, a
Alkalmazások: hallásvizsgálat.
hangerősség, a terjedési sebesség
Hangszerek, a zenei hang
fogalmát.
jellemzői.
Legyen képes legalább egy
hangszer működésének
Ultrahang és infrahang.
magyarázatára.
Ismerje az ultrahang és az
Zajszennyeződés fogalma.
infrahang fogalmát, gyakorlati
alkalmazását.
Ismerje a hallás fizikai alapjait, a
hallásküszöb és a zajszennyezés
fogalmát.
Kulcsfogalmak/ Harmonikus rezgés, lineáris erőtörvény, rezgésidő, hullám, hullámhossz,
periódusidő, transzverzális hullám, longitudinális hullám, hullámtörés,
fogalmak

interferencia, állóhullám, hanghullám, hangsebesség, hangmagasság,
hangerő, rezonancia.
Mágnesség és elektromosság –
Órakeret
Elektromágneses indukció, váltóáramú hálózatok
10 óra
Mágneses tér, az áram mágneses hatása, feszültség, áram.
Előzetes tudás
Az indukált elektromos mező és a nyugvó töltések által keltett erőtér
A tematikai egység közötti lényeges szerkezeti különbség kiemelése. Az elektromágneses
nevelési-fejlesztési indukció gyakorlati jelentőségének bemutatása. Energia hálózatok
ismerete és az energiatakarékosság fogalmának kialakítása a
céljai
fiatalokban.
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
Követelmények
Kapcsolódási pontok
ismeretek
Az elektromágneses indukció
A tanuló ismerje a mozgási
Kémia: elektromos
jelensége.
indukció alapjelenségét, és tudja áram, elektromos
azt a Lorentz-erő segítségével
vezetés.
értelmezni.
Matematika: trigonoA mozgási indukció.
Ismerje a nyugalmi indukció
metrikus függvények,
jelenségét.
A nyugalmi indukció.
Tudja értelmezni Lenz törvényét függvény
transzformáció.
az indukció jelenségeire.
Váltakozó feszültség keltése, a
Értelmezze a váltakozó
Technika, életvitel és
váltóáramú generátor elve
feszültség keletkezését
gyakorlat: Az áram
(mozgási indukció mágneses
mozgásindukcióval.
térben forgatott tekercsben).
Ismerje a szinuszosan váltakozó biológiai hatása,
balesetvédelem,
feszültséget és áramot leíró
elektromos áram a
függvényt, tudja értelmezni a
háztartásban,
benne szereplő mennyiségeket.
biztosíték,
Lenz törvénye.
Ismerje Lenz törvényét.
A váltakozó feszültség és áram
Ismerje a váltakozó áram effektív fogyasztásmérők.
Korszerű elektromos
jellemző paraméterei.
hatását leíró mennyiségeket
háztartási készülékek,
(effektív feszültség, áram,
energiatakarékosság.
teljesítmény).
Ohm törvénye váltóáramú
Értse, hogy a tekercs és a
hálózatban.
kondenzátor ellenállásként
viselkedik a váltakozó áramú
hálózatban.
Transzformátor.
Értelmezze a transzformátor
Gyakorlati alkalmazások.
működését az indukciótörvény
alapján.
Tudjon példákat a
transzformátorok gyakorlati
alkalmazására.
Az önindukció jelensége.
Ismerje az önindukció jelenségét
és szerepét a gyakorlatban.
Az elektromos energiahálózat.
Ismerje a hálózati elektromos
A háromfázisú energiahálózat
energia előállításának gyakorlati
jellemzői.
megvalósítását, az elektromos
Az energia szállítása az erőműtől energiahálózat felépítését és
Tematikai egység

a fogyasztóig.
Távvezeték, transzformátorok.
Az elektromos energiafogyasztás
mérése.
Az energiatakarékosság
lehetőségei.

működésének alapjait.
Ismerje az elektromos
energiafogyasztás mérésének
fizikai alapjait, az
energiatakarékosság gyakorlati
lehetőségeit a köznapi életben.

Tudomány- és technikatörténet.
Jedlik Ányos, Siemens szerepe.
Ganz, Diesel mozdonya.
A transzformátor magyar
feltalálói.
Kulcsfogalmak/ Mozgási indukció, nyugalmi indukció, önindukció, váltóáramú generátor,
váltóáramú elektromos hálózat.
fogalmak

Tematikai egység

Hullám- és sugároptika

Órakeret
10 óra

Korábbi geometriai optikai ismeretek, hullámtulajdonságok,
elektromágneses spektrum.
A fény és a fényjelenségek tárgyalása az elektromágneses hullámokról
A tematikai egység
tanultak alapján. A fény gyakorlati szempontból kiemelt szerepének
nevelési-fejlesztési
tudatosítása, hétköznapi fényjelenségek és optikai eszközök
céljai
működésének értelmezése.
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
Követelmények
Kapcsolódási pontok
ismeretek
A fény mint elektromágneses
Tudja a tanuló, hogy a fény
Biológia-egészségtan:
hullám.
elektromágneses hullám, az
A szem és a látás, a
Jelenségek, gyakorlati
elektromágneses spektrum egy
szem egészsége.
alkalmazások: a lézer mint
meghatározott
Látáshibák és
fényforrás, a lézer sokirányú
frekvenciatartományához
korrekciójuk.
alkalmazása.
tartozik.
Az energiaátadás
szerepe a gyógyászati
A fény terjedése, a vákuumbeli
Tudja a vákuumbeli
alkalmazásoknál, a
fénysebesség.
fénysebesség értékét és azt, hogy fény élettani hatása
A történelmi kísérletek a fény
mai tudásunk szerint ennél
napozásnál. A fény
terjedési sebességének
nagyobb sebesség nem létezhet
szerepe a
meghatározására.
(határsebesség).
gyógyászatban és a
megfigyelésben.
A fény visszaverődése, törése új
Ismerje a fény terjedésével
közeg határán (tükör, prizma).
kapcsolatos geometriai optikai
alapjelenségeket (visszaverődés, Magyar nyelv és
irodalom;
törés)
Interferencia, polarizáció
Ismerje a fény hullámtermészetét mozgóképkultúra és
médiaismeret: A fény
(optikai rés, optikai rács).
bizonyító legfontosabb kísérleti
szerepe. Az
jelenségeket (interferencia,
Univerzum
polarizáció), és értelmezze
megismerésének
azokat.
irodalmi és művészeti
A fehér fény színekre bontása.
Tudja értelmezni a fehér fény
Előzetes tudás

összetett voltát.
Prizma és rács színkép.
A fény kettős természete.
Fényelektromos hatás – Einsteinféle foton elmélete.
Gázok vonalas színképe.

vonatkozásai, színek a
művészetben.

Ismerje a fény
Vizuális kultúra: a
részecsketulajdonságára utaló
fényelektromos kísérletet, a foton fényképezés mint
művészet.
fogalmát, energiáját.
Legyen képes egyszerű
számításokra a foton
energiájának felhasználásával.
A geometriai optika alkalmazása. Ismerje a geometriai optika
Képalkotás.
legfontosabb alkalmazásait.
Jelenségek, gyakorlati
Értse a leképezés fogalmát,
alkalmazások:
tükrök, lencsék képalkotását.
a látás fizikája, a szivárvány.
Legyen képes egyszerű
Optikai kábel, spektroszkóp. A
képszerkesztésekre és tudja
hagyományos és a digitális
alkalmazni a leképezési törvényt
fényképezőgép működése. A
egyszerű számításos
lézer mint a digitális technika
feladatokban.
eszköze (CD-írás, -olvasás,
Ismerje és értse a gyakorlatban
lézernyomtató). A 3D-s filmek
fontos optikai eszközök
titka. Légköroptikai jelenségek
(egyszerű nagyító, mikroszkóp,
(szivárvány, lemenő nap vörös
távcső), szemüveg, működését.
színe).
Legyen képes egyszerű optikai
kísérletek elvégzésére.
Kulcsfogalmak/ A fény mint elektromágneses hullám, fénytörés, visszaverődés, elhajlás,
interferencia, polarizáció, diszperzió, spektroszkópia, képalkotás.
fogalmak
Tematikai egység
Előzetes tudás

Az atomok szerkezete

Órakeret
5 óra

Az anyag atomos szerkezete.
Az atomfizika tárgyalásának összekapcsolása a kémiai tapasztalatokon
(súlyviszonytörvények) alapuló atomelmélettel. A fizikában alapvető
A tematikai egység modellalkotás folyamatának bemutatása az atommodellek változásain
nevelési-fejlesztési keresztül. A kvantummechanikai atommodell egyszerűsített, képszerű
bemutatása. A műszaki-technikai szempontból alapvető félvezetők
céljai
sávszerkezetének, kvalitatív, kvantummechanikai szemléletű
megalapozása.
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
Követelmények
Kapcsolódási pontok
ismeretek
Az anyag atomos felépítése
Ismerje a tanuló az atomok
Kémia: az anyag
felismerésének történelmi
létezésére utaló korai
szerkezetéről alkotott
folyamata.
természettudományos
elképzelések, a
tapasztalatokat, tudjon
változásukat előidéző
meggyőzően érvelni az atomok
kísérleti tények és a
létezése mellett.
belőlük levont
következtetések, a
A modern atomelméletet
Értse az atomról alkotott
periódusos rendszer
megalapozó felfedezések.
elképzelések (atommodellek)
elektronszerkezeti
A korai atommodellek.
fejlődését: a modell mindig
értelmezése.
Az elektron felfedezése:
kísérleteken, méréseken alapul,

azok eredményeit magyarázza;
új, a modellel már nem
Matematika:
értelmezhető, azzal
folytonos és diszkrét
ellentmondásban álló kísérleti
változó.
tapasztalatok esetén új modell
megalkotására van szükség.
Filozófia: ókori görög
Mutassa be a modellalkotás
bölcselet; az anyag
lényegét Thomson és Rutherford mélyebb
modelljén, a modellt megalapozó megismerésének
és megdöntő kísérletek,
hatása a
jelenségek alapján.
gondolkodásra, a
tudomány
Bohr-féle atommodell.
Ismerje a Bohr-féle atommodell
kísérleti alapjait (spektroszkópia, felelősségének
kérdései, a
Rutherford-kísérlet).
megismerhetőség
Legyen képes összefoglalni a
határai és korlátai.
modell lényegét és bemutatni,
mennyire alkalmas az a gázok
vonalas színképének
értelmezésére és a kémiai
kötések magyarázatára.
Az elektron kettős természete,
Ismerje az elektron
de Broglie-hullámhossz.
hullámtermészetét igazoló
elektroninterferencia-kísérletet.
Alkalmazás: az
Értse, hogy az elektron
elektronmikroszkóp.
hullámtermészetének ténye új
alapot ad a mikrofizikai
jelenségek megértéséhez.
A kvantummechanikai
Tudja, hogy a
atommodell.
kvantummechanikai atommodell
az elektronokat hullámként írja
le. Tudja, hogy az elektronok
impulzusa és helye egyszerre
nem mondható meg pontosan.
Fémek elektromos vezetése.
Legyen kvalitatív képe a fémek
Jelenség: szupravezetés.
elektromos ellenállásának
klasszikus értelmezéséről.
Félvezetők szerkezete és vezetési A kovalens kötésű kristályok
tulajdonságai.
szerkezete alapján értelmezze a
szabad töltéshordozók keltését
Mikroelektronikai alkalmazások: tiszta félvezetőkben.
dióda, tranzisztor, LED,
Ismerje a szennyezett félvezetők
fényelem stb.
elektromos tulajdonságait.
Tudja magyarázni a p-n
átmenetet.
Kulcsfogalmak/ Atom, atommodell, elektronhéj, energiaszint, kettős természet, Bohrmodell, Heisenberg-féle határozatlansági reláció, félvezetők.
fogalmak
Thomson-modell.
Az atommag felfedezése:
Rutherford-modell.

Órakeret
6 óra
Atommodellek, Rutherford-kísérlet, rendszám, tömegszám, izotópok.
Előzetes tudás
A magfizika alapismereteinek bemutatása a XX. századi történelmi
események, a nukleáris energiatermelés, a mindennapi életben történő
A tematikai egység
széleskörű alkalmazás és az ezekhez kapcsolódó nukleáris kockázat
nevelési-fejlesztési
kérdéseinek szempontjából. Az ismereteken alapuló energiatudatos
céljai
szemlélet kialakítása. A betegség felismerése és a terápia során fellépő
reális kockázatok felelős vállalásának megértése.
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
Követelmények
Kapcsolódási pontok
ismeretek
Az atommag alkotórészei,
A tanuló ismerje az atommag
Kémia: Atommag,
tömegszám, rendszám,
jellemzőit (tömegszám,
proton, neutron,
neutronszám.
rendszám) és a mag
rendszám,
alkotórészeit.
tömegszám, izotóp,
Az erős kölcsönhatás.
Ismerje az atommagot összetartó radioaktív izotópok és
alkalmazásuk,
Stabil atommagok létezésének
magerők, az ún. „erős
radioaktív bomlás.
magyarázata.
kölcsönhatás” tulajdonságait.
Hidrogén, hélium,
Tudja kvalitatív szinten
magfúzió.
értelmezni a mag kötési
energiáját, értse a neutronok
Biológia-egészségtan:
szerepét a mag stabilizálásában.
a sugárzások biológiai
Ismerje a tömegdefektus
jelenségét és kapcsolatát a kötési hatásai; a sugárzás
szerepe az
energiával.
evolúcióban, a
Magreakciók.
Tudja értelmezni a fajlagos
fajtanemesítésben a
kötési energia-tömegszám
mutációk előidézése
grafikont, és ehhez kapcsolódva
révén; a radioaktív
tudja értelmezni a lehetséges
sugárzások hatása.
magreakciókat.
A radioaktív bomlás.
Ismerje a radioaktív bomlás
Földrajz:
típusait, a radioaktív sugárzás
energiaforrások, az
fajtáit és megkülönböztetésük
kísérleti módszereit. Tudja, hogy atomenergia szerepe a
a radioaktív sugárzás intenzitása világ
energiatermelésében.
mérhető. Ismerje a felezési idő
fogalmát és ehhez kapcsolódóan
Történelem,
tudjon egyszerű feladatokat
társadalmi és
megoldani.
A természetes radioaktivitás.
Legyen tájékozott a természetben állampolgári
ismeretek: a
előforduló radioaktivitásról, a
Hirosimára és
radioaktív izotópok bomlásával
Nagaszakira ledobott
kapcsolatos bomlási sorokról.
két atombomba
Ismerje a radioaktív
története, politikai
kormeghatározási módszer
háttere, későbbi
lényegét.
következményei.
Mesterséges radioaktív izotópok Legyen fogalma a radioaktív
Einstein; Szilárd Leó,
előállítása és alkalmazása.
izotópok mesterséges
Teller Ede és Wigner
előállításának lehetőségéről és
Tematikai egység

Az atommag is részekre bontható – a magfizika elemei

tudjon példákat a mesterséges
Jenő, a
radioaktivitás néhány gyakorlati világtörténelmet
alkalmazására a gyógyászatban
formáló magyar
és a műszaki gyakorlatban.
tudósok.
Maghasadás.
Ismerje az urán–235 izotóp
Tömegdefektus, tömeg-energia
spontán hasadásának jelenségét. Filozófia; etika: a
tudomány
egyenértékűség.
Tudja értelmezni a hasadással
felelősségének
járó energia-felszabadulást.
A láncreakció fogalma,
Értse a láncreakció lehetőségét és kérdései.
létrejöttének feltételei.
létrejöttének feltételeit.
Matematika:
Az atombomba.
Értse az atombomba
valószínűségműködésének fizikai alapjait és
számítás.
ismerje egy esetleges nukleáris
háború globális pusztításának
veszélyeit.
Az atomreaktor és az
Ismerje az ellenőrzött
atomerőmű.
láncreakció fogalmát, tudja, hogy
az atomreaktorban ellenőrzött
láncreakciót valósítanak meg és
használnak energiatermelésre.
Értse az atomenergia szerepét az
emberiség növekvő
energiafelhasználásában, ismerje
előnyeit és hátrányait.
Magfúzió.
Legyen tájékozott arról, hogy a
csillagokban magfúziós
folyamatok zajlanak, ismerje a
Nap energiatermelését biztosító
fúziós folyamat lényegét.
Tudja, hogy a H-bomba pusztító
hatását mesterséges magfúzió
során felszabaduló energiája
biztosítja. Tudja, hogy a békés
energiatermelésre használható,
ellenőrzött magfúziót még nem
sikerült megvalósítani, de ez
lehet a jövő perspektivikus
energiaforrása.
A radioaktivitás kockázatainak
Ismerje a kockázat fogalmát,
leíró bemutatása.
számszerűsítésének módját és
annak valószínűségi tartalmát.
Sugárterhelés, sugárvédelem.
Ismerje a sugárvédelem
fontosságát és a sugárterhelés
jelentőségét.
Kulcsfogalmak/ Magerő, kötési energia, tömegdefektus, maghasadás, radioaktivitás,
magfúzió, láncreakció, atomreaktor, fúziós reaktor.
fogalmak

Órakeret
4 óra
A földrajzból tanult csillagászati alapismeretek, a bolygómozgás
Előzetes tudás
törvényei, a gravitációs erőtörvény.
Annak bemutatása, hogy a csillagászat, a megfigyelési módszerek
gyors fejlődése révén, a XXI. század vezető tudományává vált. A
A tematikai egység
világegyetemről szerzett új ismeretek segítenek, hogy az emberiség
nevelési-fejlesztési
felismerje a helyét a kozmoszban, miközben minden eddiginél
céljai
magasabb szinten meggyőzően igazolják az égi és földi jelenségek
törvényeinek azonosságát.
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
Követelmények
Kapcsolódási pontok
ismeretek
Leíró csillagászat.
A tanuló legyen képes
Történelem,
Problémák:
tájékozódni a csillagos égbolton. társadalmi és
a csillagászat kultúrtörténete.
Ismerje a csillagászati
állampolgári
Geocentrikus és heliocentrikus
helymeghatározás alapjait.
ismeretek:
világkép.
Ismerjen néhány csillagképet és
Kopernikusz, Kepler,
Asztronómia és asztrológia.
legyen képes azokat megtalálni
Newton munkássága.
Alkalmazások:
az égbolton. Ismerje a Nap és a
A napfogyatkozások
hagyományos és új csillagászati
Hold égi mozgásának jellemzőit, szerepe az emberi
műszerek.
értse a Hold fázisainak
kultúrában, a Hold
Űrtávcsövek.
változását, tudja értelmezni a
„képének”
Rádiócsillagászat.
hold- és napfogyatkozásokat.
értelmezése a
Tájékozottság szintjén ismerje a múltban.
csillagászat megfigyelési
módszereit az egyszerű
Földrajz: a Föld
távcsöves megfigyelésektől az
forgása és keringése, a
űrtávcsöveken át a rádióFöld forgásának
teleszkópokig.
következményei
(nyugati szelek öve), a
Égitestek.
Ismerje a legfontosabb
Föld belső szerkezete,
égitesteket (bolygók, holdak,
földtörténeti
üstökösök, kisbolygók és
katasztrófák,
aszteroidák, csillagok és
kráterbecsapódás
csillagrendszerek, galaxisok,
keltette felszíni
galaxishalmazok) és azok
alakzatok.
legfontosabb jellemzőit.
Tematikai egység

A Naprendszer és a Nap.

Csillagászat és asztrofizika elemei

Legyenek ismeretei a
mesterséges égitestekről és azok
gyakorlati jelentőségéről a
tudományban és a technikában.
Ismerje a Naprendszer
jellemzőit, a keletkezésére
vonatkozó tudományos
elképzeléseket.
Tudja, hogy a Nap csak egy az
átlagos csillagok közül,
miközben a földi élet
szempontjából meghatározó

Biológia-egészségtan:
a Hold és az ember
biológiai ciklusai, az
élet feltételei.
Kémia: a periódusos
rendszer, a kémiai
elemek keletkezése.
Magyar nyelv és
irodalom;
mozgóképkultúra és

Csillagrendszerek, Tejútrendszer
és galaxisok.
A csillagfejlődés:
a csillagok szerkezete,
energiamérlege és keletkezése.
Kvazárok, pulzárok; fekete
lyukak.

jelentőségű. Ismerje a Nap
legfontosabb jellemzőit:
a Nap szerkezeti felépítését,
belső, energiatermelő
folyamatait és sugárzását, a
Napból a Földre érkező energia
mennyiségét (napállandó).
Legyen tájékozott a csillagokkal
kapcsolatos legfontosabb
tudományos ismeretekről.
Ismerje a gravitáció és az
energiatermelő nukleáris
folyamatok meghatározó
szerepét a csillagok
kialakulásában, „életében” és
megszűnésében.
Legyenek alapvető ismeretei az
Univerzumra vonatkozó aktuális
tudományos elképzelésekről.
Ismerje az ősrobbanásra és a
Világegyetem tágulására utaló
csillagászati méréseket. Ismerje
az Univerzum korára és
kiterjedésére vonatkozó
becsléseket, tudja, hogy az
Univerzum gyorsuló ütemben
tágul.

médiaismeret: „a
csillagos ég alatt”.
Filozófia: a
kozmológia kérdései.

A kozmológia alapjai.
Problémák, jelenségek:
a kémiai anyag (atommagok)
kialakulása.
Perdület a Naprendszerben.
Nóvák és szupernóvák.
A földihez hasonló élet, kultúra
esélye és keresése, exobolygók
kutatása.
Gyakorlati alkalmazások:
 műholdak,
 hírközlés és meteorológia,
 GPS,
 űrállomás,
 holdexpediciók,
 bolygók kutatása.
Kulcsfogalmak/ Égitest, csillagfejlődés, csillagrendszer, ősrobbanás, táguló világegyetem,
Naprendszer, űrkutatás.
fogalmak

Tananyag szerkezet
11. évfolyam
Tananyag
Minden mozog, a mozgás relatív – a mozgástan elemei
Okok és okozatok (Arisztotelésztől Newtonig) A newtoni mechanika elemei
Erőfeszítés és hasznosság
Munka – Energia – Teljesítmény
Folyadékok és gázok mechanikája
Hőhatások és állapotváltozások – hőtani alapjelenségek, gáztörvények
Részecskék rendezett és rendezetlen mozgása –
A molekuláris hőelmélet elemei
Energia, hő és munka – a hőtan főtételei
Hőfelvétel hőmérsékletváltozás nélkül – halmazállapot-változások
összesen

óraszám
14 óra
18 óra
7 óra
6 óra
8 óra
4 óra
10 óra
5 óra
72 óra

12. évfolyam
Tananyag
Közel- és távolhatás – Elektromos töltés és erőtér
A mozgó töltések – az egyenáram
Mechanikai rezgések, hullámok
Mágnesség és elektromosság – Elektromágneses indukció, váltóáramú
hálózatok
Hullám- és sugároptika
Az atomok szerkezete
Az atommag is részekre bontható – a magfizika elemei
Csillagászat és asztrofizika elemei
összesen

óraszám
7 óra
12 óra
10 óra
10 óra
10 óra
5 óra
6 óra
4 óra
64 óra

KÉMIA
11-12. évfolyam
A szakközépiskolai kerettanterv egy órával magasabb – B változatát alkalmazzuk.
A négy évfolyamos általános tantervű gimnáziumok számára készült kémia-kerettanterv
kompatibilis bármely, a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról
szóló, 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet alapján akkreditált kerettanterv 7–8. évfolyamra
előírt kémia tananyagával.
A kerettanterv célja annak elérése, hogy középiskolai tanulmányainak befejezésekor
minden tanuló birtokában legyen a kémiai alapműveltségnek, ami a természettudományos
alapműveltség része. Ezért szükséges, hogy a tanulók tisztában legyenek a következőkkel:
 az egész anyagi világot kémiai elemek, ezek kapcsolódásával keletkezett vegyületek
és a belőlük szerveződő rendszerek építik fel;
 az anyagok szerkezete egyértelműen megszabja fizikai és kémiai tulajdonságaikat;
 a vegyipar termékei nélkül jelen civilizációnk nem tudna létezni;
 a civilizáció fejlődésének hatalmas ára van, amely gyakran a háborítatlan természet
szépségeinek elvesztéséhez vezet, ezért törekedni kell az emberi tevékenység által
okozott károk minimalizálására;
 a kémia eredményeit alkalmazó termékek megtervezésére, előállítására és az ebből
adódó környezetszennyezés minimalizálására csakis a jól képzett szakemberek
képesek.
Annak érdekében, hogy minden tanuló belássa a kémia tanulásának hasznát és
hatékony védelmet kapjon az áltudományos nézetek, valamint a csalók ellen, az alábbi elveket
kell követni:
 a kémia tanításakor a tanulók már meglévő köznapi tapasztalataiból, valamint a
tanórákon lehetőleg együtt végzett kísérletekből kell kiindulni, és a gyakorlati életben
is használható tudásra kell szert tenni;
 a tanulóknak meg kell ismerni, meg kell érteni és a legalapvetőbb szinten alkalmazni
is kell a természettudományos vizsgálati módszereket.
A jelen kerettantervben az ismereteket és követelményeket tartalmazó táblázatok
„Fejlesztési követelmények/módszertani ajánlások” oszlopai M betűvel jelölve néhány, a
tananyag feldolgozására vonatkozó lehetőségre is rámutatnak. Ezek nem kötelező jellegűek,
csak ajánlások, de a tanulási folyamat során a tanulóknak
 el kell sajátítaniuk a megfelelő biztonsági-technikai eljárásokat, manuális készségeket;
 el kell tudniuk különíteni a megfigyelést a magyarázattól;
 meg kell tudniuk különböztetni a magyarázat szempontjából lényeges és lényegtelen
tapasztalatokat;
 érteniük kell a természettudományos gondolkozás és kísérletezés alapelveit és
módszereit;
 érteniük kell, hogy a modell a valóság számunkra fontos szempontok szerinti
megjelenítése;
 érteniük kell, hogy ugyanazt a valóságot többféle modellel is meg lehet jeleníteni;
 minél több olyan anyag tulajdonságaival kell megismerkedniük, amelyekkel a
hétköznapokban is találkozhatnak, ezért célszerű a felhasznált anyagokat „háztartásikonyhai” csomagolásban bemutatni, és ezekkel kísérleteket végezni;
 korszerű
háztartási,
egészségvédelmi,
életviteli,
fogyasztóvédelmi,
energiagazdálkodási és környezetvédelemi ismeretekre kell szert tenniük;

 a kémiával kapcsolatos vitákon, beszélgetéseken, saját környezetük kémiai
vonatkozású jelenségeinek, folyamatainak, illetve környezetvédelmi problémáinak
tanulmányozására irányuló vizsgálatokban és projektekben kell részt venniük.
Érdemes az egyes tanórákhoz egy vagy több kísérletet kiválasztani, és a kísérlet(ek)
köré csoportosítani az adott kémiaóra tananyagát. A tananyaghoz kapcsolódó információk
feldolgozása mindig a tananyag által megengedett szinten történjék az alábbi módon:
 forráskeresés és feldolgozás irányítottan vagy önállóan, egyénileg vagy csoportosan;
 az információk feldolgozása egyéni vagy csoportmunkában, amelyhez konkrét
probléma vagy feladat megoldása is kapcsolódhat;
 bemutató, jegyzőkönyv vagy egyéb dokumentum, illetve projekttermék készítése.
A Nemzeti alaptanterv által előírt projektek és tanulmányi kirándulások konkrét
témájának és a megvalósítás módjának megválasztása a tanár feladata, de e tekintetben
célszerű a természettudományos tárgyakat oktató tanároknak szorosan együttműködniük.
Az ismétlés, rendszerezés és számonkérés időzítéséről és módjairól is a tanár dönt.
A fizika, kémia és biológia fogalmainak kiépítése tudatosan, tantárgyanként logikus
sorrendbe szervezve és a három tantárgy által összehangolt módon történjen. Az egységes
általános műveltség kialakulása érdekében utalni kell a kémiatananyag történeti
vonatkozásaira, és a más tantárgyakban elsajátított tudáselemekre is. Az alábbi táblázatokban
feltüntetett kapcsolódási pontok csak arra hívják fel a figyelmet, hogy ennek érdekében
egyeztetésre van szükség.
A kémia tantárgy az egyszerű számítási feladatok révén hozzájárul a matematikai
kompetencia fejlesztéséhez. Az információk feldolgozása lehetőséget ad a tanulók digitális
kompetenciájának, esztétikai-művészeti tudatosságának, kifejezőképességének, anyanyelvi és
idegen nyelvi kommunikációkészségének, kezdeményezőképességének, szociális és
állampolgári kompetenciájának fejlesztéséhez is. A kémiatörténet megismertetésével
hozzájárul a tanulók erkölcsi neveléséhez, a magyar vonatkozások révén pedig a nemzeti
öntudat erősítéséhez. Segíti az állampolgárságra és demokráciára nevelést, mivel hozzájárul
ahhoz, hogy a fiatalok felnőtté válásuk után felelős döntéseket hozhassanak.
A csoportmunkában végzett tevékenységek és feladatok lehetőséget teremtenek a
demokratikus döntéshozatali folyamat gyakorlására. A kooperatív oktatási módszerek a
kémiaórán is alkalmat adnak az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztésére. A testi
és lelki egészségre, valamint a családi életre nevelés érdekében a fiatalok megismerik a
környezetük egészséget veszélyeztető leggyakoribb tényezőit. Ismereteket sajátítanak el a
veszélyhelyzetek és a káros függőségek megelőzésével kapcsolatban. A kialakuló
természettudományos műveltségre alapozva fejlődik a médiatudatosságuk. Elvárható a
felelősségvállalás önmagukért és másokért, amennyiben a tanulóknak egyre tudatosabban kell
törekedniük a természettudományok és a technológia pozitív társadalmi szerepének,
gazdasági vonatkozásainak megismerésére, hogy felismerjék a kemofóbiát és az
áltudományos nézeteket, továbbá ne váljanak félrevezetés, csalás áldozatává. A közoktatási
kémiatanulmányok végére életvitelszerűvé kell válnia a környezettudatosságnak és a
fenntarthatóságra törekvésnek.
Az értékelés során az ismeretek megszerzésén túl vizsgálni kell, hogyan fejlődött a
tanuló absztrakciós, modellalkotó, lényeglátó és problémamegoldó képessége. Meg kell
követelni a jelenségek megfigyelése és a kísérletek során szerzett tapasztalatok szakszerű
megfogalmazással való leírását és értelmezését. Az értékelés kettős céljának megfelelően
mindig meg kell találni a helyes arányt a formatív és a szummatív értékelés között. Fontos
szerepet kell játszania az egyéni és csoportos önértékelésnek, illetve a diáktársak által végzett
értékelésnek is. Törekedni kell arra, hogy a számonkérés formái minél változatosabbak, az
életkornak megfelelőek legyenek. A hagyományos írásbeli és szóbeli módszerek mellett a
diákoknak lehetőséget kell kapniuk arra, hogy a megszerzett tudásról és a közben elsajátított

képességekről valamely konkrét, egyénileg vagy csoportosan elkészített termék (rajz, modell,
poszter, plakát, prezentáció, vers, ének stb.) létrehozásával is tanúbizonyságot tegyenek.
A 9–10. évfolyam kémia tananyagának anyagszerkezeti része a periódusos rendszer
felépítésének magyarázatához csak a Bohr-féle atommodellt használja, így az alhéjak és a
periódusos rendszer mezőinek kapcsolatát nem vizsgálja. A kvantummechanikai atommodell
és az elektron hullámtermészetének következményei csak választható tananyag. Erre részben
a kémiatanítás időkeretei, részben pedig az elvont fogalmak számának csökkentése érdekében
van szükség. A jelen kerettanterv a nemesgáz-elektronszerkezet már korábbról ismert
stabilitásából és az elektronegativitás fogalmából vezeti le az egyes atomok számára kémiai
kötések és másodlagos kölcsönhatások kialakulása révén adódó lehetőségeket az alacsonyabb
energiaállapot elérésére. Mindezek logikus következményeként írja le az így kialakuló
halmazok tulajdonságait, majd pedig a kémiailag tiszta anyagokból létrejövő keverékeket és
összetételük megadásának módjait.
A kémiai reakciók végbemenetelének feltételeit, a reakciókat kísérő
energiaváltozások, időbeli lejátszódásuk és a kémiai egyensúlyok vizsgálatát követi a több
szempont alapján való csoportosításuk. A sav-bázis reakciók értelmezése protonátmenet
alapján (Brønsted szerint) történik, és szerepel a gyenge savak, illetve bázisok és sóik
oldataiban kialakuló egyensúlyok vizsgálata is. A redoxireakciók elektronátmenet alapján
történő tárgyalása lehetővé teszi az oxidációs számok változásából kiinduló
egyenletrendezést. Az elektrokémiai ismeretek részben építenek a redoxireakciók során
tanultakra, másrészt a megszerzett tudás fel is használható egyes szervetlen elemek és
vegyületek előállításának és felhasználásának tanulásakor.
A szervetlen és a szerves anyagok tárgyalása gyakorlatcentrikus, amennyiben
előfordulásukat és felhasználásukat a szerkezetükből levezetett tulajdonságaikkal magyarázza.
A szervetlen kémiai ismeretek sorrendjét a periódusos rendszer csoportjai, a szerves kémiáét
pedig az egyes vegyületekre jellemző funkciós csoportok szabják meg. Ez azért logikus
felosztás, mert az egyes elemek éppen a hasonló kémiai tulajdonságaik alapján kerültek a
periódusos rendszer azonos csoportjaiba, míg a szerves vegyületek kémiai tulajdonságait
elsősorban a bennük lévő funkciós csoportok szabják meg. A szerves kémiát azért érdemes a
kémia tananyag végén tárgyalni, hogy a természetes szénvegyületekről szerzett ismeretek
alapokat szolgáltassanak a biológia tantárgy biokémia fejezetének megértéséhez. A
természetes és a mesterséges szénvegyületek nem különülnek el élesen, hanem mindig ott
kerülnek szóba, ahová szerkezetük alapján tartoznak. Ez segíti az anyagi világ egységét
tényként kezelő szemléletmód kialakulását.
Az adott időkereteben nem lehet cél a példamegoldó rutin kialakítása. A 9–10.
évfolyamon szereplő számolási feladatok ezért főként a logikus gondolkozás fejlődését, a
gyakorlati életben való eligazodást és a tárgyalt absztrakt fogalmak megértését segítik.
A táblázatokban a fejlesztési követelmények alatt „M” betűvel vannak jelölve a
módszertani és egyéb, a tananyag feldolgozására vonatkozó ajánlások, ötletek, tanácsok (a
teljesség igénye nélkül és nem kötelező jelleggel). Az ismeretek elmélyítését és a mindennapi
élettel való összekötését a táblázatban szereplő jelenségek, problémák és alkalmazások
tárgyalásán túl a sok tanári és tanulókísérletnek, önálló és csoportos információfeldolgozásnak kell szolgálnia. A konkrét oktatási, szemléltetési és értékelési módszerek
megválasztásakor feltétlenül preferálni kell a nagy tanulói aktivitást megengedőket (egyéni,
pár- és csoportmunkák, tanulókísérletek, projektmunkák, prezentációk, versenyek). Meg kell
követelni, hogy minden tevékenységről készüljön jegyzet, jegyzőkönyv, diasor, poszter,
online összefoglaló vagy bármilyen egyéb termék, amely a legfontosabb információk

megőrzésére és felidézésére alkalmas. A 9–10. évfolyam módszertani ajánlásai között
terjedelmi okokból nem mindenütt szerepelnek az adott fejezetekben is alkalmazható, de
korábban más témákkal kapcsolatban már említett szemléltetési módok és információk. Ezek
értelemszerűen felidézhetők, mindig az aktuális tananyagrészletnek megfelelő magyarázattal.
A jelen kerettanterv a 9–10. évfolyamra előírt 144 kémiaóra mintegy 90%-ának
megfelelő (azaz 130 órányi) tananyagot jelöl ki, míg 14 kémiaóra tananyaga szabadon
tervezhető. A szabadon tervezhető órákon gyakorlás, rendszerezés történik.
11. évfolyam
Órakeret
5+2 óra
Bohr-modell, proton, elektron, vegyjel, periódusos rendszer, rendszám,
vegyértékelektron, nemesgáz-elektronszerkezet, anyagmennyiség,
Előzetes tudás
moláris tömeg.
A kémia eredményei, céljai és módszerei, a kémia tanulásának értelme.
Az atomok belső struktúráját leíró modellek alkalmazása a
jelenségek/folyamatok leírásában. Neutron, tömegszám, az izotópok és
A tematikai egység
felhasználási területeik megismerése. A relatív atomtömeg és a moláris
nevelési-fejlesztési
tömeg fogalmának használata. A kémiai elemek fizikai és kémiai
céljai
tulajdonságai periodikus váltakozásának értelmezése, az
elektronszerkezettel való összefüggések alkalmazása az elemek
tulajdonságainak magyarázatakor.
Ismeretek (tartalmak,
Fejlesztési követelmények/
jelenségek, problémák,
Kapcsolódási pontok
módszertani ajánlások
alkalmazások)
A kémia mint természettudomány Az alapvető kémiai ismeretek
Fizika: kísérletezés,
A kémia és a kémikusok szerepe hiánya által okozott veszélyek
mérés, mérési hiba.
az emberi civilizáció
megértése.
megteremtésében és
M1: Ötletbörze, megbeszélés és
Fizika, biológiafenntartásában. Megfigyelés,
vita az előzetes ismeretek
egészségtan: a
rendszerezés, modellalkotás,
előhívására, rendszerezésére. Pl. természettudományos
hipotézis, a vizsgálatok
novellaírás: „Mi történne, ha
gondolkodás és a
megtervezése (kontrolkísérlet,
holnapra mindenki elfelejtené a
természettudományos
referenciaanyag), elvégzése és
kémiát?” Analógiák keresése
megismerés módszerei.
kiértékelése (mérési hiba,
modell és valóság kapcsolatára.
reprodukálhatóság), az
Áltudományos nézetek és
eredmények publikálása és
reklámok gyűjtése, közös
megvitatása.
jellemzőik meghatározása.
Az atomok és belső szerkezetük. A részecskeszemlélet
Fizika: atommodellek,
Az anyag szerkezetéről alkotott
megerősítése.
színképek, elektronhéj,
elképzelések változása: atom
M: Térfogatcsökkenés alkohol és tömeg, elektromos
(Dalton), elektron (J. J.
víz elegyítésekor és ennek
töltés, CoulombThomson), atommag
modellezése. Dalton
törvény, erő, neutron,
(Rutherford), elektronhéjak
gondolatmenetének bemutatása
radioaktivitás, felezési
(Bohr). A proton, neutron és
egy konkrét példán.
idő, sugárvédelem,
Tematikai egység

1

A kémia és az atomok világa

Az „M” betűk után szereplő felsorolások hangsúlyozottan csak ajánlások, ötletek és választható lehetőségek az
adott téma feldolgozására, a teljesség igénye nélkül.

elektron relatív tömege, töltése.
Rendszám, tömegszám, izotópok.
Radioaktivitás (Becquerel, Curie
házaspár) és alkalmazási területei
(Hevesy György, Szilárd Leó,
Teller Ede). Elektrosztatikus
vonzás és taszítás az atomban.
Alapállapot és gerjesztett állapot.
Párosított és párosítatlan
elektronok, jelölésük.

Számítógépes animáció a
magreakciók, energia,
Rutherford-féle szórási
atomenergia.
kísérletről. Műszerekkel készült
felvételek az atomokról.
Történelem, társadalmi
Lehetőségek az elektronszerkezet és állampolgári
részletesebb megjelenítésére.
ismeretek: II.
Lángfestés. Információk a
világháború, a
tűzijátékokról, gyökökről,
hidegháború.
„antioxidánsokról”, az elektron
hullámtermészetéről (Heisenberg
és Schrödinger).
A periódusos rendszer és az
A relatív és moláris atomtömeg, Biológia-egészségtan:
anyagmennyiség
rendszám, elektronszerkezet és
biogén elemek.
Az elemek periodikusan változó reakciókészség közötti
tulajdonságainak
összefüggések megértése és
Fizika: eredő erő,
elektronszerkezeti okai, a
alkalmazása.
elektromos vonzás,
periódusos rendszer
M: Az azonos csoportban lévő
taszítás.
(Mengyelejev): relatív és moláris elemek tulajdonságainak
atomtömeg, rendszám = protonok összehasonlítása és az EN
száma illetve elektronok száma; csoportokon és periódusokon
csoport = vegyértékelektronok
belüli változásának szemléltetése
száma; periódus = elektronhéjak kísérletekkel (pl. a Na, K, Mg és
száma. NemesgázCa vízzel való reakciója).
elektronszerkezet,
elektronegativitás (EN).
Természettudományos vizsgálati módszerek, áltudomány, proton, neutron,
Kulcsfogalmak/ elektron, atommag, tömegszám, izotóp, radioaktivitás, relatív és moláris
atomtömeg, elektronhéj, gerjesztés, vegyértékelektron, csoport, periódus,
fogalmak
nemesgáz-elektronszerkezet, elektronegativitás.
Órakeret
8+2 óra
Ion, ionos és kovalens kötés, molekula, elem, vegyület, képlet, moláris
tömeg, fémek és nemfémek, olvadáspont, forráspont, oldat, „hasonló a
Előzetes tudás
hasonlóban oldódik jól” elv, összetett ionok által képzett vegyületek
képletei.
Az atomok közötti kötések típusai és a kémiai képlet értelmezése. A
molekulák térszerkezetét alakító tényezők megértése. A molekulák
A tematikai egység polaritását meghatározó tényezők, valamint a molekulapolaritás és a
nevelési-fejlesztési másodlagos kötések erőssége közötti kapcsolatok megértése. Ismert
szilárd anyagok csoportosítása kristályrács-típusuk szerint. Az anyagok
céljai
szerkezete, tulajdonságai és felhasználása közötti összefüggések
alkalmazása.
Tematikai egység

Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban

Ismeretek (tartalmak,
jelenségek, problémák,
alkalmazások)
Halmazok
A kémiai kötések kialakulása,
törekvés a nemesgázelektronszerkezet elérésére. Az
EN döntő szerepe az elsődleges
kémiai kötések és másodlagos
kölcsönhatások kialakulásában.

Fejlesztési követelmények/
módszertani ajánlások

A szerkezet, a tulajdonságok és a
felhasználás közötti
összefüggések alkalmazása.
M: Információk a nemesgázokról.
Kísérletek az atomos és a
molekuláris oxigén
reakciókészségének
összehasonlítására. Gyakorlati
példák keresése az egyes anyagok
fizikai, illetve kémiai
tulajdonságai és felhasználási
lehetőségei között.
Ionos kötés és ionrács
Ionvegyületek képletének
Egyszerű ionok kialakulása nagy szerkesztése.
EN-különbség esetén. Az ionos
M: Kísérletek ionos vegyületek
kötés, mint erős elektrosztatikus képződésére. Animációk az
kölcsönhatás, és ennek
ionvegyületek képződésekor
következményei.
történő elektronátadásról. Ionos
vegyületek és csapvíz elektromos
vezetésének vizsgálata.
Fémes kötés és fémrács
A fémek közös tulajdonságainak
Fémes kötés kialakulása kis EN-ú értelmezése a fémrács jellemzői
atomok között. Delokalizált
alapján.
elektronok, elektromos és
M: Animációk és kísérletek a
hővezetés, olvadáspont és
fémek elektromos vezetéséről.
mechanikai tulajdonságok.
Kovalens kötés és atomrács
Kovalens kötés kialakulása,
kötéspolaritás. Kötési energia,
kötéshossz. Atomrácsos anyagok
makroszkópikus tulajdonságai és
felhasználása.
Molekulák
Molekulák képződése, kötő és
nemkötő elektronpárok.
Összegképlet és szerkezeti képlet.
A molekulák alakja. A
molekulapolaritás.

Kapcsolódási pontok

Biológia-egészségtan:
az idegrendszer
működése.
Fizika: elektrosztatikai
alapjelenségek,
áramvezetés.
Fizika: hővezetés,
olvadáspont,
forráspont,
áramvezetés.

Vizuális kultúra:
kovácsoltvas kapuk,
ékszerek.
A kötéspolaritás megállapítása az Fizika:
EN-különbség alapján.
energiaminimum.
M: Animációk a kovalens kötés
kialakulásáról. Információk az
Fizika, matematika:
atomrácsos anyagok
vektorok.
felhasználásáról.
Molekulák alakjának és
polaritásának megállapítása.
M: Hagyományos és
számítógépes molekulamodellek
megtekintése és készítése. A
molekulák összegképletének
kiszámítása a tömegszázalékos
elemösszetételből.

Fizika: töltések,
pólusok.

Másodrendű kötések és a
molekularács
Másodrendű kölcsönhatások
tiszta halmazokban. A
hidrogénkötés szerepe az élő
szervezetben. A „hasonló a
hasonlóban oldódik jól” elv és a
molekularácsos anyagok fizikai
tulajdonságainak anyagszerkezeti
magyarázata. A molekulatömeg
és a részecskék közötti
kölcsönhatások kapcsolata a
fizikai tulajdonságokkal, illetve a
felhasználhatósággal.

Tendenciák felismerése a
Fizika: energia és
másodrendű kölcsönhatásokkal
mértékegysége, forrás,
jellemezhető molekularácsos
forráspont,
anyagok fizikai tulajdonságai
töltéseloszlás,
között.
tömegvonzás.
M: Kísérletek a másodrendű
kötések fizikai tulajdonságokat
befolyásoló hatásának
szemléltetésére (pl. különböző
folyadékcsíkok párolgási
sebességének összehasonlítása).
A „zsíroldékony”, „vízoldékony”
és „kettős oldékonyságú”
anyagok molekulapolaritásának
megállapítása.
Összetett ionok
Összetett ionokat tartalmazó
Összetett ionok képződése,
vegyületek képletének
töltése és térszerkezete. A
szerkesztése.
mindennapi élet fontos összetett M: Összetett ionokat tartalmazó
ionjai.
vegyületek előfordulása a
természetben és felhasználása a
háztartásban: ismeretek felidézése
és rendszerezése.
Halmaz, ionos kötés, ionrács, fémes kötés, delokalizált elektron, fémrács,
Kulcsfogalmak/ kovalens kötés, kötéspolaritás, kötési energia, atomrács, molekula,
fogalmak
molekulaalak, molekulapolaritás, másodlagos kölcsönhatás, molekularács,
összetett ion.
Órakeret
8+2 óra
Keverék, halmazállapot, gáz, folyadék, szilárd, halmazállapot-változás,
keverékek szétválasztása, hőleadással és hőfelvétellel járó folyamatok,
hőmérséklet, nyomás, térfogat, anyagmennyiség, sűrűség, oldatok
Előzetes tudás
töménységének megadása tömegszázalékban és térfogatszázalékban,
kristályosodás, szmog, adszorpció.
A tanult anyagi rendszerek felosztása homogén, heterogén, illetve
kolloid rendszerekre. Kolloidok és tulajdonságaik, szerepük felismerése
az élő szervezetben, a háztartásban és a környezetben. A diffúzió és az
A tematikai egység ozmózis értelmezése. Az oldódás energiaviszonyainak megállapítása.
nevelési-fejlesztési Az oldhatóság, az oldatok töménységének jellemzése anyagmennyiségkoncentrációval, ezzel kapcsolatos számolási feladatok megoldása.
céljai
Telített oldat, az oldódás és a kristályosodás, illetve a halmazállapotváltozások értelmezése megfordítható, egyensúlyra vezető
folyamatokként.
Ismeretek (tartalmak,
Fejlesztési követelmények/
jelenségek, problémák,
Kapcsolódási pontok
módszertani ajánlások
alkalmazások)
Az anyagi rendszerek és
Ismert anyagi rendszerek és
Fizika:
csoportosításuk
változások besorolása a
halmazállapotok, a
A rendszer és környezte, nyílt és megismert típusokba.
halmazállapotTematikai egység

Anyagi rendszerek

zárt rendszer. A kémiailag tiszta
anyagok, mint egykomponensű, a
keverékek, mint többkomponensű
homogén, illetve heterogén
rendszerek.
Halmazállapotok és
halmazállapot-változások
Az anyagok tulajdonságainak és
halmazállapot-változásainak
anyagszerkezeti értelmezése.
Exoterm és endoterm változások.

M: Gyakorlati életből vett példák
keresése különböző számú
komponenst és fázist tartalmazó
rendszerekre.

változásokat kísérő
energiaváltozások,
belső energia, hő,
állapotjelzők: nyomás,
hőmérséklet, térfogat.
A valószínűsíthető halmazállapot Magyar nyelv és
megadása az anyagot alkotó
irodalom: szólások:
részecskék és kölcsönhatásaik
pl. „Eltűnik, mint a
alapján.
kámfor”; Móra
M: Számítógépes animációk a
Ferenc: Kincskereső
halmazállapot-változások
kisködmön.
modellezésére. Gyakorlati példák.
Gázok és gázelegyek
A gázok moláris térfogatával és
Biológia-egészségtan:
A tökéletes (ideális) gáz,
relatív sűrűségével, a gázelegyek légzési gázok, szénAvogadro törvénye, moláris
összetételével kapcsolatos
dioxid-mérgezés.
térfogat, abszolút, illetve relatív
számolások.
sűrűség és gyakorlati
M: A gázok állapotjelzői közötti Fizika: sűrűség,
jelentőségük. Gázok diffúziója.
összefüggések szemléltetése (pl. Celsius- és KelvinGázelegyek összetételének
fecskendőben). Gázok
skála, állapotjelző,
megadása, robbanási
diffúziójával kapcsolatos
gáztörvények,
határértékek.
kísérletek (pl. az ammónia- és a
kinetikus gázmodell.
hidrogén-klorid-gáz). Átlagos
moláris tömegek kiszámítása.
Folyadékok, oldatok
Oldhatósági görbék elemzése.
Biológia-egészségtan:
A molekulatömeg, a polaritás és a Egyszerű számolási feladatok
diffúzió, ozmózis.
másodrendű kötések erősségének megoldása az oldatokra
kapcsolata a forrásponttal; a
vonatkozó összefüggések
Fizika: hő és
forráspont nyomásfüggése.
alkalmazásával.
mértékegysége,
Oldódás, oldódási sebesség,
M: A víz forráspontja
hőmérséklet és
oldhatóság. Az oldódás és
nyomásfüggésének bemutatása.
mértékegysége, a
kristályképződés; telített és
Modellkísérletek endoterm,
hőmérséklet mérése,
telítetlen oldatok. Az oldáshő. Az illetve exoterm oldódásra,
hőleadás, hőfelvétel,
oldatok összetételének megadása valamint kristály-kiválásra (pl.
energia.
(tömeg- és térfogatszázalék,
önhűtő poharakban,
anyagmennyiség-koncentráció).
kézmelegítőkben). Kísérletek és Matematika:
Adott töménységű oldat készítése, gyakorlati példák gyűjtése az
százalékszámítás,
hígítás. Ozmózis.
ozmózis jelenségére (gyümölcsök aránypárok.
megrepedése esőben, tartósítás
sózással, kandírozással,
hajótöröttek szomjhalála).
Szilárd anyagok
M: Kristályos anyagok
Fizika: harmonikus
Kristályos és amorf szilárd
olvadásának és amorf anyagok
rezgés, erők
anyagok; a részecskék
lágyulásának megkülönböztetése egyensúlya,
rendezettsége.
kísérletekkel.
áramvezetés.
Kolloid rendszerek
A kolloidokról szerzett ismeretek Biológia-egészségtan:
A kolloidok különleges
alkalmazása a gyakorlatban.
biológiailag fontos
tulajdonságai, fajtái és gyakorlati M: Különféle kolloid rendszerek kolloidok, fehérjék.
jelentősége. Kolloidok
létrehozása és vizsgálata.
stabilizálása és megszüntetése,
Adszorpciós kísérletek és
Fizika: nehézségi erő.
háztartási és környezeti
kromatográfia. Információk a
vonatkozások. Az adszorpció
szmogról, a ködgépekről, a

jelensége és jelentősége. Kolloid szagtalanításról, a széntablettáról,
rendszerek az élő szervezetben és a gázálarcokról, a
a nanotechnológiában.
nanotechnológiáról.
Anyagi rendszer, komponens, fázis, homogén, heterogén, kolloid, exoterm,
Kulcsfogalmak/ endoterm, ideális gáz, moláris térfogat, relatív sűrűség, diffúzió, oldat,
oldhatóság, oldáshő, anyagmennyiség-koncentráció, ozmózis, kristályos és
fogalmak
amorf anyag.
Órakeret
15+1 óra
Fizikai és kémiai változás, reakcióegyenlet, tömegmegmaradás
törvénye, hőleadással és hőfelvétellel járó reakciók, sav-bázis reakció,
Előzetes tudás
közömbösítés, só, kémhatás, pH-skála, égés, oxidáció, redukció,
vasgyártás, oxidálószer, redukálószer.
A kémiai reakciók reakcióegyenletekkel való leírásának, illetve az
egyenlet és a reakciókban részt vevő részecskék száma közötti
összefüggés alkalmazásának gyakorlása. Az aktiválási energia és a
reakcióhő értelmezése. Az energiafajták átalakítását kísérő hőveszteség
értelmezése. A kémiai folyamatok sebességének és a reakciósebességet
befolyásoló tényezők hatásának vizsgálata. A Le Châtelier–Braun-elv
A tematikai egység alkalmazása. A savak és bázisok tulajdonságainak, valamint a sav-bázis
nevelési-fejlesztési reakciók létrejöttének magyarázata a protonátadás elmélete alapján. A
savak és bázisok erősségének magyarázata az elektrolitikus
céljai
disszociációjukkal. A pH-skála értelmezése. Az égésről, illetve az
oxidációról szóló magyarázatok történeti változásának megértése. Az
oxidációs szám fogalma, kiszámításának módja és használata
redoxireakciók egyenleteinek rendezésekor. Az oxidálószer és a
redukálószer fogalma és alkalmazása gyakorlati példákon. A
redoxireakciók és gyakorlati jelentőségük vizsgálata.
Ismeretek (tartalmak,
Fejlesztési követelmények/
jelenségek, problémák,
Kapcsolódási pontok
módszertani ajánlások
alkalmazások)
A kémiai reakciók feltételei és a
Kémiai egyenletek rendezése
Biológia-egészségtan:
kémiai egyenlet
készségszinten. Egyszerű
aktiválási energia.
A kémiai reakciók és
sztöchiometriai számítások.
lejátszódásuk feltételei, aktiválási M: Az aktiválási energia
Fizika: hőmérséklet,
energia, aktivált komplex. A
szerepének bemutatása
mozgási energia,
kémiai egyenlet felírásának
kísérletekkel. Reakciók szilárd
rugalmatlan ütközés,
szabályai, a megmaradási
anyagok között és oldatban.
lendület, ütközési
törvények, sztöchiometria.
Információk a Davy-lámpa
energia, megmaradási
működéséről, az
törvények.
atomhatékonyságról mint a „zöld
kémia” alapelvéről.
Matematika:
százalékszámítás.
Tematikai egység

Kémiai reakciók és reakciótípusok

A kémiai reakciók
energiaviszonyai
Képződéshő, reakcióhő, a
termokémiai egyenlet. Hess
tétele. A kémiai reakciók
hajtóereje az energiacsökkenés és
a rendezettségcsökkenés.
Hőtermelés kémiai reakciókkal az
iparban és a háztartásokban. Az
energiafajták átalakítását kísérő
hőveszteség értelmezése.

Az energiamegmaradás
törvényének alkalmazása a kémiai
reakciókra.
M: Folyamatok ábrázolása
energiadiagramon (pl. a
mészégetés, mészoltás és a mész
megkötése mint körfolyamat).
Egyes tüzelőanyagok
fűtőértékének összehasonlítása,
gázszámlán található mennyiségi
adatok értelmezése.

A reakciósebesség
A reakciósebesség fogalma és
szabályozása a háztartásban és az
iparban. A reakciósebesség
függése a hőmérséklettől, illetve
a koncentrációtól, katalizátorok.

Kémiai reakciók sebességének
befolyásolása a gyakorlatban.
M: A reakciósebesség
befolyásolásával kapcsolatos
kísérletek tervezése. Információk
a gépkocsikban lévő
katalizátorokról, az enzimek
alkalmazásáról.
A dinamikus kémiai egyensúlyban
lévő rendszerre gyakorolt külső
hatás következményeinek
megállapítása konkrét példákon.
M: Információk az egyensúly
dinamikus jellegének
kimutatásáról (Hevesy György). A
kémiai egyensúly befolyásolását
szemléltető kísérletek,
számítógépes szimuláció.

Kémiai egyensúly
A dinamikus kémiai egyensúlyi
állapot kialakulásának feltételei
és jellemzői. A tömeghatás
törvénye. A Le Châtelier–Braunelv és a kémiai egyensúlyok
befolyásolásának lehetőségei,
ezek gyakorlati jelentősége.

Biológia-egészségtan:
ATP, lassú égés, a
biokémiai folyamatok
energiamérlege.
Fizika: a hő és a belső
energia, II. főtétel,
energiagazdálkodás,
környezetvédelem.
Matematika:
műveletek negatív
előjelű számokkal.
Biológia-egészségtan:
az enzimek szerepe.
Fizika: mechanikai
sebesség.

Biológia-egészségtan:
homeosztázis,
ökológiai és biológiai
egyensúly.

Fizika: egyensúly,
energiaminimumra
való törekvés, a
folyamatok iránya, a
termodinamika II.
főtétele.
Sav-bázis reakciók
A sav-bázis párok felismerése és Biológia-egészségtan:
A savak és bázisok fogalma
megnevezése.
a szén-dioxid
Brønsted szerint, sav-bázis párok, M: Erős és gyenge savak és
oldódása , sav-bázis
kölcsönösség és viszonylagosság. bázisok vizes oldatainak
reakciók az élő
A savak és bázisok erőssége.
páronkénti elegyítése, a reagáló
szervezetben,
Lúgok. Savmaradék ionok. A pH anyagok szerepének
kiválasztás, a
és az egyensúlyi oxóniumion,
megállapítása. Kísérletek virág- és testfolyadékok
illetve hidroxidion koncentráció zöldségindikátorokkal. Saját
kémhatása, a zuzmók
összefüggése. A pH változása
tervezésű pH-skála készítése és
mint indikátorok, a
hígításkor és töményítéskor. A
használata anyagok pH-jának
savas eső hatása az
sav-bázis indikátorok működése. meghatározására. Információk a
élővilágra.
Közömbösítés és semlegesítés,
testfolyadékok pH-járól, a
Matematika:
sók. Sóoldatok pH-ja, hidrolízis. „lúgosítás”-ról, mint
logaritmus.
Teendők sav-,illetvelúgmarás
áltudományról. Semlegesítéshez
esetén.
szükséges erős sav, illetve lúg
anyagmennyiségének számítása.

Oxidáció és redukció
Az oxidáció és a redukció
fogalma oxigénátmenet, illetve
elektronátadás alapján. Az
oxidációs szám és kiszámítása.
Az elektronátmenetek és az
oxidációs számok változásainak
összefüggései redoxireakciókban.
Az oxidálószer és a redukálószer
értelmezése az elektronfelvételre
és -leadásra való hajlam alapján,
kölcsönösség és viszonylagosság.

Egyszerű redoxiegyenletek
Biológia-egészségtan:
rendezése az elektronátmenetek
biológiai oxidáció,
alapján, egyszerű számítási
redoxireakciók az élő
feladatok megoldása. Az
szervezetben.
oxidálószer, illetve a redukálószer
megnevezése redoxireakciókban. Fizika: a töltések
M: Redoxireakciókon alapuló
nagysága, előjele,
kísérletek (pl. magnézium égése, töltésmegmaradás.
reakciója sósavval, illetve réz(II)szulfát-oldattal). Oxidálószerek és Történelem,
redukálószerek hatását bemutató
társadalmi és
kísérletek. Információk a puskapor állampolgári
és a robbanószerek történetéről, az ismeretek: tűzgyújtás,
oxidálószerek (hipó,
tűzfegyverek.
hipermangán) és a redukálószerek
(kén-dioxid, borkén) fertőtlenítő
hatásáról. Kísérlettervezés:
oxidálószerként vagy
redukálószerként viselkedik-e a
hidrogén-peroxid egy adott
reakcióban?
Kémiai reakció, aktiválási energia, sztöchiometria, termokémiai egyenlet,
tömegmegmaradás, töltésmegmaradás, energiamegmaradás, képződéshő,
Kulcsfogalmak/ reakcióhő, Hess-tétel, rendezetlenség, reakciósebesség, dinamikus kémiai
egyensúly, tömeghatás törvénye, disszociáció, sav, bázis, sav-bázis pár,
fogalmak
pH, hidrolízis, oxidáció – elektronleadás, redukció – elektronfelvétel,
oxidálószer, redukálószer, oxidációs szám.

Órakeret
6 óra
Redoxireakciók, oxidációs szám, ionok, fontosabb fémek, oldatok,
Előzetes tudás
áramvezetés.
A kémiai úton történő elektromos energiatermelés és a
redoxireakciók közötti összefüggések megértése. A mindennapi
A tematikai egység
egyenáramforrások működési elvének megismerése, helyes
nevelési-fejlesztési
használatuk elsajátítása. Az elektrolízis és gyakorlati alkalmazásai
céljai
jelentőségének felismerése. A galvánelemek és akkumulátorok
veszélyes hulladékokként való gyűjtése.
Ismeretek (tartalmak,
Fejlesztési követelmények/
jelenségek, problémák,
Kapcsolódási pontok
módszertani ajánlások
alkalmazások)
A redoxireakciók iránya
A reakciók irányának
Biológia-egészségtan:
A redukálóképesség (oxidálódási meghatározása fémeket és
ingerületvezetés.
hajlam). A redoxifolyamatok
fémionokat tartalmazó oldatok
Fizika: galvánelem,
iránya. Fémes és elektrolitos
között.
soros és párhuzamos
vezetés.
M: Na, Al, Zn, Fe, Cu, Ag
kapcsolás,
tárolása, változása levegőn,
elektromotoros erő.
reakciók egymás ionjaival,
savakkal, vízzel.
Galvánelem
Különféle galvánelemek
A galvánelemek (Daniell-elem)
pólusainak megállapítása.
Tematikai egység

Elektrokémia

felépítése és működése, anód- és
katódfolyamatok.
A redukálóképesség és a
standardpotenciál. Standard
hidrogénelektród.
Elektromotoros erő. A
galvánelemekkel kapcsolatos
környezeti problémák.

M: Daniell-elem készítése, a
sóhíd, illetve a diafragma
szerepe. Két különböző fém és
gyümölcsök felhasználásával
készült galvánelemek.
Információk Galvani és Volta
kísérleteiről, az egyes
galvánelemek összetételéről, a
tüzelőanyag-cellákról.
Elektrolízis
Akkumulátorok szabályos
Fizika: feszültség,
Az elektrolizálócella és a
feltöltése.
Ohm-törvény,
galvánelemek felépítésének és
M: Ismeretek a ma használt
ellenállás,
működésének összehasonlítása.
galvánlemekről és
áramerősség,
Ionvándorlás. Anód és katód az
akkumulátorokról, felirataik
elektrolízis.
elektrolízis esetén. Oldat és
tanulmányozása. Elektrolízisek
olvadék elektrolízise. Az
(pl. cink-jodid-oldat), a
elektrolízis gyakorlati
vízbontó-készülék működése.
alkalmazásai.
Információk a klóralkáli-ipar
higanymentes technológiáiról. A
Faraday-törvények használata
számítási feladatokban, pl.
alumíniumgyártás esetén.
Kulcsfogalmak/ Galvánelem, standardpotenciál, elektrolízis, akkumulátor, szelektív
hulladékgyűjtés, galvanizálás.
fogalmak
Tematikai egység

A hidrogén, a nemesgázok, a halogének és vegyületeik

Órakeret
7 óra

Izotóp, magfúzió, diffúzió, nemesgáz-elektronszerkezet,
reakciókészség, az oldhatóság összefüggése a molekulaszerkezettel,
apoláris és poláris molekula, redukálószer, oxidálószer, sav.
A hidrogén, a nemesgázok, a halogének és vegyületeik szerkezete és
tulajdonságai közötti összefüggések megértése, előfordulásuk és
A tematikai egység
mindennapi életben betöltött szerepük magyarázata tulajdonságaik
nevelési-fejlesztési
alapján. Az élettani szempontból jelentős különbségek felismerése az
céljai
elemek és azok vegyületei között. A veszélyes anyagok biztonságos
használatának gyakorlása a halogén elemek és vegyületeik példáján.
Ismeretek (tartalmak,
Fejlesztési követelmények/
jelenségek, problémák,
Kapcsolódási pontok
módszertani ajánlások
alkalmazások)
A szervetlen kémia tárgya
Az elemek és vegyületek
Biológia-egészségtan:
A szervetlen elemek és
jellemzéséhez használt
biogén elemek.
vegyületek jellemzésének
szempontrendszer használata.
szempontrendszere.
M: Képek vagy filmrészlet
Fizika: fizikai
Elemek gyakorisága a Földön és a csillagokról, bolygókról,
tulajdonságok és a
világegyetemben.
diagramok az elemgyakoriságról. halmazszerkezet,
atommag-stabilitás.
Hidrogén
A médiában megjelenő
Fizika:
Atomos állapotban egy
információk elemzése, kritikája, hidrogénbomba,
párosítatlan elektron (stabilis
megalapozott véleményalkotás
magfúzió, a
oxidációs száma: +1) megfelelő
(pl. a „vízzel hajtott autó”
tömegdefektus és az
Előzetes tudás

katalizátorral jó redukálószer.
Nagy elektronegativitású atomok
(oxigén, nitrogén, klór)
molekuláris állapotban is
oxidálják. Kicsi, apoláris
kétatomos molekulák, alacsony
forráspont, kis sűrűség, nagy
diffúziósebesség. Előállítás.

téveszméjének kapcsán).
M: A hidrogén laboratóriumi
előállítása, durranógáz-próba,
égése, redukáló hatása réz(II)oxiddal, diffúziója. Információk a
hidrogénbombáról, a nehézvízről
és felhasználásáról, a Hindenburg
léghajó katasztrófájáról, a
hidrogénalapú tüzelőanyagcellákról.
Nemesgázok
A tulajdonságok és a felhasználás
Nemesgáz-elektronszerkezet, kis kapcsolatának felismerése.
reakciókészség. Gyenge
M: Héliumos léggömb vagy
diszperziós kölcsönhatás,
héliumos léghajóról készült film
alacsony forráspont, kis sűrűség, bemutatása. Argon védőgázas
rossz vízoldhatóság. Előfordulás. csomagolású élelmiszer
Felhasználás.
bemutatása. Információk a
keszonbetegségről, az egyes
világítótestekről (Just Sándor,
Bródy Imre), a levegő
cseppfolyósításáról, a
háttérsugárzásról, a
sugárterápiáról.
Halogének
A halogének és a halogenidek
Atomjaikban egy elektronnal
élettani hatása közötti nagy
kevesebb van a nemesgázokénál, különbség okainak megértése.
legstabilisabb oxidációs szám:
M: A klór előállítása (fülke alatt
(-1), oxidáló (mérgező) hatás a
vagy az udvaron) hipó és sósav
csoportban lefelé az EN-sal
összeöntésével. Bróm
csökken. Kétatomos apoláris
bemutatása, kioldása brómos
molekulák, rossz (fizikai)
vízből benzinnel. Információk
vízoldhatóság. Jellemző
Semmelweis Ignácról, a hipó
halmazállapotaik, a jód
összetételéről, felhasználásáról és
szublimációja. Reakcióik vízzel, annak veszélyeiről, a
fémekkel, hidrogénnel, más
halogénizzókról, a jódoldatok
halogenidekkel. Előfordulás:
összetételéről és felhasználásáról
halogenidek. Előállítás.
(pl. fertőtlenítés, a keményítő
Felhasználás.
kimutatása).
Nátium-klorid
Élelmiszerek sótartalmával, a
Stabil, nemesgáznapi sóbevitellel kapcsolatos
elektronszerkezetű ionok, kevéssé számítások, szemléletformálás.
reakcióképes. Ionrács, magas
M: Információk a jódozott sóról,
olvadáspont, jó vízoldhatóság,
a fiziológiás sóoldatról, a túlzott
fehér szín. Előfordulás.
sófogyasztásról (a magas
Felhasználás.
vérnyomás rizikófaktora), az
útsózás előnyös és káros
hatásairól.
Hidrogén-klorid
A gyomorsav sósavtartalmával és
Poláris molekula, vízben
gyomorégésre alkalmazott
disszociál, vizes oldata a sósav.
szódabikarbóna mennyiségével,

energia kapcsolata.
Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek: II.
világháború, a
Hindenburg léghajó
katasztrófája.
Fizika: magfúzió,
háttérsugárzás,
fényforrások.

Fizika: az
energiafajták
egymásba való
átalakulása,
elektrolízis.

Földrajz: sóbányák.

Biológia-egészségtan:
gyomornedv.

Reakciói különböző fémekkel.
Előfordulás. Előállítás.
Felhasználás.

valamint a belőle keletkező széndioxid térfogatával, illetve
vízkőoldók savtartalmával
kapcsolatos számítások.
M: Klór-durranógáz, sósavszökőkút bemutatása.
Diffúzió, égés és robbanás, redukálószer, nemesgáz-elektronszerkezet,
Kulcsfogalmak/
reakciókészség, relatív sűrűség, veszélyességi szimbólum, fertőtlenítés,
fogalmak
erélyes oxidálószer, fiziológiás sóoldat, szublimáció.
Órakeret
Tematikai egység
Az oxigéncsoport és elemeinek vegyületei
10 óra
Kétszeres kovalens kötés, sav, só, oxidálószer, oxidációs szám.
Előzetes tudás
Az oxigéncsoport elemeinek és vegyületeinek szerkezete, összetétele,
tulajdonságai és felhasználása közötti kapcsolatok megértése és
A tematikai egység
alkalmazása. Az oxigén és a kén eltérő sajátságainak, a kénvegyületek
nevelési-fejlesztési
sokféleségének magyarázata. A környezeti problémák iránti
céljai
érzékenység fejlesztése. Tudomány és áltudomány
megkülönböztetése.
Ismeretek (tartalmak,
Fejlesztési követelmények/
jelenségek, problémák,
Kapcsolódási pontok
módszertani ajánlások
alkalmazások)
Oxigén
Környezet- és egészségtudatos
Biológia-egészségtan:
2 elektron felvételével nemesgáz magatartás, médiakritikus
légzés és fotoszintézis
elektronszerkezetű, nagy EN,
attitűd.
kapcsolata.
stabilis oxidációs száma (-2),
M: Az oxigén előállítása,
oxidálószer. Kis, kétatomos
egyszerű kimutatása. Oxigénnel Földrajz: a légkör
apoláris molekulák, gáz,
és levegővel felfújt PE-zacskók
szerkezete és
vízoldhatósága rossz. Szinte
égetése. Az oxigén
összetétele.
minden elemmel reagál (oxidok, vízoldhatóságának
hidroxidok, oxosavak és sóik).
hőmérsékletfüggését mutató
Előállítás. Felhasználás.
grafikon elemzése. Információk
Ózon
az „oxigénnel dúsított” vízről
Molekulájában nem érvényesül
(áltudomány, csalás), a vizek
az oktettszabály, bomlékony,
hőszennyezéséről, az ózon
nagy reakciókészség, erős
magaslégkörben való
oxidálószer, mérgező gáz. A
kialakulásáról és bomlásáról
magaslégkörben hasznos, a
(freonok, spray-k), a napozás
földfelszín közelében káros.
előnyeiról és hátrányairól, a
Előállítás. Felhasználás.
felszínközeli ózon veszélyeiről
(kapcsolata a kipufogógázokkal,
fotokémiai szmog, fénymásolók,
lézernyomtatók).
Víz
Az ivóvízre megadott
Biológia-egészségtan:
Poláris molekulái között
egészségügyi határértékek
a víz az élővilágban.
hidrogénkötések, magas
értelmezése, ezzel kapcsolatos
olvadáspont és forráspont, nagy
számolások, a vízszennyezés
Fizika: a víz
fajhő és felületi feszültség
tudatos minimalizálása.
különleges
(Eötvös Loránd), a sűrűség
M: Pl. novellaírás: „Háborúk a
tulajdonságai, a
függése a hőmérséklettől. Poláris tiszta vízért”. A H2O2 bomlása
hőtágulás és szerepe a
anyagoknak jó oldószere.
katalizátorok hatására, oxidálótermészeti és

Redoxi- és sav-bázis
reakciókban betöltött szerepe.

és redukáló hatásának
technikai
bemutatása, hajtincs szőkítése.
folyamatokban.
Információk az ásványvizekről
Hidrogén-peroxid
és gyógyvizekről (Than Károly), Földrajz: a Föld
Az oxigén oxidációs száma nem a szennyvíztisztításról, a házi
vízkészlete, és annak
stabilis (-1), bomlékony,
víztisztító berendezésekről, a
szennyeződése.
oxidálószer és redukálószer is
H2O2 fertőtlenítőszerként
lehet. Felhasználás.
(Hyperol, Richter Gedeon) és
rakétahajtóanyagként való
alkalmazásáról.
Kén
A kén és szén égésekor
Biológia-egészségtan:
Az oxigénnél több elektronhéj,
keletkező kén-dioxid
zuzmók mint
kisebb EN, nagy molekuláiban
térfogatával, a levegő kén-dioxid indikátorok, a levegő
egyszeres kötések, szilárd, rossz tartalmával, az akkumulátorsav
szennyezettsége.
vízoldhatóság. Égése.
koncentrációjával kapcsolatos
Előfordulás. Felhasználás.
számolások.
M: Kén égetése, a keletkező
Hidrogén-szulfid és sói
kén-dioxid színtelenítő hatásának
Nincs hidrogénkötés, vízben
kimutatása, oldása vízben, a
kevéssé oldódó, mérgező gáz. A keletkezett oldat kémhatásának
kén oxidációs száma (-2),
vizsgálata. Különböző fémek
redukálószer, gyenge sav, sói:
oldódása híg és tömény
szulfidok.
kénsavban. Információk a kőolaj
kéntelenítéséről, a
Kén-dioxid, kénessav és sói
záptojásszagról, a kénA kén oxidációs száma (+4),
hidrogénes gyógyvíz
redukálószerek, mérgezők.
ezüstékszerekre gyakorolt
Vízzel kénessav, sói: szulfitok.
hatásáról, a szulfidos ércekről, a
kén-dioxid és a szulfitok
Kén-trioxid, kénsav és sói
használatáról a boroshordók
A kén oxidációs száma (+6).
fertőtlenítésében, a savas esők
Kén-dioxidból kén-trioxid,
hatásairól, az akkumulátorsavról,
belőle vízzel erős, oxidáló hatású a glaubersó, a gipsz, a rézgálic és
kénsav, amely fontos ipari és
a timsó felhasználásáról.
laboratóriumi reagens, sói:
szulfátok.
Kulcsfogalmak/ Oxidálószer, redukálószer, fertőtlenítés, vízszennyezés, légszennyezés,
savas eső, oxidáló hatású erős sav.
fogalmak
Tematikai egység

A nitrogéncsoport és elemei vegyületei

Órakeret
6 óra

Háromszoros kovalens kötés, apoláris és poláris molekula,
légszennyezés.
A nitrogén és a foszfor sajátságainak megértése szerkezetük alapján,
összevetésük, legfontosabb vegyületeik hétköznapi életben betöltött
A tematikai egység
jelentőségének megismerése. Az anyagok természetben való
nevelési-fejlesztési
körforgása és ennek jelentősége. Helyi környezetszennyezési
céljai
probléma kémiai vonatkozásainak megismerése és válaszkeresés a
problémára.
Ismeretek (tartalmak,
Fejlesztési követelmények/
Kapcsolódási pontok
Előzetes tudás

jelenségek, problémák,
alkalmazások)
Nitrogén
Kicsi, kétatomos, apoláris
molekula, erős háromszoros kötés,
kis reakciókészség, vízben rosszul
oldódik.

módszertani ajánlások

A levegő NOx-tartalmára
vonatkozó egészségügyi
határértékekkel, a műtrágyák
összetételével kapcsolatos
számolások. Helyi környezeti
probléma önálló vizsgálata.
Ammónia és sói
M: Kísérletek folyékony
Molekulái között hidrogénkötések, levegővel (felvételről),
könnyen cseppfolyósítható, nagy
ammónia-szökőkút, híg és
párolgáshőjű gáz. Nemkötő
tömény salétromsav reakciója
elektronpár, gyenge bázis,
fémekkel. A nitrátok oxidáló
savakkal ammóniumsókat képez.
hatása (csillagszóró, görögtűz,
Szerves anyagok bomlásakor
bengálitűz, puskapor).
keletkezik. Ammóniaszintézis,
Információk a
salétromsav- és műtrágyagyártás.
keszonbetegségről, az ipari és
biológiai nitrogénfixálásról, az
A nitrogén oxidjai
NO keletkezéséről
NO és NO2: párosítatlan
villámláskor és belső égésű
elektronok miatt nagy
motorokban, értágító hatásáról
reakciókészség, NO a levegőn
(nitroglicerin, Viagra), a
önként oxidálódik mérgező NO2gépkocsi-katalizátorokról, a
dá, amelyből oxigénnel és vízzel
nitrites húspácolásról, a savas
salétromsav gyártható. N2O: bódító esőről, a kéjgázról (Davy), a
hatás. Felhasználás.
választóvízről és a
királyvízről, a műtrágyázás
szükségességéről, az
Salétromossav, salétromsav, sóik
eutrofizációról, a vizek nitrit-,
A salétromossavban és sóiban a
illetve nitráttartalmának
nitrogén oxidációs száma (+3),
következményeiről, az
redukálószerek. A salétromsavban ammónium-nitrát
és sóiban a nitrogén oxidációs
felrobbantásával elkövetett
száma (+5), erős oxidálószerek.
terrorcselekményekről, a
Felhasználás.
nitrogén körforgásáról a
természetben.
Foszfor és vegyületei
Környezettudatos és
A nitrogénnél több elektronhéj,
egészségtudatos vásárlási
kisebb EN, atomjai között
szokások kialakítása.
egyszeres kötések; a fehérfoszfor
M: A vörös- és fehérfoszfor
és a vörösfoszfor szerkezete és
gyulladási hőmérsékletének
tulajdonságai. Égésekor difoszfor- összehasonlítása, a difoszforpentaoxid, abból vízzel foszforsav pentaoxid oldása vízben,
keletkezik, melynek sói a
kémhatásának vizsgálata. A
foszfátok. Felhasználás a háztartás- trisó vizes oldatának
ban és a mezőgazdaságban.
kémhatás-vizsgálata.
A foszforvegyületek szerepe a
Információk Irinyi Jánosról, a
fogak és a csontok felépítésében.
gyufa történetéről, a
foszforeszkálásról, a foszfátos
és a foszfátmentes mosóporok

Biológia-egészségtan:
a nitrogén körforgása,
a baktériumok szerepe
a nitrogén
körforgásban, a
levegő és a víz
szennyezettsége, a
foszfor körforgása a
természetben, ATP, a
műtrágyák hatása a
növények fejlődésére,
a fogak felépítése, a
sejthártya szerkezete.
Fizika: II. főtétel,
fény.
Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek: Irinyi
János.

környezeti hatásairól, az
üdítőitalok foszforsavtartalmáról és annak fogakra
gyakorolt hatásáról, a foszfor
körforgásáról a természetben.
Kulcsfogalmak/
Gyulladási hőmérséklet, műtrágya, eutrofizáció, anyagkörforgás.
fogalmak
12. évfolyam
Órakeret
6 óra
Atomrács, grafitrács, tökéletes és nem tökéletes égés, a szén-monoxid
Előzetes tudás
és a szén-dioxid élettani hatásai, szénsav, gyenge sav, karbonátok.
A szén és a szilícium korszerű felhasználási lehetőségeinek
megismerése. Vegyületek szerkezete, összetétele és tulajdonságai
A tematikai egység közötti kapcsolatok megértése és alkalmazása. A szén-dioxid kvóta
nevelési-fejlesztési napjainkban betöltött szerepének megértése. A karbonátok és
szilikátok mint a földkérget felépítő vegyületek gyakorlati
céljai
jelentőségének megértése. A szilikonok felhasználási módjainak, ezek
előnyeinek és hátrányainak magyarázata tulajdonságaikkal.
Ismeretek (tartalmak,
Fejlesztési követelmények/
jelenségek, problémák,
Kapcsolódási pontok
módszertani ajánlások
alkalmazások)
Szén
Érvek és ellenérvek tudományos Biológia-egészségtan:
A gyémánt atomrácsa, a grafit
megalapozottságának vizsgálata a szén-dioxid az
rétegrácsa és következményeik.
és vitákban való alkalmazása a
élővilágban,
Kémiai tulajdonságok.
klímaváltozás kapcsán. A szénfotoszintézis,
Bányászatuk. Felhasználás.
monoxid és a szén-dioxid
sejtlégzés, a széntérfogatával kapcsolatos
monoxid és a szénSzén-monoxid
számolások.
dioxid élettani hatása.
Kicsi, közel apoláris molekulák, M: Adszorpciós kísérletek aktív
vízben rosszul oldódó, a
szénen. Szárazjég szublimálása
Fizika: félvezetőlevegővel jól elegyedő gáz. A
(felvételről). Vita a
elektronikai alapok.
szén oxidációs száma (+2), jó
klímaváltozásról. Karbonátok és
redukálószer (vasgyártás),
hidrogén-karbonátok reakciója
Földrajz:
éghető. Széntartalmú anyagok
savval, vizes oldatuk kémhatása. karsztjelenségek.
tökéletlen égésekor keletkezik.
Információk a természetes
Életveszélyes, mérgező.
szenek keletkezéséről,
felhasználásukról és annak
Szén-dioxid, szénsav és sói
környezeti problémáiról, a
Molekularácsos, vízben
mesterséges szenek (koksz,
fizikailag rosszul oldódó gáz. A
faszén, orvosi szén) előállításáról
szén oxidációs száma stabilis,
és felhasználásáról, a
redoxireakcióra nem hajlamos,
karbonszálas horgászbotokról, a
nem éghető. Vízzel egyensúlyi
„véres gyémántokról”, a
reakcióban gyenge savat képez,
mesterséges gyémántokról, a
ennek sói a karbonátok és a
fullerénekről és a nanocsövekről,
hidrogén-karbonátok. Nem
az üvegházhatás előnyeiről és
Tematikai egység

A széncsoport és elemei szervetlen vegyületei

mérgező, de életveszélyes.
Lúgokban karbonátok
formájában megköthető.
Előfordulás (szén-dioxid kvóta).
Felhasználás.
Szilícium és vegyületei
A szénnél kisebb EN, atomrács,
de félvezető, mikrocsipek,
ötvözetek. SiO2: atomrács,
kvarc, homok, drágakövek,
szilikátásványok, kőzetek.
Üveggyártás, vízüveg, építkezés.
Szilikonok tulajdonságai és
felhasználása.

hátrányairól, a szén-monoxid és
a szén-dioxid által okozott
halálos balesetekről, a szikvízről
(Jedlik Ányos), a szén
körforgásáról (fotoszintézis,
biológiai oxidáció).
Kiegyensúlyozott
véleményalkotás a mesterséges
anyagok alkalmazásának
előnyeiről és hátrányairól.
M: A „vegyész virágoskertje”,
„gyurmalin” készítése.
Információk az üveg
újrahasznosításáról, a
„szilikózisról”, a szilikon
protézisek előnyeiről és
hátrányairól.

Kulcsfogalmak/
Mesterséges szén, adszorpció, üvegházhatás, amorf, szilikát, szilikon.
fogalmak
Órakeret
10 óra
Redoxireakció, standardpotenciál, gerjesztett állapot, sav-bázis
Előzetes tudás
reakció.
A fontosabb fémek és vegyületeik szerkezete, összetétele,
tulajdonságai, előfordulása, felhasználása közötti kapcsolatok
megértése és alkalmazása. A vízkeménység, a vízlágyítás és
A tematikai egység vízkőoldás, a korrózióvédelem és a szelektív hulladékgyűjtés
nevelési-fejlesztési problémáinak helyes kezelése a hétköznapokban. A fémek előállítása
és reakciókészsége közötti kapcsolat megértése. A nehézfémcéljai
vegyületek élettani hatásainak, környezeti veszélyeinek tudatosítása.
A vörösiszap-katasztrófa és a tiszai cianidszennyezés okainak és
következményeinek megértése.
Ismeretek (tartalmak,
Fejlesztési követelmények/
jelenségek, problémák,
Kapcsolódási pontok
módszertani ajánlások
alkalmazások)
Alkálifémek
Hideg zsíroldókkal kapcsolatos
Biológia-egészségtan:
Kis EN, tipikus fémek, oxidációs számolások, balesetvédelem.
kiválasztás,
szám (+1), erős redukálószerek,
M: Az alkálifémekről és
idegrendszer,
vízből lúgképzés közben
vegyületeikről korábban tanultak ízérzékelés.
hidrogénfejlesztés, nemfémekkel rendszerezése. Információk
sóképzés. Nagy reakciókészség
Davy munkásságáról, az
miatt előfordulás csak
alkálifém-ionok élettani
vegyületeikben, előállítás
szerepéről (pl. ingerületvezetés).
olvadékelektrolízissel.
Alkáliföldfémek
Mészégetéssel, mészoltással, a
Biológia-egészségtan:
Kicsi (de az alkálifémeknél
mész megkötésével kapcsolatos
a csont összetétele.
nagyobb) EN, tipikus fémek,
számolások, balesetvédelem.
oxidációs szám (+2), erős (de az M: Az alkáli-, illetve
alkálifémeknél gyengébb)
alkáliföldfémek és vegyületeik
Tematikai egység

A fémek és vegyületeik

redukálószerek (reakció vízzel),
nemfémekkel sóképzés. Nagy
reakciókészség miatt előfordulás
csak vegyületeikben, előállítás
olvadékelektrolízissel.
Alumínium
Stabilis oxidációs száma (+3), jó
redukálószer, de védő
oxidréteggel passziválódik.
Könnyűfém. Előfordulás.
Előállítás. Felhasználás.

Ón és ólom
Oxidációs számok: (+2), (+4),
csoportban lefelé EN csökken,
fémes jelleg nő. Felületi
védőréteg. Felhasználás. Élettani
hatás.

Vascsoport, króm és mangán
Fe: nehézfém, nedves levegőn
laza szerkezetű rozsda. Vas- és
acélgyártás, edzett acél,
ötvözőanyagok, rozsdamentes
acél. Újrahasznosítás, szelektív
gyűjtés, korrózióvédelem.
Cr és Mn: vegyületeikben
változatos oxidációs állapot
(különféle szín), magas
oxidációs szám esetén erős
oxidálószerek.
Félnemes és nemesfémek
Jó elektromos és hővezetés, jó
megmunkálhatóság, tetszetős
megjelenés, kis reakciókészség.
Viselkedésük levegőn,
oldódásuk (hiánya) savakban.
Felhasználás.
Vegyületeik
Rézion: nyomelem, de nagyobb
mennyiségben mérgező. Ezüst-

összehasonlítása (pl. vetélkedő).
Információk az alkáliföldfémionok élettani szerepéről, a
csontritkulásról, a kalciumtablettákról, építőanyagokról.
A reakciók ipari méretekben
való megvalósítása által okozott
nehézségek megértése.
M: Alumínium reakciója
oxigénnel, vízzel, sósavval és
nátrium-hidroxiddal.
Információk az alumínium
előállításának történetéről és
magyar vonatkozásairól
(„magyar ezüst”, vörösiszapkatasztrófa).
Akkumulátorok szelektív
gyűjtése fontosságának
megértése.
M: Forrasztóón, ólom
olvasztása. Információk az
ónpestisről, konzervdobozokról,
vízvezetékekről, az autó
akkumulátorokról, az
ólomkristályról, az ólomtartalmú
festékekről.
A hulladékhasznosítás
környezeti és gazdasági
jelentőségének felismerése.
Vassal, acéllal és korróziójával
kapcsolatos számolások.
M: Pirofóros vas, vas reakciója
savakkal. A régi alkoholszonda
modellezése. Információk
acélokról, a korrózió által
okozott károkról, a
korrózióvédelemről, a vas
biológiai jelentőségéről, a
„hipermangán”-ról.
A félnemes- és nemesfémek
tulajdonságai, felhasználása és
értéke közötti összefüggések
megértése.
M: Rézdrót lángba tartása,
patinás rézlemez és malachit
bemutatása. Információk a
nemesfémek bányászatáról
(tiszai cianidszennyezés),
felhasználásáról,
újrahasznosításáról, a karátról, a

Fizika: elektrolízis.
Biológia-egészségtan:
Alzheimer-kór.
Földrajz: timföld- és
alumíniumgyártás.

Fizika: elektromos
ellenállás.

Biológia-egészségtan:
a vér.
Fizika: fényelnyelés,
fényvisszaverés,
ferromágnesség,
modern fényforrások.
Földrajz: vas- és
acélgyártás.
Magyar nyelv és
irodalom: szólások.
Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek: rézkor,
bronzkor, vaskor.

ion: mérgező, illetve fertőtlenítő
hatású. Felhasználás.

fényképezés történetéről, a
rézgálicot tartalmazó
növényvédőszerekről, a
rézedények használatáról, a
kolloid ezüst spray-ről, a lápisz
felhasználási módjairól, az ezüstés a réztárgyak tisztításáról.
Cink, kadmium, higany
A mérgező, de kedvező
Fémes tulajdonságok, a higany
tulajdonságú anyagok használati
szobahőmérsékleten folyadék. A szabályainak betartása.
cink híg savakkal reagál.
M: A higany nagy felületi
Felhasználás: Zn, Cd, Hg, ZnO.
feszültségének szemléltetése.
Élettani hatás. Szelektív gyűjtés. Információk a horganyzott
bádogról, a higany (fénycsövek,
régen hőmérők,
vérnyomásmérők, amalgám
fogtömés, elektródok) és a
kadmium (galvánelemek)
felhasználásának előnyeiről és
hátrányairól, híres mérgezési
esetekről (Itai-itai betegség,
veszélyes hulladékok).
Kulcsfogalmak/ Redukálószer, elektrolízis, vízkeménység, vízlágyítás, érc, környezeti
katasztrófa, nemesfém, nyomelem, amalgám, ötvözet.
fogalmak
Órakeret
19 óra
A szén, a hidrogén, az oxigén és a nitrogén elektronszerkezete.
Egyszeres és többszörös kovalens kötés, a molekulák alakja és
Előzetes tudás
polaritása, másodrendű kötések. Kémiai reakció, égés, reakcióhő,
halogének, savas eső, „ózonlyuk”.
Tudománytörténeti szemlélet kialakítása. A szerves vegyületek
csoportosításának, a vegyület, a modell és a képlet viszonyának, a
konstitúció és az izoméria fogalmának értelmezése és alkalmazása. A
A tematikai egység
szénhidrogének és halogénezett származékaik szerkezete, tulajdonságai,
nevelési-fejlesztési
előfordulásuk és a felhasználásuk közötti kapcsolatok felismerése és
céljai
alkalmazása. A felhasználás és a környezeti hatások közötti kapcsolat
elemzése, a környezet- és egészségtudatos magatartás erősítése. Helyes
életviteli, vásárlási szokások kialakítása.
Ismeretek (tartalmak,
Fejlesztési követelmények/
jelenségek, problémák,
Kapcsolódási pontok
módszertani ajánlások
alkalmazások)
Bevezetés a szerves kémiába
Az anyagi világ egységességének Biológia-egészségtan:
A szerves kémia tárgya
elfogadása. A modell és képlet
biogén elemek.
(Berzelius, Wöhler), az
kapcsolatának rögzítése,
organogén elemek (Lavoisier).
képletírás. A nevek értelmezése.
A szerves vegyületek nagy
M: C, H, és O és N kimutatása
száma, a szénatom különleges
szerves vegyületekben.
sajátosságai, funkciós csoport,
Molekulamodellek, szerves
Tematikai egység

A szénhidrogének és halogénezett származékaik

konstitúció, izoméria.
Összegképlet (tapasztalati és
molekulaképlet), a szerkezeti
képlet, a konstitúciós képlet és
az egyszerűsített jelölési formái.
A szénváz alakja. A szerves
vegyületek elnevezésének
lehetőségei: tudományos és
köznapi nevek.
A telített szénhidrogének
Alkánok (paraffinok),
cikloalkánok, 1-8 szénatomos
főlánccal rendelkező alkánok
elnevezése, metil- és etilcsoport,
homológ sor, általános képlet.
A nyílt láncú alkánok
molekulaszerkezete, a
ciklohexán konformációja.
Apoláris molekulák, olvadás- és
forráspont függése a moláris
tömegtől. Égés, szubsztitúciós
reakció halogénekkel, hőbontás.
A telített szénhidrogének
előfordulása és felhasználása. A
fosszilis energiahordozók
problémái.

Az alkének (olefinek)
Elnevezésük 2-4 szénatomos
főlánccal, általános képlet,
molekulaszerkezet, geometriai
izoméria. Égésük, addíciós
reakciók, polimerizáció, PE és
PP, tulajdonságaik. Az olefinek
előállítása.
A diének és a poliének
A buta-1,3-dién és az izoprén
szerkezete, tulajdonságai.
Polimerizáció, kaucsuk,
vulkanizálás, a gumi és a
műgumi szerkezete, előállítása,
tulajdonságai. A karotinoidok.

molekulákról készült ábrák,
képek és képletek
összehasonlítása, animációk
bemutatása. Az izomer
vegyületek tulajdonságainak
összehasonlítása. A szerves
vegyületek elnevezése néhány
köznapi példán bemutatva,
rövidítések, pl. E-számok.
Veszélyes anyagok
környezetterhelő felhasználása
szükségességének belátása.
A földgáz robbanási
határértékeivel és fűtőértékével
kapcsolatos számolások.
M: A vezetékes gáz, PB-gáz,
sebbenzin, motorbenzin,
lakkbenzin, dízelolaj,
kenőolajok. Molekulamodellek
készítése. Kísérletek telített
szénhidrogénekkel: pl.
földgázzal felfújt mosószerhab
égése és sebbenzin lángjának
oltása, a sebbenzin mint apoláris
oldószer. Információk a kőolajfeldolgozásról, az
üzemanyagokról, az
oktánszámról, a cetánszámról, a
megújuló és a meg nem újuló
energiaforrások előnyeiről és
hátrányairól, a szteránvázas
vegyületekről.
A háztartási műanyaghulladékok
szelektív gyűjtése és
újrahasznosítása fontosságának
megértése.
M: Az etén előállítása, égése,
oldódás (hiánya) vízben,
reakciója brómos vízzel. PE vagy
PP égetése, használatuk
problémái. Geometriai izomerek
tanulmányozása modellen.
A természetes és mesterséges
anyagok összehasonlítása.
M: Gumi hőbontása.
Paradicsomlé reakciója brómos
vízzel. Információk a hétköznapi
gumitermékekről (pl. téli és nyári
gumi, radír, rágógumi),
használatuk környezetvédelmi
problémáiról és a

Biológia-egészségtan:
etilén mint növényi
hormon, rákkeltő és
mutagén anyagok,
levegőszennyezés,
szmog, üvegházhatás,
ózonpajzs, savas esők.
Fizika: olvadáspont,
forráspont, forrás,
kondenzáció,
forráspontot
befolyásoló külső
tényezők, hő,
energiamegmaradás,
elektromágneses
sugárzás, poláros
fény, a foton
frekvenciája, szín és
energia,
üvegházhatás.
Technika, életvitel és
gyakorlat: fűtés,
tűzoltás,
energiatermelés.
Földrajz: kőolaj- és
földgázlelőhelyek,
keletkezésük,
energiaipar,
kaucsukfaültetvények,
levegőszennyezés,
szmog, globális
problémák,
üvegházhatás,
ózonlyuk, savas eső.

karotinoidokról.
Az acetilén
Balesetvédelmi és
Acetilén (etin) szerkezete,
munkabiztonsági szabályok
tulajdonságai. Reakciói: égés,
betartása hegesztéskor.
addíciós reakciók, előállítása,
M: Acetilén előállítása, égetése,
felhasználása.
oldódás (hiánya) vízben, oldása
acetonban, reakció brómos
vízzel. Információk a
karbidlámpa és a disszugáz
használatáról.
Az aromás szénhidrogének
Az értéktelen kőszénkátrányból
A benzol szerkezete (Kekulé),
nyert értékes vegyipari
tulajdonságai, szubsztitúciója,
alapanyagul szolgáló aromás
(halogénezés, nitrálás), égése.
szénhidrogének felhasználása,
Toluol (TNT), sztirol és
előnyök és veszélyek
polisztirol. A benzol előállítása. mérlegelése.
Aromás szénhidrogének
M: Polisztirol égetése.
felhasználása, biológiai hatása.
Információk a TNT-ről és a
dohányfüstben lévő aromás
vegyületekről.
A halogéntartalmú
A szerves halogénvegyületek
szénhidrogének
környezetszennyezésével
A halogéntartalmú
kapcsolatos szövegek, hírek
szénhidrogének elnevezése, kis
kritikus, önálló elemzése.
molekulapolaritás, nagy moláris M: PVC égetése, fagyasztás etiltömeg, gyúlékonyság hiánya,
kloriddal. Információk a
erős élettani hatás.
halogénszármazékok
A halogénszármazékok
felhasználásáról és problémáiról
jelentősége.
(teflon, DDT, HCH, PVC,
teratogén és mutagén hatások,
lassú lebomlás, bioakkumuláció,
savas eső, a freonok kapcsolata
az ózonréteg vékonyodásával).
Szerves anyag, heteroatom, konstitúció, izoméria, funkciós csoport,
Kulcsfogalmak/
köznapi és tudományos név, telített, telítetlen, aromás vegyület, alkán,
fogalmak
homológ sor, szubsztitúció, alkén, addíció, polimerizáció, műanyag.
Tematikai egység
Előzetes tudás

Tantárgyi
fejlesztési célok

Órakeret
20-1 óra
Hidrogénkötés, „hasonló a hasonlóban oldódik jól” elv, sav-bázis
reakciók, erős és gyenge savak, hidrolízis, redoxireakciók. A szerves
vegyületek csoportosítása, a szénhidrogének elnevezése, homológ sor,
funkciós csoport, izoméria, szubsztitúció, addíció, polimerizáció.
Az oxigéntartalmú szerves vegyületek szerkezete és tulajdonságai
közötti összefüggések ismeretében azok alkalmazása. Előfordulásuk,
felhasználásuk, biológiai jelentőségük és élettani hatásuk kémiai
szerkezettel való kapcsolatának felismerése. Oxigéntartalmú
vegyületekkel kapcsolatos környezeti és egészségügyi problémák
jelentőségének megértése, megoldások keresése. Következtetés a
háztartásban előforduló anyagok összetételével kapcsolatos
Az oxigéntartalmú szerves vegyületek

információkból azok egészségügyi és környezeti hatásaira, egészséges
táplálkozási és életviteli szokások kialakítása. A cellulóz mint
szálalapanyag gyakorlati jelentőségének megismerése.
Ismeretek (tartalmak,
Fejlesztési követelmények/
jelenségek, problémák,
Kapcsolódási pontok
módszertani ajánlások
alkalmazások)
Az alkoholok
Alkoholos italok összetételére,
Biológia-egészségtan:
Az alkoholok csoportosítása,
véralkoholszintre,
az alkohol hatásai,
elnevezésük. A metanol, az
metanolmérgezésre vonatkozó
erjedés.
etanol, az etilén-glikol és a
számolások, egészségtudatos
glicerin szerkezete és
magatartás.
Fizika: felületi
tulajdonságai, élettani hatása.
M: Metanol vagy etanol égetése, feszültség.
Égésük, részleges oxidációjuk,
oxidációja réz(II)-oxiddal,
semleges kémhatásuk,
alkoholok oldhatósága vízben,
észterképződés. Alkoholok,
oldat kémhatása, etanol mint
alkoholtartalmú italok előállítása. oldószer. Információk a
Denaturált szesz.
bioetanolról, a glicerin biológiai
és kozmetikai jelentőségéről, az
etilén-glikol mint fagyálló
folyadék alkalmazásáról,
mérgezésekről és borhamisításról.
A fenolok
A szigorúan szabályozott
Biológia-egészségtan:
A fenol szerkezete és
körülmények közötti felhasználás dohányzás,
tulajdonságai. A fenol, mint
szükségességének megértése.
cukorbetegség,
gyenge sav, reakciója nátriumM: Oldódásának pH-függése.
biológiai oxidáció
hidroxiddal. A fenolok
Információk a fenol egykori
(citromsavciklus),
fertőtlenítő, mérgező hatása. A
(„karbolsavként”) való
Szent-Györgyi Albert.
fenolok mint fontos vegyipari
alkalmazásról, a fenolok
alapanyagok.
vízszennyező hatásáról.
Az éterek
Munkabiztonsági szabályok
Az éterek elnevezése, szerkezete. ismerete és betartása.
A dietil-éter tulajdonságai,
M: A dietil-éter mint oldószer,
élettani hatása, felhasználása
gőzeinek meggyújtása.
régen és most.
Információk az éteres altatásról.
Az oxovegyületek
A formilcsoport és a ketocsoport
Az aldehidek és a ketonok
reakciókészségbeli különbségének
elnevezése, szerkezete,
megértése.
tulajdonságai, oxidálhatósága.
M: Ezüsttükör-próba és FehlingA formaldehid felhasználása
reakció formalinnal és acetonnal.
(formalin), mérgező hatása.
Oldékonysági próbák acetonnal.
Aceton, mint oldószer.
Információ a formaledhid
előfordulásáról dohányfüstben és
a nemi hormonokról.
A karbonsavak és sóik
Felismerés: a vegyületek élettani
A karbonsavak csoportosítása
hatása nem az előállításuk
értékűség és a szénváz alapján,
módjától, hanem a szerkezetük
elnevezésük. Szerkezetük, fizikai által meghatározott
és kémiai tulajdonságaik. A
tulajdonságaiktól függ.
karbonsavak előfordulása,
M: Karbonsavak közömbösítése,
felhasználása, jelentősége.
reakciójuk karbonátokkal,

pezsgőtabletta porkeverékének
készítése, karbonsavsók
kémhatása. Információk SzentGyörgyi Albert és Görgey Artúr
munkásságával, a C-vitaminnal, a
karbonsavak élelmiszer-ipari
jelentőségével, E-számaikkal és
az ecetsavas ételek rézedényben
való tárolásával kapcsolatban.
Az észterek
Egészséges táplálkozási szokások
Észterképződés alkoholokból és alapjainak megértése.
karbonsavakból, kondenzáció és M: Etil-acetát előállítása, szaga,
hidrolízis. A gyümölcsészterek
lúgos hidrolízise, észter mint
mint oldószerek, természetes és
oldószer. Zsírok és olajok
mesterséges íz- és illatanyagok.
reakciója brómos vízzel.
Viaszok és biológiai funkcióik.
Gyümölcsészterek szagának
Zsírok és olajok szerkezete.
bemutatása. Állati zsiradékokkal,
Poliészterek, poliészter műszálak. olajokkal, margarinokkal, transzSzervetlen savak észterei.
zsírsavakkal, többszörösen
telítetlen zsírsavakkal és
olesztrával, az aszpirinnel és a
kalmopyrinnel (Richter Gedeon),
a biodízellel, a PET-palackokkal,
a nitroglicerinnel kapcsolatos
információk.
A felületaktív anyagok,
A felületaktív anyagok
tisztítószerek
használatával kapcsolatos helyes
A felületaktív anyagok
szokások alapjainak megértése.
szerkezete, típusai.
M: A „fuldokló kacsa”-kísérlet,
Micella, habképzés, tisztító hatás, felületi hártya keletkezésének
a vizes oldat pH-ja.
bemutatása, szilárd és folyékony
Szappanfőzés. Felületaktív
szappanok kémhatásának
anyagok a kozmetikumokban, az vizsgálata, szappanok habzásának
élelmiszeriparban és a sejtekben. függése a vízkeménységtől és a
Tisztítószerek adalékanyagai.
pH-tól. Információk szilárd és
folyékony tisztítószerekről és a
velük kapcsolatos
környezetvédelmi problémákról.
A szénhidrátok
Felismerés: a kémiai szempontból
A szénhidrátok előfordulása,
hasonló összetételű anyagoknak is
összegképlete, csoportosítása:
lehetnek nagyon különböző
mono-, di- és poliszacharidok.
tulajdonságaik és fordítva.
Szerkezet, íz és oldhatóság
M: Kristálycukor és papír
kapcsolata.
elszenesítése kénsavval. A
kiralitás modellezése, kezek és
kesztyűk viszonya. Információk a
cukorpótló édesítőszerekről és a
kiralitás jelentőségéről (pl.
cukrok, aminosavak, Contergankatasztrófa).
A monoszacharidok
M: Oldási próbák glükózzal.
A monoszacharidok funkciós
Szőlőcukor oxidációja

Biológia-egészségtan:
lipidek, sejthártya,
táplálkozás.
Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek: Alfred
Nobel.

Biológia-egészségtan:
a szénhidrátok
emésztése, biológiai
oxidáció és
fotoszintézis, növényi
sejtfal, tápanyag,
ízérzékelés,
vércukorszint.

Történelem,
társadalmi és

állampolgári
(ezüsttükör-próba és Fehlingismeretek: a papír.
reakció, kísérlettervezés
glükóztartalmú és édesítőszerrel
készített üdítőital
megkülönböztetésére, „kék
lombik” kísérlet). Információk
Emil Fischerről.
A diszacharidok
A redukáló és nem redukáló
A diszacharidok keletkezése
diszacharidok megkülönböztetése.
kondenzációval, hidrolízisük (pl. M: Információk a maltózról
emésztés során). A redukáló és
(sörgyártás, tápszer), a
nem redukáló diszacharidok és
szacharózról (répacukor,
ennek szerkezeti oka. A maltóz, a nádcukor, cukorgyártás,
cellobióz, a szacharóz és a laktóz invertcukor) és a laktózról
szerkezete, előfordulása.
(tejcukor-érzékenység).
A poliszacharidok
A keményítő tartalék-tápanyag és
A keményítő és a cellulóz
a cellulóz növényi vázanyag
szerkezete, tulajdonságai,
funkciója szerkezeti okának
előfordulása a természetben,
megértése.
biológiai jelentőségük és
M: Információk a keményítő
felhasználásuk a háztartásban, az felhasználásáról, az izocukorról, a
élelmiszeriparban, a
növényi rostok táplálkozásban
papírgyártásban, a textiliparban. betöltött szerepéről, a
nitrocellulózról, a papírgyártás
környezetvédelmi problémáiról.
Hidroxil-, oxo-, karboxil- és észtercsoport, alkohol, fenol, aldehid, keton,
Kulcsfogalmak/
karbonsav, észter, zsír és olaj, felületaktív anyag, hidrolízis, kondenzáció,
fogalmak
észterképződés, poliészter, mono-, di- és poliszacharid.
csoportjai, szerkezetük,
tulajdonságaik. A ribóz és
dezoxi-ribóz, a szőlőcukor és a
gyümölcscukor nyílt láncú és
gyűrűs konstitúciója,
előfordulása.

Órakeret
10 óra
Az ammónia fizikai és kémiai tulajdonságai, sav-bázis reakciók,
Előzetes tudás
szubsztitúció, aromás vegyületek.
A fontosabb nitrogéntartalmú szerves vegyületek szerkezete,
tulajdonságai, előfordulása, felhasználása, biológiai jelentősége közötti
A tematikai egység
kapcsolatok megértése. Egészségtudatos, a drogokkal szembeni
nevelési-fejlesztési
elutasító magatartás kialakítása. A ruházat nitrogéntartalmú kémiai
céljai
anyagainak megismerése, a szerkezetük és tulajdonságaik közötti
összefüggések megértése.
Ismeretek (tartalmak,
Fejlesztési követelmények/
jelenségek, problémák,
Kapcsolódási pontok
módszertani ajánlások
alkalmazások)
Az aminok
Az aminocsoport és bázisos
Biológia-egészségtan:
Funkciós csoport, a telített, nyílt jellegének felismerése élettani
vitaminok,
láncú aminok és az anilin
szempontból fontos
nukleinsavak, színtest,
elnevezése. Szerkezet és savvegyületekben.
vér, kiválasztás.
bázis tulajdonságok.
M: Aminok kémhatása,
Előfordulás és felhasználás.
sóképzése. Információk a
hullamérgekről, az amfetaminról,
a morfinról (Kabay János),
aminocsoportot tartalmazó
Tematikai egység

A nitrogéntartalmú szerves vegyületek

gyógyszerekről.
Az amidok
Az amidkötés különleges
Funkciós csoport, elnevezés. Sav- stabilitása szerkezeti okának és
bázis tulajdonságok, hidrolízis.
jelentőségének megértése.
A karbamid tulajdonságai,
M: Információk amidcsoportot
előfordulása, felhasználása.
tartalmazó gyógyszerekről,
A poliamidok szerkezete,
műanyagokról és a karbamid
előállítása, tulajdonságai.
vizeletben való előfordulásáról,
felhasználásáról (műtrágya,
jégmentesítés, műanyaggyártás).
A nitrogéntartalmú
A nitrogéntartalmú heterociklikus
heterociklusos vegyületek
vegyületek vázának felismerése
A piridin, a pirimidin, a pirrol, az biológiai szempontból fontos
imidazol és a purin szerkezete,
vegyületekben.
polaritása, sav-bázis
M: Dohányfüstben (nikotin),
tulajdonságok, hidrogénkötések kábítószerekben, kávéban,
kialakulásának lehetősége.
teában, gyógyszerekben,
Előfordulásuk a biológiai
hemoglobinban, klorofillban,
szempontból fontos
nukleinsav-bázisokban előforduló
vegyületekben.
heterociklikus vegyületekkel
kapcsolatos információk.
Az aminosavak
Felismerés: az aminosavak két
Az aminosavak funkciós
funkciós csoportja alkalmassá
csoportjai, ikerionos szerkezet és teszi ezeket stabil láncok
következményei. Előfordulásuk kialakítására, míg az oldalláncaik
és funkcióik.
okozzák a változatosságot.
A fehérjealkotó α-aminosavak.
M: Az esszenciális
aminosavakkal, a
vegetarianizmussal, a nátriumglutamáttal, a γ-amino-vajsavval,
a D-aminosavak biológiai
szerepével kapcsolatos
információk.
Peptidek, fehérjék
Felismerés: a fehérjéket egyedi
A peptidcsoport kialakulása és a (általában sokféle kötéssel
peptidek szerkezete (Emil
rögzített) szerkezetük teszi
Fischer). A fehérjék szerkezeti
képessé sajátos funkcióik
szintjei (Sanger, Pauling) és a
ellátására.
szerkezetet stabilizáló kötések.
M: Peptideket és fehérjéket
A peptidek és fehérjék
bemutató ábrák, modellek, képek,
előfordulása, biológiai
animációk értelmezése, elemzése,
jelentősége. A fehérjék által
és/vagy készítése. Tojásfehérje
alkotott makromolekulás
kicsapási reakciói és ezek
kolloidok jelentősége a
összefüggése a mérgezésekkel,
biológiában és a háztartásban.
illetve táplálkozással.
Információk az aszpartámról, a
zselatinról, a haj dauerolásáról, az
enzimek és a peptidhormonok
működéséről.
A nukleotidok és a nukleinsavak Felismerés: a genetikai

Biológia-egészségtan:
aminosavak és fehérjék
tulajdonságai,
peptidkötés, enzimek
működése.

Biológia-egészségtan:

A „nukleinsav” név eredete, a
mononukleotidok építőegységei.
Az RNS és a DNS sematikus
konstitúciója, térszerkezete, a
bázispárok között kialakuló
hidrogénkötések, a Watson–
Crick-modell.

információ megőrzését a
sejtanyagcsere,
maximális számú hidrogénkötés koenzimek,
kialakulásának igénye biztosítja. nukleotidok, ATP és
M: Az ATP biológiai
szerepe, öröklődés
jelentőségével, a DNS
molekuláris alapjai,
szerkezetével, annak
mutáció,
felfedezésével, mutációkkal,
fehérjeszintézis.
kémiai mutagénekkel, a
fehérjeszintézis menetével, a
genetikai manipulációval
kapcsolatos információk.
Kulcsfogalmak/ Amin és amid, pirimidin- és purin-váz, poliamid, aminosav, α-aminosav,
peptidcsoport, polipeptid, fehérje, nukleotid, nukleinsav, DNS, RNS,
fogalmak
Watson–Crick-modell.
A tanuló ismerje az anyag tulajdonságainak anyagszerkezeti alapokon
történő magyarázatához elengedhetetlenül fontos modelleket, fogalmakat,
összefüggéseket és törvényszerűségeket, a legfontosabb szerves és
szervetlen vegyületek szerkezetét, tulajdonságait, csoportosítását,
előállítását, gyakorlati jelentőségét.
Értse az alkalmazott modellek és a valóság kapcsolatát, a szerves
vegyületek esetében a funkciós csoportok tulajdonságokat meghatározó
szerepét, a tudományos és az áltudományos megközelítés közötti
különbségeket.
Ismerje és értse a fenntarthatóság fogalmát és jelentőségét.
Tudja magyarázni az anyagi halmazok jellemzőit összetevőik szerkezete
és kölcsönhatásaik alapján.
Tudjon egy kémiával kapcsolatos témáról sokféle információforrás
kritikus felhasználásával önállóan vagy csoportmunkában szóbeli és
A fejlesztés várt
írásbeli összefoglalót, prezentációt készíteni, és azt érthető formában
eredményei a
közönség előtt is bemutatni.
négy évfolyamos
Tudja alkalmazni a megismert tényeket és törvényszerűségeket
ciklus végén
egyszerűbb problémák és számítási feladatok megoldása során, valamint
a fenntarthatósághoz és az egészségmegőrzéshez kapcsolódó viták
alkalmával.
Képes legyen egyszerű kémiai jelenségekben ok-okozati elemek
meglátására, tudjon tervezni ezek hatását bemutató, vizsgáló egyszerű
kísérletet, és ennek eredményei alapján tudja értékelni a kísérlet alapjául
szolgáló hipotéziseket.
Képes legyen kémiai tárgyú ismeretterjesztő, vagy egyszerű tudományos,
illetve áltudományos cikkekről koherens és kritikus érvelés
alkalmazásával véleményt formálni, az abban szereplő állításokat a tanult
ismereteivel összekapcsolni, mások érveivel ütköztetni.
Megszerzett tudása birtokában képes legyen a saját személyes sorsát, a
családja életét és a társadalom fejlődési irányát befolyásoló felelős
döntések meghozatalára.

Tananyag szerkezet
11. évfolyam:
Tananyag
A kémia és az atomok világa
Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban
Anyagi rendszerek
Kémiai reakciók és reakciótípusok
Elektrokémia
A hidrogén, a nemesgázok, a halogének és vegyületeik
Az oxigéncsoport és elemeinek vegyületei
A nitrogéncsoport és elemei vegyületei
Összesen

óraszám
7 óra
10 öra
10 óra
16 óra
6 óra
7 óra
10 óra
6 óra
72 óra

12. évfolyam:
Tananyag
A széncsoport és elemei szervetlen vegyületei
A fémek és vegyületeik
A szénhidrogének és halogénezett származékaik
Az oxigéntartalmú szerves vegyületek
A nitrogéntartalmú szerves vegyületek
Összesen

óraszám
6 óra
10 óra
19 óra
19 óra
10 óra
64 óra

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN
Szakközépiskolai kerettanterv alkalmazásával.
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
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.

11. évfolyam
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 teljesítményt 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
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.
Órakeret
8 óra
Vírusok, baktériumok, egysejtűek, gombák általános jellemzői.
Előzetes tudás
A mikrobák elterjedését biztosító anyagcsere és genetikai változatosság
A tematikai egység
értelmezése a felépítés és működés, valamint a rendszerek
nevelési-fejlesztési
szempontjából. A baktériumok, gombák, vírusok egészségügyi és
céljai
gazdasági jelentőségének felismerése.
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
ismeretek
Hogyan lehet vizsgálni a szabad Az élővilág szabad szemmel nem Fizika: geometriai
szemmel nem látható élőlényeket? látható mérettartományának
optika, domború
Tematikai egység

Láthatatlan élővilág - Mikrobák

A mikrobiológia alapvető
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.

beillesztése a természet
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.

lencse képalkotása.
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.

Néhány, a mikrobák
tevékenységéhez köthető
tartósítási, konyhatechnológiai,
élelmiszeripari és
gyógyszergyártási folyamat
kipróbálása. Kísérletek önálló
Magyar nyelv és
elvégzése és értelmezése (erjedés, irodalom: a járványok
fertőtlenítőszerek hatása).
irodalmi ábrázolása.

Kutatómunka a helyi és
világjárványok kialakulásáról, a
megelőzés és elhárítás
lehetőségeiről; a fertőzések
megelőzési lehetőségeiről.
Az orvoshoz fordulás
Mi a fertőzés, hogyan terjednek a szükségességének felismerése.
fertőző betegségek?

A mikrobiális fertőzések módjai,
megelőzésük és gyógyításuk
lehetőségei. Helyi és világjárvány
fogalma, megelőzés és elhárítás
lehetőségei.
Kulcsfogalmak/ Sejtes és nem sejtes szerveződés, mikroba, vírus, baktérium, penészgomba,
élesztő, egysejtű, autotróf és heterotróf, antibiotikum.
Fogalmak
Tematikai egység

A Zöld Birodalom - A növények világa

Órakeret
12 óra

Szerveződési szintek, sejt és szövet fogalma, az élőlények
csoportosításának elvei. Ivaros és ivartalan szaporodásmódok lényege.
Előzetes tudás
Az éghajlati alkalmazkodás példái a növényvilágban. Az éghajlati övek
természetes életközösségei.
A rendszerezés különböző lehetséges módjainak felismerése.
A felépítés és a működés összekapcsolása a növényi szövetek
mikroszkópi megfigyelése során. A nagy élőlénycsoportok környezeti,
A tematikai egység
egészségügyi és gazdasági jelentőségének a fenntarthatóság, valamint a
nevelési-fejlesztési
tudomány, technika, kultúra szemszögéből való értelmezése.
céljai
A növények esztétikai szerepének felismerése. A biológiai ismereteken
alapuló önálló véleményalkotás, tudatos vásárlói attitűd formálása.
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek
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.
Hogyan szaporodnak a
növények? Milyen feltételeket
igényelnek fejlődésükhöz?
A virág felépítése, a
megtermékenyítés. Beporzási
módok. A növekedés és fejlődés
tényezői, szabályozása. A

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A növényi sejttípus vizsgálata, a
felépítés és funkció kapcsolatának
elemzése. Egyszerű preparátumok
készítése és mikroszkópi
vizsgálata.

Kémia: a víz
adszorpciója, oxidáció
(sejtlégzés) és
redukció
(fotoszintézis),
viaszok, cellulóz,
szénhidrátok, olajok,
fehérjék, vitaminok.

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
eredmények rögzítése,
következtetések levonása.
A fejlődéstörténeti rendszerben
tükröződő evolúciós folyamatok
felismerése. Adott szempontok
alapján halmazba sorolás.

Fizika:
lencserendszerek
(mikroszkóp),
elektronmikroszkóp.
Vizuális kultúra: a faés virágszimbolika.
Földrajz: a Föld
természetes
növénytakarója; egyes
fajok jelentősége a
táplálékellátásban; a
mezőgazdaság
termelési módjai,
ágazatai; globális

növényi egyedfejlődés típusai
(példákkal). Ivartalan szaporodási A növényvilág és az emberi
módok.
társadalom sokoldalú
kapcsolatának (pl. élelmezés,
Melyek a növényvilág jelentősebb ipari nyersanyagok, jóléti
csoportjai, jellegzetes képviselői? funkciók) értelmezése néhány
A nagy növénycsoportok
konkrét példán keresztül.
(moszatok, mohák, harasztok,
nyitvatermők, zárvatermők) főbb A mezőgazdaságban
jellemzői. Példák evolúciós
alkalmazható termelési módok
folyamatokra, irányokra.
lényegi jellemzőinek
összehasonlítása, vásárlói attitűd
Mely növények fontosak a
tudatosítása.
gazdálkodásban és mindennapi
A fenntarthatóság kérdésének
környezetünkben? Hogyan és
kritikus elemzése, alternatívák
miért jelennek meg a növények a megfogalmazása.
városi, épített környezetben?
Gabonafélék, ipari növények,
erdőalkotó fák, dísznövények
(néhány ismert példa).
A városi parkok jelentősége,
jellegzetes növénycsoportjai, a
szobanövények gondozási
módjai.

környezeti problémák.
Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek: a termelési
módok és a társadalmi
fejlődés kapcsolata.
Matematika:
halmazok.

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,
eljárásai.
Kulcsfogalmak/ Fotoszintézis, növényi szövet és szerv, fejlődéstörténeti rendszer,
nemzedékváltakozás, nyitvatermő, zárvatermő, növénynemesítés.
fogalmak
Tematikai egység

Akik benépesítik a Földet - Az állatok világa

Előzetes tudás

Szerveződési szintek, az élővilág méretskálája, az élőlények
csoportosításának elvei (Linné és Darwin). Az éghajlati övek

Órakeret
12 óra

természetes élővilága.
A felépítés és a működés összekapcsolása az állati szövetek,
szervrendszerek leírásában. A nagy élőlénycsoportok környezeti,
egészségügyi és gazdasági jelentőségének bemutatása. Az
A tematikai egység
alkalmazkodás és az állatfajok földrajzi elterjedése közötti
nevelési-fejlesztési
összefüggések értelmezése az állandóság és a változás szempontjából.
céljai
Az állatvilág és az emberiség sokoldalú kapcsolatának belátása, a
fenntarthatóság szempontjain alapuló attitűdök, szokások és gyakorlati
készségek fejlesztése.
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
ismeretek
Miért van szükségük az
Az állati sejtek lényegi
Kémia: oxidáció;
állatoknak szerves táplálékra?
jellemzőinek, a felépítés és
oxigén és vegyületei;
Hogyan függenek össze az állatok funkció kapcsolatának
fehérjék, szénhidrátok,
életfolyamatai a sejtszintű
felismerése. A táplálkozás,
zsírok; fehérjék,
felépítéssel és működéssel?
tápanyagfelvétel és lebontás,
kalcium és vegyületei,
A lebontó anyagcsere biokémiai valamint a szervezet
hemoglobin, kollagén.
folyamatai, sejten belüli
energiaigénye és ellátása közötti
lokalizációja. A sejtlégzés
összefüggés felismerése.
Fizika: rugalmasság,
folyamata, feltételei. A felépítés,
szilárdság, emelőelv,
anyagátalakítás, raktározás
A szervrendszerek
gázok oldhatósága
lehetőségei.
törzsfejlődésének az állandóság
vízben.
és változás szempontjain alapuló
Hogyan függ össze az állatok
értelmezése.
Földrajz:
testfelépítése és életmódja?
Megfigyelések, modellek,
korallzátonyok,
Az állati szövetek alaptípusai. Az makettek használata, kísérletek
édesvizi és tengeri
állati szervezet létfenntartó
önálló elvégzése, a mikroszkóp
mészkő.
szervrendszerei és szervei.
önálló használata.
Meghatározó evolúciós
Történelem,
folyamatok, fejlődési lépések és Állandóság és változás
társadalmi és
irányok.
szempontjainak alkalmazása a
állampolgári
szaporodásmódok és az
ismeretek: a gerinces
Milyen szaporodásmódok
egyedfejlődési folyamatok
állatok történeti
fordulnak elő az állatvilágban?
értelmezésében.
jelentősége.
Hogyan alakult ki és mi a
jelentősége az ivaros (szexuális)
Lényegi jellemzők
Magyar nyelv és
szaporodásnak?
megkülönböztetésén alapuló
irodalom: a kutya szó
Ivartalan szaporodásmódok
rendszertani csoportokba sorolás. nyelvi jelentésvilága,
példái. Ivaros szaporodás elve, a
kapcsolódó jelentései.
megtermékenyítés módjai.
Az állatvilág és az emberiség
Egyedfejlődési szakaszok,
sokoldalú kapcsolatának belátása, Etika: az élet tisztelete.
típusok. Egyedfejlődés és
a fenntarthatóság szempontjain
törzsfejlődés kapcsolata.
alapuló attitűdök, szokások és
gyakorlati készségek.
Melyek az állatvilág, nagyobb
csoportjai, jellegzetes képviselői?
Etikai elvek szélesebb
A nagy állatcsoportok főbb
értelmezése, kiterjesztése az
jellemzői, jellegzetes fajok.
állatokkal való bánásmód
Példák evolúciós folyamatokra,
területére.
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 állattenyésztés biológiai alapjának
jelentősége. A takarmánytermesztés, hulladékelhelyezés
környezeti hatása.

Érvek és ellenérvek a
hobbiállatok tartásával
kapcsolatban.
Ismeretterjesztő források
feldolgozása a bionika
témaköréből, az információk
kritikus értelmezése a tanultak
tükrében.

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.
Sejtlégzés, mitokondrium, embrionális és posztembrionális fejlődés, állati
Kulcsfogalmak/
szövet és szerv, gerinctelen és gerinces állat, állattenyésztés,
fogalmak
vadgazdálkodás, bionika.
Kapcsolatok az élők és élettelen között - Élőlények és
Órakeret
környezetük
10 óra
Az időjárás és az éghajlat elemei, élettelen környezeti tényezők,
tűrőképesség, faj, a fizikai környezet jellemzői (hőmérséklet,
Előzetes tudás
páratartalom, légnyomás).
Az életközösségek mint rendszerek vizsgálata, a természet erőinek és
kölcsönhatásainak megismerése. Az életközösségek változásának, az
A tematikai egység
anyagkörforgás folyamatainak megfigyelésén és vizsgálatán keresztül a
nevelési-fejlesztési
ciklikus és lineáris változások megismerése. Természeti rendszerek
céljai
leírására szolgáló módszerek használata terepen végzett vizsgálatok
során.
Tematikai egység

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek
Melyek az élővilág magasabb
(egyed feletti) szerveződési
szintjei?
Populáció, társulás fogalma,
jellemzői. A bioszféra szintje, a
globális folyamatok iránya,
jelentősége.

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A rendszerek szemléletmódjának
alkalmazása az élővilág
egymásba épülő szerveződési
szintjeinek értelmezésében.

Földrajz: földrajzi
övezetesség; a föld
gömbhéjas szerkezete,
bioszféra; az éghajlat
tényezői, a levegő és a
felszíni vizek
felmelegedése.

Az élettelen környezet és az
élővilág közötti kölcsönhatások
elemzése.
Hogyan befolyásolják az élettelen
Életközösségek vizsgálata
Matematika:
környezeti tényezők az élőlények
terepen, a tapasztalatok rögzítése. matematikai modellek
létfeltételeit?
(gráfok, függvények,
Az élőlények környezeti igénye
Az
élőlények
egymásra
gyakorolt
függvényábrázolás,
(napfény, hőmérséklet, levegő,
hatásának vizsgálata
statisztikai elemzések);
víz, talaj), a szárazföldi és vízi
megfigyelések
és
kísérletek
mennyiségekkel való
környezet sajátosságai.
alapján. Az élőlények
műveletek.
Környezeti eltartóképesség,
életközösségekben
játszott
tűrőképesség, korlátozó tényező,
Történelem,
bioindikáció, indikátor szervezet szerepének elemzése,
összehasonlítása
diagramok,
társadalmi és
fogalma, példái.
képek, videók alapján. A
állampolgári
Hogyan vizsgálhatók az
biológiai hálózatok felépítésének ismeretek:
életközösségek? Milyen
és működésének bemutatása
Erőforrások, termelési
kapcsolatok, kölcsönhatások
konkrét példákon.
kultúrák,
működnek az együtt élő fajok
környezetátalakítás.
között? Hogyan jellemezhető az
Életközösségek vizsgálata
A szikesedés és
élőlények komplex életfeltétel
terepen, a tapasztalatok rögzítése. talajerózió mint
rendszere?
Az anyag, energia és információ történelemformáló
Állapotjelzők és módszerek. Az
szempontjainak alkalmazása az
tényezők; növényi,
életközösségek vízszintes és
életközösségekben zajló
állati és emberi
függőleges elrendeződése.
folyamatok értelmezésében. Az
élősködők demográfiai
Populációs kölcsönhatások
anyagi körfolyamatok és az
hatásai.
fogalma, példái. Niche fogalma, energiaáramlás közötti különbség
néhány példa. A szabad és a
felismerése. A táplálékhálózatok
foglalt niche biológiai
felépítése, a táplálékpiramisok és
következményei.
a mezőgazdaság, élelmezés
kérdései közötti összefüggések
Milyen változások, folyamatok
keresése.
figyelhetők meg az
életközösségekben?
Példák az életközösségekben
zajló anyagkörforgásra.
Táplálékpiramis.
Ciklikus folyamatok, egyirányú
változások, véletlenszerű és
kaotikus létszámingadozások.
Populáció, társulás, ökoszisztéma, bioszféra, élőhely, niche, szimbiózis,
Kulcsfogalmak/
predáció, élősködés, antibiózis, versengés, környezeti eltartóképesség,
fogalmak
biodiverzitás, biomassza, táplálékpiramis, táplálkozási hálózat.

Órakeret
8 óra
Az éghajlati alkalmazkodás példái az állatvilágban (biomok).
Jelentősebb állatcsoportok lényegi jellemzői. Állati viselkedésformák,
Előzetes tudás
öröklött és tanult magatartás. Megfigyelés és kísérletezés célja és
módszerei a biológiában.
Az állati magatartás megfigyeléséhez és elemzéséhez szükséges
alapfogalmak, szemléletmódok kialakítása. Viselkedésformák
A tematikai egység példáinak típusokba sorolása, a cél, forma és eredet kérdéseinek
nevelési-fejlesztési megválaszolása. A viselkedés és a környezet kapcsolatának
megfogalmazásán keresztül az állati viselkedés alkalmazkodási
céljai
folyamatként való értelmezése. Az emberi viselkedésre vonatkozó
tanulságok és következtetések levonása.
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
ismeretek
Milyen szerepe lehet a
Testnevelés és sport:
viselkedésnek az állatok életében?
mozgásformák.
Az
állati
viselkedésmódok
Az állati magatartás funkciójának
értelmezése, fontosabb területei és motivációinak, alkalmazkodási és Magyar nyelv és
optimalizációs jellegének
példái.
irodalom: verbális és
felismerése.
non-verbális
Milyen formái, elemei lehetnek az Megfigyelt jellemzők alapján
kommunikáció.
állatok viselkedésének?
típusok felismerése, besorolás.
A magatartás (mozgási) elemekre,
Fizika: rezgések,
egységekre bontása,
Az állati viselkedés megfigyelése, hullámok, frekvencia;
mozgásmintázat fogalma, példái. a tapasztalatok rögzítése,
hang, ultrahang.
elemekre bontás és összegzés.
Miben térnek el a magatartás
Történelem,
öröklött, illetve tanult formái?
Az öröklött és tanult
társadalmi és
Feltétlen reflex fogalma, példái.
magatartásformák, tanulási
állampolgári
Öröklött mozgáskombináció
típusok megkülönböztetése,
ismeretek: a csoportos
jellemzői, feltételei (inger,
típusokba való besorolás.
agresszió példái az
kulcsinger, belső motiváció). A
A magatartás és az állatok
emberiség
tanult magatartásformák
környezethez való
történelmében, a
jelentősége az alkalmazkodásban, alkalmazkodása közötti
tömegek
optimalizációban. Társításos
összefüggés felismerése.
manipulásának
(feltételes reflex), operáns és
eszközei.
belátásos tanulás. A megerősítés Az állati kommunikáció
szerepe.
módjainak felismerése konkrét
Mozgóképkultúra és
Hogyan kommunikálnak az
magatartásmódok, viselkedési
médiaismeret: a
állatok?
helyzetek esetében.
reklámok hatása,
Az állati kommunikáció célja (pl.
jelzés, figyelmeztetés, agresszió) Az állati viselkedés és az emberi szupernormális
és formái (pl. akusztikus, kémiai magatartás bizonyos területeinek ingerek.
és vizuális jelzések).
és elemeinek összehasonlításán
Etika: csoportnormák,
alapuló következtetések, a
önismeret, énkép.
Milyen hasonlóságok és
hasonlóságok és különbségek
különbségek figyelhetők meg az
felismerése.
állati viselkedés és az emberi
magatartás között?
Tematikai egység

Érthetjük őket? - Az állatok viselkedése

Agresszió, önzetlenség,
személyes tér, államalkotás
jellegzetességei. A szocialitás
megjelenése, a kultúra
magatartást befolyásoló hatása.
Kulcsfogalmak/ Reflex, kulcsinger, motiváció, adaptáció, tanulás, kommunikáció,
agresszió, altruizmus, kulturális öröklődés.
fogalmak
Másfélmillió lépés Magyarországon... - A KárpátÓrakeret
medence élővilága
10 óra
Környezet, szerveződési szintek, környezetszennyezés, életközösség,
Előzetes tudás
diverzitás
A hazához való kötődés erősítése Magyarország és a Kárpát-medence
életközösségeinek megismerésével. Egyes környezeti problémák
következményeinek megismerésén keresztül az emberi tevékenységnek
A tematikai egység
a környezetre való hatásának a vizsgálata. Helyi környezeti problémák
nevelési-fejlesztési
megismerése, felkészülés a figyelemfelhívásban és megoldásban való
céljai
aktív szerepvállalásra. A természetes életközösségek, a biológiai
sokféleség megőrzésével kapcsolatos értékszemlélet, felelősségérzet,
attitűd és szokásrendszer fejlesztése.
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
ismeretek
Melyek a Kárpát-medence
Terepen végzett ökológiai
Földrajz: a Kárpátjellegzetes élőhelyei, életközösség vizsgálat során az életközösségek medence, hazánk
típusai és társulásai? Miként
állapotának leírására szolgáló
nagytájai, erózió,
védik élő természeti örökségünket adatok gyűjtése, elemzése. A
humusz.
nemzeti parkjaink?
fajismert bővítése a vizsgált
Vizes élőhelyek, fátlan
élőhelyek jellegzetesen magyar
Kémia: műtrágyák,
társulások, fás társulások, erdő
növényeivel és állataival.
növényvédőszerek,
típusok.
rovarölőszerek.
Tematikai egység

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

Helyi környezeti probléma
felismerése, adatgyűjtés,
cselekvési stratégia kialakítása.
A lokális és globális
megközelítési módok közötti
kapcsolat felismerése az
ökológiai rendszerek
tanulmányozása során.

Matematika:
grafikonok, mérés.
Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek: a Kárpátmedence történeti
ökológiája (fokos
gazdálkodás,
lecsapolás,
vízrendezés, szikesek,
erdőirtás és -telepítés,
nagyüzemi
gazdálkodás).
Magyar nyelv és
irodalom:
természetleírások.

hatása, a veszélyeztetés
lehetőségei.
Tartósan fenntartható
gazdálkodás és pusztító
beavatkozások példái. A
természetvédelem törvényi
szabályozása.
Helyi cselekvési lehetőségek,
civil szervezetek szerepe.
Társulás, biológiai sokféleség, természeti érték, vizes élőhely, fás társulás,
Kulcsfogalmak/
fátlan társulás, özönnövény, veszélyeztetettség, természetkárosítás,
fogalmak
természetvédelem.
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 jelentőségének
felismerése. A természetes élőhelyek típusainak, jellemzőinek lényegi
A fejlesztés várt ismerete, az egyes élőlénycsoportok környezeti igényével való
eredményei a két kapcsolatba hozása. Az állati viselkedésmódok céljának, formáinak és
évfolyamos
eredetének, az állati közösségekben meghatározó társas kapcsolatok
ciklus végén
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.
Tematikai egység
Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Sejtjeinkben élünk - A sejt

Órakeret
12 óra

A sejt felépítése, fontosabb sejtalkotók. Állati és növényi sejt
megkülönböztetése. Szövet fogalma, típusai.
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,
Milyen sajátos fizikai-, kémiai
jellemzői vannak a sejteknek?
A környezet fizikai hatásai és az
életlehetőségek közötti

Fejlesztési követelmények
Az élő állapot fizikai
feltételeinek, határainak
meghatározása. Rendszer és
környezet összefüggésének

Kapcsolódási pontok
Fizika: diffúzió,
ozmózis; hő,
hőmérséklet;
elektromágneses

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.
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.

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
szabályozottságának
felismerése, általánosítása az élő
állapotra.

Hogyan képesek a szervezet
sejtjei összehangolni a
működésüket?
A sejtmembrán jelforgalmi
funkciója. A kémiai
kommunikáció, anyagfelvétel és
-leadás módjai.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

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, 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

Biogén elem, enzim, kicsapódás, lebontó és felépítő anyagcsere,
sejtlégzés, erjedés, fotoszintézis, mitokondrium, zöld színtest.

12. évfolyam
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.
Órakeret
12 óra
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
Előzetes tudás
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.
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
A tematikai egység összefüggő magyarázatokban. A kémiai felépítés és a működés
nevelési-fejlesztési kapcsolatának értelmezése a csont és az izom vonatkozásában.
Állandóság és változás szemléleti alkalmazása az izomösszehúzódás,
céljai
az izommozgás és a mozgásképesség fejlődése esetében. A
rendszeres testmozgás élettani hatásának ismeretén alapuló tudatos
életmód iránti igény kialakítása, erősítése. Az egészség megőrzendő
értékként való tudatosítása. A testi és lelki egyensúly kapcsolatának,
együttes jelentőségének elfogadtatása.
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
ismeretek,
Milyen külsődleges, formai
Az emberi test szimmetria
Matematika:
jellegek figyelhetők meg az
viszonyainak bemutatása, a fő
Halmazok használata;
emberi testen?
testtájak megnevezése. Érvek
tulajdonságok
Szimmetria, testtájak és
gyűjtése a helyes testtartás
kiemelése,
arányok. A felegyenesedett
fontosságáról.
analizálása.
testtartás, gerincoszlop alakja,
Az emberi fajra jellemző testi
Szimmetria; forma,
tartáshibák.
sokféleség okainak vizsgálata
arányok
A testi jellegek eltérései,
példákon.
összehasonlítása,
átlagértékek és szélsőségek. Az
osztályokba sorolása,
emberi rasszok jellemző testi
A saját testtel kapcsolatos
rendezése különféle
jellegei.
ismeretek elmélyítése, képzetek tulajdonságok szerint.
Tematikai egység

Szépség, erő, ügyesség - Az emberi test

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
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

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.
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.

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:
mozgáskultúra,
prevenció,
életvezetés,
egészségfejlesztés;
a helyes testtartás;
gerincvédelem; a
fittség jellemzői.
Magyar nyelv és
irodalom: testbeszéd,
arcjáték.

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.
Bilaterális szimmetria, testkép, testtartás, rassz, rasszjelleg, normál
Kulcsfogalmak/
testsúly, túlsúly, elhízás, táplálkozási zavar, reflex, ízület, csontsűrűség,
fogalmak
izom, ín, szalag, bemelegítés, nyújtás, izomösszehúzódás, relaxáció.
Órakeret
10 óra
Tápanyagok, a tápcsatorna szakaszai, emésztés és felszívódás.
Élelmiszerminőség, a tudatos vásárlás szempontjai. Az egészséges
táplálkozás étrendi összefüggései. Testsúlyproblémák okai és
következményei.
Légutak, tüdő, légcsere és gázcsere. A sejtlégzés folyamata. A
Előzetes tudás
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.
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
A tematikai egység
keresztül a légzőrendszerre ható környezeti hatások felismerése,
nevelési-fejlesztési
megbetegedésekkel való kapcsolatának megértése. A levegőminőség
céljai
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,
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
ismeretek,
Mi történik az elfogyasztott
A tápcsatorna felépítése és a
Kémia: Aminosavak.
ételekkel a szervezetünkben?
benne végbemenő folyamatok
fehérjék szerkezete;
A tápcsatorna szakaszai. Az
élettani céljának, fő lépéseinek katalizátor.
emésztés fogalma,
értelmezése.
Reakcióhő; lipidek,
emésztőnedvek, a folyamat
A máj funkciójának elemzése.
szteroidok,
Tematikai egység

Szorgos szerveink - A szervezet anyagforgalma

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 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 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 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.

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, áramlások;
sűrűség; nyomás;
diffúzió, ozmózis;
elektromos áram.
Testnevelés és sport:
életvezetés,
egészségfejlesztés.
Földrajz: a Föld
légköre; alapgázok és
szennyezők.

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
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.

A vér összetételét, állapotát
jellemző fontosabb adatok
elemzése.
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).

Hogyan szabályozza a szervezet
a testfolyadékok összetételét,
mennyiségét?
A vese szervi felépítése, a
vesetestecske részei, működése.
A 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.
Tápanyag, élelmiszerminőség, étrend, energiatartalom, mennyiségi és
minőségi éhezés, túlsúly, elhízás, tápcsatorna, emésztőenzim, emésztés,
felszívódás, higiénia, allergia.
Kulcsfogalmak/ Légcsere, gázcsere, légút, léghólyag, légzési perctérfogat, vitálkapacitás,
hemoglobin, gége, hangszalag, allergia, asztma.
fogalmak
Belső környezet, folyadéktér, szabályozott állapot, vér, nyirok,
véralvadás, trombózis, artéria, véna, vérkör, kamra, pitvar, szívbillyentyű,
szívciklus, perctérfogat, vérnyomás, homeosztázis, újraélesztés.
Tematikai egység

Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Órakeret
6 óra
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.
Az immunrendszer szerepének, jelentőségének felismerése. A
saját/idegen megkülönböztetésen alapuló védelmi mechanizmus
megértése. Az autoimmun folyamatok értelmezése néhány
gyakoribb betegség (pl. allergia) példáján. A rákbetegségek és az
Védelmi vonalaink - Az immunrendszer és a bőr

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,
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
ismeretek
Hogyan győzi le szervezetünk a
Az immunrendszer területeinek, Kémia: fehérjék
fertőzéseket? Miért következhet
komponenseinek és
harmadlagos
be az átültetett szervek
működésének összefüggésbe
szerkezete; cukrok,
kilökődése?
hozása.
poliszacharidok,
A veleszületett immunitás
lipidek; zsírok,
fogalma, folyamata. Gyulladás.
Alapvető közegészségügyi és
kémhatás; mosó- és
A szerzett, specifikus immunitás járványtani ismeretek
tisztítószerek.
jellemzői. A nyiroksejtek típusai alkalmazása a mindennapi
és funkciói. Antigén és antitest
életvitelben. A védőoltások
Fizika: hő,
fogalma, reakciója.
indokoltságának elfogadása,
hőáramlás, párolgás;
hatékonyságuk biológiai
elektromágneses
Miért van szükség a
magyarázata.
sugárzások
védőoltásokra? Mi a
spektruma, UV
magyarázata a védőhatásuknak? A testi és lelki egészség közötti
sugárzás, dózis.
Kórokozó, fertőző és
összefüggés belátása, biológiai
megbetegítő képesség, helyi és
érvekkel való alátámasztása. A
Történelem,
világjárvány. Passzív és aktív
tartós stressz kezelésével
társadalmi és
immunizálás. Az immunizálás
összefüggő, egészségmegőrzést
állampolgári
közegészségügyi előnyei.
szolgáló életvitel jellemzőinek
ismeretek: középkori
Gyakoribb védőoltások.
összegyűjtése.
járványok.
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.
Milyen feladatokat lát el a
bőrünk? Mit jelez testünk
állapotából?
A bőr funkciói. A bőr rétegei,
szöveti felépítésük. Felépítés és

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.

Testnevelés és sport:
mozgáskultúra;
prevenció,
életvezetés,
egészségfejlesztés;
higiéniai ismeretek.

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.
Fertőzés, járvány, veleszületett immunitás, szerzett immunitás, antigén,
Kulcsfogalmak/ antigén felismerés, antitest, nyiroksejt, védőoltás, immunizálás; hám,
irha, bőralja, szőrtüsző, verejtékmirigy, faggyúmirigy, érző idegvégződés,
fogalmak
bőrallergia.
Egyensúly és alkalmazkodás - Az életműködések
Órakeret
szabályozása
12 óra
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.
Előzetes tudás
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 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 visszavezethető betegségek, gyakoribb kórképek
A tematikai egység
megismerése. Az idegi és hormonális szabályozás közötti kapcsolat
nevelési-fejlesztési
felismerése. Az agyi funkciók hierarchikus egymásra épülésének
céljai
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,
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
ismeretek,
Hogyan képes a szervezet
Az élő állapot értelmezése,
Kémia: lipidek,
szabályozni belső állapotát?
feltételeinek megfogalmazása.
szteroidok; peptidek;
Vezérlés és szabályozás
A szabályozottság
glükóz, glikogén; jód,
Tematikai egység

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.
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

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.
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

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.

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
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.

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.

Milyen idegrendszeri zavarok,
rendellenességek és
megbetegedések fordulhatnak
elő? Mit tehetünk megelőzésük
érdekében?
Idegrendszeri sérülések okai,
gyakoribb esetei és
következményei. Fejlődési
zavarok, rendellenességek,
fogyatékosság.
Vezérlés, szabályozás, negatív visszacsatolás, hormon, receptor, belső
elválasztású mirigy, szteroid, agyalapi mirigy-, pajzsmirigy-,
Kulcsfogalmak/ hasnyálmirigy-, mellékvesehormon, idegsejt, inger, ingerület, szinapszis,
gerincvelői reflex, szomatikus és vegetatív idegrendszer, szimpatikus és
fogalmak
paraszimpatikus működés, érzékelés, érzékszerv, nagyagy, kisagy,
agytörzs, agykéreg.
Vagyok, mint minden ember… - Az ember egyéni és Órakeret
társas viselkedése
4 óra
Az ember testi és szellemi fejlődésének szakaszai, főbb jellemzői.
Tanulástípusok. Az állatok társas viselkedése (agresszió,
ivadékgondozás). A személyiség összetevői, értelmi képességek,
Előzetes tudás
érzelmi adottságok. Szerepek a családban, a társadalomban. A
viselkedési normák és szabályok szerepe.
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
A tematikai egység időzítésének megértése. Az emberi agresszió és összetartozás
nevelési-fejlesztési jellemzőinek, okainak, befolyásolása módjainak megismerése. Az
emberfajták és kultúrák sajátosságainak és közös értékeinek
céljai
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,
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
ismeretek
Miben közösek az emberi
Az állati és emberi
Magyar nyelv és
csoportok az állatokéval és
kommunikáció formáinak
irodalom:
miben különbözünk tőlük?
összevetése.
Kommunikáció,
Az emberi csoportokra jellemző
Az állati és az emberi
metakommunikáció;
társas viszonyok: utánzás,
csoportokban uralkodó
az emberi
empátia, tartós kötődés,
kapcsolatok összehasonlítása,
kapcsolatok, az
Tematikai egység

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.

csoportosítása.
Bizonyítás, meggyőzés,
művészi hatás, manipuláció,
reklám, előítélet fölismerése.
A tanulási képességet,
hatékonyságot befolyásoló
tényezők alapján
következtetések levonása,
tanulási szokások tudatosítása,
alakítása.

agresszió,
segítőkészség,
befogadás és
kirekesztés irodalmi
példái; szerelem és
csalódás témái. Az
érvelés módjai.

Történelem,
Hogyan valósul meg az emberi
társadalmi és
viselkedésben a személyiség
állampolgári
értelmi és érzelmi kettőssége?
ismeretek: az
Hogyan tanulunk?
Az agressziót és gondoskodást
agresszor fogalmának
Az ember, mint megismerő lény.
kiváltó tényezők
történeti
Az érzelmek biológiai funkciói.
összehasonlítása állatoknál és
megközelítése;
Az állatok és az ember tanulási
embereknél.
történeti perek,
képessége. Tanulási típusok. A
előítéletek,
tanulás és a memória kapcsolata. Az egészség és betegség
propagandahadjáratok
A motiváció, az érzelmi
fogalmaira vonatkozó
példái.
viszonyulás jelentősége a
különböző szemléletű
tanulásban.
magyarázatok összevetése.
Etika: emberi
Mi ébreszti föl és mi gátolja az
Betegjogok, az alternatív
kapcsolatok;
emberi együttműködés és
gyógyászat lehetőségeinek és
befogadás,
agresszió formáit? Hogyan
kockázatainak értelmezése.
kirekesztés; agresszió.
befolyásolják a közösség
A kémiai és a viselkedési
elvárásai egyéni életünket és
függőségek közös
egészségünket?
jellegzetességeinek bemutatása.
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.
Kulcsfogalmak/ Kötődés, empátia, agresszió, csoportnorma, verbális/nem verbális
kommunikáció, stressz, deviancia, lelki egészség, megküzdés, függőség.
fogalmak

Órakeret
8 óra
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
Előzetes tudás
szerkezete és kémiai fölépítése. Vércsoport-antigének. A fehérjék
szerkezete. Katalízis. Az öröklődés törvényei (Mendel). A faj
fogalma
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.
A tematikai egység géntechnológia). A tudománytörténeti folyamatok értelmezése a
nevelési-fejlesztési modellek, az elképzelések, az egymást váltó, illetve az egymást
kiegészítő elméletek megszületéseként és háttérbe szorulásaként. A
céljai
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,
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
ismeretek
Mi magyarázza az öröklött
A megjelenés (fenotípus) és az
Kémia: cukrok,
tulajdonságok megjelenését vagy azt meghatározó biológiai
foszforsav,
eltűnését?
rendszer (genotípus)
kondenzáció; a
Gén és génváltozat fogalma.
megkülönböztetése, a
fehérjék fölépítése.
Mendel vizsgálati módszere,
változékonyság/változatosság
eredményei.
okainak elemzése.
Fizika:
Allélkölcsönhatások. Példa
Öröklött jelleg megjelenésének
elektromágneses és
emberi tulajdonságok
számszerű megadása.
radioaktív sugárzások
öröklődésére. Genetika betegség Minőségi és mennyiségi
típusai.
fogalma, példák egy génes
jellegek példáinak gyűjtése,
típusokra.
összehasonlítása.
Matematika:
A minőségi és mennyiségi
valószínűség.
tulajdonságok öröklődése. A
A genetikai meghatározottság és
beltenyésztés kockázata és
az életmód általi
Magyar nyelv és
lehetséges előnyei.
befolyásolhatóság felismerése,
irodalom: fejlődés,
összefüggésbe hozása.
öregedés és halál
Milyen mértékben
Az egészségért való személyes
témái az irodalomban;
befolyásolhatja a környezet vagy felelősség belátása.
példák az emberi élet
a nevelés az öröklött jellegek
értékére;
megnyilvánulását?
Az osztódások szerepének
tudományosTöbb gén által meghatározott
értelmezése a testi és ivarsejtek
fantasztikus
jellegek. A genetikai hajlam
létrejöttében és a genetikai
témakörök.
fogalma, néhány példája.
sokféleség fenntartásában.
Kockázati tényezők és gének
Etika: a tudományos
Tematikai egység

Az élet kódja - A biológiai információ és átörökítése

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
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.

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.

eredmények
alkalmazásával
kapcsolatos kérdések;
környezeti etika.

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.

Órakeret
4 óra
Biológiai sokféleség fogalma. Ivartalan és ivaros szaporodási formák
az állatvilágban. Az emberi szaporodással, szexualitással kapcsolatos
alapfogalmak, szervrendszerek és működések. Az emberi életkorok
Előzetes tudás
fő jellemzői, a testi és lelki fejlődés lényegi lépései. Genetika:
mitózis és meiózis, nemi kromoszómák. Élettan: hormonok
hatásmechanizmusa, visszacsatolások.
Az adott életkor jellemzőinek értelmezése. A pályaválasztást
elősegítő önismeret fejlesztése. A születés előtti és utáni teljes emberi
A tematikai egység életút szakaszainak ismerete, értékeinek belátása. A nemi élettel
nevelési-fejlesztési kapcsolatos személyes felelősség felismerése, alapvető morális és
egészségügyi szabályok betartása mellett szóló érvek bemutatása.
céljai
Érvelés a tudatos családtervezés, a várandós anya felelősségteljes
életmódja mellett.
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
ismeretek
Mi magyarázza az ivaros úton
Az ivartalan és az ivaros
Földrajz: a
létrejött utódok sokféleségét?
szaporodás előnyeinek és
kontinensek
Ivaros és ivartalan
hátrányainak összevetése.
jellegzetes élővilága.
szaporodásformák az
Az ivarsejtek összehasonlítása.
élővilágban. Növények ivartalan A ciklikus működések
Történelem,
szaporítása. Klónozás.
megértése.
társadalmi és
Ivarsejtek, megtermékenyítési
A családtervezés lehetőségeivel állampolgári
módok a növény és állatvilágban kapcsolatos tájékozottság
ismeretek: a nemi
(néhány példa).
megszerzése.
különbségeket
kiemelő, ill. az azokat
Mi a jelentősége a biológiai
A biológiai sokféleségnek az
elfedő szokások,
sokféleségnek?
élet általános értelmezéséhez
öltözetek.
A genetikai sokféleség
való kapcsolása.
jellemzése (allélszám) és
Magyar nyelv és
biológiai szerepe (nemesítés, az
Biológia ismeretekre alapozott, irodalom: szerelem és
alkalmazkodás lehetősége).
erkölcsi, etikai szempontú érvek szexualitás, család és
gyűjtése a tudatos
a születés, az abortusz
Mi okozza a férfi és nő
családtervezéssel kapcsolatban. traumájának irodalmi
biológiailag eltérő jellemzőit?
feldolgozása;
Kromoszomális, elődleges és
a gyermekkor és
másodlagos nemi jellegek.
serdülés mint
A férfi és női ivarsejtek,
irodalmi téma.
ivarszervek felépítése,
működése. A menstruációs ciklus
Etika: kapcsolatok,
hormonális szabályozása.
felelősségvállalás, az
Fogamzás és fogamzásgátlás,
élet tisztelete.
családtervezés.
Tematikai egység

Új kezdetek - Szaporodás, szexualitás

A megtermékenyülés, a méhen
belüli élet fő jellemzői.
A magzati élet védelme.
Születés. A születés utáni élet fő
szakaszainak biológiai jellemzői.
Ivartalan és ivaros szaporodás, klónozás, tüsző, sárgatest, tüszőserkentő
Kulcsfogalmak/ és tüszőhormon (ösztrogén), sárgatest serkentő és sárgatest-hormon
(progeszteron), hím nemi hormon (tesztoszteron), ovuláció, menstruáció,
fogalmak
megtermékenyülés, beágyazódás, magzat, méhlepény.
Órakeret
4 óra
Élőlények és élőlénycsoportok alkalmazkodása környezetükhöz.
Az alkalmazkodások evolúciós értelmezése. A fejlődés jellemzői az
Előzetes tudás
egyéni életben.
Az evolúció egyirányú folyamatként való értelmezése, a fajok
A tematikai egység megőrzésének fontosságára való figyelem felhívása. Az élővilág
evolúciójáról alkotott elképzelések értelmezése az egymást váltó,
nevelési-fejlesztési
illetve az egymást kiegészítő elméletek megszületéseként és háttérbe
céljai
szorulásaként.
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
ismeretek
Hogyan alkalmazkodnak az
Az evolúciós gondolat
Fizika: kozmológia.
élőlénycsoportok a változó
változásának értelmezése. Az
körülményekhez? Hogyan
evolúciós rendszerek általános
Történelem,
befolyásolható ez a folyamat?
leírása. Populációgenetikai
társadalmi és
Az evolúció darwini leírása. A
folyamatok példáinak elemzése. állampolgári
neodarwinista szemlélet lényege.
ismeretek: A szelekció
A populációgenetikai modell.
Az evolúció közvetlen és
szerepe a növény- és
Szelekció típusok. A genetikai
közvetett bizonyítékainak
állatnemesítésben.
változatosságot növelő és
összehasonlítása.
Ásatások, restaurálás,
csökkentő tényezők.
Biokémiai törzsfa értelmezése.
kormeghatározás.
A módszerek korlátainak,
Népek és nyelvek
feltételeinek elemzése.
rokonságának
kérdése.
Minek alapján következtethetünk Érvek és ellenérvek
Járványok
a jelenből a múltra és mi
összevetése. Információforrások történelemformáló
jelezhető előre a jövőből?
kritikus felhasználása.
szerepe.
A fosszíliák értelmezése: az
egykori élőlények
Művészetek,
rekonstrukciója, azaz a lelet
informatika: példák a
kora.
technikai evolúcióra,
Biokémiai törzsfa.
stílusok, divatok,
Rezisztens kórokozók, gyomok
szokások, rítusok,
megjelenése és terjedése.
nyelvek stb.
Fajok, csoportok kihalásának
átalakulásaira.
lehetséges okai.
Mikor és hogyan
befolyásolhatják kis változások
Tematikai egység

Kibontakozás - Biológiai evolúció

(pl. egyéni döntések) a jövőt
meghatározó folyamatokat?
Vitatott kérdések (irányultság,
önszerveződés, emberi
evolúció).
A Gaia-elmélet lényege.
Kulcsfogalmak/ Kibontakozás (evolúció), kiválogatódás (szelekció), kövület (fosszília),
korreláció, törzsfa.
fogalmak
Tematikai egység

Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Jövőnk a tét - Gazdálkodás és fenntarthatóság

Órakeret
4 óra

Ökológia: életközösségek, populációs kölcsönhatások,
talajképződés.
Genetikai sokféleség. A természetföldrajzi környezet és az élővilág
összefüggései. Az éghajlati övek jellegzetes élővilága,
életközösségei (biomok). Élőhelyek pusztulásának okai.
Összetett technológiai, társadalmi és ökológiai rendszerek elemzése.
Lokális és globális szintű gondolkodásmód fejlesztése. Evolúciós
magyarázat keresése biológiai és ezzel összefüggő fizikai, földrajzi,
történelmi tényekre. Az ember szerepének kritikus vizsgálata.
A környezeti kár, az ipari és természeti-időjárási katasztrófák
okainak elemzése, elkerülésük lehetőségeinek bemutatása. Egészségés 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
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 társadalmiszemléleti 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,

Fejlesztési követelmények
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.

Kapcsolódási pontok
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

csökkentésének lehetőségei. A
természeti értékek védelmének
lehetőségei.

elemzése.
Magyar nyelv és
irodalom: ember és
természet
viszonyának
megfogalmazásai.

Milyen hatásokat okoz a
természetes életközösségekben az
emberi tevékenység? Mit lehet
tenni a veszélyek csökkentéséért,
a károk mérsékléséért?
Földrajz: A település,
A természetes vagy
az infrastruktúra
természetközeli
elemei; a gazdaság
életközösség/állapot értelmezése,
területei; a
helyi példái. Az emberi
mezőgazdaság
tevékenység hatásaira utaló
technológiái.
változások. Az életközösség
változásának követésére alkalmas
Etika: környezeti
állapotjelzők, indikátorok, a
etika kérdései.
megfigyelés és mérés lehetőségei.
Fenntarthatóság, biológiai sokféleség, ökológiai lábnyom,
Kulcsfogalmak/
indikátorszervezet, erózió, kibocsátás, határérték, környezeti terhelés,
fogalmak
degradáció.

A fejlesztés várt
eredményei a
két évfolyamos
ciklus végén

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.

Tananyag szerkezet
11. évfolyam:
Tananyag
Láthatatlan élővilág – Mikrobák
A Zöld Birodalom – A növények világa
Akik benépesítik a Földet – Az állatok
Kapcsolatok az élők és élettelenek között – Élőlények és
környezetük
Érthetjük őket? – Az állatok viselkedése
Másfélmillió lépés Magyarországon… - A Kárpát-medence
élővilága
Sejtjeinkben élünk – A sejt
Összesen

óraszám
8 óra
12 óra
12 óra
10 óra
8 óra
10 óra
10 óra
72 óra

12. évfolyam
Tananyag
Szépség, erő, ügyesség – Az emberi test
Szorgos szerveink – A szervezet anyagforgalma
Védelmi vonalaink – Az immunrendszer és a bőr
Egyensúly és alkalmazkodás – Az életműködések szabályozása
Vagyok, mint minden ember – Az ember egyéni és társas
viselkedése
Az élet kódja – A biológiai információ és átörökítése
Új kezdetek – Szaporodás, szexualitás
Kibontakozás – Biológiai evolúció
Jövőnk a tét – Gazdálkodás és fenntarthatóság
Összesen

óraszám
12 óra
10 óra
6 óra
12 óra
4 óra
8 óra
4 óra
4 óra
4 óra
64 óra

FÖLDRAJZ
Fakultáció
Szakközépiskolai tanterv adaptálása
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.
11–12. évfolyam
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 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.
11. évfolyam
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

A Föld kozmikus környezete

Órakeret
7+1 óra

A Föld mint égitest jellemzői. A Föld mozgásai és azok
következményei (napszakok, évszakok váltakozása, időszámítás).
Alapvető tájékozottság a térbeli és az időbeli nagyságrendekben.
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.
A tematikai egység
Az elvont gondolkodás fejlesztése az egyedi és közös jellemzők
nevelési-fejlesztési
felismertetésével a Föld és kőbolygó szomszédainak példáján. A
céljai
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
megvilágítása az asztrológia (csillagjóslás) példáján.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A csillagászati ismeretek fejlődése.
Történelem,
A geo- és a heliocentrikus világkép, a bolygómozgás társadalmi és
törvényszerűségei.
állampolgári
A csillagképek látszólagosságának megértése, néhány ismertebb ismeretek: az ó- és a
csillagkép mitológiai eredettörténetének ismerete.
középkor tudományos
A Világegyetem.
gondolkodása.
A Világegyetem (Univerzum), a Tejútrendszer (Galaxis) és a
Naprendszer kapcsolata és méretei.
Magyar nyelv és
A Világegyetem keletkezésével kapcsolatos legfontosabb elméletek irodalom: mitológia.
bemutatása. A csillagfejlődés áttekintése.
A Naprendszeren kívüli bolygók (exobolygók) kutatásának új Fizika: a
eredményei.
bolygómozgás
A Naprendszer tagjai, felépítésének törvényszerűségei, az égitestek törvényei, a
Előzetes tudás

osztályozása.
A Nap mint csillag szerkezete, jellemző folyamatainak bemutatása.
A naptevékenység földi hatásai példák alapján.
A Föld-típusú (kőzet-) és a Jupiter-típusú (gáz-) bolygók
jellemzőinek összehasonlítása, a törpebolygó mint égitesttípus
magyarázata, kisbolygók, üstökösök, meteorok, meteoritok
jellemzése.
Az űrkutatás szerepe a Naprendszer megismerésében.
Az űrkutatás legfontosabb mérföldköveinek és eszközeinek,
űrkutatás magyar vonatkozású eredményeinek megismerése.
A műholdak gyakorlati jelentőségének példái.
A Föld mint égitest.
A tengely körüli forgás és Nap körüli keringés következményeinek
összekapcsolása az ember életére gyakorolt hatásokkal.
A periodikusan ismétlődő jelenségek és az időszámítás
összekapcsolása, a helyi és a zónaidő megkülönböztetése, gyakorlat
jelentőségük belátása, alkalmazása egyszerű számítások során.
A Vénusz, a Mars és a Föld felszíni és légköri folyamatainak
összehasonlítása.
A Hold.
Jellemzése; mozgásai földi hatásainak, a holdfázisok és a
fogyatkozások kialakulásának magyarázata.
a holdkutatás eredményeinek bemutatása internetről gyűjtött
információk alapján.

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.

Világegyetem, Tejútrendszer, Naprendszer, csillagászati egység,
Kulcsfogalmak/ kőzetbolygó (Föld-típusú bolygó), gázbolygó (Jupiter-típusú bolygó),
fogalmak
tengely körüli forgás, keringés, földrajzi koordinátarendszer, helyi és
zónaidő, holdfázis, nap- és holdfogyatkozás, űrállomás.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

A földi tér ábrázolása

Órakeret
6+1 óra

A térkép és a földgömb fogalma, ábrázolása és méretaránya. Szemléleti
térképolvasás.
Előzetes tudás
A földrajzi fokhálózat elemeinek használata, tájékozódás a fokhálózat
segítségével.
A logikai térképolvasás képességének kialakítása; gyakorlottság
kialakítása különböző típusú térképek információforrásként való
A tematikai egység
használatában (közölt információk felismerése, értelmezése,
nevelési-fejlesztési
felhasználása).
céljai
A modern technikai rendszerek szerepének bemutatása a Föld
megismerésében és gyakorlati célok megvalósításában.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok
A térkép
Matematika:
A térképkészítés fejlődése, a modern térképkészítés elvei.
arányszámítás,
A földrajzi fokhálózat értelmezése és használata; a vetület fogalma, a mértékegységek.
legelterjedtebb vetülettípusok és jellemzőik összehasonlítása,
alkalmazhatóságuk korlátai.
Informatika: adat,
A térképek csoportosítása méretarány és tartalom alapján; a információ, adatbázis,
domborzat háromdimenziós ábrázolásának lehetőségei.
digitális
Térképvázlatok és egyszerű keresztmetszeti ábrák készítése.
információforrások
használata,
Tájékozódás a térképen és a térképpel
informatikai eszközök
Távolság- és magasságmeghatározási és a méretarányhoz kapcsolódó használata.
számítási feladatok megoldása különböző méretarányú térképeken.
Tájékozódási, számítási feladatok megoldása a fokhálózat Fizika:
használatával.
elektromágneses
A terepi tájékozódás eszközei és gyakorlata, a térképi ismeretek sugárzás, űrkutatás,
alkalmazása mindennapi tájékozódási helyzetekben.
mesterséges égitestek.
Távérzékelés és térinformatika
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).
Vetület, vetülettípus, jelrendszer, topográfiai és tematikus térkép, kis-,
Kulcsfogalmak/ közepes- és nagy méretarányú térkép, abszolút és relatív magasság,
fogalmak
szintvonal, helymeghatározás, távérzékelés.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
13+1 óra
A Föld alakja, felépítésének egyszerű modellje. A szárazföldek és az
óceánok elhelyezkedése. Elemi tájékozottság a földtörténet időrendjéről.
Előzetes tudás
Az alapvető domborzati és felszínformák felismerése, jellemzőik
ismerete. A leggyakoribb hazai üledékes és vulkáni kőzetek.
A kőzetbolygó mint összetett, törvényszerűségek alapján változó
rendszer bemutatása. Az oksági gondolkodás erősítése anyagok
különböző körülmények közötti eltérő fizikai viselkedésének
bemutatásával.
A tematikai egység
Helyes időképzet kialakítása időnagyságrendek összevetése, az
nevelési-fejlesztési
események sorrendiségének felismerése révén.
céljai
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
A Föld mint kőzetbolygó szerkezete és folyamatai

tanultakat felhasználni képes, megalapozott érvelés iránti igény
kialakulásához.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
A kőzetbolygó gömbhéjainak szerkezete és ásványtani összetétele.
A belső gömbhéjak fizikai jellemzői; a tulajdonságok változásában
megfigyelhető törvényszerűségek megfogalmazása.
Az egyes gömbhéjak fő geokémiai és ásványtani jellemzői.
A kőzetlemezek és mozgásaik következményei.
A kontinentális és az óceáni kőzetlemezek felépítésének és
legfontosabb tulajdonságainak összehasonlítása.
A közeledő, a távolodó és az elcsúszó kőzetlemez-szegélyek jellemző
folyamatainak és következményeinek leírása konkrét példák alapján;
folyamatábrák elemzése és készítése.
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 felszín alatti és a felszíni magmatizmus jellemzőinek bemutatása; a
vulkánosság típusai, összefüggésük a kőzetlemez-szegélytípusokkal;
magyarázó ábrák elemzése. Az ütköző kőzetlemez-szegélyek mentén
lejátszódó folyamatok összehasonlítása. Mélytengeri árok, peremi
medence,
ülédékfelhalmozódás,
szigetív,
hegységképződés
(orogenezis).
A geológiai (belső) és a földrajzi (külső) erők felszínformáló
munkájának kapcsolata, szerepük bemutatása kontinentális és óceáni
példák alapján.

Kapcsolódási pontok
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,
nyomás, hőmérséklet,
erőhatások, szilárd
testek fizikai
változásai,
hullámterjedés.

Magyar nyelv és
irodalom:
szövegelemek
Ásványkincsek
időrendjének
A legfontosabb kőzetalkotó ásványok felismerése, elkülönítése; a felismerése.
kőzetek csoportosítása, az egyes kőzetcsoportokhoz tartozó főbb
kőzettípusok jellemzése; kőzetvizsgálat, kőzetfelismerés.
Etika: az
A kőzetek hasznosításának bemutatása példák alapján: közvetlen (pl. erőforrásokkal való
terméskő) és átalakítást követő használat (pl. cement, cserép).
etikus gazdálkodás,
Ércek és más hasznosítható ásványegyüttesek: példák gyakori egyéni és társadalmi
ércásványokra, felismerésük, elkülönítésük; magmás és üledékes érdek.
ércképződés; az ércek gazdasági hasznosításának bemutatása példák
alapján.
Informatika: digitális
Fosszilis energiahordozók: a kőszén és a szénhidrogének információforrások
keletkezésének folyamata, gazdasági jelentőségük változása.
használata,
A bányászatból, a szilárd földfelszín megbontásából eredő környezeti informatikai eszközök
problémák.
használata.
A nagy tömegű kőzetátalakítás (pl. cementgyártás) és a
fenntarthatóság kapcsolatának szemléltetése; az építkezés,
ércbányászat, fosszilis energiahordozók kitermelésének és
felhasználásnak környezeti következményei információgyűjtés és
feldolgozás alapján.
A károkozás mérséklésének lehetőségei, a rekultiváció bemutatása
példákban.

A talaj
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.
Földtörténet
A kormeghatározás módszerei, a módszerek szerepének
összehasonlítása.
A földtörténeti időskála elemzése; eon, idő, időszak, kor időegységek
rendszere.
A Föld belső és felszíni fejlődésének legfontosabb eseményei, azok
nyomai bolygónkon; az élet elterjedésének legfontosabb lépcsői, az
élet visszahatása a földrajzi, és ezen keresztül a geológiai
folyamatokra, a környezet változásának mérföldkövei; konkrét
példák megnevezése, területi előfordulásuk bemutatása.
Geoszféra, földköpeny, asztenoszféra, geotermikus gradiens, kőzetlemezmozgás, hegységképződés, földrengés, vulkanizmus, szerkezeti mozgás;
Kulcsfogalmak/ kőzetalkotó ásvány, magmás, üledékes és átalakult kőzet, ércásvány,
fogalmak
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

Órakeret
11+1 óra
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
Előzetes tudás
övezetesség kialakulásának okai, az egyes éghajlatok előfordulásának
területi példái. Éghajlati diagram.
Az oksági gondolkodás fejlesztése a légköri folyamatokat alakító
tényezők közötti kölcsönhatások alapján. A légkör mint rendszer
A tematikai egység folyamatainak a Föld egészére gyakorolt hatásának bemutatása. Igény és
nevelési-fejlesztési képesség kialakítása a tevékeny, felelős környezeti magatartásra az
emberi tevékenység légköri folyamatokra gyakorolt hatásainak
céljai
bemutatásával, a személyes felelősség és cselekvés szükségességének
felismertetésével. A lokális és a globális kapcsolatának beláttatása a
A légkör földrajza

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
A légkör anyagai és szerkezete
 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.

A levegő felmelegedése
 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.

A felhő- és csapadékképződés
A felhő- és csapadékképződés feltételei, összefüggései, a folyamat
bemutatása.
A levegő nedvességtartalmához és a csapadékképződéshez
kapcsolódó számítási feladatok megoldása.
A talaj menti és a hulló csapadékok típusainak jellemzése, a
csapadék gazdasági jelentőségének ismertetése példákkal.
A levegő mozgása
A légnyomás változásában szerepet játszó tényezők megnevezése; a
légnyomás és a szél kialakulásának összefüggései.
A nagy földi légkörzés rendszerének bemutatása; a szélrendszerek
jellemzése.
A monszun szélrendszer kialakulásában szerepet játszó tényezők
bemutatása, a mérséklet és a forró övezeti monszun
összehasonlítása; a jellegzetes helyi szelek és a mindennapi életre
gyakorolt hatásuk bemutatása példák alapján.
A ciklon és az anticiklon összehasonlítása, az időjárás alakításában
betöltött szerepük igazolása.

Kapcsolódási pontok
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
használata,
informatikai eszközök
használata.

Időjárás, időjárási frontok
Az időjárás és a mindennapi élet kapcsolatának bemutatása. Etika: az egyéni
Szöveges és képi időjárás-előrejelzés értelmezése; következtetés felelősség felismerése,
felelős viselkedés.
levonása időjárási adatokból.
A hideg és a meleg front összehasonlítása, jellemző folyamataik
bemutatása, példák a mindennapi életet befolyásoló szerepükre.
Felkészülés az időjárás okozta veszélyhelyzetekre, a helyes és
másokért is felelős magatartás kialakítása.
A szél és a csapadék felszínformáló tevékenysége
A felszínformáló tevékenységet befolyásoló tényezők összegyűjtése;
a pusztító és építő tevékenység által létrehozott jellemzői formák

felismerése.
A szél és a csapadék felszínformáló tevékenységének gazdasági
következményei.
A légszennyezés következményei
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.
Állandó, változó és erősen változó gáz; troposzféra, sztratoszféra;
üvegházhatás, a hőmérséklet napi és éves járása, izoterma, izobár,
Kulcsfogalmak/ hőmérsékleti egyenlítő, főnszél, harmatpont, relatív páratartalom,
felhőtípusok, talaj menti csapadék, hulló csapadék; időjárás- előrejelzés,
fogalmak
kibocsátás, szállítás, leülepedés, ózonréteg ritkulása (elvékonyodása),
globális felmelegedés, savas csapadék, a szél pusztító és építő munkája,
erózió.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
11+1 óra
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
Előzetes tudás
legjelentősebb folyói, tavai. Talajvíz, hévíz fogalma, hazai
előfordulásuk példái. Vízszennyezés.
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
A tematikai egység
felismertetése, a felelős környezeti magatartás iránti igény kialakítása.
nevelési-fejlesztési
A környezeti szemlélet fejlesztése a lokális károsító folyamatok
céljai
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.
A vízburok földrajza

Ismeretek/fejlesztési követelmények
A vízburok tulajdonságai és mozgásai
A vízburok tagolódása, 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
bemutatása. A tengervíz sótartalmát befolyásoló tényezők földrajzi
összefüggéseinek értelmezése.
A hullámzás kialakulása és jellemzői, kapcsolata a parttípusokkal.
A tengeráramlást kialakító tényezők összefüggéseinek bemutatása; a

Kapcsolódási pontok
Kémia: víz, oldatok,
oldódás, szénsav,
nitrátok.
Fizika: nyomás,
áramlások,
tömegvonzás, energia.
Biológia-egészségtan:

hideg és a meleg tengeráramlások példái; a tengeráramlás éghajlat- eutrofizáció, vízi
módosító szerepének bemutatása példákban. A tengerjárást kialakító életközösségek.
tényezők összefüggései, a jelenség kapcsolata a torkolattípusokkal.
Informatika: digitális
A felszín alatti vizek
információforrások
A felszín alatti vizek típusai, kialakulásuk folyamatának, használata,
összefüggéseinek bemutatása.
informatikai eszközök
Az egyes víztípusok jellemzése, gazdasági jelentőségük használata.
megismertetése példák alapján; veszélyeztetettségük okainak és
következményeinek feltárása.
Etika: az
erőforrásokkal való
A felszíni vizek
etikus gazdálkodás,
A vízgyűjtő terület, a vízállás, a vízjárás és a vízhozam egyéni és társadalmi
összefüggéseinek felismerése.
érdek, az egyéni
A tómedencék kialakulásának típusai példák alapján; a tavak felelősség felismerése,
pusztulásához vezető folyamatok, illetve azok összefüggéseinek önkéntes segítőmunka.
bemutatása.
A víz és a jég felszínformáló munkája
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.
A belföldi és a magashegységi jég felszínformáló munkájának
összevetése, jellemzése.
Jellemző felszínformák felismerése képeken, következtetés
kialakulási folyamatra.
A karsztosodás
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.
A vízburok mint gazdasági erőforrás
A vízgazdálkodás feladatainak értelmezése; az ár- és belvízvédelem
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.
A vízburok környezeti problémái
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
való takarékosság lehetőségeinek megismerése információgyűjtés és
feldolgozás alapján.
Világtenger, beltenger, peremtenger, fajhő, talajvíz, belvíz, rétegvíz, hévíz,
Kulcsfogalmak/ vízrendszer, fertő, mocsár, láp, eutrofizáció, lefolyástalan terület, épülő
tengerpart, pusztuló tengerpart, szakaszjelleg, gleccser, moréna,
fogalmak
karsztjelenség, karsztforma.
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,
Topográfiai
Genfi-tó, Gyilkos-tó, Odera, Olt, Szent Anna-tó, Vág, Visztula, Bodrog,
ismeretek
Hernád, Mura, Szamos, Száva, szegedi Fehér-tó, Szelidi-tó. Golf-, Északatlanti-, Labrador-, Humboldt-, Oja-shio-, Kuro-shio-áramlás.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
12+1 óra
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
Előzetes tudás
tényezők szerepe. Éghajlati diagram olvasása. Az éghajlati övezetesség
okai. A földrajzi övezetek egyedi jellemzői, az övezetekhez kötődő
tipikus tájak.
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
A tematikai
összefüggések felismertetésével.
egység nevelésiA rendszerszemlélet fejlesztése a földrajzi övezetesség elemeinek
fejlesztési céljai
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
Kapcsolódási pontok
A szoláris és a valódi éghajlati övezetesség
Fizika: meteorológiai
A szoláris éghajlati övezetesség kialakulása törvényszerűségeinek, a jelenségek fizikai
valódi éghajlati övezetességgel való kapcsolatának, az övezetességet alapjai.
kialakító és módosító tényezők szerepének értelmezése,
összefüggéseinek feltárása.
Matematika: modellek
Az övezetesség rendszerének megerősítése; az éghajlati és a földrajzi és diagramok
övezetesség közötti különbség indoklása.
megértése,
A talajtípusok övezetes elrendeződésének bemutatása, az egyes adatleolvasás.
övezetekhez kapcsolódó meghatározó zonális talajtípusok jellemzése.
Biológia-egészségtan:
A forró, a mérsékelt és a hideg földrajzi övezet
életfeltételek,
Az övezetek kialakulása, elrendeződése, az ebben rejlő életközösségek,
törvényszerűségek és összefüggések feltárása; az övezetek biomok, ökológiai
tagolódásának
törvényszerűségei.
Az
éghajlati
jellemzők kapcsolatrendszerek,
A földrajzi övezetesség

változásában megfigyelhető törvényszerűségek feltárása, más
elemekkel való összefüggéseinek bemutatása.
A természetföldrajzi adottságok és az életmód, illetve gazdálkodás
kapcsolatának bemutatása; az összefüggések, ok-okozati kapcsolatok
feltárása.
Övezeteket veszélyeztető környezeti problémák és következményeik
bemutatása.
A függőleges övezetesség
A kialakulás összefüggéseinek, törvényszerűségeinek bizonyítása.
A függőleges övezetességben megnyilvánuló területi különbségek
bemutatása példák alapján.

talaj, az élővilág
rendszerezése.
Magyar nyelv és
irodalom:
szövegegységek
közötti tartalmi
különbségek
felismerése.
Etika: más kultúrák
iránti érdeklődés.

Kulcsfogalmak/ Szoláris és valódi éghajlati övezetesség, földrajzi övezetesség, övezet, öv,
terület, vidék; zonális talaj, természetes élővilág, függőleges övezetesség,
fogalmak
erdőhatár, hóhatár.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Társadalmi folyamatok a 21. század elején

Órakeret
6 óra

A hazai településtípusok legfontosabb jellemzői, a különböző
településtípusokon élők jellemző tevékenységei. Települések és
Előzetes tudás
szerepköreik konkrét példái. Az egyes kontinensek, kontinensrészek,
országok népességének jellemzői, meghatározó jelentőségű települései.
Az eltérő kultúrák értékeinek felismertetése, a kultúrák közötti
párbeszéd fontosságának, a vallás kultúraformáló szerepének
megértetése.
Érdeklődés és nyitottság kialakítása más vallások, kultúrák értékeinek
A tematikai egység
megismerése iránt.
nevelési-fejlesztési
Az idegen nyelvtudás fontosságának belátása.
céljai
Bolygónk különböző térségeiben lejátszódó urbanizálódás eltérő
vonásainak felismerése, a társadalmi-gazdasági fejlődéssel való
összefüggésének belátása. A témához kapcsolódó médiahírek kritikus
értelmezése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Demográfiai folyamatok a 21. század elején
Történelem,
A népességszám-változás időbeli és területi különbségeinek, okainak társadalmi és
feltárása, következményeinek megfogalmazása; a fiatal és az öregedő állampolgári
társadalmak jellemzőinek összevetése, következtés társadalmi ismeretek: demográfiai
folyamatokra, problémákra.
folyamatok; vallás,
A népesség térbeli eloszlását befolyásoló tényezők megismerése, nemzetiség, a városok
példák megnevezése ritkán és sűrűn lakott területekre.
kialakulása,
A népesség gazdasági aktivitás szerinti jellemzői (keresők, urbanizáció jellemzői.
eltartottak).
A demográfiai folyamatokhoz kapcsolódó egyszerű számítási Biológia-egészségtan:
feladatok megoldása, következtetések levonása az eredmények emberfajták.
alapján.
Napjaink migrációs folyamatainak megismerése, konkrét példáinak Matematika: logikus
bemutatása (pl. hírek, nyomtatott és digitális információforrások gondolkodás,
alapján), az okok feltárása.
matematikai
eszközhasználat.
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 társadalmigazdasági folyamatokban betöltött szerepének megismerése példák
alapján.

Idegen nyelvek: a
nyelvtanulás
fontossága
(motiváció).
Informatika: digitális
információforrások
használata,
informatikai eszközök
használata.

Településtípusok – urbanizáció
A települések csoportosítása különböző szempontok alapján
példákkal.
Etika: a vallás szerepe,
A falu és a város fejlődésének, szerepének, jellemzőinek más kultúrák
összehasonlítása, példák különböző szerepkört betöltő településekre a értékeinek elismerése.
szerepkörök átalakulására.
Az egyes településtípusokon élők életkörülményének, az
életmódjának összevetése; a tanya és a farm összehasonlítása.
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.
Nagyrassz, természetes szaporodás és fogyás, a népesedési folyamat
szakaszai, népességrobbanás, korfa, fiatalodó társadalom, öregedő
Kulcsfogalmak/
társadalom, születéskor várható élettartam, népsűrűség, világnyelv,
fogalmak
világvallás, aktív és inaktív népesség, munkanélküliség, vendégmunkás;
tanya, farm, falu, város, városszerkezet, agglomeráció.
Topográfiai
Nyugat-európai, észak-amerikai és kelet-ázsiai népességtömörülés, a
ismeretek
világvallások központjai.
12. évfolyam
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

A világgazdaság jellemző folyamatai

Órakeret
12 óra

Alapvető gazdasági fogalmak: gazdaság, ipar, mezőgazdaság,
szolgáltatás bevétel, kiadás adósság. A család mint a legkisebb
gazdasági közösség működése. A világ meghatározó jelentőségű
Előzetes tudás
országainak alapvető gazdasági jellemzői. Magyarország gazdaságának
fő vonásai
A globalizáció fogalmának megértetése, a jellemzők, a mozgatórugók, a
folyamat ellentmondásainak felismertetése.
A pénzvilág alapvető folyamatainak megértetése,
intézményrendszerének megismertetése, az ismeretek mindennapi
A tematikai egység
pénzügyi helyzetekben való alkalmazási képességének kialakítása. A
nevelési-fejlesztési
hitelfelvétel esetleges veszélyeinek beláttatása.
céljai
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
Nemzetgazdaságok és a világgazdaság
A nemzetgazdaságok átalakuló szerepének megértése, az állam
piacgazdaságban betöltött szerepének megismerése.
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 országpéldákon. A gazdasági és a
foglalkozási szerkezet kapcsolatának felismerése, a foglalkozási
átrétegződés bemutatása példák alapján.

Kapcsolódási
pontok
Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek: az eltérő
gazdasági fejlettség
történelmi alapjai,
Európa a 20. század
második felében,
gazdaságtörténet.
Matematika:
statisztikai adatok
értelmezése,
kamatszámítás.

Etika: a pénz
Integrációs folyamatok
szerepe a
 Az együttműködések kialakulásában szerepet játszó tényezők értékelése; mindennapi
az integrációk fejlődési szintjeinek összehasonlítása, az együttműködés életben.
előnyeinek feltárása.
Informatika:
 A legfontosabb nemzetközi integrációk jellemzése.
digitális

információforrások
A globalizáció
A globalizáció értelmezése, feltételei, jellemzése; a transznacionális használata,
vállalatok (TNC) működésének, a termelésszervezés sajátosságainak informatikai
bemutatása vállalatpéldákon; a globalizáció és a TNC-k kapcsolatának eszközök
használata.
felismerése.
A globalizáció következményeinek, mindennapi életünkre gyakorolt Technika, életvitel
és gyakorlat: a
hatásának bemutatása.
családi
gazdálkodás, a
A monetáris világ
A működőtőke és a pénztőke áramlásának jellemzői; a mindennapok jövedelem,
pénzügyi folyamatai, a pénzügyi szolgáltatások megismerése hitelfelvétel.
(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.

Gazdasági szerkezet, GDP, GNI, piacgazdaság, költségvetés, integráció,
Kulcsfogalmak/
területi fejlettségi különbség, K+F, globalizáció, pénztőke, működőtőke,
fogalmak
adósságválság, Nemzetközi Valutaalap (IMF), Világbank, WTO, OECD.
Topográfiai
A világ meghatározó jelentőségű tőzsdéinek helyszínei.
ismeretek
Magyarország – helyünk a Kárpát-medencében és
Órakeret
Európában
14 óra
Magyarország és a Kárpát-medence természetföldrajzi jellemzői.
Magyarország társadalmi-gazdasági jellemzői, területi sajátosságainak
Előzetes tudás
vonásai, értékei és problémái.
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.
A kreatív, vállalkozó szemléletű gondolkodás megalapozása az egyén, a
A tematikai egység helyi és a regionális közösségek gazdaságfejlődésében betöltött
nevelési-fejlesztési szerepének, lehetőségeinek felismertetésével.
Az érdeklődés felkeltése a szűkebb és tágabb környezetüket érintő
céljai
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.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Ismeretek/fejlesztési követelmények
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.

Kapcsolódási pontok
Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek:
Magyarország
történelme.

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.
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.

Vizuális kultúra: az
épített környezet
értékei.

Az országhatáron átívelő kapcsolatok

Biológia-egészségtan:
védett növények és
állatok.
Magyar nyelv és
irodalom: hazai
tájakról készült
leírások.
Informatika: digitális
információforrások

A regionális szerveződések földrajzi alapjainak feltárása; eurorégiók használata,
a Kárpát– medencében, működésük értelmezése.
informatikai eszközök
Hazánk Európai Unióban betöltött szerepének megismerése, használata.
nemzetközi gazdasági kapcsolataink bemutatása.
Etika: kulturális érték,
a hazánkban élő
nemzetiségek
kulturális értékeinek
tisztelete.
Természeti és társadalmi erőforrások, gazdasági rendszerváltozás,
eladósodás,
működőtőke-befektetés,
területi
fejlettségkülönbség,
Kulcsfogalmak/
tranzitforgalom, gazdasági szerkezetváltás, húzóágazat, idegenforgalom,
fogalmak
személygépkocsi-gyártás, vegyipar, ipari park, hungarikum, nyitott
gazdaság, eurorégió.
Magyarország megyéi, megyeszékhelyei és megyei jogú városai.
Településpéldák az alábbi szempontokból: határátkelőhely, vallási és
Topográfiai
kulturális központ, a kitermelés és az energiagazdaság központjai,
ismeretek
élelmiszer-, gép- és vegyipari központ, válságterület települése,
idegenforgalmi központ, védett természeti és kulturális érték helyszíne,
világörökség helyszín.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális különbségei Órakeret
Európában
14 óra
Az Európai Unióról tagállamai, a közösség működésének alapvető
elemei, az egyes kontinensrészek természeti és társadalmi-gazdasági
Előzetes tudás
jellemzői.
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.
A tematikai egység Nyitottság kialakítása az országok természeti és kulturális értékeinek
nevelési-fejlesztési megismerése iránt.
Az Európai Unióval, illetve a kontinens országaival kapcsolatos hírek,
céljai
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
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.
A területi fejlettség különbségei Európában
Az Európai Unió magterületei: Németország, Franciaország, a
Benelux államok és az 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 felzárkózást lehetőségeinek és nehézségeinek
bemutatása Olaszország, Spanyolország és Görögország példáján.
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.
Egy választott térség / ország megadott szempontok szerinti
bemutatása pl. prezentáció készítésével különböző forrásokból
gyűjtött információk alapján.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Topográfiai
ismeretek

Kapcsolódási pontok
Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek: Európa a
20. század második
felében, az Európai
Unió kialakulása,
Szovjetunió,
szocializmus.
Magyar nyelv és
irodalom: útleírások,
tájleírások.
Informatika: digitális
információforrások
használata,
informatikai eszközök
használata.
Etika: más kultúrák
értékeinek tisztelete.

Gazdasági unió, eurózóna, Schengeni egyezmény, uniós támogatás, területi
fejlettségkülönbség, regionális politika, magterület, periféria terület,
felzárkózás.
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
Órakeret
társadalmi-gazdasági jellemzői
14 óra
Az egyes kontinensek természetföldrajzi jellemzői, kontinensek, illetve
azok meghatározó jelentőségű országcsoportjainak társadalmi-gazdasági
Előzetes tudás
és környezeti sajátosságai.
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.
A tematikai egység
Nyitottság kialakítása más országok természeti és kulturális értékeinek
nevelési-fejlesztési
megismerése iránt.
céljai
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
Történelem,
Délnyugat– Ázsia világgazdasági jelentőségének bemutatása; a társadalmi és
szénhidrogénkincs szerepének igazolása a térség fejlődésében. A állampolgári
kultúrák találkozásának bemutatása Törökország példáján; Izrael ismeretek: ókori
fejlődésének társadalmi– gazdasági tényezői.
öntözéses kultúrák
Japán meghatározó szerepe Kelet– és Délkelet– Ázsia gazdasági (Egyiptom,
fejlődésében. A feltörekvő új gazdasági hatalmak (Kína és India) Mezopotámia, India,
fejlődésének sajátos vonásai.
Kína), világvallások
Délkelet– Ázsia gyorsan iparosodott országainak fejlődési gyarmatosítás, nagy
sajátosságai, az eltérő fejlődési utak magyarázata.
földrajzi felfedezések,
Ázsia elmaradott, szegény térségeinek bemutatása, a társadalmi- az Amerikai Egyesült
gazdaság problémák értelmezése és magyarázata.
Államok
megalakulása.
Amerika regionális földrajza
Az Amerikai Egyesült Államok szerepének bemutatása a világ Magyar nyelv és
gazdasági és pénzügyi folyamatainak alakulásában. A gazdasági irodalom: útleírások,
fejlődés sajátosságai, területi jellemzése, az összefüggések tájleírások.
bizonyítása; az országon belüli gazdasági-területi átrendeződés
sajátos vonásainak és okainak bemutatása.
Művészetek: távoli
A NAFTA USA-n kívüli tagországai (Kanada és Mexikó), szerepük tájak népeinek
az együttműködésben példák alapján.
kulturális értékei.
Latin– Amerika gazdasági fejlődését befolyásoló tényezők,
társadalmi– történelmi adottságok bemutatása; a fejlettség területi
Informatika: digitális
különbségei, a gazdasági fejlődés gócpontjainak jellemzői. A fejlődés információforrások
ellentmondásainak feltárása az adóparadicsomok példáján; az
használata,
országok világgazdasági szerepének bemutatása példák alapján.
informatikai eszközök

Brazília feltörekvő gazdaságának jellemzése, a fejlődést elősegítő és
megnehezítő tényezők kiemelése.

használata.

Etika: más kultúrák
Afrika regionális földrajza
értékeinek tisztelete.
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.
Egy választott térség vagy ország megadott szempontok szerinti
bemutatása pl. prezentáció készítésével különböző forrásokból
gyűjtött információk alapján.
Világgazdasági centrum-periféria, gyarmatosítás, posztindusztriális
Kulcsfogalmak/ társadalom, technopolisz, hightech ágazat, K+F, duális gazdaság,
fogalmak
demográfiai válság, feltörekvő ország, üdülősziget, adóparadicsom,
ültetvény, farm, eladósodás, adósságválság, éhségövezet, OPEC.
Fülöp-szigetek, Indonézia, Irak, Irán, Malajzia, Tajvan; Algéria, Csád, Délafrikai Köztársaság, Egyiptom, Guinea, Kenya, Libéria, Líbia, Marokkó,
Nigéria, Tunézia; Amerikai Egyesült Államok, Argentína, Bolívia, Chile,
Brazília, Kanada, Kuba, Mexikó, Nicaragua, Panama, Venezuela.
Topográfiai
Adóparadicsomok és üdülő szigetek példái.
ismeretek
Abuja, Alexandria, Fokváros, Johannesburg, Kairó, 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.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
10 óra
Az egyes kontinensek, országok feldolgozása során megismert konkrét
környezeti problémák. Magyarország környezeti állapota, védendő
természeti és társadalmi– kulturális értékei. A Világörökség részeként
Előzetes tudás
megnevezett értékek megismertetése; a geoszférák környezeti
problémáinak feltárása.
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
A tematikai egység környezetbarát termékek, eljárások megismerése iránti igény
nevelési-fejlesztési kialakítása, a témához kapcsolódó médiában elhangzó információk
kritikus értelmezése.
céljai
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
Globális kihívások – a fenntarthatóság kérdőjelei

alkalmazása a mindennapi életben, és majd később a munka világában
is.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A globálissá váló környezetszennyezés és következményei
Kémia: a
A szférákat ért környezetkárosító hatások rendszerezése, az
szennyeződésekhez
összefüggések feltárása, a lokális szennyeződés globális
kapcsolódó kémiai
következményeinek igazolása példákkal; a környezetkárosodás
folyamatok,
életkörülményekre, életminőségre gyakorolt hatásának bemutatása.
szennyezőanyagok,
gyártási folyamatok,
Demográfiai és urbanizációs válság
műanyagok, égés.
A népességrobbanás kialakulása, következményei, a folyamat
összefüggéseinek, területi jellemzőinek feltárása. Eltérő népesedési Biológia-egészségtan:
folyamatok: csökkenő lélekszámú és intenzíven növekvő társadalmak környezeti ártalmak,
jellemzőinek bemutatása példákon.
egészséges
A nagyvárosok terjeszkedése: az urbanizációs folyamat területi táplálkozás,
jellemzőinek,
ellentmondásainak,
társadalmi-gazdasági hiánybetegségek,
következményeinek feltárása példákkal.
elhízás, GMO,
rendszertan, védett
Élelmezési válság
növények és állatok.
Az élelmiszertermelés és -fogyasztás területi ellentmondásainak
felismerése. A fokozódó mezőgazdasági termelés környezeti Történelem,
hatásainak igazolása példákkal.
társadalmi és
A bioszféra és a talaj sérülékenységének felismerése. A genetikailag állampolgári
módosított termékek előállításának, elterjedésének lehetséges hatásai. ismeretek: demográfia,
A biogazdálkodás jellemzése.
urbanizáció.
A mind nagyobb mértékű fogyasztás és a gazdasági növekedés
következményei
Fizika: energia.
A nyersanyag- és energiaválság kialakulásának folyamata. Az
energia- és nyersanyag-hatékony gazdálkodás lényegének Technika, életvitel és
megismerése, az alternatív energiaforrások hasznosítási problémáinak gyakorlat:
feltárása.
családtervezés, tudatos
A környezeti szempontok érvényesíthetőségének bemutatása a fogyasztói magatartás.
termelésben és a fogyasztásban, a fogyasztói társadalom és a tudatos
fogyasztói magatartás jellemzőinek összegyűjtése, összevetése.
Informatika: digitális
A hulladékkezelés és a hulladékgazdálkodás fontosságának igazolása, információforrások
a különböző megoldási lehetőség összevetése.
használata,
A környezet- és a természetvédelem feladatai.
informatikai eszközök
Az egyén társadalmi szerepvállalásának lehetőségei, a tevékeny használata.
közreműködés példáinak bemutatása. A helyi szerveződések, illetve a
regionális és nemzetközi összefogás példái a környezet védelme és a Etika: a jövő
fenntarthatóság eléréséért.
generációért érzett
A természeti- táji értékek és az emberiség kultúrkincsének felelősség.
védelmében tett lépések fontosságának, jelentőségének feltárása.
A legfontosabb nemzetközi szervezetek tevékenységének bemutatása,
a főbb egyezmények, irányelvek célkitűzéseinek megismerése. A
megvalósítás eredményeinek és nehézségeinek feltárása.
A témakörhöz kapcsolódó aktualitások bemutatása források
feldolgozásával.
Elsivatagosodás, elszikesedés, talajpusztulás, ózonritkulás, globális
Kulcsfogalmak/
klímaváltozás, savas csapadék, radioaktív szennyeződés, biodiverzitás
fogalmak
csökkenése, ivóvízellátás, vízhiány, vízszennyezés, népességrobbanás,

Topográfiai
ismeretek

élelmezési válság, urbanizációs problémák, fogyó és megújuló
energiaforrások, energiahatékonyság, veszélyes hulladék, szelektív
hulladékgyűjtés, hulladék újrahasznosítása, fenntarthatóság.
ENSZ, FAO, UNESCO, WHO, WWF, Greenpeace, kiotói egyezmény.
Környezeti világegyezmények aláírásának helyszínei. Regionális és
globális hatású társadalmi-gazdasági és környezeti katasztrófák
kipattanásának helyszínei.

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 társadalmiA fejlesztés várt
gazdasági folyamatokkal kapcsolatosan.
eredményei a két
Tudják elhelyezni az egyes országokat, országcsoportokat és integrációkat
évfolyamos ciklus
a világ társadalmi-gazdasági folyamataiban, tudják értelmezni a
végén
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.
Ismerjék a monetáris világ jellemző folyamatait, azok társadalmigazdasági 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 földrajzikörnyezeti 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.

Tananyag szerkezet
11. évfolyam
Tananyag
A Föld kozmikus környezete
A földi tér ábrázolása
A Föld mint kőzetbolygó szerkezete és folyamatai
A légkör földrajza
A vízburok földrajza
A földrajzi övezetesség
Társadalmi folyamatok a 21. század elején
Összesen

Óraszám
8 óra
7 óra
14 óra
12 óra
12 óra
13 óra
6 óra
72 óra

12. évfolyam
Tananyag
A világgazdaság jellemző folyamatai
Magyarország – helyünk a Kárpát-medencében és Európában
A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális különbségei
Európában
Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok társadalmigazdasági jellemzői

Óraszám
12 óra
14 óra
14 óra
14 óra

Globális kihívások – a fenntarthatóság kérdőjelei

10 óra

Összesen

64 óra

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI KULTÚRA II.
A Gazdasági és pénzügyi kultúra II. tanterv a NAT gazdasági és pénzügyi neveléssel,
valamint a kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia fejlesztésével kapcsolatos
célkitűzéseinek megvalósítását szolgálja. Önálló tanterv.
A Gazdasági és pénzügyi kultúra II. tantárgy célja, hogy az általános műveltség
szintjén megjelenő gazdálkodási és pénzügyi ismereteket és a kapcsolódó sajátos
kompetenciákat fejlessze, ezek segítségével járuljon hozzá a tanulók személyiségének
fejlődéséhez és aktív, tudatos, felkészült állampolgárrá válásukhoz. A gazdaság és pénz
világának ismerete nélkülözhetetlen a tanulók sikeres társadalmi, gazdasági
szerepvállalásához, felnőtt életük eredményességét biztosító gazdasági jellegű döntések
meghozatalához, a változó környezethez való alkalmazkodási készségük formálásához,
korunk súlyos problémáira választ kereső felelős magatartásukhoz.
A Gazdasági és pénzügyi kultúra II. c. tantárgy jelenelvű tartalma és gazdag
módszertana közvetlenül szolgálja a középiskolai nevelés általános célját: a társadalmi,
gazdasági, technikai változások követésére, ahhoz adaptív módon alkalmazkodó cselekvésre
képes, az élethosszig tartó tanulásra nyitott, művelt, igényes, jogkövető állampolgárrá
nevelést.
A tantárgy tartalma hozzájárul a NAT kiemelt fejlesztési területek nevelési céljainak
megvalósításához: szemléletében érvényesíti és sajátos eszközeivel támogatja azokat.
Tudatosítja, hogy értékteremtő munka nélkül nincs jólét, és valamennyi társadalmi
tevékenységnek feltétele a gazdaság kiegyensúlyozott működése.
A tantárgy tudatosan képviseli az etikus gazdasági gondolkodás, magatartás és
döntések normáját. A gazdasági kultúra értékeinek megmutatásával hozzájárul a tágabb
értelemben vett nemzeti kultúra megbecsüléséhez. Széleskörűen fejleszti az aktív
állampolgári magatartást, támogatja annak felismerését, hogy az egyéni sikerek és a közösség,
az ország egészének eredményessége hosszú távon összefüggnek, elválaszthatatlanok.
A gazdasági szerepek, a szerepekből adódó érdekkülönbségek és ezek egyeztetésének
megismerésén, gyakorlásán keresztül hozzájárul az önismeret és társas kultúra fejlesztéséhez
is. Gazdasági oldalról alapozza meg a családi életre nevelést, a felelős háztartási döntések
meghozatalát, a hosszú távú gondolkodást és gondoskodást. Megmutatja a gazdasági
szerepekben rejlő társadalmi szolidaritás és önkéntesség mintáit, gyakorlási lehetőségeit.
Tudatosítja az erőforrások szűkösségének problémáját és ezzel összefüggésben a
gazdasági döntések fenntarthatósággal és környezettudatossággal való kapcsolatát, támogatja
az értéktudatos, felelős gazdálkodói magatartás képviseletét.
A tantárgy tárgykörébe tartozó felnőtt szerepek segítségével hozzájárul a
pályaorientáció gazdagításához, közvetlen segítséget nyújt a munkapiacra lépéshez,
alkalmazott módszereivel (döntési játékok) biztosítja a hierarchiában történő munkavégzés, a
vezetői, együttműködési készség és versengő magatartás megélését, problémáinak kezelését.
A tantárgy számtalan lehetőséget kínál a médiatudatosságra neveléshez, hiszen hosszú
távon a gazdasági szereplők csak helyesen értékelt információk birtokában hozhatnak
eredményes döntéseket, akár fogyasztóként, vállalkozóként, befektetőként, állami
tisztviselőként stb. teszik ezeket. A változó gazdasági környezetben való eligazodáshoz
nélkülözhetetlenek a hagyományos és modern médiumok információforrásként való kezelése,
kritikai értékelése.
A tantárgy jelenelvűsége az ismeretek közvetlen alkalmazási lehetőségét kínálja,
életszerűségével erősíti a spontán tanulási motivációt. Alkalmazott eszközei segítik a
megismerés, tanulás aktív formáit: projektek alkalmazását, modellek alkotását, döntési
helyzetekből történő tanulást, a változásokhoz igazodó adaptív magatartás gyakorlását.
Vitákban, szerepek megélésén keresztül differenciált megközelítést, értékelést, érvelést

fejleszt. A gazdasági és pénzügyi kultúra tárgykörébe tartozó problémák természetükből
adódóan a divergens problémamegoldás módszerét igénylik, a döntések megalapozásához
gyakran alkalmazzák, és ezzel fejlesztik a diákok matematikai eszköztárát.
A Gazdasági és pénzügyi kultúra II. c. tantárgy gyakorlatias szemlélete sokoldalúan és
integratív módon járul hozzá a NAT-ban meghatározott kulcskompetenciák fejlesztéséhez. A
tantárgy ismeretkörei, az alkalmazásukhoz szükséges készségek, képességek és attitűdök
egységet alkotnak.
A Gazdasági és pénzügyi kultúra II. mindenekelőtt a kezdeményezőképesség,
vállalkozói kompetencia fejlesztését támogatja, hiszen a gazdasági szereplők alapvető közege
a piac, amely folyamatos változásaival serkenti az újításra való beállítódást, a
kockázatvállalást, az erőforrások felkutatását, alternatív felhasználását, célok kitűzését, a
megvalósítás tervezését és a végrehajtás megszervezését, értékelését. A tantárgy alkalmazott
módszerei (döntési szituációk, szerepjátékok stb.) a diákok számára a kompetencia közvetlen
alkalmazási lehetőségét is megteremtik.
A tantárgy gazdasági oldalról alapozza meg a szociális és állampolgári kompetencia
fejlesztését, hozzájárul a társadalmi-gazdasági folyamatok, változások megértéséhez, a
személyes szerepvállalás tudatosításához, argumentumokkal támasztja alá a közjót szolgáló
döntéseket.
A Gazdasági és pénzügyi kultúra c. tantárgy tanítása egyrészt integráló szerepet tölt be
az általános iskola különböző tantárgyaiban szerzett részismeretek rendszerezése, kibővítése
és magasabb szintre emelése terén, másrészt lehetőséget teremt olyan magatartásformák
gyakorlására, amelyek a jelenben való eligazodáshoz nélkülözhetetlenek.
Részletesen elemzi az egyes gazdasági szereplők (háztartások, vállalatok, állam,
pénzügyi közvetítők) gazdaságban betöltött szerepét, erőforrásokkal való gazdálkodását,
döntéseik motivációját, a szereplők egymásra hatását, döntéseik összefüggésrendszerét.
Mindezekkel hozzájárul a diákok ésszerű gazdálkodási képességének kialakulásához, az
értékteremtő munka jelentőségének felismeréséhez, az erőforrásokkal, pénzzel való
egyéni/háztartási és társadalmi szintű felelős gazdálkodáshoz, a gazdálkodás pénzügyi,
elszámolási (költség, haszon) összefüggéseinek megismeréséhez, az öngondoskodás
mibenlétének, a jövőről való felelős gondolkodás alternatíváinak megismeréséhez.
Tevékenykedtető módszereket alkalmaz: a szereplők konkrét problémáiból kiinduló
döntésekre koncentrál, a konkrét esetekben megmutatva az általános összefüggéseket.
Alkalmazza a modellben történő gondolkodást. Bővíti a szakmai szókincset: részben a
megértés (passzív szókincs), részben az aktív alkalmazás szintjén.
Gazdasági folyamatok, összefüggések megjelenítéséhez, elemzéséhez, döntések
alátámasztásához alkalmazza a matematika eszköztárát (kamat, kamatos kamat, függvények,
grafikonok, viszonyszámok, ráták), a digitális technikát, az internetet.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
4 óra
Árupénzek a korábbi történelmi korszakokban. Valuták, az euró
ismerete, valutaváltás tapasztalata. Infláció a történelemben.
Előzetes tudás
Társadalmi, gazdasági változások hatásának árnyalt megközelítése.
A pénzről szerzett korábbi ismeretek rendszerezése, a változások
mozgatórugóinak, a mai pénz lényegének, funkcióinak megértetése.
A tematikai egység A különböző valutákról szerzett tapasztalatok rendszerezése fogalmi
nevelési-fejlesztési szinten.
A devizapiaci változásoknak az árfolyamra és a szereplők döntéseire,
céljai
saját életére gyakorolt hatásának felismertetése.
A tapasztalatok rendszerezése az infláció mértékével, kiváltó okaival
A mindenható pénz

összefüggésben.
Az infláció gazdasági szereplőkre gyakorolt hatásának egyre önállóbb
értékelése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A kaori kagylótól a bankkártyáig A pénzről szerzett korábbi
Földrajz: nemzeti és
Pénzkorszakok a történelemben. ismeretek történelmi és logikai
közös valuták,
A modern pénz lényege, a pénz- rendszerezése (tanár által adott
valutaváltás,
és banktörténet összefüggése.
szempontok alapján kiselőadás,
árfolyamok; az EU és
vagy forrásfeldolgozás
országcsoportjai.
A pénz szerepe és funkciói
módszerével csoportban végzett
munkával).
Matematika:
Ahány ország, annyi bankjegy
valutaváltással
Valuták, devizák és árfolyamok. A mindennapi pénzhasználatban kapcsolatos számítási
Az euró mint az EU közös pénze. rejlő pénzfunkciók tudatosítása,
feladatok.
rendszerezése konkrét esetekből
Az infláció fogalma, mérése, okai, kiindulva (a konkrétban az
Etika: egy esemény
hatásának értékelése
általános megjelenése).
ellentmondásos
hatásai.
A valuta és deviza eltérő
fogalmának gyakorlati
Történelem,
jelentősége, a devizapiaci
társadalmi és
mozgások, a le- és felértékelődés állampolgári
hatásának elemzése konkrét
ismeretek: különböző
gazdasági szerepekben.
pénzformák, példák
A hatások számításokkal történő hiperinflációs
alátámasztása.
időszakokra.
Internetes tájékozódás az aktuális
devizapiaci információkról, az
euró árfolyamáról.
Az infláció hatásának,
következményeinek differenciált
értékelése (konkrét esetekben).
Árupénz, munkamegosztás, aranypénz korszaka, pénzhelyettesítő,
bankjegy, váltópénz, modern pénz, jegybank, pénzteremtés, készpénz,
Kulcsfogalmak/
számlapénz, pénzfunkció (csereeszköz, elszámolási eszköz, fizetési eszköz,
fogalmak
felhalmozási eszköz), nemzetközi pénz, valuta, deviza, euró, devizapiac,
árfolyam, infláció, inflációs ráta, hiperinfláció
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
3 óra
A családi gazdálkodás fogalmának ismerete, saját tapasztalatok
Előzetes tudás
mozgósításának képessége.
A család és háztartás fogalmának megkülönböztetése, a bevételek és
kiadások háztartás-statisztikai rendszerezése.
A tematikai egység Annak tudatosítása, hogy a költségvetés-készítés eszköze az
nevelési-fejlesztési erőforrásokkal való tudatos gazdálkodásnak, az ésszerű
döntéshozatalnak.
céljai
A tudatos fogyasztói magatartás erősítése: a fenntarthatóság
értelmezései és döntésekben történő megjelenítése a háztartás vásárlói
A háztartások

és fogyasztói szokásaiban, pénzügyi tervezésében.
A kapcsolat felismertetése a rövid és hosszú távú bevételek és kiadások
között, ezzel összefüggésben a megtakarítás és a hitelfelvétel
értelmezése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Bevételek-kiadások
Aktuális magyar háztartásFöldrajz: fogyasztási
Munkavégzéshez kapcsolódó,
statisztikai adatok alapján
szokások változása,
tulajdonból származó jövedelmek, fogalmak és tapasztalatok
okok,
társadalmi transzferek, egyéb
rendszerezése, összevetése.
következmények.
jövedelmek.
A folyó kiadások csoportjai,
Háztartási költségvetési sémák
Matematika:
beruházások.
segítségével „modellcsaládok”
kamatszámítás.
esetének feldolgozása csoportban,
Hitelek-megtakarítások
a tapasztalatok megosztása és
Technika, életvitel és
A hitelfelvétel oka, célja,
megvitatása. (Különböző
gyakorlat: a háztartás
költségei.
gazdasági helyzetű, eltérő
mint gazdasági
A megtakarítások motívumai,
jövedelmű családok modellezése formáció.
szempontjai.
alapján a szegénység, gazdagság,
A pénzügyi közvetítők szerepe a rászorultság, szolidaritás
megtakarítások és hitelfelvétel
értelmezése.)
összefüggésében.
A „modellcsaládok” életében
Fizetési technikák
generált változások segítségével
A bankszámlák előnyei, típusai, a a hitelfelvétel és a megtakarítás,
fizetési forgalom fajtái.
valamint a befektetés
szempontjainak, feltételeinek,
kockázatának egyszerű
megközelítése, elemzése.
Költségvetés, munkajövedelem, társadalmi juttatás, méltányosság,
adomány, jövedelem-újraelosztás, megtakarítás, öngondoskodás, hozam,
Kulcsfogalmak/
biztonság, kamat, kamatláb, kamatos kamat, EBKM, hitelszerződés, THM,
fogalmak
hitelfajta, készpénzkímélő fizetés, bankszámla, folyószámla, megtakarítási
számla, hitelszámla, átutalás, csoportos beszedési megbízás, internetbank.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Az állam

Órakeret
3 óra

Az állam történelmileg megismert funkciói. Az állam és az
önkormányzatok mindennapjainkban.
Annak megértetése, hogy milyen gazdasági, társadalmi problémák
kényszerítették ki az állam aktív szerepvállalását a gazdaságban.
Annak felismertetése, hogy az állam gazdasági szerepét jól tükrözi az
A tematikai egység államháztartás, illetve költségvetés bevételi és kiadási oldala.
nevelési-fejlesztési Párhuzam felismertetése a háztartások felelős gazdálkodása és az állam
gazdálkodása között.
céljai
Annak beláttatása, hogy közös a felelősség és érdek a jól gazdálkodó
állam működésének elérésében, ennek révén a felelősségtudat
erősítése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az állam mint gazdasági szereplő Saját életünkben megélt példákon Földrajz: eladósodás a
Az állam fogalma, feladatkörei
keresztül az állam/önkormányzat világban.
Előzetes tudás

napjainkban. Az államháztartás.
Az állam pénztárcája
Bevételek, adók. Kiadások:
vásárlások, transzferek.
Az állami eladósodás problémái.
Hogyan és miért adózunk?
Az adók szerepe, fajtái.
A fiskális politika.
A potyautas magatartás
problémái.

fogalmának és szerepének
tisztázása.
Vita: kell-e állam az életünkben,
a gazdaságban? (Érvek gyűjtése
egy disputához.)
Az állam bevételeinek és
kiadásaink mérlegszerű
bemutatása.
Egy helyi önkormányzat
költségvetési tárgyalásán
keresztül a bevételek, kiadások
tartalmának, egyensúlyba
hozásának dilemmáját
megtapasztani (szituációs játék
vagy látogatás).

Technika, életvitel és
gyakorlat: adózás, az
adórendszer.
Etika: egyén és
közösség
egymásrautaltsága, az
egyén felelőssége.
Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek: az
állampolgári
felelősség.

Milyen adó fizetésében veszünk
részt? – gyűjtés, tudatosítás,
számolás, elemzés.
Néhány adófajta példáján
keresztül a gazdaságpolitikai
lehetőségek érzékelése.
Kötelességek és jogok kapcsolata
az adófizetés és a felhasználás
ellenőrzésében.
Állam, közjavak, stabilizáció, újraelosztás, államháztartás, költségvetés,
Kulcsfogalmak/ költségvetési politika, adó, állami vásárlás, deficit, kincstárjegy,
fogalmak
államkötvény, szja, áfa, tao, jövedéki adó, helyi adó, szociális hozzájárulási
adó, adómorál, állampolgári felelősség.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
3 óra
Bankok a történelemben, a családok életében, környezetünkben.
Előzetes tudás
A pénzpiacok, a tőzsde nemzetközi szerepe.
Annak megértetése, hogy a gazdaság szereplőinek megtakarításait és
forrásigényét a pénzügyi közvetítők hozzák összhangba.
A modern bankrendszer főbb szereplőinek, a piacgazdaságban betöltött
feladatainak megismertetése, a jegybanki függetlenség jelentőségének
A tematikai egység megértetése.
nevelési-fejlesztési Annak megértetése, hogy valamennyiünknek közvetlenül vagy
közvetve köze van az értékpapírok és a tőkepiac, a tőzsde világához,
céljai
amelyek a gazdasági vérkeringés nélkülözhetetlen eszközei.
Átfogó kép kialakítása a pénzügyi közvetítés főbb szereplőiről, a
háztartásokkal való lehetséges kapcsolatukról.
A spekuláció gazdasági szerepének megértetése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Bankrendszer a mai gazdaságban Megtakarítók és forrásigénylők Földrajz: a monetáris
A bankrendszer fogalma,
a gazdaságban – szituációs játék világ intézményei.
alaptípusai. A jegybank és a
(célja a pénzügyi közvetítés
A pénzpiac mindenkit összeköt

megismerése, szükségességének Technika, életvitel és
belátása).
gyakorlat: a családi
A tőkepiac és termékei
megtakarítások
A tőkepiac fogalma, részvények,
Internetes feladat: a jegybank és lehetséges formái,
kötvények.
a kereskedelmi bankok
pénzintézetek.
A tőzsde szerepe és működése.
feladatainak összegyűjtése,
majd elemzése.
Etika: egyén és
A pénzügyi közvetítők
közösség
A banki és nem banki pénzügyi
Részvénykibocsátás, egy
egymásrautaltsága, az
közvetítők (intézményi befektetők, vállalkozás esettanulmánya.
egyén felelőssége.
egyéb közvetítők: faktorházak,
Egy aktuális kötvénykibocsátás
lízingcégek). A PSZÁF.
gazdasági háttere.
Történelem, társadalmi
A chicagói tőzsde születése és a és állampolgári
tőzsde fogalma.
ismeretek:
Gyűjtőmunka, kiselőadás a
pénzintézetek.
BÉT-ről.
Egy- és kétszintű bankrendszer, jegybank, kereskedelmi bank, monetáris
politika, alapkamat, árstabilitás, likviditás, betéti és hitelügylet, értékpapír,
Kulcsfogalmak/
hitelviszony, részesedési viszony, részvény, osztalék, szavazati jog,
fogalmak
kötvény, árfolyam, befektetési jegyek, biztosító, befektetési alap, tőzsde,
brókercég, kockázat, hozam, PSZÁF.
kereskedelmi bankok feladatai.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Életpályánk pénzügyi döntései

Órakeret
3 óra

A családok pénzügyi döntései, gazdálkodási tapasztalatai.

Annak beláttatása, hogy születésünktől halálunkig áthatják életünket a
pénzügyi döntések, ezért fontos tisztában lenni a tipikus döntésekkel,
A tematikai egység információforrásokkal és a lehetséges segítő intézményekkel.
nevelési-fejlesztési Az előrelátás, mérlegelés, alternatívákban gondolkodás fejlesztése (saját
céljai
pénzügyi elképzelések, tervek).
Az információszerzés és -felhasználás önállóságának növelése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Életpályaszakaszok és ezek
Csoportmunka: egy-egy életkori Technika, életvitel és
pénzügyi összefüggései
szakaszban milyen pénzügyi
gyakorlat: A családok
Mikor és milyen döntések várnak döntések várnak rád?
gazdálkodása.
ránk?
A gyűjtött anyag prezentálása,
Fogyasztóvédelem.
kiegészítése, megbeszélése.
Információforrások és
Etika: felelősség saját
intézmények a háztartás
Intézménylátogatás/vendég a
jövőnkért.
gazdálkodásának szolgáltában
felvilágosítás szolgálatában
Bankok, biztosítók,
(fogyasztóvédelem).
nyugdíjpénztárak tőzsde, PSZÁF,
civil szervezetek honlapjai, a
Esettanulmányok a
fogyasztóvédelem intézményei.
fogyasztóvédelem témaköréből.
Célzott internetes tájékozódás
különböző problémás helyzetek
tisztázása céljából.
A megoldások megbeszélése.

Tájékoztató, felvilágosító
kiadványok feldolgozása (MNB,
banki ismertetők…).
Pénzügyi tervezés, megtakarítási számla, számlanyitás, bankkártya,
Kulcsfogalmak/ diákhitel, rendszeres jövedelem, hitel (fogyasztási, lakással kapcsolatos),
fogalmak
biztosítás, öngondoskodás, nyugdíj-előtakarékosság, ügyfélszolgálat,
kalkulátor, PSZÁF, fogyasztóvédelem.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
4 óra
Bankszámlatípusok, ezek családi használata, bankkártyákkal és egyéb
Előzetes tudás
fizetőkártyákkal kapcsolatos tapasztalatok, ismeretek.
Annak megértetése, hogy a családi gazdálkodás, a fizetési szokások
hogyan függnek össze a bankválasztással és a bankszámlacsomaggal,
A tematikai egység
az igényelt szolgáltatásokkal, a bankkártya típusának kiválasztásával.
nevelési-fejlesztési
A kritikai gondolkodás fejlesztése banki kínálatok összehasonlítása
céljai
során.
A biztonsági szabályok és jelentőségük megértetése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Bankszámlanyitás
Látogatás egy bankfiókban
Történelem,
A várható használat és a
(összegyűjtött előzetes
társadalmi és
megfelelő kínálat (banki
kérdésekkel, egy számlanyitás
állampolgári
számlacsomag, költségek)
esettanulmánya).
ismeretek: a családi
összhangba hozása. A döntés
pénzkezelés.
főbb lépései.
Tájékozódás a lakókörnyezet
banki szolgáltatásairól,
Informatika:
Mire használjuk a
bankszámlacsomagokról.
adatvédelem.
bankszámlánkat?
A készpénzfelvétel, átutalás,
Egy bankszámlaszerződés
csoportos beszedés,
tartalma (űrlapkitöltés konkrét
bankszámlakivonat tartalma.
helyzetre értelmezve).
Bankszámláink – bankkártyáink

Egy bankszámlakivonat
elemzése (pénzügyi partnerek,
átutalások, inkasszók, költségek).
Kapcsolat a munkáltatóval és a
közüzemi szolgáltatókkal.
Fizetés kártyával
Intelmek, avagy teendők a
Bankkártyák és egyéb kártyák
biztonságos bank- és
(típusok, előnyök, költségek).
kártyahasználathoz (gyűjtés,
rendszerezés,
„kiadványszerkesztés”).
A kártyatípusok rendszerezése
(pl. miniprojekt keretében).
Bankszámla, számlacsomag, szerződés, aláírásminta, ügyfél-azonosító,
számlaszám, számlavezetési díj, kondíciós lista, tranzakciós díj,
Kulcsfogalmak/ számlakivonat, pénzforgalom, átutalás, inkasszó, bankkártya, ATM, POSfogalmak
terminál, betéti kártya, hitelkártya, terheléses kártya, üzleti vállalkozás
kártyái, kiegészítő szerződés, e-banking, telefonos ügyintézés, SMSszolgáltatás, biztonság, PIN-kód.
E-banking
Telefon és internet a kényelem
szolgálatában. Technika és
biztonság.

Tematikai egység/
Órakeret
Az előre hozott vásárlások – háztartások hitelfelvétele
Fejlesztési cél
4 óra
Hitelfajták. Az eladósodás problémái környezetünkben. Kamatszámítás.
Előzetes tudás
A hitelezési folyamat sajátos szereplőinek, fogalmainak megértetése.
Felkészítés a tárgyilagos és felelős hitelfelvételre; számításokkal tudja
A tematikai egység alátámasztani egy hitelfelvétel megalapozottságát.
nevelési-fejlesztési Egy aláírt hitelszerződés felelősségének, az abból adódó kötelezettségek
megértetése.
céljai
A nem fizető adósokkal kapcsolatos szankciók, az adósságrendezés
alapfogalmainak megismertetése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Hitelkínálat – hitelfajták
Hiteltermékek rendszerezése a
Történelem,
Milyen családi/egyéni célt milyen felhasználási cél, a lehetséges
társadalmi és
hitellel lehet finanszírozni?
összeg, a futamidő és a
állampolgári
hitelfeltételek (biztosítékok,
ismeretek: a családi
Hitelkockázatok
kamat) szerint. Az alternatív
pénzkezelés.
Kamatváltozás, devizaárfolyammegoldások elemzése.
változás, jövedelemcsökkenés
Földrajz: eladósodás.
(munkanélküliség, betegség,
A hitelfelvételről hozott döntés
halál).
általános algoritmusának közös
létrehozása. Kiemelve: a
Hitelbiztosítékok
lehetséges kockázatok elemzése,
Jelzálog, zálog, kezesség.
ezek kezelése (esetmegbeszélés
alapján stratégiaalkotás,
Az eladósodás és problémái
értékelés).
Késedelmes fizetés, nem fizetés.
Egy egyszerű hitelszerződés
Etikai és jogi következmények,
elemzése. (Kapcsolódó fogalmak
KHR-lista.
értelmezése: adós, hitelező,
Adósságkezelés.
kezes, jogok, kötelezettségek,
THM, törlesztőrészlet, fizetési
késedelem stb.)
Kidolgozott egyszerű számítási
feladaton keresztül a
hiteltörlesztési módok fajtáinak
bemutatása, az eltérések
elemzése az adós különböző
pénzügyi helyzete szerint.
(Előnyök, hátrányok
megállapítása.)
Esettanulmányok az eladósodás
és kezelésének témaköréből.
Kiselőadás a diákhitelkonstrukciók által nyújtott
lehetőségekről.
Folyószámlahitel, áruhitel, lakáshitel, gépjárműhitel, jelzáloghitel, hitel,
kölcsön, zálog, jelzálog, kezesség, THM, kamat, törlesztőrészlet, futamidő,
Kulcsfogalmak/
hiteltörlesztési mód (tőketörlesztés, kamat), egyösszegű, lineáris,
fogalmak
annuitásos törlesztés, KHR, adósságspirál, teherbíró képesség,
adósságrendezés.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
4 óra
A takarékosság egyéni, családi céljai, fajtái, lehetséges megoldásai.
Előzetes tudás
Értékpapírok.
A tartalék jelentőségének beláttatása a bizonytalan jövőben.
Megtakarítási formák megismertetése a megtakarítási összeg, kockázat,
A tematikai egység
likviditás, hozam, futamidő függvényében, a kapcsolódó fogalmak
nevelési-fejlesztési
megértetése. Saját kockázattűrő képességének felismertetése.
céljai
Döntések alátámasztása (pl. tudjon befektetéseket egyszerű
számításokkal alátámasztani).
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Megtakarításból befektetés
Háztartások lehetséges
Történelem,
Milyen családi/egyéni cél
befektetéseinek rendszerezése a
társadalmi és
megvalósítását milyen
befektetés formája, a lehetséges
állampolgári
megtakarítással lehet
összeg, a futamidő, a hozam, a
ismeretek: a családi
előkészíteni?
kockázat szerint. Az alternatív
pénzkezelés.
megoldások elemzése.
Egyes befektetési típusok
A kockázatmegosztás stratégiája. Földrajz: tőkepiac.
Betét típusú befektetések és
értékelésük.
A bankok által kínált betéttípusú Matematika:
Az értékpapír-befektetések
befektetések fajtái és kamatozása sorozatok, kamatos
(részvény, kötvény, kockázat,
(különbségek elemzése számítási kamat.
intézményei). Egyéb
feladatok segítségével).
befektetések.
Az értékpapír típusú befektetések
Befektetésvédelem.
hozamának és kockázatának
elemzése. A tőzsdézés lehetséges
stratégiái és a kapcsolódó
kockázatok, költségek elemzése.
A tőzsdejáték mint a befektetés
egy módjának virtuális megélése.
(Bekapcsolódás az évente
meghirdetett tőzsdejátékok
valamelyikébe.)
A kockázattűrő képesség mint az
önismeretünk része.
Internetes tájékozódás a betét- és
a befektetésvédelemről: OBA,
BEVA, állampapír-befektetések
biztonsága.
A háztartások befektetései

Kockázat, hozam, likviditás, pénzpiaci, nem pénzpiaci befektetés, látra
Kulcsfogalmak/ szóló betét, határidős betét, kamatos kamat, sávos kamatozás, EBKM,
fogalmak
OBA, állampapír, árfolyamkockázat, visszafizetési kockázat, befektetési
szolgáltató, BEVA, a pénz időértéke.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Az öngondoskodás egyéb formái
Biztosítások a háztartásokban. Nyugdíjasok, betegek ellátása.

Órakeret
4 óra

A biztosítások szerepének megértetése a családok, egyének bizonytalan
A tematikai egység jövőjében.
nevelési-fejlesztési Tájékozottság kialakítása a magyar nyugdíjrendszerről és a nyugdíjcélú
előtakarékossági formákról.
céljai
A felelős, hosszú távú gondolkodás erősítése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Biztosítások
Statisztikai gyűjtőmunka a
Matematika:
A biztosítások lényege:
családok által kötött
valószínűség-számítás.
veszélyközösség,
biztosításokról.
kockázatfelosztás, kármegosztás.
A biztosítók mint kockázatokkal
Mit tartalmaz a biztosítási
kereskedő vállalkozások.
szerződés? Egy konkrét
szerződés elemzésével a
Élet- és nem életbiztosítások
kapcsolódó fogalmak tisztázása.
Egészség-, szakmai
felelősségbiztosítás, utas-, lakás-, Az életbiztosítások mint
vagyonbiztosítás, életbiztosítások. befektetési célú biztosítások
elemzése.
Nyugdíjas évek
A biztosítóválasztás
Állami nyugdíjrendszer.
algoritmusának összeállítása a
Gondoskodás az állami nyugdíj
védendő terület alapján.
kiegészítéséről.
Kiselőadás a magyar
nyugdíjrendszerről.
Lehetséges stratégiák az állami
nyugdíj kiegészítésére:
ötletgyűjtés, néhány forma
értékelése, köztük a NYESZ és
az önkéntes nyugdíjpénztári
befizetés.
Internetes tájékozódás egy
önkéntes nyugdíjpénztár
honlapjáról.
Kockázat, veszélyközösség, kockázatmegosztás, kármegosztás, biztosítási
szerződés, kockázatelbírálás, biztosítási esemény, díjfizetés, értékkövetés,
Kulcsfogalmak/ felelősségbiztosítás, befektetési egységhez kötött életbiztosítás, nyugdíj,
fogalmak
életjáradék, társadalombiztosítás, felosztó-kirovó rendszer, szolgálati idő,
önkéntes nyugdíjpénztár, tőkefedezeti elv, hozam, költség, NYESZ,
adókedvezmény.
A tanuló ismeri a szűkösségből adódó gazdálkodási, döntési kényszert és
értelmezni tudja saját életében és különböző gazdasági helyzetekben a
nyert haszon, feláldozott haszon tartalmát.
A fejlesztés várt
Érti a nemzetgazdaság szereplőinek (háztartások, vállalatok, állam,
eredményei a
pénzügyi közvetítők) sajátos feladatait és kapcsolatrendszerüket, fel tudja
ciklus végén
sorolni saját gazdasági szerepeit.
Konkrét helyzetben és általánosítva is értelmezni tudja a piac tényezőinek
egymásra hatását és a piaci mechanizmus szerepét a gazdasági

döntésekben. Tisztában van a gazdasági döntések etikai vonatkozásával.
Ismeri a főbb pénztörténeti korszakokat, érti a mai modern pénz lényegét,
formáit és funkcióit.
Le tudja vezetni az árfolyamváltozás hatását a jövedelmezőségre,
következtetni tud a gazdasági szereplők helyzetének változására.
Ismeri és differenciáltan értékelni tudja az infláció gazdasági hatását.
Fel tudja sorolni a háztartások bevételtípusait és a folyó kiadások főbb
csoportjait, példákat tud mondani háztartási beruházásokra. Érvelni tud a
családi költségvetés készítése és hosszú távú egyensúlyban tartása mellett.
Példákkal tudja bizonyítani, hogy érti a fenntarthatóság megvalósítását a
háztartások és saját vásárlási, fogyasztási, pénzügyi tevékenységében.
Ismeri a lakosság korszerű, készpénz nélküli fizetési technikáit.
Tisztában van azzal, hogy jólétünk a vállalatok termelésén, innovációs és
kockázatvállaló készségén nyugszik.
Ismer vállalatokat, vállalkozókat, össze tudja hasonlítani a vállalkozói és
alkalmazotti személyiségjegyeket.
Érti a leggyakoribb vállalkozási formák lényegi különbségeit.
Meg tudja magyarázni, miért van szükség a pénzügyi közvetítőkre a
gazdaságban, illetve a vállalatok működésében.
Ismer különböző piaci versenyhelyzeteket, ezek előnyeit, problémáit és a
versenyszabályozást.
Össze tudja foglalni, miért vált szükségessé az állam gazdasági
szerepvállalása, ismeri főbb feladatait és azok hatását.
Tisztában van azzal, hogy adóbefizetések nélkül az állam nem tudja
megvalósítani feladatait, ami kölcsönös felelősséget jelent az
állampolgárok és az állam számára.
Átlátja a pénzügyi közvetítés nemzetgazdasági szerepét, ismeri főbb
intézményeit és ezek feladatát.
Érti, hogy mikor kerülhet sor részvény, illetve kötvény kibocsátására.
Ismeri a tőzsde gazdasági szerepét és a legegyszerűbb tőzsdei ügyeleteket.
Fel tudja sorolni, hogy életpályája egyes szakaszaiban várhatóan milyen
pénzügyi döntések várnak rá, tudja, hogy tájékozódásához milyen
intézmények és internetes platformok állnak rendelkezésére. Ismeri a
fogyasztóvédelem fontos területeit.
A családi gazdálkodással, a fizetési szokásokkal összefüggésben a bankok
kínálatából bankot, bankszámlacsomagot és bankkártyát tud választani.
Tisztában van az információbiztonság jelentőségével, technikáival.
Fel tudja sorolni a felelős hitelfelvétel legfontosabb szabályait, össze tud
hasonlítani azonos célú hitelkínálatokat.
Tisztában van az adós hitelszerződésből adódó kötelezettségeivel, a
nemfizetés várható következményeivel. Ismer adósságkezelő stratégiákat.
Érti a megtakarítás és a hosszú távú pénzügyi tervezés összefüggését,
vannak alternatív ötletei a különböző pénzügyi helyzetben kínálkozó
pénzügyi és pénzpiacon kívüli befektetésekre. Tisztában van a
kockázatokkal és ezek reális értékelésével.
Ismeri a befektetőket védő intézményeket.
Érti a jövő bizonytalanságainak negatív hatását csökkentő biztosítások
fontosabb jellemzőit, fajtáit, ismeri a befektetéssel kombinált biztosítást.
Ismeri a magyar nyugdíjrendszer lényegét, tud javaslatot tenni a
nyugdíjkiegészítés módjaira.

Tananyagszerkezet
12. évfolyam
Tananyag
A mindenható pénz
A háztartások
Az állam
A pénzpiac mindenkit összeköt
Életpályánk pénzügyi döntései
Bankszámláink, bankkártyáink
Az előre hozott vásárlások – háztartások hitelfelvétele
A háztartások befektetései
Az öngondoskodás egyéb formái
Összesen

Óraszám
4 óra
3 óra
3 óra
3 óra
3 óta
4 óra
4 óra
4 óra
4 óra
32 óra

