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ANGOL NYELV 
4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI  OSZTÁLY  
Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakeret-

tel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és 

fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompe-

tenciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságok-

kal, valamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenysé-

gekhez is szükségesek. 

A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért tevékeny-

ségközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a későbbiek 

során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat középpontjá-

ban a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív feladatokat 

oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi 

tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több készség 

együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan fejlesztjük. 

A mindennapi nyelvhasználatban, így a nyelvtanulásban is fontos szerepet játszanak a szö-

vegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, illetve a 

nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, felfogja 

mint nyelvi egységet és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban 

vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget. 

A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk kell 

azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes mon-

danivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének, szerkesztésé-

nek elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket. Ismerniük kell 

azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók a különféle 

kommunikációs helyzetek. Tisztában kell lenniük az egész nyelvi érintkezést átszövő szabá-

lyokkal, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző alkalmakkor 

szabályozzák az érintkezést. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék és a hely-

zetnek megfelelő hangnem használatának szabályai is. 

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a 

feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is vi-
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szonylag 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 je-

lentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a mo-

tivációt. 

Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a nyelvta-

nulással és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos pozitív 

attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultú-

rák közötti kommunikáció iránti nyitottságot. 

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció 

fontosságát. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más tan-

tárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az ide-

gen 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 nyelvtudásu-

kat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el. 

A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező 

minimumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben 

támasztott követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a 

NAT-ban azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi gya-

korlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként használt Közös európai referen-

ciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott téma-

körök kínálnak kontextust. A NAT által az egyes képzési szakaszokra minimumként meghatá-

rozott nyelvi szintek a következők. 

A Corvin Mátyás Gimnáziumban minden tanuló első idegen nyelvként tanulja az angol 

nyelvet. Az évfolyamonkénti 4 osztályból két osztályban folyik általános tanterv szerint az 

angol nyelv oktatása, azaz heti 3 órában (ez évfolyamonként 108, 108, 108 és 93 órát jelent. 

 
4. évfolyam, 

minimumszint 

8. évfolyam, 

minimumszint 

12. évfolyam, 

minimumszint 
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Első idegen 

nyelv 

KER-szintben 

nem megadható 
A2 B1 

Második idegen 

nyelv 
– – A2  

A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva 

határozza meg.  

 4. évfo-

lyam 

6. évfo-

lyam 

8. évfo-

lyam 

10. évfo-

lyam 

12. évfo-

lyam 

Első ide-

gen nyelv 

KER-

szintben nem 

megadható 

A1 A2 
B1 mí-

nusz 
B1 

Második 

idegen nyelv 
- - - A1 A2 

 

Az idegen nyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a nyelvta-

nulás fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az 

összefüggő beszéd és az íráskészség. A KER-ben meghatározott nyelvi szintek és kompeten-

ciák azonban nem mechanikusan, hanem a tanulók életkori sajátosságainak tükrében értel-

mezve kerültek be a kerettantervbe. 

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 átvihető az idegen nyelv tanulásába 

és fordítva, az idegen nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi 

kommunikáció területén. A két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő mód-

szerek alkalmazása esetén az is lehet sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, akinek hiányosak 

az anyanyelvi ismeretei, sőt az idegen nyelv tanulása segíthet abban, hogy tudatosabbá váljon 

az anyanyelv használata. 

Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern 

technika, az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási le-

hetőségek sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének fejlesztését 

támogatta az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a produktív nyelvhasználatra is. 

Az ingyen elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak, interaktív feladatok 

mellett az írott és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogolás is élményszerű nyelvtanulásra 

ad alkalmat. Az önálló tanulás képességének folyamatos fejlesztéséhez azonban szükség van a 
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tanulásról magáról szóló beszélgetésre, a tanulási stratégiák kialakításában való segítségnyúj-

tásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak megteremtésére is. 

A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek, érdeklő-

désének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek bekapcsolása a tanulási folyamatba. 

A nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert minden más tan-

tárgynál több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a személyiség kibonta-

kozásának támogatására. A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív megerősítés, a tanulók 

önmagukhoz mért fejlődésének elismerése. 

A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli inter-

akció, összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem kü-

löníthetők el egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek fej-

lesztése mindig integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetek-

ben előfordulnak. Ezért nem szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett. 

Külön táblázat tartalmazza az ajánlott témaköröket, amelyben más tantárgyakkal való kap-

csolódási pontok is megtalálhatók. A tanulócsoportban más tantárgyakat tanító tanárokkal va-

ló együttműködés elevenebbé, aktuálisabbá és érdekesebbé teszi a nyelvtanulást, mert lehető-

séget nyújt a témák, témakörök természetes, életszerű összekapcsolására. 

A 9-10. és a 11-12. évfolyam számára azonban közös témalista készült. Az ajánlott 

témakörök listája kitekintést tartalmaz a célnyelvi kultúrákra, ily módon biztosítja az interkul-

turális kompetenciák fejlesztését. Nem szabad szem elől téveszteni azt sem, hogy az idegen 

nyelvek tanulásának célja egyre inkább az, hogy egy közvetítő nyelv birtokába jussunk, így az 

is fontos feladat, hogy tanulmányaik során a célnyelvi országok mellett más kultúrákat is 

megismerjenek és elfogadjanak a tanulók, és olyan kommunikációs helyzeteket is ki tudjanak 

próbálni, amelyekben a kommunikációs partnernek sem a célnyelv az anyanyelve. 

A táblázatok Fejlesztési célok rovata a nyelvtanítás aktuális életkori szakaszra vonat-

kozó, az adott kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait tartalmazza. A táblázatok A fej-

lesztés tartalma elnevezésű része olyan tevékenységeket tartalmaz, amelyek segítségével az 

adott nyelvi fejlesztés megvalósítható. A nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen 

beépültek a tartalomba. 

9–10.  ÉVFOLYAM  

Az idegen nyelvek tanításába a tantárgy jellegéből adódóan minden egyéb kulcskom-

petencia és a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A 10. évfo-

lyam végére a tanulók idegen nyelvi tudása lehetővé teszi, hogy a körülöttük lévő világról 

idegen nyelven is szerezzenek információt, és ezzel a lehetőséggel már tudatosan éljenek. A 

különböző célok és tartalmak idegen nyelvi fejlesztésében segítenek eligazodni a témakörök 

táblázatában megadott kapcsolódási pontok. Ebben a képzési szakaszban a NAT fejlesztési te-

rületei és nevelési céljai a tanulók életéhez és környezetéhez kapcsolódó témák feldolgozása 

során valósíthatók meg. Tudatosítani kell a tanulókban, hogy az idegen nyelv kulcskompeten-
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cia, amely segítséget nyújt a magánéletben és a tanulásban, a későbbi szakmai pályafutás so-

rán az eligazodásban és a boldogulásban. 

Az első idegen nyelvből a gimnázium 10. évfolyamának végére a tanulóknak el 

kell jutniuk az európai hatfokú skála második és harmadik szintjei közé, azaz egy A2-B1 

közötti tudásszintre. Ez lehetőséget ad az intenzív készségfejlesztésre, a felzárkózásra és a 

nyelvi csoportok közös, de szükség szerint differenciált haladására és az egyéni szükségletek 

figyelembevételére is. Megfelelő alapul szolgál emellett ahhoz, hogy a továbbiakban minden 

tanuló eljusson a gimnáziumi tanulmányok végén minimumként előírt B1 szintre. 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat 

érdeklő tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs 

technológiák használatára. Tudatosítani kell a nyelvórai és az iskolán kívüli nyelvtanulás 

lehetőségeit, hogy ez is segítse a tanulókat az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

Ebben a nyelvtanítási szakaszban is fontosak a korosztályi sajátosságok. A tanárnak fi-

gyelembe kell vennie, hogy a legtöbb tanuló az önkeresés időszakát éli, kritikus önmagával 

szemben, erősek a kortárs csoport hatásai. Ugyanakkor építhet a tanár a tanulók nyelvi kreati-

vitására, problémamegoldó és kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében meghatá-

rozóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékenységek, a változatos interakciós formák, 

a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív visszajelzések, a konstruktív támogatás és a tanulók 

számára is átlátható értékelés. Ugyancsak segítséget jelent számukra, ha gyakorlatot szerez-

nek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik 

tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló javításában. 

Iskolánkban az angol nyelvet a tanulók első idegen nyelvként tanulják. A kilencedik évfo-

lyam feladata az általános iskolából hozott tudás elmélyítése és a tanulók egy szintre hozása. 

 
9.  ÉVFOLYAM  

heti óraszám: 3 

108 óra/tanév 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókin-

cset és bizonyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes témák-

ról van szó. 

Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek és közlések lénye-

gét. 
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A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban rendszeresen elő-

forduló ismerős témákról. Egy beszélgetés során a résztvevők világo-

san megfogalmazott érveinek megértése két beszélő esetén. 

A legfontosabb információk megértése képekkel támogatott hang-

zó anyagokban, amelyek az érdeklődési körhöz kapcsolódó témákról 

szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek.  

A fejlesztés tartalma 

Az egyszerű, mindennapi társalgásban elhangzó álláspontok lényegének megértése. 

Az ismerős témájú, egyszerűen és világosan megfogalmazott, rövid köznyelvi stílusú be-

széd vagy előadás főbb pontjainak megértése. 

Részletes, összetett útbaigazítás követése. 

Telefonbeszélgetésekben elhangzó alapvető információk megértése. 

Az ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerű nyelvezetű hang-

felvételek lényegének megértése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Információk, üzenetek, útbaigazítás, rövid interjúk, dalok. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kom-

munikál az iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témák-

ról. 

Rövid beszélgetésekben vesz részt. 

Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 

Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Boldogulás a mindennapi élet legtöbb nyelvi helyzetében spontán 

módon. 

 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén - időnként szavak, fordulatok ismétlé-

sét vagy magyarázatát kérve. 

Érzelmek egyszerű kifejezése és reagálás mások érzelmeire (pl. tetszés, nemtetszés, meg-
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lepetés, boldogság, szomorúság, érdeklődés és közömbösség). 

Érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere, véle-

ménycsere. 

Történetek követése 

Úti előkészületek és utazás során felmerülő feladatok megoldása 

Egyszerű utasítások adása, követése és kérése. Egyszerű, tényszerű információ megszer-

zése és továbbadása. 

A kommunikációs eszközök rugalmas alkalmazása és reagálás azokra. 

A fontosabb udvariassági szabályok, szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események meg-

beszéléséhez elegendő szókincs alkalmazása, körülírás. 

Az elemi szókincs és általában helyes alkalmazása. 

Az idegen nyelvi normának megfelelő, az anyanyelvi hatások kiküszöbölésére törekvő 

nyelvhasználat ismerős kontextusokban. 

Érthető, egyre kevesebb félreértésre okot adó kiejtés, intonáció. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Személyes és megbeszélés; és informális párbeszédek, utasítások, interjúk. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más 

emberekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Önkifejezés begyakorolt szerkezetekkel a szintnek megfelelő té-

makörökben. 

A folyamatoshoz közelítő, érthető beszéd, a mondanivaló nyelvta-

ni és szókincsbeli megtervezése és szükség szerinti módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma lényegének kifejtése megközelítő 

pontossággal.  

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési körnek megfelelő témák lényegének folyamatoshoz közelítő kifejtése. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének folyamatoshoz közelítő összefoglalása Egyszerű 

élménybeszámoló az érzések és reakciók vázlatos bemutatásával. 
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Valóságos vagy elképzelt események részleteinek egyszerű bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének vázlatos összefoglalása. 

Történet elmondása. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témáról. 

Részvétel előre megírt, ismerős témájú csoportos előadásban. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírások, képleírások, elbeszélő szöveg, előadás, (versek, mondókák, rapszövegek. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy 

a szövegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében. 

Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egy-

szerű, ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Hétköznapi nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, lényegre 

törő autentikus vagy kismértékben szerkesztett szövegek megértése. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése. 

A fejlesztés tartalma 

Az adott helyzetben fontos általános vagy részinformációk megértése esetleg kismérték-

ben szerkesztett, világos tartalmú és szerkezetű, hétköznapi nyelven írott szövegekben. 

Az adott feladat megoldásához szükséges információk kiszűrése hosszabb szövegekből 

is. 

Érzések, kifejezésének megértése a köznyelven írt szövegekben. 

Mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek, e-mailek megértése. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megér-

tése. 

Az egyszerű szövegfajták szövegfelépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a 

szövegértés során. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használa-

ta. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, 
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menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, 

(pl. hír, beszámoló, riport), képregények, egyszerű irodalmi szövegek, dalszövegek. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, ame-

lyek közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét 

információkra vonatkoznak. 

Ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekap-

csolt mondatsorokban fejezi ki írásban. 

Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír min-

ta alapján az őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Egyszerű, rövid, összefüggő szövegek fogalmazása ismert, hét-

köznapi témákról. 

Írásbeli beszámoló eseményekről, élményekről, érzésekről, be-

nyomásokról és véleményről. Írásbeli interakció elkezdése, fenntartá-

sa és befejezése. 

Jegyzetet készítése olvasott és hallott köznyelvi szövegből, illetve 

saját ötletről. 

Minták alapján több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szö-

vegek létrehozása a műfaj főbb jellegzetességeinek és alapvető stílus-

jegyeinek követésével. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű szöveg írása a tanuló érdeklődési köréhez tartozó, ismerős témákról, rövid, kü-

lönálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Egyszerűbb cselekvéssor, történet leírása összefüggő szövegben. 

Érzések, gondolatok és reakciók rövid leírása; rövid vélemény írása indoklással. 

Egyszerű információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgálta-

tóknak, tanároknak). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése. 

Életrajz írása. 

Lényegre koncentráló leírás készítése. 

Egyszerű, világos köznyelvet használó előadás fő pontjainak lejegyzése; saját ötlethez 
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jegyzet készítése. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Egyszerű, tagolt írásmű létrehozása: bevezetés, kifejtés, lezárás. 

Egyszerű írásbeli műfajok alapvető szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben / 

e-mailben megszólítás, záró formula); informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli 

és helyesírási sajátosság alkalmazása. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használa-

ta. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak megjelenítése a fogalmazásban. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektroni-

kus képeslapok; poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes 

adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű infor-

mációt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, ill. tet-

szést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartal-

mazó instrukciók.; Egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzések. Rö-

vid leírások; jegyzetek, versek; rapek; rigmusok; dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

10.  ÉVFOLYAM  

heti óraszám: 3 

108 óra/tanév 

Az előzetes tudás a 9. évfolyam során elsajátított nyelvi szint. A 10. évfolyam erre 

épít, a már elsajátított készségeket tovább bővíti. A készségek fejlesztésének iránya a 

táblázatban vastagon szedve követhető.  

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókin-

cset és bizonyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes témák-

ról van szó. 

Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek és közlések lénye-

gét. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban rendszeresen elő-

forduló ismerős témákról. Egy beszélgetés során a résztvevők világo-

san megfogalmazott érveinek megértése két beszélő esetén. 

A legfontosabb információk megértése képekkel támogatott hang-

zó anyagokban, amelyek az érdeklődési körhöz kapcsolódó témákról 
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szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek.  

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű műszaki információk megértése. 

A hangzó szövegben az okot, magyarázatot, következményt vagy ellentétet előrejelző 

szavak felismerése. 

Szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az ismeretlen 

szavak kikövetkeztetése a szövegösszefüggésből, a várható vagy megjósolt információk ke-

resése, szükség esetén összefoglalás, visszakérdezés, ismétlés, magyarázat kérése. 

Információk, instrukciók, üzenetek, útbaigazítás, hírek a televízióban és a rádióban, rövid 

interjúk, reklámok, dalok, videók. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kom-

munikál az iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témák-

ról. 

Rövid beszélgetésekben vesz részt. 

Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 

Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Gondolatok cseréje, véleménynyilvánítás, érzelmek kifejezése az 

érdeklődési körbe tartozó témákkal kapcsolatban. A leggyakoribb 

kommunikációs forgatókönyvek ismerete, egyre kevesebb zökkenő-

vel történő alkalmazásuk. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszter-

használatban. 

A fejlesztés tartalma 

Mindennapi problémák felvetése, megvitatása, választási lehetőségek összevetése (pl. mit 

csináljanak, hova menjenek, melyiket válasszam, stb.). 

Véleménynyilvánítás és érdeklődés további részletekről. 

Úti előkészületek és utazás során felmerülő feladatok megoldása (pl. közlekedési infor-

mációk beszerzése, szállásfoglalás, programegyeztetés, reakciók kifejezése). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése kevésbé begyakorolt helyzetekben is 
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(pl. boltban, postán, bankban). 

Egyszerű utasítások adása, követése és kérése, udvarias kérés. 

Felkészülésen alapuló interjú, az információk ellenőrzése, megerősítése időnként segítség 

igénybevételével. 

Előre elkészített kérdőív alapján strukturált interjú készítése. 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel a célnyelven. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások 

bevonása, a beszélgetés lezárása. 

A beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzé-

se, a félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének rugalmas alkalmazása és reagálás azokra. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események meg-

beszéléséhez elegendő szókincs rugalmas alkalmazása, körülírás. 

Az elemi szókincs viszonylag magabiztos és általában helyes alkalmazása. 

A szövegszervezés eszközeinek egyre tudatosabb használata. 

A gondolatok, problémák viszonylag pontos kifejezése. 

Részvétel a szóbeliség jegyeit viselő digitális kommunikációban: fórum, chat, Skype. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés; tranzakciós és informális párbeszédek, 

utasítások, interjúk, viták. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más 

emberekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Önkifejezés begyakorolt szerkezetekkel a szintnek megfelelő té-

makörökben. 

A folyamatoshoz közelítő, érthető beszéd, a mondanivaló nyelvta-

ni és szókincsbeli megtervezése és szükség szerinti módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma lényegének kifejtése megközelítő 

pontossággal.  

A fejlesztés tartalma 



Tantervek 2013. szeptember 1. után 14. oldal 

 14 / 627 

Az érdeklődési körnek megfelelő témák lényegének folyamatoshoz közelítő kifejtése a 

gondolatok többnyire lineáris összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének folyamatoshoz közelítő összefoglalása a gondola-

tok többnyire lineáris összekapcsolásával. 

Egyszerű élménybeszámoló az érzések és reakciók vázlatos bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek egyszerű bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének vázlatos összefoglalása. 

Történet elmondása. 

Vélemény, tervek és cselekedetek rövid és egyszerű magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témáról. 

Részvétel előre megírt, ismerős témájú csoportos előadásban. 

A begyakorolt nyelvi eszközök megbízható használata, ezek átrendezése, bővítése isme-

rős helyzetekben a mondanivaló kifejezésére. 

A közlés bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközeinek használata. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a kommunikáció megszakadása esetén más straté-

gia alkalmazásával a mondanivaló újrakezdése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadás, prezentáció 

(önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, versek, mondó-

kák, rapszövegek. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy 

a szövegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében. 

Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egy-

szerű, ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Hétköznapi nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, lényegre 

törő autentikus vagy kismértékben szerkesztett szövegek megértése. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése. 

A fejlesztés tartalma 

Az adott helyzetben fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, esetleg 
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kismértékben szerkesztett, világos tartalmú és szerkezetű, hétköznapi nyelven írott szöve-

gekben. 

Az adott feladat megoldásához szükséges információk kiszűrése hosszabb szövegekből 

is. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a lényeges következtetések felismerése vilá-

gosan írt érvelő szövegekben. 

Érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése a köznyelven írt szövegekben. 

A mondat megértett részei és a szövegösszefüggés alapján az ismeretlen szavak jelenté-

sének kikövetkeztetése. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, 

menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, 

újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretter-

jesztő szövegek, képregények, egyszerű irodalmi szövegek, dalszövegek. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, ame-

lyek közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét 

információkra vonatkoznak. 

Ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekap-

csolt mondatsorokban fejezi ki írásban. 

Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír min-

ta alapján az őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Egyszerű, rövid, összefüggő szövegek fogalmazása ismert, hét-

köznapi témákról. 

Írásbeli beszámoló eseményekről, élményekről, érzésekről, be-

nyomásokról és véleményről. Írásbeli interakció elkezdése, fenntartá-

sa és befejezése. 

Jegyzetet készítése olvasott és hallott köznyelvi szövegből, illetve 

saját ötletről. 

Minták alapján több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szö-

vegek létrehozása a műfaj főbb jellegzetességeinek és alapvető stílus-

jegyeinek követésével. 
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A fejlesztés tartalma 

Beszámoló írása élményekről, eseményekről (pl. utazás). 

Érzések, gondolatok és reakciók rövid leírása; rövid vélemény írása indoklással. 

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése; online ügyintézés. 

Tényszerű információk összefoglalása. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Egyszerű írásbeli műfajok alapvető szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben / 

e-mailben megszólítás, záró formula); a formális és informális regiszterhez köthető néhány 

szókincsbeli és helyesírási sajátosság alkalmazása. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, 

rövid jelenet, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltése. 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központo-

zás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektroni-

kus képeslapok; poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes 

adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű infor-

mációt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, ill. tet-

szést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartal-

mazó instrukciók. Egyszerű ügyintéző levelek/e-mail-ek (pl. tudakozódás, megrendelés, 

foglalás, visszaigazolás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzé-

sek. Rövid leírások; jegyzetek, versek; rapek; rigmusok; dalszövegek, rövid jelenetek, paró-

diák. 

 

Ajánlott témakörök a 9–12. évfolyamra 

Az alább felsorolt témakörök a középszintű érettségi vizsga követelményeinek felel-

nek meg. Az idegen nyelv tanításának sajátossága miatt a tanulók az egyes témakörö-

ket a négy év során többször érintik, tudásuk előrehaladtával a témákkal kapcsolatos 

ismereteiket bővítik. Az ajánlott témakörök listáját évfolyamokra csak az engedélyezett 

tankönyv ismeretében érdemes lebontani. 
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Témák 
Kapcsolódási 

pontok 

Személyes vonatkozások, család 

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. 

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Egyén és család nálunk és a célországokban. 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: család 

és háztartás. 

Etika: generációk 

kapcsolata, családi 

élet. 

Ember és társadalom 

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 

Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. 

fogyatékkal élők. 

Konfliktusok és kezelésük. 

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Etika: társas kap-

csolatok, előítélet, 

tolerancia, bizalom, 

együttérzés; fogya-

tékkal élők, szegé-

nyek és gazdagok. 

Történelem, tár-

sadalmi és állampol-

gári ismeretek: a jö-

vedelem szerepe a 

családban, kiadás, 

bevétel, megtakarí-

tás, hitel, rezsi, zseb-

pénz. 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: tudatos 

vásárlás. 

Földrajz; bioló-

gia-egészségtan: bio-

termékek. 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház 

bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetősé-

gek. 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: fenn-

tarthatóság, környe-

zettudatosság otthon 

és a lakókörnyezet-

ben, víz és energia- 

takarékosság, újra-

hasznosítás. 
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Növények és állatok a környezetünkben. 

Időjárás, éghajlat. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben és globálisan - Mit te-

hetünk környezetünkért és a természet megóvásáért, a fenntarthatóságért? 

Történelem, tár-

sadalmi és állampol-

gári ismeretek. lakó-

hely és környék ha-

gyományai. 

Biológia-

egészségtan: élőhely, 

életközösség, védett 

természeti érték, vál-

tozatos élővilág. 

Földrajz: telepü-

léstípusok; globális 

problémák, életmi-

nőségek különbségei; 

a Föld mozgása, az 

időjárás tényezői, a 

Föld szépsége, egye-

disége. 

Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, 

tagozat). 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka nálunk és más 

országokban. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

Iskolai hagyományok nálunk és a célországokban. 

Történelem, tár-

sadalmi és állampol-

gári ismeretek: a tu-

dás fogalmának át-

alakulása, a tanulás 

technikái, élethosszig 

tartó tanulás. 

Informatika: digi-

tális tudásbázisok, 

könyvtári informáci-

ós rendszerek. 

A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelessé-

gek. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 

Önéletrajz, állásinterjú. 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: pálya-

orientáció és munka. 
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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 gyógy-

módok). 

Életmód nálunk és más országokban. 

Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: testi és 

lelki egészség, bal-

esetek megelőzése, 

egészséges ételek. 

Biológia-

egészségtan: testré-

szek, egészséges 

életmód, a betegsé-

gek ismérvei, fogya-

tékkal élők, beteg-

ségmegelőzés, első-

segély. 

Testnevelés és 

sport: a rendszeres 

testedzés szerepe, re-

laxáció. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

A művészetek szerepe a mindennapokban. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 

Kulturális és sportélet nálunk és más országokban. 

Földrajz: más né-

pek kultúrái. 

Magyar nyelv és 

irodalom: különböző 

kultúrák mítoszai, 

mondái; a reklám és 

a popzene új szóbeli 

költészete. 

Informatika: e-

könyvek, médiatuda-

tosság. 

Testnevelés és 

sport: táncok, népi 

játékok, a sport és 

olimpia története, 

példaképek szerepe, 

sportágak jellemzői. 

Ének-zene: nép-

zene, klasszikus ze-

ne, popzene. 

Dráma és tánc: a 
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szituáció alapelemei, 

beszédre késztetés, 

befogadás, értelme-

zés. 

Vizuális kultúra: 

művészi alkotások 

leírása, értelmezése. 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerék-

páros közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

Turisztikai célpontok. 

Célnyelvi és más kultúrák. 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: közle-

kedési ismeretek, 

közlekedésbiztonság, 

fenntarthatóság, kör-

nyezettudatosság a 

közlekedésben. 

Földrajz: a kultu-

rális élet földrajzi 

alapjai, nyelvek és 

vallások, egyes meg-

határozó jellegű or-

szágok turisztikai jel-

lemzői. 

Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 

Történelem, tár-

sadalmi és állampol-

gári ismeretek; fizi-

ka: tudománytörténe-

ti jelentőségű felfe-

dezések, találmá-

nyok. 

Informatika: szá-

mítógépen keresztül 

való kapcsolattartás, 

információ keresése, 

az informatikai esz-

közöket alkalmazó 

média, az elterjedt 

infokommunikációs 

eszközök előnyei és 

kockázatai, a netikett 

alapjai, élőszóval kí-
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sért bemutatók és 

felhasználható esz-

közeik. 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 

Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: család 

és háztartás, tudatos 

vásárlás, pénzügyi 

ismeretek. 

Matematika: 

alapműveletek, gra-

fikonok értelmezése. 

Történelem, tár-

sadalmi és állampol-

gári ismeretek: a jö-

vedelem szerepe a 

családban, kiadás, 

bevétel, megtakarí-

tás, hitel rezsi, zseb-

pénz. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a cik-

lus végén 

(10. évfolyam) 

B1 mínusz. 

A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi beszédet, 

ha az számára rendszeresen előforduló, ismerős témákról folyik. 

A mindennapi élet legtöbb helyzetében boldogul, gondolatokat 

cserél, véleményt mond, érzelmeit kifejezi és stílusában a kommuni-

kációs helyzethez alkalmazkodik. 

A tanuló képes begyakorolt szerkezetekkel érthetően, folyamatos-

hoz közelítően beszélni. Az átadott információ lényegét megközelítő 

tartalmi pontossággal fejti ki. 

Megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, 

lényegre törő, autentikus vagy kismértékben szerkesztett szövegek-

ben az általános vagy részinformációkat. 

A tanuló több műfajban is képes egyszerű, rövid, összefüggő szö-

vegeket fogalmazni ismert, hétköznapi témákról. Írásbeli megnyilat-

kozásaiban már kezdenek megjelenni műfaji sajátosságok és külön-

böző stílusjegyek. 
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11–12.  ÉVFOLYAM  

A tanulóknak a 12. évfolyam végére olyan tanulási képességekkel kell rendelkezniük, ame-

lyek lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesztését további tanulmá-

nyaik vagy munkájuk során, egész életükön át. 

Az első idegen nyelvből a gimnázium 12. évfolyamának végére a tanulóknak el kell 

jutniuk az európai hatfokú skála (KER) harmadik szintjére, azaz a B1 szintre. A 12. 

évfolyamon lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi 

felépítését, követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék az 

érettségi során használt értékelési szempontokat, és alkalmazni tudják azokat önértékeléseik 

során; illetve gyakorlatot szerezzenek az érettségi vizsga feladatainak megoldásában is. 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő 

tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák használa-

tára. 

A 12. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy a munka világába történő kilépés 

előtti utolsó tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történő felkészítés-

nek, a szükséges készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos döntésekben a 

nyelvtanár sokat segíthet, például a feldolgozott témák megfelelő kiválasztásával, az ok-

okozati viszonyokat, következményeket feltáró feladatokkal. 

A 11-12. évfolyam tananyaga, fejlesztési céljai az első két évfolyamhoz hasonló módon je-

lenik meg. Az előzetes tudás az előző év megszerzett ismeretanyaga. 

 
11.  ÉVFOLYAM  

heti óraszám: 3 

108 óra/tanév 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló főbb vonalaiban megérti a köznyelvi be-

szédet a számára rendszeresen előforduló ismerős témákról. 

Megérti a legfontosabb információkat az aktuális eseményekről 

szóló vagy az érdeklődési köréhez kapcsolódó rádió- és tévéműso-

rokban, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd megértése főbb vonalai-

ban és egyes részleteiben is. 

Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott ér-
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veinek megértése több beszélő esetén is. 

Fontos információk megértése azokban a rádió- és tévéműsorok-

ban, filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az ér-

deklődési körhöz kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan 

és érthetően beszélnek. 

A fejlesztés tartalma 

A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témák 

esetén. 

A hallott szöveg gondolatmenetének nagy vonalakban való követése, egyes tényszerű 

részinformációk megértése, amennyiben a beszéd világos, és ismerős kiejtéssel folyik. 

Mindennapi társalgásban a világos beszéd követése szükség esetén visszakérdezések se-

gítségével. 

Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése. 

Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 

Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek lé-

nyegének megértése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hosszabb használati utasítások, információk, instrukciók, előadások, beszédek, interjúk, 

dalok, visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, tévé- és rádióműsorok, 

filmelőzetesek. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló felkészülés nélkül megbirkózik a min-

dennapi élet legtöbb helyzetével. 

Gondolatokat cserél, véleményt mond az érdeklődési körébe tarto-

zó témákról. 

Boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben. 

Stílusában, regiszterhasználatában legtöbbször alkalmazkodik a 

kommunikációs helyzethez. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan hely-

zetében is 

Gondolatokat cseréje, véleménynyilvánítás és érvelés az érdeklő-
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dési körbe tartozó és általános témákról is. 

A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és biz-

tonsággal történő alkalmazása. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszter-

használatban. 

A fejlesztés tartalma 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, infor-

mációcsere, álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, pa-

nasz, reklamáció. 

Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 

Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadás (pl. tüne-

tek megadása orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való részvétel. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, szó átvétele, átadása, mások 

bevonása, beszélgetés lezárása. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események meg-

tárgyalásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Társalgás, megbeszélés, utasítások, interjúk. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló már változatosabban és részletesebben 

tudja bemutatni a családját, más embereket, lakóhelyét, tanulmányait, 

iskoláját stb. 
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A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Folyamatos önkifejezés a szintnek megfelelő szókincs és szerke-

zetek 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 kifej-

tése. 

A fejlesztési tartalma 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok line-

áris összekapcsolásával. 

élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása Álmok, remények és ambíciók, történe-

tek elmondása. 

Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 

Előre megírt, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról. 

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírások, képleírások, (például vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, előadás, 

(önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, versek, rapszöve-

gek. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, érdek-

lődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegek fő gondolatait. 

Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő stra-

tégiákat kell alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését a 

szövegkörnyezet segítségével kikövetkeztetni. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsoló-

dó, lényegre törő szövegek megértése. 

Az írott vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges részin-
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formációk kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven író-

dott szövegekben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 

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 megér-

tése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szöveg-

értés során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részei-

ből, illetve több szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szöveg-

értés során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, 

menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, 

képregények, viccek egyszerű irodalmi szövegek. 

 

Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket 

fogalmaz ismert, hétköznapi témákról. 

Írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyo-

másairól és véleményéről; írásbeli interakciót kezdeményez, fenntart-

ja 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 követé-
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sével. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, 

hétköznapi és elvontabb témákról. 

Eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokról és véle-

ményről írásbeli beszámolás, valamint vélemény alátámasztása. 

Hatékony írásbeli interakció folytatása. 

Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhöz tartozó 

szövegről, illetve saját ötletekről. 

Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása 

a műfaj főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, 

ismerős témában, rövid. 

Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása pl. barátoknak, szolgáltatóknak, taná-

roknak. 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 

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 számára hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalma-

zása. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektroni-

kus képeslapok; poszterszövegek; képaláírások. Üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes 

adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű infor-

mációt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, ill. tet-

szést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartal-

mazó instrukciók. Egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzések. Rövid 
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leírások; jegyzetek; versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

12.  ÉVFOLYAM  

heti óraszám: 3 

96 óra/tanév 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló főbb vonalaiban megérti a köznyelvi be-

szédet a számára rendszeresen előforduló ismerős témákról. 

Megérti a legfontosabb információkat az aktuális eseményekről 

szóló vagy az érdeklődési köréhez kapcsolódó rádió- és tévéműso-

rokban, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd megértése főbb vonalai-

ban és egyes részleteiben is. 

Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott ér-

veinek megértése több beszélő esetén is. 

Fontos információk megértése azokban a rádió- és tévéműsorok-

ban, filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az ér-

deklődési körhöz kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan 

és érthetően beszélnek. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése. 

Egyszerű nyelvezetű film követése, amelyben a cselekményt nagyrészt a vizuális eszkö-

zök és az események közvetítik. 

A köznyelvi szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az időnként 

előforduló ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből és a mondat je-

lentésének kikövetkeztetése. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hosszabb használati utasítások, információk, instrukciók, előadások, beszédek, viták, in-

terjúk, dalok, visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, viccek, tévé- és 

rádióműsorok, filmelőzetesek, filmek. 
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Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló felkészülés nélkül megbirkózik a min-

dennapi élet legtöbb helyzetével. 

Gondolatokat cserél, véleményt mond az érdeklődési körébe tarto-

zó témákról. 

Boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben. 

Stílusában, regiszterhasználatában legtöbbször alkalmazkodik a 

kommunikációs helyzethez. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan hely-

zetében is 

Gondolatokat cseréje, véleménynyilvánítás és érvelés az érdeklő-

dési körbe tartozó és általános témákról is. 

A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és biz-

tonsággal történő alkalmazása. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszter-

használatban. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül. 

Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódott-

ság, aggodalom, öröm. 

Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek össze-

hasonlítása. 

Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, például zene, film, 

könyvek. 

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. 

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 
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nyelvi megfelelőik semleges stílusban való használatával. 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 

Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló már változatosabban és részletesebben 

tudja bemutatni a családját, más embereket, lakóhelyét, tanulmányait, 

iskoláját stb. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Folyamatos önkifejezés a szintnek megfelelő szókincs és szerke-

zetek 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 kifej-

tése. 

A fejlesztési tartalma 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondola-

tok lineáris összekapcsolásával. 

Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók meg-

fogalmazása. 

Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, alkal-

mazása. 

Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, például körülírás elfelejtett szó ese-

tén. 

A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása ke-

vésbé begyakorolt helyzetekben. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 

Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 
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A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírások, képleírások, témakifejtés (például vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szö-

veg, érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), 

projektek bemutatása, versek, rapszövegek. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, érdek-

lődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegek fő gondolatait. 

Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő stra-

tégiákat kell alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését a 

szövegkörnyezet segítségével kikövetkeztetni. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsoló-

dó, lényegre törő szövegek megértése. 

Az írott vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges részin-

formációk kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a szö-

vegösszefüggés alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesz-

tő szövegek, képregények, viccek egyszerű irodalmi szövegek. 

 

Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket 

fogalmaz ismert, hétköznapi témákról. 

Írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyo-

másairól és véleményéről; írásbeli interakciót kezdeményez, fenntart-

ja és befejezi. 



Tantervek 2013. szeptember 1. után 32. oldal 

 32 / 627 

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 követé-

sével. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, 

hétköznapi és elvontabb témákról. 

Eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokról és véle-

ményről írásbeli beszámolás, valamint vélemény alátámasztása. 

Hatékony írásbeli interakció folytatása. 

Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhöz tartozó 

szövegről, illetve saját ötletekről. 

Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása 

a műfaj főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, 

ismerős témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal 

kapcsolatban is, mint például a zene vagy a művészet. 

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Riport, cikk, esszé írása. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Saját ötletekről jegyzet készítése. 

Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problé-

mákra való rákérdezés, ill. problémák elmagyarázása. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid 

jelent, paródia írása, illetve átírása). 

Kész szövegekből számára hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalma-

zása. 

Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központo-

zás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
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Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektroni-

kus képeslapok; poszterszövegek; képaláírások. Üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes 

adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű infor-

mációt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, ill. tet-

szést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartal-

mazó instrukciók. Egyszerű ügyintéző levelek/e-mail-ek (pl. tudakozódás, megrendelés, 

foglalás, visszaigazolás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzé-

sek. Rövid leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek, rapszövegek, 

rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a cik-

lus végén 

(12. évfolyam) 

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 min-

dennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és re-

giszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez. 

Ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és szerkeze-

tek segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, ért-

hető, a főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfele-

lő. 

Több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő szöve-

geket fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbeli 

megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és különböző 

stílusjegyek. 

Képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes részinformá-

ciókat a nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kap-

csolódó, lényegre törően megfogalmazott szövegekben.  

NYELVI TAGOZATOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLY  
A nyelvi tagozat elsődleges célja az idegen nyelv tanulásának motiválása, ebből követke-

zően a tanulókkal a használható nyelvtudás elsajátítása, a célország kultúrájának megismerte-

tése. 

A tanulók kilencedik évfolyamtól kezdődően magasabb óraszámban tanulják az angol 

nyelvet: 

 kilencedik évfolyam: heti 5 óra= 180 óra/év 

 tizedik évfolyam: heti 5 óra=180 óra/év 

 tizenegyedik évfolyam: heti 5 óra, ajánlottan választható heti 2 óra emelt szintű kép-

zés= 180+72 óra/év 
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 tizenkettedik évfolyam: heti 5 óra, ajánlottan választható heti 2 óra emelt szintű képzés 

=160+64 óra/év 

A nyelvi tagozat célja a használható nyelvtudás megszerzésén kívül az emelt szintű érett-

ségi vizsgára való felkészítés. Az osztály tanulóitól elvárás az emelt szintű vizsga angol 

nyelvből. 

Célok és feladatok: 

A célok és feladatok megfogalmazásához az érvényben lévő kerettanterv leírásait vesszük 

figyelembe. A nyelvi tagozatra a diákok négy évig járnak, elvárásaink szerint a 12. tanév 

végére emelt szintű érettségi vizsgát, vagy minimum középfokú nyelvvizsgát kell tenniük. 

A helyi tantervben évfolyamokra bontva a következő területek szerepelnek: 

 témakörök, 

 fogalmak (nyelvtan), 

 kommunikáció, 

 készségek. 

Tájékoztatásul Európa Tanács nyelvi szintleírásai: 

Nyelvi szintleírások magyarázata az Európa Tanács idegen nyelv 

oktatásra vonatkozó ajánlásai alapján* 

C2 

Minden hallott vagy olvasott szöveget könnyedén megért. A különböző be-

szélt vagy írott forrásokból származó információkat össze tudja foglalni, össze-

függően tudja felidézni az érveket és a beszámolókat. Spontán módon ki tudja 

fejezni magát, teljesen összefüggően és pontosan, a jelentések kisebb árnyalatai 

között is különbséget tud tenni, még a bonyolultabb helyzetekben is. 

 

C1 

Meg tud érteni különböző fajtájú igényesebb és hosszabb szövegeket, és a 

rejtett jelentéstartalmakat is érzékeli. Folyamatosan és spontán módon tudja ki-

fejezni magát, anélkül hogy túl sokszor kényszerülne arra, hogy keresse a kife-

jezéseket. A nyelvet rugalmasan és hatékonyan tudja használni társadalmi, to-

vábbá a tanuláshoz és a munkához kapcsolódó célokra. Világos, jól szerkesz-

tett, részletes szöveget tud alkotni összetettebb témában is, eközben megbízha-

tóan használja a szövegszerkesztési mintákat, szövegösszekötő elemeket. 

B2 

Meg tudja érteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú szövegek fő 

gondolatmenetét, beleértve ebbe a szakterületének megfelelő szakmai beszél-

getéseket is. Olyan szintű normális interakcióra képes anyanyelvű beszélővel, 

folyamatosan és spontán módon, hogy az egyik félnek sem megterhelő. Vilá-

gos, részletes szöveget tud alkotni különböző témákról, és képes kifejteni a vé-

leményét valamilyen témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző lehetősé-
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Nyelvi szintleírások magyarázata az Európa Tanács idegen nyelv 

oktatásra vonatkozó ajánlásai alapján* 

gekből adódó előnyöket és hátrányokat. 

 

B1 

Megérti a fontosabb információkat a világos, standard szövegekben, ame-

lyek ismert témáról szólnak, és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a munka, 

az iskola és a szabadidő stb. terén. Elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, 

amely a nyelvterületre történő utazás során adódik. Egyszerű, folyamatos szö-

veget tud alkotni olyan témában, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődé-

si körébe tartoznak. Le tudja írni a tapasztalatait és különböző eseményeket, 

álmokat, reményeket és ambíciókat, továbbá vázlatosan meg tudja indokolni a 

különböző álláspontokat és terveket. 

 

A2 

Megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az 

őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető szemé-

lyes és családdal kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, állás). Az 

egyszerű és rutinszerű nyelvi helyzetekben tud kommunikálni úgy, hogy egy-

szerű és direkt módon információkat cserél családi vagy mindennapi dolgokról. 

Le tudja írni nagyon egyszerű formában a viszonyulását valamihez, a közvetlen 

környezetében és olyan területeken, amelyek a legalapvetőbb szükségleteket 

érintik. 

 

A1 

Megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon 

alapvető fordulatokat, amelyeknek célja a mindennapi szükségletek konkrét ki-

elégítése. Be tud mutatkozni és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni és 

fel tud tenni olyan kérdéseket, amelyek személyes jellegűek (pl. hogy hol la-

kik), amelyek olyan emberekre vonatkoznak, akiket ismer, vagy olyan dolgok-

ra, amelyekkel rendelkezik. Képes nagyon egyszerű interakcióra, amennyiben 

a másik személy lassan és világosan beszél és segítőkész.  

* Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European 

Framework of Reference (1996). Strasbourg, Council of Europe, 131. p. 

 

Célok és feladatok 

A 9. évfolyam megkezdésekor a tanulók már 4-5 év nyelvtanulási tapasztalattal rendel-

keznek. Ezalatt az idő alatt megismerkedtek az idegennyelvi foglalkozások feladat- és szöveg-
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típusaival, szókincsük bővült, megértik a tanár célnyelvi óravezetését, önbizalmuk lehetővé 

teszi számukra, hogy az órai munkában egyénileg, párban és csoportban is eredményesen ve-

gyenek részt, órán kívüli feladataikat önállóan megoldják. Önértékelésük fejlett és reális: is-

merik saját erős és gyenge pontjaikat. 

Az 9–10. évfolyam céljai között első helyen áll a tanulók motivációjának fenntartása és 

fejlesztése, folyamatos sikerélmény biztosítása. Cél, hogy a 10. évfolyam végére a diákok el-

jussanak az B1 szintre, amelyen számukra ismert témakörökben, életszerű helyzetekben képe-

sek információt kérni és kapni. Megértik hosszabb terjedelmű, autentikus hallott vagy olvasott 

szöveg lényegét, abból ki tudják szűrni a lényeges információt. Képesek több mondatból álló 

szöveget szóban és írásban létrehozni. Szókincsük elég fejlett ahhoz, hogy az ismert témakö-

rökhöz kapcsolódó témákról szóban és írásban információt tudjanak cserélni. 

A 12. évfolyam végére a diákoknak B2 szintű nyelvtudást kell szerezniük, az előző 

szintnél fejlettebb szókinccsel, szélesebb skálán mozgó, de ismert témákról kell képesnek len-

niük szóban és írásban információt cserélni, hosszabb szövegeket megérteni és létrehozni. 

A témakörök felölelik a tanterv egyéb tantárgyi tartalmait, hiszen a nyelvet nem önma-

gáért használjuk, hanem információszerzésre, illetve az információ feldolgozására. A kereszt-

tantervi törekvések hozzájárulnak az idegen nyelvi tananyag érthetővé tételéhez, de a tartal-

makat más szempontból, másképp csoportosítva dolgozzuk fel, nehogy unalmassá váljanak. 

Fontos, hogy az önálló olvasás és az osztálytermen kívüli nyelvi hatások az előző évekhez ha-

sonlóan segítsék a nyelvtanulást. 

Ebben az életkorban a diákokat már nagymértékben segíti a szabályszerűségek felisme-

rése és alkalmazása, de a hangsúly továbbra is a jelentésen, kontextuson és kommunikáción 

van. A középiskolában egyensúlyt kell teremteni a folyamatos beszéd és a nyelvhelyesség kö-

zött. 

A 12. osztály végére a diákoknak el kell sajátítaniuk az önálló nyelvfejlesztéshez elen-

gedhetetlen nyelvtanulási stratégiákat. 

Fejlesztési követelmények 

A tanuló ismert témakörben szóban és írásban tud információt cserélni, szöveget megér-

teni és létrehozni. Tisztában van a nyelvtanulás részterületeivel (hallott szöveg értése, beszéd-

készség, olvasásértés, szókincs, fogalmazás stb.), kialakult és továbbfejleszthető nyelvtanulási 

stratégiái vannak. Nyelvtudását önállóan szinten tartja, illetve szakmai érdeklődésének megfe-

lelően fejleszti, az osztálytermen kívüli idegen nyelvi hatásokat (tévéműsorok, újságok, inter-

net stb.) is hasznosítja önálló haladása érdekében. Nyelvtudása segítségével más országok né-

peiről és kultúrájáról is képet tud alkotni. 

9.  ÉVFOLYAM  

Évi óraszám: 180 

Tartalom 

Kommunikációs szándékok 
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A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 Kezdeményezés és válasz 

Köszönés, elköszö-

nés: 

How do you do? 

Good morning/afternoon/evening. 

Hello Dave. 

Hello, how are you? 

Hi! 

Goodbye. 

Bye-bye! 

See you tomorrow. 

Good night. 

Have a nice trip. 

How do you do? 

Good morning. 

Hello Janet. 

Very well, thank you. 

Hi! 

Goodbye. 

Bye! 

See you. 

Good night. 

Thanks. 

Bemutatkozás, be-

mutatás: 

My name is… 

This is my friend, … 

Hello, I’m … 

Hi. Nice to meet you.  

Telefonálás Hello, this is Janet Leigh speaking. 

Can I speak to Hannah, please? 

Thanks for ringing. Bye! 

Yes, just a minute, 

please. 

Bye! 

Levél- és üzenetírás: Dear John, 

Best wishes, 

Love, 

I’ll look forward to your reply. 

 

Köszönetnyilvánítás 

és arra reagálás: 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot. 

It’s very kind of you. 

Not at all. 

That’s all right.. 

No problem. 

Bocsánatkérés és ar-

ra reagálás: 

I’m sorry. I’m very sorry. That’s all right.  

Gratulációk, jókí-

vánságok és azokra re-

Happy Christmas / New year / 

Birthday! 

Happy Christmas / New 

Year / Birthday! 
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agálás: 
Congratulations! 

Have a nice holiday. 

All the best. 

Cheers! 

Thank you. 

Thank you, the same to 

you. 

Cheers! 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Sajnálkozás, együtt-

érzés: 

I’m sorry. 

Sorry to hear that. 

Sorry I’m late. 

Oh, dear. 

 

Öröm, szomorúság: Are you happy about that? Great! 

I’m so happy. 

I’m so glad to see you. 

What do you think of that? 

How do you feel about that? 

I’m happy to hear that. 

That’s good news. 

I feel so happy for… 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, elége-

detlenség, bosszúság: 

What do you think of…? 

Are you happy with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ 

nice 

That wasn’t very good. 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Véleménykérés, vé-

leménynyilvánítás: 

What do you think? 

What do you think of it? 

I think it is terrible. 

That is a terrible shame. 

Érdeklődés: Are you interested in sports? 

How do you spell it? 

I’m interested in music. 
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Tetszés, nemtetszés: Do you like Italian food? 

You like meat, don’t you? 

What do you think of the new 

teacher? 

I think it’s great. 

I don’t like it. 

He looks nice. 

I don’t think much of… 

Akarat, kívánság: Would you like a sandwich? 

Can I have my bill, please? 

I want to pay. 

I’d like a hamburger 

 

Képesség: 

 

Can you speak French? 

Can you play football? 

I can understand French 

I can’t play chess.. 

Kötelezettség: You must wear a tie to work. 

I have to wake up early to go to 

work. 

 

Szükségesség: How much water do we need?  

Szándék, kívánság: What would you like to do? I’d like to see that film 

Preferenciák: What would you prefer? I prefer tea to coffee. 

Terv: What are you going to do? I’m planning to spend 

the weekend in Paris. 

I’m going to make a big 

party. 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása: 

What is it? What is it like? 

What’s it in English? 

What does that mean? 

It’s…/ That’s…/ It’s a 

kind of… 

It means… 

Események leírása: They arrived at the airport, they 

checked in, and waited for their plane. 

 

Információkérés, -

adás: 

 

Did you see him? 

When will the guests arrive? 

How far is your school? 

How long does it take to get there? 

Can you tell me the way to the 

station, please? 

Yes, I did 

At 6 p.m. 

It’s 20 minutes by bus. 

Take the second turning 

on the right 
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Who is that? 

How do you spell it? 

It’s me. 

Tudás, nemtudás: Do you know where he lives? I don’t know. 

I have no idea. 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

Kérés: Can I have a piece of paper, 

please? 

Could you repeat that, please? 

Can you help me? 

Of course. 

Yes, of course. 

Certainly. 

I’m afraid I can’t. 

Felszólítás: 

 

Turn off your mobiles. 

Wake up, get out of bed. 

 

Javaslat és arra rea-

gálás: 

Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 

Kínálás és arra rea-

gálás: 

Would you like a drink? 

 

That’s very kind of you. 

I’m sorry, I can’t. 

What would you like? 

Help yourself! 

Have an orange. 

Here you are. 

An orange, please. 

Thank you. 

No, thank you. / Yes, 

please. 

Thanks. 

Meghívás és arra re-

agálás: 

Would you like to come to the 

cinema? 

 

Yes, I’d love to. 

I’m sorry, I can’t. 

Can we meet at seven? 

Let’s meet on Sunday. 

Yes, great. 

No, I’m afraid, I can’t. 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 
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Megértés biztosítá-

sa: 

Visszakérdezés, ismétléskérés 

 

Did you say the castle? 

Sorry, where does she 

live? 

Sorry, what did you 

say? 

Betűzés kérése, betűzés 

Nem értés, magyarázatkérés, ma-

gyarázat értés ellenőrzése 

 

How do you spell it? 

Sorry, I don’t 

understand. 

Could you understand? 

Sorry, what does that 

mean? 

Felkérés lassabb beszédre Could you speak 

slowly, please? 

b) Fogalomkörök 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

Jelenidejűség present simple 

 

When do you get up? 

I don’t play football. 

present continuous 

 

What are you doing? 

I’m reading a book  

present perfect 

simple 

Have you seen this film? 

I haven’t read that book. 

Múltidejűség past simple We went to the cinema 

yesterday. 

Did you go to school on 

Monday? 

Jövőidejűség going to What are you going to do 

on Saturday? 

simple future I’ll have a cake. 

When will you finish this 

job?. 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Birtoklás ki-

fejezése 

 have (got) I don’t have many friends. 

She’s got a lovely blue 

dress. 

possessive adj. 

possessive 

pronouns 

genitive ’s 

of 

my, your, his/her/its,our, 

their dog 

mine, yours,…theirs 

Susie’s brother 

the corner of the room 

whose? 

Térbeli vi-

szonyok 

Irányok, 

helymeghatáro-

zás  

prepositions, 

prepositional phrases, 

adverbs 

here, there, on the left, on 

the right, in, on, under, 

opposite, next to, between, in 

front of, behind, inside, 

outside, above 

Időbeli vi-

szonyok 

Gyakoriság 

Időpont 

Óra 

how often? always, often, sometimes, 

never, once/twice a week, 

every day … 

I always make my bed. 

when? what time? now, in the morning 

yesterday, last week, two 

years ago, tomorrow, next 

week 

in 2007, in july, at 4 

o’clock, on Monday  

what’s the time? It’s half past six. 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Mennyiségi 

viszonyok 

 singular and plural 

cardinal numbers 

ordinal numbers 

countable nouns 

uncountable nouns 

some, any 

quantifiers 

children, people, men, 

women … 

one, two, three., … 

first, second, … 

How many books have you 

got? 

How much money has he 

got? 

I haven’t got any money. 

a lot, not much, little, few 

I’ve got a lot of/little 

money. 

a cup of tea, a piece of cake 

Minőségi vi-

szonyok 

 comparative 

sentences (short, long 

adjectives) 

Tom’s younger than Sue. 

Mary is the prettiest girl. 

I’m as tall as you. 

This is the most interesting 

book  

irregular 

adjectives 

what … like 

what colour 

good, bad …(better, worse) 

What’s it like? 

What colour is it?  

Modalitás  can  She can swim very well. 

Can I open the window?  

could He could speak two 

languages at the age of five. 

Could you repeat that, 

please? 

Logikai vi-

szonyok 

 linking words and, or, but, because 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Szövegössze-

tartó eszközök 

 Articles, 

determiners 

some+plural noun 

any+plural noun 

a, an, the 

There are some pencils in 

the bag. 

Have you got any sisters? 

I haven’t got any 

matchboxes. 

some +singular 

noun 

any + singular 

noun 

nominative and 

accusative of personal 

pronouns 

demonstrative 

pronouns 

indefinite pronouns 

There’s some water in the 

vase. 

There isn’t any juice in my 

glass. 

I, he, they… 

me, him, them… 

this, that, these, those 

somebody, 

anybody,nobody, everybody 

… 

c) Témakörök 

Témakör Kapcsolódási pont 

Ismerkedés, barátság, család, rokonság önismeret, illemtan, országismeret, 

földrajz, kommunikáció. 

Időjárás, évszakok, öltözködés, sport természetismeret, hon- és népismeret, 

brit civilizációs ismeretek, földrajz, me-

teorológia, egészségtan. 

Közvetlen környezetünk, lakás, tanterem, tan-

tárgyak, város/falu, épületek, közlekedés, tájéko-

zódás, útbaigazítás 

oktatás, hon- és népismeret, brit civi-

lizációs ismeretek, illemtan. 

Mindennapi életünk, napirend, szokásos tevé-

kenységek, házimunka, tanulás, szabadidő, étke-

zés, vendégség 

gasztronómia, hon- és népismeret, 

egészségtan, brit civilizációs ismeretek, 

illemtan. 

Vásárlás, ruha, öltözködés divattörténet, média, illemtan, önis-

meret. 
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Szórakozási lehetőségek, könyv, film, színház, 

kikapcsolódás, utazás, szálloda 

kultúra, média, hon- és népismeret, 

brit civilizáció. 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkü-

löníteni; 

 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösz-

szefüggésből kikövetkeztetni; 

 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni; 

 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani; 

 köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényegét megérteni. 

Beszédkészség 

A tanuló képes 

 köznyelven megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákban rendezett válaszo-

kat adni; 

 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseménye-

ket elmesélni, érzelmeket kifejezni; 

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni; 

 beszélgetésben részt venni; 

 társalgást követni. 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 150 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni; 

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkü-

lönböztetni; 

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen 

nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni; 

 kb. 150 szavas köznyelven megírt szövegben fontos információt megtalálni; 

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani; 

 kb. 150 szavas köznyelven megírt szöveg lényegét megérteni; 

 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai illetve irodalmi szöveget követni. 

Íráskészség 

A tanuló képes 

kb. 100 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni; 

gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök 

használatával, logikai összefüggések alapján szöveggé rendezni, egyszerű közléseket írásban 
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megfogalmazni; különböző szövegfajtákat létrehozni; változatos közlésformákat (leírás, elbe-

szélés, jellemzés) használni. 

10.  ÉVFOLYAM  

Évi óraszám: 180 

Tartalom 

Kommunikációs szándékok 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás: 

 

Excuse me. Yes? 

Can I help you? 

What can I do for you? 

Köszönés: How do you do? 

Good morning / afternoon / 

evening.. 

How do you do? 

Good morning / 

afternoon / evening. 

Hello Claire. 

Hello, how are you? 

Hi! 

Hello Richard. 

Fine, thanks. And you? 

Hi! 

Elköszönés: Goodbye. 

Bye-bye! 

See you later. 

See you on Monday. 

Goodbye. 

Bye! 

See you. 

 

Good night. 

Have a nice day. 

Have a good weekend! 

Good night. 

Thanks, bye. 

Bemutatkozás, be-

mutatás: 

My name is… 

Have you met Nina? 

How do you do? 

This is my friend, Richard. 

This is …  

Hello. 

How do you do, Nina? 

How do you do? 

Pleased to meet you. 

Nice to meet you.  
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Telefonálás: Hello, this is Richard Taylor 

speaking 

Can I speak to Claire, please? 

Yes, just a minute, 

please. 

I’ll call back again later this 

evening. 

It was nice to speak to you. 

Thanks for calling. Bye! 

Bye! 

Levéírás, email: Dear Peter, 

Best wishes, 

(With) love, 

Looking forward to hearing from 

you soon. 

 

Érdeklődés mások 

hogyléte felől és reagá-

lás: 

How are you today? 

How are you feeling today? 

Fine. / OK / All right. 

Much better, thanks. 

Not very well, I’m 

afraid. 

Engedélykérés és re-

agálás: 

Can I sit here? 

May I open the window? 

Yes, of course. 

Certainly. 

Köszönetnyilvánítás 

és arra reagálás: 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot. 

It’s very kind of you. 

I’d like to thank you for your help. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Do not mention it. 

My pleasure. 

Bocsánkérés és arra 

reagálás: 

 

I’m sorry. I’m very sorry. That’s all right. 

It doesn’t matter. 

Never mind. 

Gratulációk, jókí-

vánságok és azokra re-

agálás: 

Happy Christmas / New Year / 

birthday! 

 

Happy Christmas / New 

Year / birthday! 
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Congratulations! 

Have a nice holiday. 

All the best. 

Cheers! 

Thank you. 

Thank you, the same to 

you. 

Cheers! 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Sajnálkozás, együtt-

érzés: 

I’m sorry. 

I’m sorry to hear that. 

Oh, dear. 

 

Öröm, szomorúság: Are you happy about that? 

 

Great! 

I’m so glad / happy. 

I’m glad to hear that. 

What do you think of that? 

How do you feel about that? 

I’m so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, elége-

detlenség, bosszúság: 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ 

nice 

I’m so happy with… 

I’m quite pleased 

with… 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

Remény: What are your hopes for the new 

year? 

Are you coming to dinner tonight? 

I’m looking forward 

to… 

I hope you’ll pass your 

exam. 

I hope so. 
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Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Véleménykérés, vé-

leménynyilvánítás és 

arra reagálás: 

What do you think? 

What do you think of it? 

I think it’s terrible. 

Érdeklődés, érdekte-

lenség: 

Are you interested in science? It doesn’t really bother 

me. 

Tetszés, nemtetszés, 

érdeklődés: 

Do you like Italian food? 

How do you like it? 

What do you think of his new car? 

Are you interested in sports? 

I think it’s great. 

I don’t like it. 

It looks nice. 

I’m interested in 

history. 

Dicséret, kritika: You’re really kind.  

Akarat, kívánság: Would you like a cake? 

Can I have my bill, please? 

I want to pay. 

I’d like an ice-cream 

 

Képesség: Can you speak French? 

How much can you learn in a 

month? 

I can understand French 

Kötelezettség, tiltás: You have to pay before you start. 

You mustn’t eat in here. 

We must fill it in now 

Right now. 

Lehetőség: I may go to the party. 

I might wear my new black 

trousers. 

 

Terv: I’m going to look for a job. 

I want to improve my English. 

What job would you 

like to find? 

Ígéret I’ll always love you. 

I’ll pay you back tomorrow. 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 
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Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása: 

What is it? 

What’s it in English? 

What does that mean? 

What does it look like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a 

kind of…/ It’s used for… 

It means… 

Események leírása: What happened? We went to the beach 

and sunbathed, then we 

went to a seafood restau-

rant. 

Információkérés, -

adás: 

 

Did you see him? 

When will the guests arrive? 

Who invented the dishwasher? 

Yes, I did 

At 6 p.m. 

It was invented by 

Josephine Cochrane. 

Can you tell me the way to the 

station? 

Take the first street on 

the left 

Tudás, nemtudás: Do you know where he lives? I have no idea. 

Ismerés, nem isme-

rés: 

Do you know Hannah? Yes, we have already 

met. 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

Kérés: Chris, could you do me a great 

favour? 

Could you give me your credit card 

number? 

Do you have a stamp by any 

chance? 

Yes, sure. 

Of course. 

Yes, of course. 

 

Would you pass me the sugar 

please? 

I’d like you to… 

I’m afraid I can’t. 

Tiltás, felszólítás: 

 

You mustn’t eat in here. 

Don’t worry. 

 

Segítségkérés és arra 

való reagálás: 

Can you help me? Certainly, what can I do 

for you? 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 
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Megértés biztosítá-

sa: 

Visszakérdezés, ismétléskérés 

Betűzés kérése, betűzés 

Nem értés, magyarázatkérés, ma-

gyarázat értés ellenőrzése 

Sorry, what did you 

say? 

How do you spell it? 

Sorry, I don’t 

understand. 

Could you understand? 

Párbeszéd strukturá-

lása: 

Beszédszándék jelzése, beszélgetés 

kezdése 

Elemek összekapcsolása 

Hi, Allie, how are you 

feeling today? 

And then… So… 

b) Fogalomkörök 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

Jelenidejűség present simple 

 

She likes good food. 

She laughs a lot 

present simple 

passive 

 

More than 55 million 

nappies are used every day. 

present continuous 

 

What are the two men at the 

back doing?. 

present perfect 

simple 

Have you been to a fashion 

show? 

I haven’t finished the 

housework yet. 

She’s already done it. 

We haven’t met since 

Christmas. 

I’ve lived here for ten years. 

Múltidejűség past simple Why didn’t you do your 

homework yesterday? 

We went to a seafood restau-

rant on the beach. 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

past simple passive It was invented by an Ame-

rican woman. 

past continuous He was driving on the 

motorway when his cousin 

called him on his mobile. 

What were you doing at six 

yesterday?  

past perfect They had seen him using his 

mobile when he was driving. 

He suddenly understood 

why his brother hadn’t come. 

Jövőidejűség going to 

future with will 

What are you going to do on 

Saturday? 

He’ll be seventeen next year. 

I’ll pay you back tomorrow. 

Birtoklás ki-

fejezése 

 have I haven’t got a car, but I 

have a good bike.. 

possessive adj. 

possessive 

pronouns 

genitive ’s 

of 

my, your, his/her/its,our, 

their 

mine, yours,…theirs 

Nina’s brother 

the walls of the house 

Whose? 

belong to Who does it belong to? 

Térbeli vi-

szonyok 

Irányok, 

helymeghatáro-

zás  

prepositions, 

prepositional 

phrases, adverbs 

here, there, on the left, on 

the right, in, on, under, 

opposite, next to, between, in 

front of, behind, inside, outside, 

above 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

picture location at the top / bottom, on the 

left/right, at the back, in the 

background 

geographical 

location 

along the street, past the 

park 

Időbeli vi-

szonyok 

Gyakoriság 

Időpont 

Időtartam 

adverbs of time 

with present perfect 

simple 

how often? 

when? what time? 

already, yet, just 

always, often, sometimes, 

never, once/twice a week, 

every day … 

yesterday, last week, two 

years ago, 

tomorrow, next week 

in 1998, in May, at 4 

o’clock, on  

what’s the time? 

when 

Tuesday 

It’s a quarter to eight. 

When I was watching TV, 

the phone rang. 

perfect simple I have lived here for seven 

years now. 

Mennyiségi 

viszonyok 

 singulars and 

plurals 

cardinal numbers 

ordinal numbers 

countable nouns 

children, people, men, 

women … 

one, two, three.. 

first, second… 

How many CDs have you 

got? 

I’ve got a lot of/few CDs. 

a great number of people 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

uncountable 

nouns 

How much money have you 

got? 

I’ve got a lot of/little money. 

a cup of tea, a piece of cake 

a great deal of energy 

all, both, none, neither 

each, every 

Minőségi vi-

szonyok 

 comparative 

sentences (short, long 

adjectives) 

People talk faster today than 

previous generations. 

She is the most beautiful girl 

in the class. 

irregular 

adjectives 

This is the most interesting 

book I’ve ever read. 

better, worse 

Modalitás  should/shouldn’t What should I do? 

You shouldn’t be so 

sensitive. 

can/ could 

(ability)  

She can swim very well. 

How much can you learn in 

a month? 

He could come in through 

the window. 

can/could/may 

(permission) 

must (obligation) 

have to 

mustn’t 

Can/could/may I open the 

window? 

You must read this book. 

Did you have to work last 

week? 

You mustn’t drive fast here. 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Logikai vi-

szonyok 

 linking words 

conditional 1 

and, or, but, because, so, 

although 

If you meet Nicoletta, you’ll 

fall in love with her. 

conditional 2 If I saw a crocodile, I 

wouldn’t move. 

time clauses with 

future meaning 

We’ll go to the beach on 

Sunday if the weather is fine. 

Függő be-

széd 

 reported speech I don’t know where she 

comes from. 

He asked me if I wanted to 

dance. 

I told him to stop the car. 

Szövegössze-

tartó eszközök 

 articles 

some, any, many, 

much 

countability 

indefinite 

pronouns 

a, an, the 

There isn’t much milk in the 

fridge, but there are some eggs 

there. 

somebody, anybody, 

nobody, everybody, something, 

etc.… 

c) Témakörök 

Témakör Kapcsolódási pont 

Család, az iskola világa, napi tevékenységek, önismeret, illemtan, országismeret, 

földrajz, kommunikáció, oktatás. 

Barátok, személyleírás, képleírás, helyleírás, 

életrajzok 

önismeret, kommunikáció, kultúra, 

földrajz 

Közlekedés a városban, útbaigazítás, tájékozó-

dás a világban. 

környezetvédelem, hon- és népisme-

ret, brit civilizációs ismeretek, földrajz.. 

Egészséges életmód, sport, testrészek, étkezés, 

öltözködés, vásárlás 

környezetvédelem, hon- és népisme-

ret, brit civilizációs ismeretek, meteoro-

lógia, egészségtan. 
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Szabadidő, ünnepek kultúra, média, hon- és népismeret, 

brit civilizáció, illemtan 

Utazás külföldön, közlekedés, repülőtér földrajz, technológia, hon- és népis-

meret, brit civilizációs ismeretek, illem-

tan. 

Levélírás, email illemtan, kommunikáció 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkü-

löníteni; 

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösz-

szefüggésből kikövetkeztetni; 

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni; 

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani; 

 köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényeges pontjait megérteni. 

Beszédkészség 

A tanuló képes 

 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett vála-

szokat adni; 

 választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, esemé-

nyeket elmesélni, érzelmeket kifejezni; 

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni; 

 beszélgetésben részt venni; 

 társalgásba bekapcsolódni, álláspontot, véleményt kifejteni. 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 200 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni; 

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkü-

lönböztetni; 

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen 

nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni; 

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni; 

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani; 

 kb. 200 szavas köznyelven megírt szöveg felépítését megérteni; 
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 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg lényeges pontjait 

megérteni. 

Íráskészség 

A tanuló képes 

 kb. 150 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget 

írni; 

 gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi 

eszközök használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe rendezett szö-

vegben megfogalmazni; 

 különböző szövegfajtákat létrehozni; 

 változatos közlésformákat használni 

11.  ÉVFOLYAM  

Évi óraszám: 180 

Tartalom 

Kommunikációs szándékok 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás: 

 

Excuse me. 

Hi. 

Yes? 

Can I help you? 

Köszönés: Good morning / afternoon / 

evening 

Good morning / 

afternoon / evening  

Hello Mark. 

Hello, how are you? 

Hello Alice. 

Very well, thank you. 

And how about you? 

Hi! Hi! 
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Elköszönés: Goodbye. 

Bye-bye! 

See you later. 

See you tomorrow. 

Good night. 

Take care. 

Have a good day. 

Keep in touch. 

Goodbye. 

Bye! 

See you. 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Thanks. 

OK, bye. 

Bemutatkozás, be-

mutatás: 

My name is… 

This is Mr/Mrs/Miss… 

Meet my friend, Kevin. 

Have you met Jane? 

Hello. 

Hi! 

Pleased to meet you. 

Nice to meet you.  

Telefon felvétele: Oxford, five oh two double one six 

four. 

Hello, this is Kevin 

Smith speaking. 

Telefonon bemutat-

kozás: 

Hello, this is Allie Cooper 

speaking 

 

Telefonon más sze-

mély kérése: 

Can I speak to Mark, please? 

Could you put me through to Mrs 

Cooper, please? 

Yes, just a minute, 

please. 

Telefonálásnál elkö-

szönés: 

I’ll call back again later this 

evening. 

It was lovely to speak to you. 

Thanks for ringing. Bye! 

Bye! 

Üdvözletküldés: Give my love / regards to… I will. 

Megszólítás szemé-

lyes levélben: 

Dear George, 

Hi Peter, 
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Elbúcsúzás szemé-

lyes levélben: 

Kind regards, 

Best wishes, 

Write soon, 

Love (from), 

I’m looking forward to hearing 

from you soon. 

 

Érdeklődés mások 

hogyléte felől és reagá-

lás: 

How are you feeling today? 

How are you doing? 

Fine. / OK / All right. 

Much better, thanks. 

Not too bad. 

Not very well, I’m 

afraid. 

What’s the matter? Actually, I feel ill. 

Engedélykérés és re-

agálás: 

May I use your telephone? 

Do you mind if I open the 

window? 

Yes, go ahead. 

Not at all. 

Köszönetnyilvánítás 

és arra reagálás: 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot. 

It’s very kind of you. 

I’d like to thank you for your help. 

Not at all. 

You are welcome. 

That’s all right. 

Don’t mention it. 

My pleasure. 

Bocsánat kérése és 

arra reagálás: 

I’m sorry. I’m very sorry. 

Please forgive me. 

That’s all right. 

It doesn’t matter. 

Never mind. 

No problem.  

Gratulációk, jókí-

vánságok és azokra re-

agálás: 

Merry Christmas. 

Happy New Year! 

Happy birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

Merry Christmas. 

Happy New Year! 

Happy birthday! 

Thank you. 

Have a nice holiday. 

All the best. 

Thank you, the same to 

you. 
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Cheers! Cheers! 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Sajnálkozás, együtt-

érzés: 

I’m sorry about your illness. 

I’m sorry to hear that. 

What a shame! 

Oh, dear. 

 

Öröm, szomorúság: Are you happy about that? Great! 

I’m so glad. 

I’m very happy about it. 

What do you think of that? 

How do you feel about that? 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

I feel so happy for… 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, elége-

detlenség, bosszúság: 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ 

nice 

I’m happy with… 

I’m quite pleased 

with… 

It’s not very good. 

That wasn’t very good. 

I’m tired of… 

Csodálkozás: Tom is twenty. 

This is a book for you.  

Is he? 

What a surprise! 
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Remény: What are you hoping for? 

What are you looking forward? 

I’m looking forward 

to… 

I hope you’ll have time 

to join me for dinner. 

Aggodalom, féle-

lem: 

What’s the matter? 

Are you afraid of what might 

happen? 

I’m frightened by the 

news. 

It was really 

frightening. 

Bánat, elkeseredés: Are you disappointed with your 

exam results? 

I’m very disappointed. 

I’m sorry to hear that. 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Véleménykérés, vé-

leménynyilvánítás és 

arra reagálás: 

What do you think? 

What do you think of it? 

I don’t think it’s good. 

I think it’s horrible. 

Valaki igazának el-

ismerése és el nem is-

merése:  

You’re right. 

You’re wrong. 

 

Érdeklődés, tetszés, 

nemtetszés: 

Are you interested in art? 

Do you like visiting museums? 

You like tennis, don’t you? 

I’m interested in 

science. 

It doesn’t really interest 

me. 

I think it’s great. 

Dicséret, kritika: You’re really kind.  

Akarat, kívánság: Would you like a drink? 

I’d like to leave now. 

I’d like some beer. 

Képesség: 

 

Can you ride a horse? 

I just wasn’t able to do it. 

I couldn’t ride a 

motorbike. 

Kötelezettség: You have to switch off your mobi-

le when you fly. 

When do we have to finish it? 
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Szükségesség: Do you need to edit your friends? 

You must see a doctor. 

I don’t really need to. 

You don’t need to do 

this, it isn’t necessary. 

Lehetőség: She may be late. 

He might be from Sweden. 

 

Szándék, kívánság: What do you want to do? 

Would you like to go home now? 

I’d like to see a museum 

I don’t want to go out 

tonight. 

Terv: Are you going to go to university? 

What are you going to do? 

I’m going to find a new 

job. 

I’m planning to improve 

my English. 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása: 

What is it? It’s… / That’s… / It’s a 

kind of… / It’s used for… 

What does he look like? Your brother looks like 

a rugby player. 

Események leírása: What happened? I was waiting to play 

tennis yesterday when my 

partner called me to say 

that he couldn’t come 

because his car had broken 

down. 

Információkérés, -

adás: 

 

How many goals did you score? 

When will the train leave? 

How do I get to Belleville? 

What subject did you study at 

university? 

It was a draw. 

At eight in the evening. 

Take line 11. 

I studied French 

literature. 

Tudás, nemtudás: Do you know if there’s a train 

from here to Reading? 

I’m not sure about this. 

I have no idea. 

Bizonyosság, bi-

zonytalanság: 

Are you sure you want to go? 

Do you think Hannah knows Paris? 

I’m not sure. Maybe. 

I don’t think she has 

ever been there. 
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Ismerés, nem isme-

rés: 

Do you know Liverpool? Yes, I have already 

been there. 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

Kérés: Could you do me a favour? 

Can you lend me two euros? 

Would you pass me the salt please? 

Can you recommend a good resta-

urant near here? 

Yes, of course. 

Sorry, I can’t at the 

moment. 

Certainly, here you are. 

I’m afraid I can’t. 

Tiltás, felszólítás: You mustn’t use your mobile until 

you get off the plane. 

Don’t do this. 

Thanks for reminding 

me. 

OK, I won’t. 

All right. 

Segítségkérés és arra 

való reagálás: 

I need help with my homework. 

Could you translate a few words for 

me? 

Certainly. 

Yes, of course. 

Javaslat és arra rea-

gálás: 

Let’s go to the cinema tonight. 

How about having lunch in a pub? 

I’d prefer to go to the 

theatre. 

Good idea. 

Meghívás és arra re-

agálás: 

Would you like to come to the 

cinema? 

Yes, I’d love to. 

No, I’m afraid I can’t. 

I’m sorry, I can’t. 

Tanács és arra rea-

gálás: 

What would you recommend? 

What shall I do? 

What do you think I should do? 

Why don’t you…? 

I think you should… 

I don’t think you 

should… 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 

Megértés biztosítá-

sa: 

Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say I should 

take line 11? 

Sorry, where did you 

say she lived? 
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Nem értés, magyarázatkérés, ma-

gyarázat értés ellenőrzése 

I don’t think I 

understand. 

Could you understand? 

Sorry, what does that 

mean? 

Párbeszéd strukturá-

lása: 

Beszédszándék jelzése, beszélgetés 

kezdése 

Elemek összekapcsolása 

Beszélgetés lezárása 

Can I ask you a few 

questions? 

And then… so… 

Well, it’s been nice 

talking to you. 

b) Fogalomkörök 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, tör-

ténés, létezés kife-

jezése 

Jelenidejűség present simple 

 

Where does she usually 

have lunch and dinner? 

present simple 

passive 

This film is based on a 

famous book. 

People are inspired to 

travel by films. 

present 

continuous 

present perfect 

simple 

present perfect 

passive 

We’re having lunch in a 

pub today. 

They’ve visited two 

museums this week. 

The new film has just been 

released. 

Múltidejűség past simple How did you get home 

from the airport? 

past simple 

passive 

 

The film was set at the 

beginning of the 20th century. 

past continuous Hundreds of people were 

coming to the show. 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

past perfect He got the job as he had 

sent a very clever CV. 

Jövőidejűség going to I’m not going to do this. 

present 

continuous 

future simple 

We’re travelling to Paris 

tomorrow. 

There will be more and 

more single children. 

Birtoklás kife-

jezése 

 have 

possessive adj. 

possessive 

pronouns 

genitive ’s 

of 

I have two brothers and a 

sister. 

my, your, etc. 

the director’s secretary 

the door of the plane 

Whose bag is this? 

Térbeli viszo-

nyok 

Irányok, 

helymeghatáro-

zás  

prepositions, 

prepositional 

phrases, adverbs 

location 

under, opposite, next to, 

between, in front of, behind, 

inside, outside, above, etc. 

in the east/west, by the 

station, near the pub, along the 

river, etc. 

Időbeli viszo-

nyok 

Gyakoriság 

Időpont 

Időtartam 

adverbs of time 

with 

how often? 

when? what time? 

how long? 

already, yet, just 

always, often, sometimes, 

never, once/twice a week, 

every day, etc. 

yesterday, last week, two 

years ago, 

tomorrow, next week, in 

1970, in July, at 5 o’clock, on 

Monday, for a week, etc.  

Mennyiségi vi-

szonyok 

 cardinal /ordinal 

numbers 

money 

two hundred and second 

seven hundred and fifty-

five thousand three hundred 

and sixty-six dollars 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Minőségi vi-

szonyok 

 comparative 

sentences (short, 

long adjectives) 

 

Rio is cheaper than Helsin-

ki. 

Wellington is less 

dangerous than Rio. 

This is the most beautiful 

place I’ve ever seen.  

Modalitás  should, can/could 

be able to, must, 

have to, need, may, 

might, used to 

You shouldn’t smoke so 

much. 

I couldn’t swim well when 

I was 9. 

She wasn’t able to finish it 

on time. 

She may have long hair, 

I’m not sure. 

We had to work hard every 

day. 

They used to be friends 

when they were young. 

Logikai viszo-

nyok 

 linking words and, or, but, because, 

although, etc. 

conditional 1 

conditional 1 with 

future time clause 

conditional 2 

conditional 3 

that’s why 

We’ll be very surprised if 

they get married this year. 

How will you celebrate if 

you get good results? 

If you could come back in 

another life, what would you 

like to be? 

He would never have 

started the training course if 

he had known it was so hard. 

Függő beszéd  reported speech We asked the shop assistant 

how much it was. 

She asked me to buy a 

newspaper on my way home. 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Szövegössze-

tartó eszközök 

 articles, 

determiners, 

indefinite 

pronouns, etc. 

a, an, the, no article 

some, any, no, none, 

somewhere, no-one, etc. 

relative pronouns, 

defining and non-

defining relative 

clauses 

The man who lives next 

door has three awful dogs. 

Salzburg, where Mozart 

was born, gets millions of 

visitors every year. 

c) Témakörök 

Témakör Kapcsolódási pont 

Iskola, barátság, oktatás, műveltség, kultúra, 

viselkedés 

önismeret, kommunikáció, kultúra, 

hon- és népismeret, brit civilizációs is-

meretek, illemtan 

Munka, munkahely, napi tevékenységek, csa-

lád, személyleírás, lakás 

önismeret, kommunikáció, illemtan, 

civilizációs ismeretek, népismeret 

Étkezés, életmód, vásárlás, étterem egészségtan, kultúra, hon- és népis-

meret, brit civilizáció, illemtan 

Sport, szabadidő, TV, mozi kultúra, média, hon- és népismeret, 

egészségtan 

Utazás, kirándulás, külföldi munka, képzelet-

beli utazás, közlekedés, tájékozódás a világban 

földrajz, technológia, hon- és népis-

meret, brit civilizációs ismeretek, kom-

munikáció 

Levélírás, hivatalos level, email, önéletrajz Kommunikáció, illemtan, brit civili-

zációs ismeretek 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkü-

löníteni; 
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 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösz-

szefüggésből kikövetkeztetni; 

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni; 

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani; 

 köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget különösebb nehézség nélkül 

megérteni. 

Beszédkészség 

A tanuló képes 

 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett vála-

szokat adni; 

 választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, esemé-

nyeket elmesélni, érzelmeket kifejezni; 

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni; 

 beszélgetésben részt venni; 

 társalgásban véleményt kikérni, álláspontot megvédeni. 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 250 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni; 

 kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtől megkülönböztetni; 

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen 

nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni; 

 kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni; 

 kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani; 

 kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelven és/vagy célnyelven össze-

foglalni; 

 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg különösebb ne-

hézség nélkül megérteni. 

Íráskészség 

A tanuló képes 

 kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget 

írni; 

 gondolatait és érzelmeit változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a meg-

felelő nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe 

rendezett szövegben megfogalmazni; 

 különböző szövegfajtákat létrehozni; 

 változatos közlésformákat használni. 

12.  ÉVFOLYAM  

Évi óraszám: 160 
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Tartalom 

a)Kommunikációs szándékok 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 Kezdeményezés és válasz 

Köszönés, megszólí-

tás, elköszönés 

 

Excuse me. 

Sorry to disturb you. 

How do you do? 

Good morning / afternoon / 

evening. 

Yes, can I help you? 

What can I do for you? 

How do you do? 

Good morning / 

afternoon / evening. 

Hello Martin. 

Hello, how are you? 

Hello Jane. 

Fine, thanks. And how 

about you? 

Hi! 

Goodbye. 

See you later. 

Good night. 

Take care. 

Give me a ring some time. 

Have a good trip. 

Keep in touch. 

Hi! 

Goodbye. 

See you. 

Good night, have a nice 

sleep. 

Thanks. Bye! 

I will. Bye. 

Thanks. 

I will. 

Bemutatkozás, be-

mutatás 

My name is… This is… 

Have you met Jane? 

How do you do?  

Hello. 

Hi! 

How do you do? 

Pleased to meet you. 

Nice to meet you.  

Üdvözletküldés Give my love / regards to… 

Greetings to the family. 

I will. 
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Megszólítás szemé-

lyes és hivatalos levél-

ben 

Dear Sir / Madam, 

Dear Mr/Mrs/Miss/Ms … 

Dear John, 

 

Elbúcsúzás szemé-

lyes és hivatalos levél-

ben 

Best wishes, 

Love (from), 

I’m looking / I look forward to 

hearing from you soon. 

Kind regards, 

Yours faithfully, 

Yours sincerely, 

 

Érdeklődés mások 

hogyléte felől és arra 

reagálás 

How are you? 

How are you feeling today? 

Fine, thanks. 

Not too bad. 

Fine. / OK / All right. 

Much better, thanks. 

Not very well, I’m 

afraid. 

What’s the matter? Actually, I’m suffering 

from… 

Engedélykérés és ar-

ra reagálás 

May I use your mobile? 

Do you mind if I open the 

window? 

Yes, go ahead. 

Not at all. 

Köszönet és arra re-

agálás 

Thanks. 

Thank you. 

Thank you very much. 

Thanks a lot. 

It’s very kind of you. 

I’d like to thank you for your help. 

That’s all right. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Do not mention it. 

My pleasure. 
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Bocsánat kérése és 

arra reagálás: 

I’m sorry. I’m terribly sorry. 

I must apologise for coming late. 

I beg your pardon. 

Please forgive me. 

That’s all right. 

It doesn’t matter. 

Never mind. 

No problem.  

Együttérzés I’m sorry about your illness. 

I’m sorry to hear that. 

What a shame! 

Oh, dear. 

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Öröm, szomorúság Are you happy about that? Great!  / Fantastic. 

/ Terrific. 

I’m so glad / very 

happy. 

I’m glad to hear that. 

What do you think of that? 

How do you feel about that? 

I’m so pleased that… 

I feel so happy for… 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Hála I’m very grateful to you. 

It was most kind of you. 

 

Sajnálkozás Do you feel sorry for her? I feel sorry for her. 

Sorry to hear, things are 

difficult for her. 
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Do you regret going to live in the 

country? 

If only I hadn’t changed 

my flat. 

I don’t regret it. 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward? 

What are your hopes for the new 

year? 

I’m looking forward 

to… 

I can hardly wait for… 

I hope you’ll have time 

to join us for the trip. 

Aggodalom, félelem What’s the matter? You look 

worried. 

Are you worried about…? 

Are you afraid of what might 

happen? 

I’m worried about the 

news. 

It was really 

frightening. 

Bánat, elkeseredés Are you disappointed with your 

exam results? 

I’m very disappointed. 

I’m sorry to hear that. 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Véleménykérés, vé-

leménynyilvánítás és 

arra reagálás 

What do you think? 

What do you think of it? 

Do you? I don’t. 

I don’t think it’s fair. 

I think it’s 

horrible/terrible. 

It’s a pity we couldn’t 

do it. 

Valaki igazának az 

elismerése és el nem 

ismerése 

You are right. 

You are wrong. 

She was wrong to say so. 

I don’t think she was 

right. 

Egyetértés, egyet 

nem értés 

Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it? 

OK / All right. 

I think he’s wrong/right. 

I’m afraid I don’t agree. 
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Dicséret, kritika Oh, what a good idea! 

What a pleasant surprise! 

That’s a nice dress. 

It’s absolutely delicious. 

It’s rather boring. 

Oh, do you like it? 

I’m glad you like it. 

Oh, do you think so? 

Thanks. 

I’m sorry, you don’t 

like it. 

Szemrehányás It’s your fault. 

You shouldn’t have done it like 

that. 

I don’t think it’s my fa-

ult. 

Bizonyosság, bi-

zonytalanság 

I wonder why they are so 

reluctant? 

Do you think this is real silk? 

Are you sure you want to go? 

She is certainly tired. / 

She must be tired. 

It seems to be real silk. 

I’m not sure. 

Perhaps. / Maybe. 

I don’t think she has 

ever been there. 

Képesség Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French 

I’m unable to ride a 

horse. 

Értékítélet What’s your reaction to the news? That’s good / not bad / 

terrible. 

It’s too… 

It’s not… enough. 

Preferenciák: What would you rather do? 

What would you prefer? 

Would you rather stay at home? 

I’d rather have a rest. 

I prefer tea to coffee. 

 

Érdektelenség, kö-

zömbösség 

Do you mind? 

What do you think of it? 

It doesn’t matter. 

It’s all the same for me. 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 
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Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What does he/she/it look like? 

It’s… / That’s… / It’s a 

kind of… / It’s used for… 

It’s quite light and it’s 

used for cooking. 

The girl with the blue 

umbrella over there is my 

sister. 

The bag lying on the 

floor isn’t yours, is it? 

Események leírása What happened? 

 

The fireman crawled 

along the arm of the crane 

and carefully put a safety 

harness on the girl. 

Információkérés, -

adás 

When will the plane leave? 

How long does it take to get there? 

What do I need to register? 

At 7.30. 

It’s 2 hours and 20 

minutes. 

Feltételezés, kétely I doubt if he can do it. 

I don’t suppose they can come any 

earlier. I suppose we’ll arrive a bit 

late. 

 

Ok, okozat Why is that? 

What’s the reason for that? 

What caused the accident? 

She was crying because she’d been 

reading a very sad book. 

Well, simply because 

she hadn’t read my email 

in time. 

He didn’t give way; this 

is how it happened. 

Cél, magyarázat What’s this used for? 

What’s the point of that? 

Can you tell me the way to …? 

We took a taxi so as not to arrive 

late. 

It’s used for cooking. 

It’s to make the trip 

safer. 

Take the first street on 

the left. 
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Emlékezés, nem em-

lékezés 

Do you remember meeting her? 

 

I can’t remember when 

we first met. 

Did you remember to lock the 

door? 

I’ve forgotten to lock it. 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

Kérés Jane, could you do me a great 

favour? 

Could you lend me your bike for 

tomorrow? 

Yes, sure. 

Of course. 

Yes, of course. 

I’m afraid I can’t. 

Segítség felajánlása I’m going to the shops. Shall I 

bring you something? 

I’ll do the washing up 

for you if you like. 

Javaslat és arra rea-

gálás 

Why don’t we take a taxi to the 

station? 

Let’s go to the beach tomorrow. 

Good idea. 

I’d rather not. 

Reklamálás, panasz It was terrible. 

It’s too cold. 

I have a complaint. 

This doesn’t work. 

 

Tanácskérés, tanács-

adás 

What would you recommend? 

What shall I do? 

What do you think I should do? 

What advice would you give? 

Why don’t you…? 

I think you should… 

I don’t think you 

should… 

You ought to… 

You’d better… 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok  

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés What time did you say 

they were to arrive? 
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Párbeszéd strukturá-

lása 

Beszélgetés kezdése Listen, I have a little 

problem. 

I’ll tell you what; I’ve 

just had an idea. 

Elemek összekapcsolása The first thing I would 

suggest is… Then we 

could… 

Beszélgetés lezárása Well, it’s been nice 

talking to you. 

Beszélgetésbe be- és 

kilépés 

Beszédszándék jelzése Can I join in? 

Can I say something? 

Félbeszakítás 

Folytatás szándékának jelzése 

I’m sorry, but… 

Just let me finish what I 

was going to say… 

Befejezési szándék jelzése 

 

Just one more thing, 

Finally… 

To sum up… 

A partner mondanivalójának köve-

tése 

Do go on. 

Don’t let me interrupt 

you. 

Saját szöveg struktu-

rálása 

Példák megnevezése 

Témaváltás 

Talking of films, I 

would… 

But there’s also another 

thing… 

Visszatérés a témához 

Összefoglalás 

Helyesbítés 

Kiemelés, hangsúlyozás 

Going back to the 

subject… 

Well, to sum it up… 

No, I mean…. 

The only problem is… 
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Fogalomkörök 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

Jelenidejűség present simple  Doctors don’t agree how 

we can reduce our levels of 

stress. 

present continuous 

 

I’m not feeling well today. 

I’ve read at least three 

books so  

present perfect 

simple 

far this month. 

Have you ever had an  

present perfect 

continuous 

operation? 

I haven’t been sleeping 

well recently. 

Múltidejűség past simple She was ill, but she didn’t 

see a doctor. 

past continuous 

past perfect 

What were you and Sarah 

talking about? 

She said the flight had been 

fine until the plane hit some 

turbulence. 

  

Jövőidejűség going to  Look at those clouds, it’s 

going to rain. 

future simple 

future continuous 

future perfect 

I don’t think he’ll do it. 

This time next week I’ll be 

lying on the beach. 

I’ll have finished the article 

by Friday, so I’ll email it to 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

you then. 

Műveltetés have/get sg done I’m getting my car washed 

this afternoon. 

Birtoklás ki-

fejezése 

 Have, possessive 

adj. 

possesive pronouns 

genitive ’s 

of 

She’s had her car for two 

years.. 

mine, yours, etc. 

the doctor’s prescription 

the bumper of the car 

Whose seat is this? 

belong to Who does this ticket belong 

to? 

Térbeli viszo-

nyok 

Irányok, 

helymeghatáro-

zás  

prepositions, 

prepositional phrases, 

adverbs 

picture location 

geographical 

location 

here, there, on the left, on 

the right, in, on, under, 

opposite, next to, between, in 

front of, behind, inside, 

outside, above, at the top/ 

bottom, along the river, 

through the forest, past the 

church, etc. 

Időbeli viszo-

nyok 

Gyakoriság 

Időpont 

Időtartam 

adverbs of time 

with present perfect 

how often? 

already, yet, just, so far, 

recently, lately, etc. 

always, often, sometimes, 

never, once a week, 

occasionally, etc. 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

when? what time? 

how long? 

while 

I slept four hours last night. 

I was sleeping at 2 at night. 

He’s been sleeping for four 

hours. 

She was watching TV 

while we were working. 

Mennyiségi 

viszonyok 

 plurals, 

countables, 

uncountables, 

numbers, pronouns, 

etc. 

traffic, furniture, clothes, 

news, information, luggage, 

etc. 

all, every, both, etc. 

Minőségi vi-

szonyok 

 comparative 

sentences (short, long 

adjectives) 

irregular 

adjectives 

too / enough 

like (preposition) 

She’s better at maths than 

physics. 

This story is the most 

interesting of all. 

This picture is too old, just 

like the other. 

Modalitás  should, can, must, 

may, might, need, 

have to, used to, etc. 

 

You should ask the teacher. 

You should have told me 

earlier that she was coming. 

They must be at home, 

there’s a light in the window. 

I used to drink five cups of 

coffee a day, but now I only 

drink tea. 

modals + perfect 

infinitive 

They can’t have gone to 

bed yet, it’s only 10 o’clock.. 

I must have passed the 

exam, I’m sur I got all the 

answers right. 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

passive modals Your wallet might have 

been stolen when you were 

getting off the train. 

Logikai vi-

szonyok 

 linking words and, or, but, because, 

although, that’s why, in case, 

etc. 

Take your umbrella in case 

I rains. 

conditional 1 If you want to be fit, you 

have to do exercise every day. 

conditional 1 with 

future time clause 

conditional 2 

I’ll be ready as soon as I’ve 

had a shower. 

If I were you, I wouldn’t 

buy that old car. 

conditional 3 He would have died if he 

hadn’t been wearing a helmet. 

Függő beszéd  reported speech Did she say she was joining 

us for dinner? 

Szövegössze-

tartó eszközök 

 articles, 

determiners, 

indefinite 

pronouns, quantifiers, 

etc. 

a, an, the, no article 

some, any, no, none, 

somewhere, no-one, all, every, 

each, both, etc. 

Everything is made up of 

atoms. 

Both insects and spiders are 

invertebrates. 

c) Témakörök 

Témakör Kapcsolódási pont 
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Személyiség, érzések, érzelmek, személyleírás önismeret, kommunikáció, civilizáci-

ós ismeretek 

Egészség, betegség, orvos, betegségek kezelé-

se, testrészek 

egészségtan, kultúra, hon- és népis-

meret, brit civilizáció, illemtan 

Időjárás, évszakok, öltözködés, divat meteorológia, egészségtan, kultúra, 

földrajz, országismeret 

Kikapcsolódás, utazás, repülés, külföldi város-

ok 

földrajz, technológia, hon- és népis-

meret, brit civilizációs ismeretek, kom-

munikáció 

Szórakozás és tanulás, tudományok, média, 

zene 

kultúra, média, hon- és népismeret, 

ének-zene, dráma 

Munka, üzlet, karrier önismeret, kommunikáció, civilizáci-

ós ismeretek 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló 

 kb. 200 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; 

 kb. 200 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből 

kikövetkeztetni; 

 kb. 200 szavas szövegben fontos információt megérteni; 

 kb. 200 szavas szövegben specifikus információt azonosítani; 

 köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget anyanyelvén és/vagy célnyel-

ven összefoglalni. 

Beszédkészség 

A tanuló 

 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett vála-

szokat adni; 

 választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, esemé-

nyeket elmesélni, érzelmeket kifejezni; 

 gondolatait megfelelő logikai sorrendben, választékos mondatokban előadni; 

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni; 

 beszélgetésben részt venni; 
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 társalgásban részt venni. 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

 kb. 250 szavas szöveget elolvasni; 

 kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni; 

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas szövegben ismeretlen nyelvi ele-

mek jelentését kikövetkeztetni; 

 kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni; 

 kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani; 

 kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelvén összefoglalni; 

 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveget anyanyelvén 

és/vagy célnyelven összefoglalni. 

Íráskészség 

A tanuló 

 kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget 

írni; 

 gondolatait, érzelmeit, érvekkel alátámasztott véleményét változatos kifejezésekkel 

és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával logikai össze-

függések alapján, bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni; 

 különböző szövegtípusokat létrehozni; 

 változatos közlésformákat használni. 

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYOK 
Az idegen nyelvek oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciake-

rettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fej-

lesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompeten-

ciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, 

valamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységek-

hez is szükségesek. 

A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért tevékeny-

ségközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a későbbiek 

során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat középpontjá-

ban a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív feladatokat 

oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi tevé-

kenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több készség együt-

tes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk. 

A mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is fontos szerepet játszanak a 

szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, illetve a 
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nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, felfogja 

mint nyelvi egységet és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban 

vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget. 

A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk kell 

azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes mon-

danivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének, szerkesztésé-

nek elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket. Ismerniük kell 

azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók a különféle 

kommunikációs helyzetek. Tisztában kell lenniük az egész nyelvi érintkezést átszövő szabá-

lyokkal, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző alkalmakkor 

szabályozzák az érintkezést. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék és a hely-

zetnek megfelelő hangnem használatának szabályai is. 

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a 

feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is vi-

szonylag 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 je-

lentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a mo-

tivációt. 

Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a nyelvta-

nulással és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos pozitív 

attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultú-

rák közötti kommunikáció iránti nyitottságot. 

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció fon-

tosságát. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más tantár-

gyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az idegen 

nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat, ame-

lyeket 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 hogy újabb nyelveket sajátítsanak el. 

Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a NAT-

ban megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több pon-

ton érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli és 

írásbeli kommunikáció számos készségeleme átvihető az idegen nyelv tanulásába és fordítva, 

az idegen nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi kommuni-

káció területén. A két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő módszerek al-

kalmazása esetén az is lehet sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, akinek hiányosak az anya-

nyelvi ismeretei, sőt az idegen nyelv tanulása segíthet abban, hogy tudatosabbá váljon az 

anyanyelv használata. 



Tantervek 2013. szeptember 1. után 84. oldal 

 84 / 627 

Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern technika, 

az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási lehetőségek so-

kasága. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének fejlesztését támogatta az 

internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a produktív nyelvhasználatra is. Az ingyen el-

érhető autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak, interaktív feladatok mellett az írott 

és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogolás is élményszerű nyelvtanulásra ad alkalmat. 

Az önálló tanulás képességének folyamatos fejlesztéséhez azonban szükség van a tanulásról 

magáról való beszélgetésre, a tanulási stratégiák kialakításában való segítségnyújtásra, az ön-

értékelés és a társértékelés alkalmainak megteremtésére is. 

A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek, érdeklődésé-

nek, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek bekapcsolása a tanulási folyamatba. A 

nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert minden más tan-

tárgynál több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a személyiség kibontakozá-

sának támogatására. A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív megerősítés, a tanulók önma-

gukhoz mért fejlődésének elismerése. 

A nyelvi előkészítő évfolyam 

A nyelvi előkészítő évfolyam általános céljai megegyeznek az „Idegen nyelvek” kerettan-

tervekben megfogalmazottakkal. Az előkészítő évben biztosított intenzív nyelvtanulás kereté-

ben a különböző háttérrel érkező tanulók esélyt kapnak tudásuk összehangolására, a felzárkó-

zásra és az intenzív fejlődésre. A NYEK-képzés közvetlen célja, hogy a 9. évfolyamon a tanu-

lók intenzív nyelvtanulással olyan nyelvtudáshoz jussanak, amely megalapozza a további 

négy év nyelvtanulását, és lehetővé teszi, hogy a 13. évfolyam végére önálló nyelvhasználóvá 

váljanak. A tervezéskor figyelembe kell venni azonban, hogy a nyelvi előkészítő évfolyam 

magas idegen nyelvi óraszáma nem arányosan megemelt tananyagmennyiséget jelent, hanem 

tágabb teret biztosít az elmélyítésre, a gyakorlásra és a szilárd alapok megteremtésére. 

A Nemzeti alaptantervhez hasonlóan, a közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellem-

zői miatt a NYEK kerettantervben is azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, 

amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként 

használt Közös európai referenciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex 

fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak kontextust. Az idegen nyelvi kerettanterv a 

KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a nyelvtanulás fejlesztési egységeit, ezek a 

hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az összefüggő beszéd és az íráskészség. 

A KER-ben meghatározott nyelvi szintek és kompetenciák azonban nem mechanikusan, ha-

nem a tanulók életkori sajátosságainak tükrében értelmezve kerültek be a kerettantervbe. 

Iskolánkban az angol nyelv az első idegen nyelv, ennek megfelelően a helyi tantervet az A 

kerettanterv alapján készítettük el. 

Bemeneti szint Kerettanterv 

NYEK-

évfolyam, mi-

nimumszint 

10. évfolyam, 

minimumszint 

13. évfolyam, 

minimumszint 
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Általános isko-

lai tanulmá-

nyai után A2-

ről indul 

A B1 B1+ B2 

Teljesen kezdő 

szintről indul 
B A2 B1 B2 

A tananyagok esetében a nyelvi előkészítő évfolyam nagyobb nyelvi óraszáma miatt több 

lehetőség adódik kiegészítő anyagok felhasználására, ezek segítségével a tanulási motiváció 

tovább erősíthető, és a nyelvtanulás autentikusabbá válik. A jól kiválasztott anyagok az egyes 

készségek fejlesztésében nagy segítséget jelenthetnek. Az elektronikus anyagok, az IKT in-

tegrálása a nyelvtanulásba különösen fontos eszköz lehet. A nyelvi előkészítő évfolyam meg-

felelő tervezéssel változatos és hatékony nyelvtanulást eredményez, számos olyan tevékeny-

ségre ad lehetőséget, amelyekre az egyéb nyelvtanulási formákban általában kevesebb idő jut. 

A nyelvi előkészítő évfolyam a mérés, értékelés terén is összetettebb feladatot jelent. A ta-

nulók iskolai életében különösen nagy hangsúly kerül a nyelvtanulásra, így a folyamatos visz-

szajelzés nagy jelentőséggel bír. A nagyobb óraszám lehetőséget ad az alapos és sokszínű ér-

tékelésre, mely mind eszközeiben (projektmunka, prezentáció stb.), mind az értékelő szemé-

lyében (tanár, társ vagy a tanuló önmaga) igen változatos lehet. 

Az intenzív nyelvtanulás dinamikája eltér a szokásostól, ezért több pontra külön figyelmet 

kell fordítani. Különösen fontos a motiváció fenntartása, amiben segít a tanulókkal való szo-

ros együttműködés, a valós tanulási helyzetek megteremtése, a változatos tevékenységek. 

Meg kell találni az új anyag és a gyakorlás megfelelő arányát, valamint tudni kell kezelni azt a 

csalódást, amelyet az intenzív tanulásból fakadó látványos fejlődés későbbi (természetes) las-

sulása okoz. 

A nyelvi előkészítő évfolyamon megnő a differenciálás jelentősége is. A NYEK elegendő 

teret hagy számos olyan feladatra, amelyekre a normál nyelvi képzésben nehezebb időt talál-

ni, ilyen például a tanulók fokozatos felkészítése az önálló nyelvtanulásra, vagy a nyelvtanu-

lásnak a személyiségfejlődésre gyakorolt pozitív hatásainak kiaknázása. A nagyobb órakeret 

több lehetőséget kínál a „kísérletezésre”, az innovációra, új módszerek, eljárások kipróbálásá-

ra. Az eredmények jól hasznosíthatók az intézmény munkájának más területein is, például 

más tantárgyakban is segíthetik a módszertani innovációt. 

A NYEK végére a tanulók idegen nyelvi tudása lehetővé teszi, hogy a körülöttük lévő vi-

lágról idegen nyelven is szerezzenek információt, és ezzel a lehetőséggel már tudatosan élje-

nek. A különböző célok és tartalmak idegen nyelvi fejlesztésében segítenek eligazodni a té-

makörök táblázatában megadott kapcsolódási pontok. Tudatosítani kell a tanulókban, hogy az 

idegen nyelv kulcskompetencia, amely segítséget nyújt a magánéletben és a tanulásban, ké-

sőbb a szakmai pályafutás során is az eligazodásban és a boldogulásban. A szakközépiskolák-
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ban indított előkészítő évfolyamokon érdemes lehetőséget biztosítani arra is, hogy a tanulók 

idegen nyelven is ismerkedjenek az intézmény profiljának megfelelő szakmai tartalommal. 

(Általános iskolai tanulmányok után A2-ről indul, kötelező minimumszint B1) 

9.  ÉVFOLYAM  

Heti óraszám: 12 (5+4+3) 12x36=432 óra/tanév 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókin-

cset és bizonyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes témákról 

van szó. 

Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek és közlések lényegét. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló megérti főbb vonalaiban és egyes részleteiben is a köznyel-

vi beszédet, ha az számára ismerős témákról folyik; 

megérti egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalma-

zott érveit több beszélő esetén is; 

megért fontos információkat azokban a rádió- és tévéműsorokban, 

filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési 

köréhez kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően 

beszélnek. 

A fejlesztés tartalma 

A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős té-

mák esetén. 

A hallott szöveg gondolatmenetének nagy vonalakban való követése, egyes tényszerű 

részinformációk megértése, amennyiben a beszéd világos, és ismerős kiejtéssel folyik. 

Mindennapi társalgásban a világos beszéd követése szükség esetén visszakérdezések se-

gítségével. 

Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése. 

Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése. 

Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 

Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek lé-

nyegének megértése. 

Egyszerű nyelvezetű film követése, amelyben a cselekményt nagyrészt a vizuális eszkö-

zök és az események közvetítik. 
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A köznyelvi szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az időnként 

előforduló ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből, és a mondat 

jelentésének kikövetkeztetése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hosszabb használati utasítások, információk, instrukciók, előadások, beszédek, viták, in-

terjúk, dalok, visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, viccek, tévé- és 

rádióműsorok, filmelőzetesek, filmek. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kommuni-

kál az iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról. 

Rövid beszélgetésekben vesz részt. 

Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 

egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló önállóan boldogul a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan 

helyzetében is; 

gondolatokat cserél, véleményt mond és érvel érdeklődési körébe tar-

tozó és általános témákról is; 

ismeri és biztonsággal alkalmazza a leggyakoribb kommunikációs 

forgatókönyveket; 

stílusában, regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs 

helyzethez. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül. 

Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódott-

ság, aggodalom, öröm. 

Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek össze-

hasonlítása. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, infor-

mációcsere, álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, például zene, film, 

könyvek. 



Tantervek 2013. szeptember 1. után 88. oldal 

 88 / 627 

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, pa-

nasz, reklamáció. 

Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 

Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információmegadás (pl. tüne-

tek megadása orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, szó átvétele, átadása, mások 

bevonása, beszélgetés lezárása. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, 

félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert 

nyelvi megfelelőik semleges stílusban való használatával. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események meg-

tárgyalásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 

Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más 

emberekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 
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A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segítsé-

gével az ismerős témakörökben a folyamatos önkifejezésre; 

tud érthetően és folyamatosan beszélni, képes mondanivalójának tuda-

tos nyelvtani és szókincsbeli megtervezésére és szükség szerinti módosí-

tására; 

képes egy gondolat vagy probléma lényegét tartalmilag pontosan ki-

fejteni. 

A fejlesztés tartalma 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineá-

ris összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondola-

tok lineáris összekapcsolásával. 

Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók megfo-

galmazása. 

Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása. 

Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 

Előre megírt, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról. 

Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, alkal-

mazása. 

Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, például körülírás elfelejtett szó ese-

tén. 

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása ke-

vésbé begyakorolt helyzetekben. 

A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírások, képleírások, témakifejtés (például vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szö-

veg, érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), pro-

jektek bemutatása, versek, rapszövegek. 
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Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a 

szövegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében. 

Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egysze-

rű, ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes megérteni a nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklő-

dési köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegeket; 

követi az írott véleményt, érvelést, ezekből a lényeges részinformáci-

ókat kiszűri. 

A fejlesztés tartalma 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven író-

dott 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 megér-

tése. 

Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szöveg-

értés során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részei-

ből, illetve több szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szöveg-

értés során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a szö-

vegösszefüggés alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
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Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, rek-

lám, menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus le-

velek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretter-

jesztő szövegek, képregények, viccek egyszerű irodalmi szövegek. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, 

amelyek közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és 

konkrét információkra vonatkoznak. 

Ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekap-

csolt mondatsorokban fejezi ki írásban. 

Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír 

minta alapján az őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes részletesebb, összefüggő és tagolt szövegeket fo-

galmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról; 

tud eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyomásairól és vé-

leményéről írásban beszámolni, valamint tudja véleményét alátá-

masztani; 

képes hatékony írásbeli interakciót folytatni; 

tud jegyzetet készíteni olvasott vagy hallott, érdeklődési köréhez 

tartozó szövegről, illetve saját ötleteiről; 

képes több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegeket 

létrehozni a műfaj főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek al-

kalmazásával. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, 

ismerős témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témák-

kal kapcsolatban is, mint például a zene vagy a művészet. 

Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, ta-

nároknak). 

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 
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Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszé írása. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Saját ötletekről jegyzet készítése. 

Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problé-

mákra való rákérdezés, illetve 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, záróformula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány 

szókincsbeli és helyesírási sajátosság). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid 

jelenet, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből számára hasznos fordulatok kiemelése, és saját írásában való alkalma-

zása. 

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, közpon-

tozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektroni-

kus képeslapok; poszterszövegek; képaláírások. Üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes 

adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű in-

formációt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mailek; személyes információt, tényt illetve tet-

szést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartal-

mazó instrukciók. Egyszerű ügyintéző levelek/e-mailek (pl. tudakozódás, megrendelés, fog-

lalás, visszaigazolás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzések. 

Rövid leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek, rapszövegek, rigmu-

sok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

 

Ajánlott témakörök a nyelvi előkészítő évfolyamra és a 10-13. évfolyamokra 

Mivel az alábbi felsorolás a képzés minden tanévére érvényes, a későbbi évfolyamok-

nál nem tüntetjük fel. 

Az idegen nyelvi képzés célja, hogy a felsorolt témaköröket a tanulók minden évben 
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az adott nyelvi szintnek megfelelően dolgozzák fel. 

Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család 

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. 

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Egyén és család nálunk és a célországokban. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: család és ház-

tartás. 

Erkölcstan, etika: ön-

ismeret, ember az időben: 

gyermekkor, ifjúság, fel-

nőttkor, öregkor, családi 

élet. 

Ember és társadalom 

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 

Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, 

pl. fogyatékkal élők. 

Konfliktusok és kezelésük. 

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Erkölcstan, etika: társas 

kapcsolatok, előítélet, tole-

rancia, bizalom, együttér-

zés; fogyatékkal élők, sze-

gények és gazdagok. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismeretek: 

a jövedelem szerepe a csa-

ládban, kiadás, bevétel, 

megtakarítás, hitel, rezsi, 

zsebpénz. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: tudatos vásár-

lás. 

Földrajz: biotermékek. 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház 

bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehető-

ségek. 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Időjárás, éghajlat. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben és globálisan: 

Mit tehetünk környezetünkért és a természet megóvásáért, a fenn-

Technika, életvitel és 

gyakorlat: fenntarthatóság, 

környezettudatosság ott-

hon és a lakókörnyezet-

ben, víz- és energia-

takarékosság, újrahaszno-

sítás. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismeretek; 

hon- és népismeret: lakó-

hely és környék hagyomá-
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tarthatóságért? nyai, az én falum, az én 

városom. 

Biológia-egészségtan: 

élőhely, életközösség, vé-

dett természeti érték, vál-

tozatos élővilág, a Föld 

mozgása, az időjárás té-

nyezői, a Föld szépsége, 

egyedisége. 

Földrajz: településtípu-

sok; globális problémák, 

életminőségek különbsé-

gei, pl. az éhezés és a sze-

génység okai. 

Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai kép-

zés, tagozat). 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka ná-

lunk és más országokban. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

Iskolai hagyományok nálunk és a célországokban. 

Történelem, társadalmi, 

és állampolgári ismeretek: 

a tudás fogalmának átala-

kulása, a tanulás technikái, 

élethosszig tartó tanulás. 

Informatika: digitális 

tudásbázisok, könyvtári 

információs rendszerek. 

A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, köteles-

ségek. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 

Önéletrajz, állásinterjú. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: pályaorientáció 

és munka. 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: testi és lelki 

egészség, balesetek meg-

előzése, egészséges ételek. 
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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.). 

Biológia-egészségtan: 

testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek is-

mérvei, fogyatékkal élők, 

betegségmegelőzés, első-

segély. 

Testnevelés és sport: a 

rendszeres testedzés hatása 

a szervezetre, relaxáció. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

A művészetek szerepe a mindennapokban. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 

Kulturális és sportélet nálunk és más országokban. 

Földrajz: más népek 

kultúrái. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: rövid epikai, lírai, 

drámai művek olvasása, a 

reklám és a popzene új 

szóbeli költészete. 

Informatika: e-

könyvek, médiatudatosság. 

Testnevelés és sport: 

táncok, népi játékok, a 

sport és olimpia története, 

példaképek szerepe, sport-

ágak jellemzői. 

Ének-zene: népzene, 

klasszikus zene, popzene. 

Dráma és tánc: a szitu-

áció alapelemei, beszédre 

késztetés, befogadás, ér-

telmezés, különböző kultú-

rák mítoszai, mondái. 

Vizuális kultúra: művé-

szi alkotások leírása, ér-

telmezése. 
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Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a ke-

rékpáros közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezé-

se. 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

Turisztikai célpontok. 

Célnyelvi és más kultúrák. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedési is-

meretek, közlekedésbiz-

tonság, fenntarthatóság, 

környezettudatosság a 

közlekedésben. 

Földrajz: a kulturális 

élet földrajzi alapjai, nyel-

vek és vallások, egyes 

meghatározó jellegű or-

szágok turisztikai jellem-

zői. 

Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munká-

ban. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismeretek; 

fizika: tudománytörténeti 

jelentőségű felfedezések, 

találmányok. 

Informatika: számító-

gépen keresztül való kap-

csolattartás, információ 

keresése, az informatikai 

eszközöket alkalmazó mé-

dia megismerése, az elter-

jedt infokommunikációs 

eszközök előnyeinek és 

kockázatainak megismeré-

se, a netikett alapjainak 

megismerése, élőszóval 

kísért bemutatók és fel-

használható eszközeik. 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 

Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: család és ház-

tartás, tudatos vásárlás, 

pénzügyi ismeretek. 

Matematika: alapműve-

letek, grafikonok értelme-

zése. 

Történelem, társadalmi 
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és állampolgári ismeretek: 

a jövedelem szerepe a csa-

ládban, kiadás, bevétel, 

megtakarítás, hitel, rezsi, 

zsebpénz. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a cik-

lus végén 

B1 nyelvi szint. 

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a 

köznyelvi beszédet, ha az számára ismerős témákról folyik. 

A tanuló képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a 

mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és re-

giszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez. 

A tanuló ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és szer-

kezetek segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, ért-

hető, a főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő. 

A tanuló több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő 

szövegeket fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbeli 

megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és különböző stí-

lusjegyek. 

A tanuló képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes részin-

formációkat a nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kap-

csolódó, lényegre törően megfogalmazott szövegekben.  

10.  ÉVFOLYAM  

heti 5 óra 

36x5=180 óra/tanév 

Tartalom 

A., Kommunikációs szándékok 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 Kezdeményezés és válasz 

Köszönés: How do you do? 

Good morning / afternoon / evening.. 
How do you do? 

Good morning / afternoon / 
evening. 
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Hello Matt. 
Hello, how are you? 

Hi! 

Hello Alice. 
Fine, thanks. And you? 

Hi! 

Elköszönés: Goodbye. 
Bye-bye! 
See you later. 
See you on Monday. 
Good night. 
Have a nice day. 
Have a good weekend! 

Goodbye. 
Bye! 
See you. 
Good night. 
Thanks, bye. 

Bemutatkozás, bemutatás: My name is… 
How do you do? 
This is my friend, Sam. 

Hello. 
How do you do? 
Nice to meet you.  

Levéírás: Dear Alice, 
Dear Mr/Mrs... 
Greetings, 
Best wishes, 
Love, 
I look forward to hearing from you. 
Sincerely, 

 

Érdeklődés mások hogylé-
te felől és reagálás: 

How are you today? Fine. / OK / All right. 
Not very well, I’m afraid. 

Köszönetnyilvánítás és 

arra reagálás: 
Thanks. 
Thank you very much. 
Thanks a lot. 
It’s very kind of you. 

Not at all. 
That's all right. 
You're welcome. 

Bocsánkérés és arra reagá-

lás: 
I’m sorry. I’m very sorry. That’s all right. 

It doesn’t matter. 
Never mind. 

Gratulációk, jókívánságok 

és azokra reagálás: 
Happy Christmas / New Year / birthday! Happy Christmas / New Year 

/ birthday! 

Congratulations! 
Have a nice holiday. 
All the best. 

Cheers! 

Thank you. 
Thank you, the same to you. 

Cheers! 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Sajnálkozás, együtt-

érzés: 

I’m sorry. 

I’m sorry to hear that. 

Oh, dear. 
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Öröm, szomorúság: Are you happy about that? Great! 

I’m so glad / happy. 

I’m happy to hear it. 

What do you think of that? 

How do you feel about that? 

I’m sorry to hear that. 
What a pity. 
Oh, no! 
Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, elége-

detlenség, bosszúság: 

What do you think of…? 

Are you happy with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice 

I’m so happy with… 

That wasn’t very good. 

Remény: Are you coming to dinner tonight? I hope so. 

I’m looking forward 

to… 

I hope you’ll pass the 

exam. 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Véleménykérés, vé-

leménynyilvánítás és ar-

ra reagálás: 

What do you think? 

What do you think of it? 

I think it’s terrible. 

Tetszés, nemtetszés, 

érdeklődés: 

Do you like French food? 

How do you like it? 

What do you think of her new 

dress? 

Are you interested in sports? 

I don’t like it. 

I think it’s great. 

It looks nice. 

I’m interested in 

football. 

Akarat, kívánság: Would you like a sandwich? 

Can I have my bill, please? 

I want to pay. 

I’d like an ice-cream. 
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Képesség: Can you speak French? 

How many apples can you buy? 

I can understand French. 

Kötelezettség, tiltás: You have to pay over there. 

You mustn’t smoke here. 

 

Lehetőség: He may go out this evening. 

They might be at home now. 

 

Terv: I’ve decided to get a smart phone. 

I'm going to buy a smart phone. 

We're planning a weekend by the 

seaside. 

Which one are you 

going to buy? 

Where are you going? 

Ígéret I’ll help you with the homework.  

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása: 

What is it? 

What does that mean? 

What does it look like? 

This photo shows... 

It’s…/ That’s…/ It’s a 

kind of… 

It means… 

Események leírása: What happened? 

 

A young man ran up 

and put a bag on the 

bench. 

Információkérés, -

adás: 

 

Did you meet Alice? 

When will you leave? 

Can you tell me the way to the 

station? 

Yes, I did 

At 6 in the evening. 

Take the first street on 

the left 

Tudás, nemtudás: Do you know where he lives? I have no idea. 

Ismerés, nem isme- Do you know Sam? Yes, we have already 
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rés: met. 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

Kérés: Could you do me a great favour? 

Could you give me a piece of 

paper? 

Would you pass me the sugar 

please? 

I’d like you to… 

Yes, sure. 

Certainly. 

Yes, of course. 

I’m afraid I can’t. 

Tiltás, felszólítás: 

 

You mustn’t smoke here. 

Don’t worry. 

 

Segítségkérés és ar-

ra való reagálás: 

Can you help me? How can I help you? 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 

Megértés biztosítá-

sa: 

Visszakérdezés, ismétléskérés 

Betűzés kérése, betűzés 

Nem értés, magyarázatkérés, ma-

gyarázat értés ellenőrzése 

Sorry, what did you say? 

How do you spell it? 

Sorry, I don’t 

understand. 

Could you understand? 

Párbeszéd strukturá-

lása: 

Beszédszándék jelzése, beszélgetés 

kezdése 

Elemek összekapcsolása 

Hi, Matt, how are you 

today? 

And then… So… 

because… 

b) Fogalomkörök 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, törté-

nés, létezés kife-

jezése 

Jelenidejűség present simple 

 

She likes nice dresses. 

He doesn't go to school. 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

present simple 

passive 

present continuous 

present perfect 

simple 

 

These phones are made in 

China. 

What are the girls doing? 

Both Joe and Eva have 

been to London. 

How long have you been 

here? 

present perfect 

passive 

Printed books have been 

bought and 

sold for hundreds of years. 

 Múltidejűség 
past simple 

 

What did you do on Sun-

day? 

I stayed at home and 

revised. 

past simple 

passive 

past continuous 

It was found behind the 

desk. 

What were you doing at six 

yesterday?  

past perfect After dad had washed the 

car, he read the newspaper. 

going to 

future with will 

What are you going to do 

on Sunday? 

She’ll be at home 

tomorrow. 

I think Barcelona will win. 

 Jövőidejűség 
have 

 

We haven’t got a house, but 

we have a flat. 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

possessive adj. 

possessive 

pronouns 

genitive ’s 

of 

my, your, his/her/its,our, 

their 

mine, yours,…theirs 

Joe’s brother 

the door of the cupboard 

Whose? 

Birtoklás kifeje-

zése 
 

prepositions, 

prepositional phrases, 

adverbs 

picture location 

 

here, there, on the left, on 

the right, in, on, under, 

opposite, next to, between, in 

front of, behind, inside, 

outside, above 

at the top / bottom, on the 

left/right, at the back, in the 

background 

Térbeli viszonyok Irányok, helymeg-

határozás  
adverbs of time 

with present perfect 

simple 

how often? 

already, yet, just 

always, often, sometimes, 

never, once/twice a week, 

every day … 

when? what time? 

when 

perfect simple 

yesterday, last week, two 

years ago, 

tomorrow, next week 

in 1998, in May, at 4 

o’clock, on Tuesday 

I was sleeping when the 

phone rang. 

We have lived here for 

seven years. 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Időbeli viszonyok Gyakoriság 

Időpont 

Időtartam 

singulars and 

plurals 

cardinal numbers 

ordinal numbers 

countable nouns 

 

children, people, men, 

women … 

one, two, three.. 

first, second… 

How many books have you 

got? 

I’ve got a lot of/few books. 

uncountable nouns How much money have you 

got? 

I’ve got a lot of/little 

money. 

a cup of tea, a piece of cake 

all, both, none, neither 

each, every 

Mennyiségi vi-

szonyok 
 

comparative 

sentences (short, long 

adjectives) 

 

The Nile is longer than the 

Amazon. 

She is the most beautiful 

girl in the class. 

irregular 

adjectives 

better, worse, farther 

Minőségi viszo-

nyok 
 

should/shouldn’t 

 

I think you should visit the 

Roman Baths. 

You shouldn’t eat so much.. 

can/ could 

(ability) 

 

She can swim very well. 

How fast can you run? 

He could come in through 

the window. 

Can/could/may I open the 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

window?  

can/could/may 

(permission) 

must (obligation) 

have to 

You must read this book. 

Did you have to work last 

week? 

 

mustn’t You mustn’t drive fast here. 

Modalitás  
linking words 

zero conditional 

 

and, or, but, because, so, 

although 

You breathe slowly if you 

are relaxed, 

If you walk under a ladder, 

it'll bring bad luck. 

first conditional 

 

If people drank tap water, 

they wouldn't buy bottles. 

second conditional 

wish 

 

I wish I had an umbrella.. 

Logikai viszo-

nyok 
 

reported speech She said that Mark had 

stoled the bag. 

She said she would do it the 

next day. 

Függő beszéd  
articles 

some, any, many, 

much 

a, an, the 

There isn’t much milk in 

the fridge, but there are some 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

countability 

indefinite 

pronouns 

 

eggs there. 

somebody, anybody, 

nobody, everybody, 

something, etc.… 

Szövegösszetartó 

eszközök 
 

  

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkü-

löníteni; 

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösz-

szefüggésből kikövetkeztetni; 

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni; 

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani; 

 köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényeges pontjait megérteni. 

Beszédkészség 

A tanuló képes 

 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett vála-

szokat adni; 

 választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, esemé-

nyeket elmesélni, érzelmeket kifejezni; 

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni; 

 beszélgetésben részt venni; 

 társalgásba bekapcsolódni, álláspontot, véleményt kifejteni. 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 200 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni; 

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkü-

lönböztetni; 

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen 

nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni; 

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni; 
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 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani; 

 kb. 200 szavas köznyelven megírt szöveg felépítését megérteni; 

 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg lényeges pontjait 

megérteni. 

Íráskészség 

A tanuló képes 

 kb. 150 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget 

írni; 

 gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi 

eszközök használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe rendezett szö-

vegben megfogalmazni; 

 különböző szövegfajtákat létrehozni; 

 változatos közlésformákat használni 

11.  ÉVFOLYAM  

heti 5 óra 

36x5=180 óra/tanév 

Tartalom 

A., Kommunikációs szándékok 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás: 

 

Excuse me. 

Hi. 

Yes? 

Can I help you? 

What can I do for you? 

Köszönés: Good morning / afternoon / evening 

 

Good morning / afternoon / 

evening  

Hello Jane. 

Hello, how are you? 

 

Hello Peter. 

Very well, thank you. And 

how about you? 

Hi! Hi! 
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Goodbye. 

Bye-bye! 

See you later. 

See you tomorrow. 

Good night. 

Take care. 

Have a good day. 

Keep in touch. 

Goodbye. 

Bye! 

See you. 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Thanks. 

OK, bye. 

Elköszönés: My name is… 

This is Mr/Mrs/Miss… 

How do you do? 

This is my friend … 

Hello. 

Nice to meet you. 

Pleased to meet you. 

How do you do? 

Bemutatkozás, bemu-

tatás: 

Dear Jane, 

Hi Peter, 

Dear Mr/Mrs/Ms … , 

Kind regards, 

Best wishes, 

Write soon, 

Love, 

I’m looking forward to hearing from 

you soon. 

Yours sincerely, 

 

Személyes és hivatalos 

levél: 

How are you? 

How are you feeling today? 

How are you doing? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. 

Much better, thanks. 

Not too bad. 

Not very well, I’m afraid. 

Actually, I feel ill. 

Érdeklődés mások 

hogyléte felől és reagálás: 

 

May I use your telephone? 

Do you mind if I open the window? 

Yes, go ahead. 

Not at all. 
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Engedélykérés és rea-

gálás: 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot. 

It’s very kind of you. 

I’d like to thank you for your help. 

Not at all. 

You are welcome. 

That’s all right. 

Don’t mention it. 

My pleasure. 

Köszönetnyilvánítás és 

arra reagálás: 

I’m sorry. I’m very sorry. 

Please forgive me. 

That’s all right. 

It doesn’t matter. 

Never mind. 

No problem.  

Bocsánat kérése és arra 

reagálás: 

 

Merry Christmas. 

Happy New Year! 

Happy birthday! 

Congratulations! 

Have a nice holiday. 

All the best. 

Cheers! 

Merry Christmas. 

Happy New Year! 

Happy birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to 

you. 

Cheers! 

Gratulációk, jókíván-

ságok és azokra reagálás: 

  

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Sajnálkozás, együtt-

érzés: 

I’m sorry about it. 

I’m sorry to hear that. 

Oh, dear. 

 

Öröm, szomorúság: Are you happy about that? 

What do you think of it? 

How do you feel about … ? 

Yes, it's great. 

I’m very happy/glad 

about it. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

I feel so happy for… 

I’m sorry to hear that. 



Tantervek 2013. szeptember 1. után 110. oldal 

 110 / 627 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, elége-

detlenség, bosszúság: 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice 

I’m happy with… 

I’m quite pleased with… 

It’s not very good. 

That wasn’t very good. 

I’m tired of… 

Csodálkozás: Jim was caught cheating in his 

exam.  

Was he? 

Really? 

I can't believe that. 

Remény: What are you hoping for? 

What are you looking forward? 

I’m looking forward to… 

I hope you’ll have time 

to join us for lunch. 

Aggodalom, félelem: What’s the matter? 

Are you afraid of … ? 

I’m frightened by the 

news. 

I'm afraid … . 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Véleménykérés, vé-

leménynyilvánítás és ar-

ra reagálás: 

What do you think? 

What do you think of … ? 

I don’t think it’s good. 

I think it’s terrible. 

Valaki igazának el-

ismerése és el nem isme-

rése:  

You’re right. 

You’re wrong. 

 

Érdeklődés, tetszés, Are you interested in … ? I’m interested in … . 
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nemtetszés: Do you like … ? 

You like golf, don’t you? 

It doesn’t really interest 

me. 

I think it’s great. 

Dicséret, kritika: You’re really kind.  

Akarat, kívánság: Would you like a drink? 

I’d like to leave now. 

She wants to talk to you. 

I’d like some juice. 

 

Képesség: 

 

Can you ride a motorbike? 

I just wasn’t able to do it. 

I couldn’t ride a 

motorbike. 

Kötelezettség: I have to go to the office by 8 

every day. 

When do we have to finish this 

work? 

 

Szükségesség: I need two eggs to make 

breakfast. 

You must work faster if you want 

to fiinsh soon. 

 

Lehetőség: She may be late for the meeting. 

I might see you tomorrow. 

I could be a champion if I trained 

hard. 

 

Szándék, kívánság: What do you want to do? 

Would you like to leave now? 

I’d like to go out 

tonight. 

I don’t want to stay 

long. 

Terv: What are you planning? 

What are you going to do? 

I’m planning to go to 

college. 

I’m going to find a new 

job. 



Tantervek 2013. szeptember 1. után 112. oldal 

 112 / 627 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása: 

What is it? 

 

It’s… / That’s… / It’s a 

kind of… / It’s used for… 

/ It's made of … 

What does she look like? 

What is … like? 

How was the traffic this morning? 

Your sister looks like a 

film star. She is in her 

twenties, she looks pretty, 

etc. 

Események leírása: What happened? 

 

She walked into the 

room and stopped. She 

listened carefully. Then 

she… 

Információkérés, -

adás: 

 

How many bananas did you eat? 

When will the train arrive? 

How do I get to the station? 

Who was this book written by? 

There weren't too many. 

At ten in the morning. 

Take a number 6 bus. 

Tudás, nemtudás: Do you know if there’s a train 

from here to London? 

I’m not sure about this. 

I have no idea. 

Bizonyosság, bi-

zonytalanság: 

Are you sure you want to go 

there? 

Do you think there ia enough food 

left? 

I’m not sure. Maybe. 

I don’t think so. 

Ismerés, nem isme-

rés: 

Do you know Peter? Yes, he's a friend of 

mine.. 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

Kérés: Could you do me a favour? 

Can you lend me yout phone? 

 

Yes, of course. 

Sorry, I can’t at the 

moment. 
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I’m afraid I can’t. 

Would you pass me the waater 

please? 

Would you mind opening the 

window? 

Certainly, here you are. 

Yes, if you please. 

Tiltás, felszólítás: 

 

You mustn’t smoke here. 

Don’t do this. 

OK, I won’t. 

All right. 

Segítségkérés és ar-

ra való reagálás: 

I need help with my homework. 

Could you translate a few words for 

me? 

Certainly. 

Yes, of course. 

Javaslat és arra rea-

gálás: 

Let’s go swimming at the 

weekend. 

How about having lunch in a pub? 

I’d prefer to go cycling. 

Good idea. 

Meghívás és arra 

reagálás: 

Would you like to come to the 

cinema? 

 

Yes, I’d love to. 

No, I’m afraid I can’t. 

I’m sorry, I can’t. 

Tanács és arra rea-

gálás: 

What shall I do? 

What do you think I should do? 

What would you recommend? 

Why don’t you…? 

I think you should… 

I don’t think you 

should… 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 

Megértés biztosítá-

sa: 

Visszakérdezés, ismétléskérés 

 

Pardon? Could you 

repeat it? 

Where did you say you 

wanted to go? 

Sorry, did you say she 

lived in Central Park? 



Tantervek 2013. szeptember 1. után 114. oldal 

 114 / 627 

Nem értés, magyarázatkérés, ma-

gyarázat értés ellenőrzése 

I don’t think I 

understand. 

Could you understand? 

Sorry, what does that 

mean? 

Párbeszéd strukturá-

lása: 

Beszédszándék jelzése, beszélgetés 

kezdése 

Elemek összekapcsolása 

Beszélgetés lezárása 

Can I ask you a few 

questions? 

Imagine… 

And then… so… 

Well, thank you for 

listening, it’s been nice 

talking to you. 

b) Fogalomkörök 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

Jelenidejűség present simple 

present simple 

passive 

present 

continuous 

present 

continuous passive 

present perfect 

simple 

present perfect 

continuous 

present perfect 

passive 

She works from 9 to 5 

My car is serviced every 

year. 

Which project are you 

working on? 

The road is being widened. 

Are you being served? 

I've never seen such a good 

film before. 

They've been staying in the 

hotel for more than a week. 

I've been invited to a 

wedding. 

 Múltidejűség past simple 

 

I stayed at home and 

watched the football. 

past simple The museum was opened 
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passive 

 

fifteen years ago. 

past continuous 

 

What were you doing when 

the accident happened? 

past perfect 

 

I didn't go to the cinema 

because I'd seen the film 

before. 

past perfect 

passive 

The house had been 

redecorated. 

 Jövőidejűség going to 

present 

continuous 

future simple 

We're going to stay in a ho-

tel. 

I'm seeing a doctor 

tomorrow. 

I'll see you later. 

Birtoklás kife-

jezése 

 Have (got) 

possessive adj. 

possessive 

pronouns 

genitive ’s 

of 

I have two brothers and a 

sister. 

my, your, etc. 

the manager’s daughter 

the door of the car 

Whose umbrella is this? 

Térbeli viszo-

nyok 

Irányok, hely-

meghatározás  

prepositions, 

prepositional 

phrases, adverbs 

location 

under, opposite, next to, 

between, in front of, behind, 

inside, outside, above, etc. 

in the east/west, by the 

station, near the pub, opposite 

the school, along the river, 

past the museum, etc. 
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Időbeli viszo-

nyok 

 

Gyakoriság 

Időpont 

Időtartam 

adverbs of time 

how often? 

when? what time? 

how long? 

already, yet, just, before 

always, often, sometimes, 

never, once/twice a week, 

every day, etc. 

yesterday, last week, two 

years ago, 

tomorrow, next week, in 

1990, in March, at 7 o’clock, 

on Monday, for a week, since 

January, etc.  

Mennyiségi 

viszonyok 

 cardinal /ordinal 

numbers, decimal 

numbers, fractions, 

percentages, money 

two hundred and second 

nine hundred and forty-five 

thousand eight hundred and 

twenty-two pounds 

30 per cent, etc. 

Minőségi vi-

szonyok 

 comparative 

sentences 

 

Tom works harder than Pe-

ter. 

This is the most interesting 

book I've ever read. 

Modalitás  should, ought to, 

can/could 

be able to, must, 

have to, need, may, 

might, used to 

modals + perfect 

infinitive 

Do you think I should see a 

doctor? 

You ought to be more 

careful with your money 

I couldn’t get there on time. 

She could have married 

anyone she wanted. 

We weren’t able to solve 

the problem. 

It was so late that we had to 

take a taxi. 

I don't think it's true, but it 

might be. 

They used to be friends 
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when they were young. 

They may/might have been 

at home last night. 

Logikai viszo-

nyok 

 linking words 

 

and, or, but, because, 

although, that’s why, however, 

etc. 

first conditional 

second 

conditional 

third conditional 

If I see Dave, I'll tell him to 

call you. 

I'd buy a new car if I had 

money. 

If I'd known you were 

coming, I'd have cooked you a 

meal. 

zero conditional If I get a headache, I take 

an aspirin. 

Függő beszéd  reported speech He told me she had passed 

her test. 

I hoped you would call. 

He asked me to open my 

suitcase. 

She asked me why I had 

come. 

She complained that she 

never had free time. 

Szövegössze-

tartó eszközök 

 articles, 

determiners, 

indefinite 

pronouns, etc. 

relative pronouns, 

relative clauses 

 

a, an, the, no article 

some, any, every, all, no, 

none, somewhere, no-one, etc. 

The boy who lives next 

door has gone to the beach. 

That's the woman whose 

dog ran away. 



Tantervek 2013. szeptember 1. után 118. oldal 

 118 / 627 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkü-

löníteni; 

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösz-

szefüggésből kikövetkeztetni; 

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni; 

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani; 

 köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget különösebb nehézség nélkül 

megérteni. 

Beszédkészség 

A tanuló képes 

 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett vála-

szokat adni; 

 választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, esemé-

nyeket elmesélni, érzelmeket kifejezni; 

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni; 

 beszélgetésben részt venni; 

 társalgásban véleményt kikérni, álláspontot megvédeni. 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 250 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni; 

 kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtől megkülönböztetni; 

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen 

nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni; 

 kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni; 

 kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani; 

 kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelven és/vagy célnyelven össze-

foglalni; 

 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg különösebb ne-

hézség nélkül megérteni. 

Íráskészség 

A tanuló képes 

 kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget 

írni; 
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 gondolatait és érzelmeit változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a meg-

felelő nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe 

rendezett szövegben megfogalmazni; 

 különböző szövegfajtákat létrehozni; 

 változatos közlésformákat használni. 

12.  ÉVFOLYAM  

heti 5 óra 

36x5=180 óra/tanév 

Tartalom 

A., Kommunikációs szándékok 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás: 

 

Excuse me. 

Hi. 

Yes? 

Can I help you? 

Köszönés: Good morning / afternoon / evening 

 

Good morning / afternoon / 

evening  

Hello Max. 

Hello, how are you? 

 

Hello Zoe. 

Very well, thank you. And 

how about you? 

Hi! Hi! 

Elköszönés: Goodbye. 

Bye-bye! 

See you later. 

See you tomorrow. 

Good night. 

Have a good day. 

Goodbye. 

Bye! 

See you. 

Good night. 

Thanks. Bye! 

OK, bye. 

Bemutatkozás, bemuta-

tás: 

My name is… 

This is Mr/Mrs/Miss… 

Hello. 

Nice to meet you. 
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 Pleased to meet you.  

How do you do? How do you do? 

Levélírás: Dear Jane, 

Hi Peter, 

Kind regards, 

Best wishes, 

Write soon, 

Love, 

I’m looking forward to hearing from 

you soon. 

 

Érdeklődés mások 

hogyléte felől és reagálás: 

How are you feeling today? 

How are you doing? 

Fine. / OK / All right. 

Much better, thanks. 

Not too bad. 

Engedélykérés és rea-

gálás: 

May I use your telephone? 

Do you mind if I open the window? 

Yes, certainly. 

Not at all. 

Köszönetnyilvánítás és 

arra reagálás: 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot. 

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

That’s all right. 

Don’t mention it. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás: 

 

I’m sorry. I’m very sorry. 

Please forgive me. 

That’s all right. 

It doesn’t matter. 

Never mind. 

No problem.  

Gratulációk, jókíván-

ságok és azokra reagálás: 

Merry Christmas. 

Happy New Year! 

Happy birthday! 

Congratulations! 

Have a nice holiday. 

Merry Christmas. 

Happy New Year! 

Happy birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to 
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All the best. 

Cheers! 

you. 

Cheers! 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Sajnálkozás, együtt-

érzés: 

I’m sorry to hear that. 

What a shame! 

Oh, dear. 

 

Öröm, szomorúság: Are you happy about that? 

 

Great! 

I’m so glad. 

I’m very happy about it. 

What do you think of that? 

How do you feel about it? 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, elége-

detlenség, bosszúság: 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice 

I’m happy with… 

It’s not very good. 

That wasn’t very good. 

I’m tired of… 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Véleménykérés, vé-

leménynyilvánítás és ar-

ra reagálás: 

What do you think? 

What do you think of it? 

I don’t think it’s good. 

I think it’s terrible. 

I need time to think 

about it. 
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Érdeklődés, tetszés, 

nemtetszés: 

Are you interested in computing? 

Do you like paintings? 

You like skiing, don’t you? 

I’m interested in art. 

They don’t really inte-

rest me. 

I think it’s great. 

Dicséret, kritika: You’re really kind. 

Well done. 

 

Akarat, kívánság: Would you like a drink? 

I’d like to leave now. 

I’d like a little tea. 

 

Képesség: 

 

Can she swim well? I couldn’t ride a horse. 

Lehetőség: She may be at home now. 

He might be right. 

 

Szándék, kívánság: What do you want to do? 

Would you like to go home now? 

I’d like to see a good 

film. 

I don’t want to go out 

tonight. 

Terv: Are you going to play football this 

weekend? 

Do you fancy going out for a 

drink? 

I’m going to finish my 

essay tomorrow. 

I’m planning to take a 

trip to France. 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása: 

What is it? 

What does he look like? 

It’s… / That’s… / It’s a 

kind of… / It’s used for… 

Események leírása: What happened? 

 

Thr door opened and 

the passengers were 

thrown out of the plane. 
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Információkérés, -

adás: 

 

When will you have to go back? 

How did you find out about the 

job? 

How far is the beach from here? 

When did you start kayak surf-

ing? 

About an hour later. 

I saw it advertised on a 

website.. 

It's just a few hundred 

metres. 

Ten years ago. 

Tudás, nemtudás: Do you know if we may camp he-

re? 

I’m not sure about this. 

I have no idea. 

Bizonyosság, bi-

zonytalanság: 

Are you sure you want to go? 

Do you think Romeo and Juliet is 

on this week? 

I’m not sure. Maybe. 

I don’t think it's played 

in this theatre. 

Ismerés, nem isme-

rés: 

Do you know Liverpool well? I've already been there, 

but I don't know it very 

well. 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

Kérés: Could you tell me the truth, 

please? 

Can you lend me your pen? 

Would you help with the 

housework? 

Can you recommend a good 

dentist? 

Yes, certainly. 

Certainly, here you are. 

Sorry, I can’t at the 

moment. 

I’m afraid I can’t. 

Segítségkérés és ar-

ra való reagálás: 

I need help with my homework. 

Could you translate a few words for 

me? 

Certainly. 

Yes, of course. 

Javaslat és arra rea-

gálás: 

Let’s go to a pub tonight. 

How about skiing at the weekend? 

I’d prefer to go to the 

cinema. 

Good idea. 
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Tanács és arra rea-

gálás: 

What would you recommend? 

What shall I do? 

Why don’t you…? 

I think you should… 

Try (not) to… 

In your position I 

would… 

I think you need… 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 

Megértés biztosítá-

sa: 

Visszakérdezés, ismétléskérés 

Nem értés, magyarázatkérés, ma-

gyarázat értés ellenőrzése 

Could you repeat it, 

please? 

Sorry, where did you say 

it was? 

I don’t think I 

understand. 

Could you understand? 

Sorry, what does that 

mean? 

Párbeszéd strukturá-

lása: 

Beszédszándék jelzése, beszélgetés 

kezdése 

 

Can I ask you a few 

questions? 

Could you please let me 

know… 

Elemek összekapcsolása 

Beszélgetés lezárása 

 

And then… so… 

because… 

Well, it’s been nice 

talking to you. 

b) Fogalomkörök 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

Jelenidejűség present simple 

present simple 

passive 

present 

continuous 

present perfect 

simple 

 

What time does this pub 

open? 

Music is included in the 

price. 

We’re having lunch in a 

pub today. 

Have you seen this story 

about a deserted boat? 

present perfect 

continuous 

present perfect 

passive 

I feel sick; I've been eating 

chocolates all day. 

A luxury yacht has been 

found deserted off the coast of 

Monaco. 

 Múltidejűség past simple 

 

I took orders and served 

food and drinks. 

past simple 

passive 

past continuous 

 

No food was served in that 

pub.. 

We were sitting on the 

beach when we heard the 

noises. 

He said they had been 

married for ten  

past perfect years. 

 Jövőidejűség going to 

present 

continuous 

future simple 

future continuous 

I’m going to finish my 

science project this afternoon. 

We’re going to a pub 

tonight. 

When will the train leave? 

Which hotel will we be 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

future perfect staying at? 

Will doctors have found a 

cure for all major diseases by 

2025? 

 Műveltetés have something 

done 

We'll have the house 

decorated next month. 

Birtoklás kife-

jezése 

 have 

possessive adj. 

possessive 

pronouns 

genitive ’s 

of 

whose 

I have two brothers and a 

sister. 

my, your, etc. 

the cook’s helper 

the entrance of the restau-

rant 

Whose car is that? 

Térbeli viszo-

nyok 

Irányok, hely-

meghatározás  

prepositions, 

prepositional 

phrases, adverbs 

location 

under, opposite, next to, 

between, in front of, behind, 

inside, outside, above, etc. 

in the east/west, by the 

station, near the pub, along the 

river, etc. 

Időbeli viszo-

nyok 

 

Gyakoriság 

Időpont 

Időtartam 

adverbs of time 

how often? 

when? what time? 

how long? 

already, yet, just, etc. 

always, often, sometimes, 

never, once/twice a week, 

every day, etc. 

yesterday, last week, two 

years ago, 

tomorrow, next week, in 

1970, in July, at 4 o’clock, on 

Monday, for a week, since last 

year, etc.  

Mennyiségi  cardinal /ordinal two hundred and second 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

viszonyok numbers 

money 

seven hundred and fifty-

five thousand three hundred 

and sixty-six pounds 

Minőségi vi-

szonyok 

 comparative 

sentences (short, 

long adjectives, 

adverbs) 

Mum is a faster driver than 

dad. 

Dad drives more slowly 

than mum. 

It's getting more and more 

difficult to meet people. 

Modalitás  should, can/could 

be able to, must, 

have to, need, may, 

might, used to 

You should care more for 

your health. 

If you refresh the page, it 

might load. 

We will be able to choose 

how long our life is. 

They could have been 

attacked by pirates. 

Logikai vi-

szonyok 

 linking words 

 

and, or, but, because, 

although, however, whereas, 

etc. 

zero conditional 

conditional 1 

conditional 2 

conditional 3 

I wish 

If your hair gets wet, you 

feel cold. 

Climate change will get 

worse is factories do not 

reduce their carbon emissions. 

If I got that job, I would 

make much more money than 

now. 

If Beth hadn't spent all her 

pocket money, she would have 

been able to buy a new phone. 

I wish you'd thrown out 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

those jeans. 

  

Függő beszéd  reported speech He asked her if she could 

call him back. 

He told her that he hadn't 

robbed the bank the week 

before. 

Szövegössze-

tartó eszközök 

 articles, 

determiners, 

indefinite 

pronouns, etc. 

 

a, an, the, no article 

some, any, no, none, 

somewhere, no-one, every, etc. 

relative pronouns, 

defining and non-

defining relative 

clauses 

 

He's the doctor who helped 

my grandmother.. 

Harrods, which is in 

Knightbridge in London, is a 

famous department store. 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkü-

löníteni; 

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösz-

szefüggésből kikövetkeztetni; 

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni; 

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani; 

 köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget különösebb nehézség nélkül 

megérteni. 

Beszédkészség 
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A tanuló képes 

 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett vála-

szokat adni; 

 választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, esemé-

nyeket elmesélni, érzelmeket kifejezni; 

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni; 

 beszélgetésben részt venni; 

 társalgásban véleményt kikérni, álláspontot megvédeni. 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 250 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni; 

 kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtől megkülönböztetni; 

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen 

nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni; 

 kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni; 

 kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani; 

 kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelven és/vagy célnyelven össze-

foglalni; 

 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg különösebb ne-

hézség nélkül megérteni. 

Íráskészség 

A tanuló képes 

 kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget 

írni; 

 gondolatait és érzelmeit változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a meg-

felelő nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe 

rendezett szövegben megfogalmazni; 

 különböző szövegfajtákat létrehozni; 

 változatos közlésformákat használni. 

13.  ÉVFOLYAM  

heti 5 óra 

32x5=160 óra/tanév 

Tartalom 

a) Kommunikációs szándékok 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 
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 Kezdeményezés és válasz 

Köszönés, megszólítás, 

elköszönés 

 

Excuse me. 

 

Yes, can I help you? 

What can I do for you? 

How do you do? 

Good morning / afternoon / evening. 

Hello Max. 

Hello, how are you? 

 

How do you do? 

Good morning / afternoon / 

evening. 

Hello Tom. 

Fine, thanks. And how 

about you? 

Hi! Hi! 

Goodbye. Goodbye. 

See you later. 

Good night. 

Take care. 

Have a good trip. 

See you. 

Good night, have a nice 

sleep. 

Thanks. Bye! 

Thanks. 

Bemutatkozás, bemu-

tatás 

My name is… This is… 

How do you do?  

Hello. / Hi! 

How do you do? 

Pleased to meet you. 

Nice to meet you.  

Levél, email, üzleti ki-

fejezések használata 

Dear James, 

Dear Sir / Madam, 

Dear Mr/Mrs/Miss/Ms … 
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Looking forward to hearing from you 

soon. 

Kind regards, 

Can you confirm it in writing? 

I'll email the details to you as an 

attachment. 

I can't wait to hear from you. 

Telefonbeszélgetés Hello. … speaking. 

How can I help you? 

What can I do for you? 

I'm afraid the line's busy. Will you 

hold? 

This is … . I'd like to speak 

to … . 

Could I speak to … ? 

Érdeklődés mások 

hogyléte felől és arra rea-

gálás 

How are you? 

How are you feeling today? 

 

Fine, thanks. 

Not too bad. 

Fine. / OK / All right. 

Much better, thanks. 

Not very well, I’m afraid. 

What’s the matter? 

 

Actually, I’m suffering 

from… 

Engedélykérés és arra 

reagálás 

May I use your mobile? 

Do you mind if I open the window? 

Yes, go ahead. 

Not at all. 

Köszönet és arra rea-

gálás 

Thanks. 

Thank you. 

Thank you very much. 

Thanks a lot. 

It’s very kind of you. 

I’d like to thank you for your help. 

That’s all right. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Don't mention it. 

My pleasure. 

Bocsánat kérése és arra 

reagálás: 

I’m sorry. I’m terribly sorry. 

I must apologise for coming late. 

I beg your pardon. 

That’s all right. 

It doesn’t matter. 

Never mind. 
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Please forgive me. No problem.  

Együttérzés I’m sorry about it. 

I’m sorry to hear that. 

What a shame! 

Oh, dear. 

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Öröm, szomorúság Are you happy about that? 

What do you think of that? 

How do you feel about that? 

It's great. / Fantastic. / 

Terrific. 

I’m very happy about it. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

I feel so happy for… 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Hála It was most kind of you. 

I’m very grateful to you. 

 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward? 

What are your hopes for the new 

job? 

I’m looking forward to… 

I can hardly wait for… 

I hope you’ll have time 

to join us. 

Aggodalom, félelem What’s the matter? You look 

worried. 

Are you worried about…? 

Are you afraid of what might 

happen? 

I’m worried about the 

news. 

It was really frightening. 
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Bánat, elkeseredés Are you disappointed with your 

results? 

I’m very disappointed. 

I’m sorry to hear that. 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Véleménykérés, vé-

leménynyilvánítás és ar-

ra reagálás 

What do you think? What's your 

opinion? 

What do you think of it? 

Do you? I don’t. 

I don’t think it’s fa-

ir/good. 

I think it’s 

horrible/terrible. 

It’s a pity we couldn’t 

do it. 

Valaki igazának az 

elismerése és el nem 

ismerése 

You're right. 

You're wrong. 

She was wrong to say so. 

I don’t think she was 

right. 

I admit I made a 

mistake. 

Egyetértés, egyet 

nem értés 

Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it? 

OK / All right. 

I think he’s wrong/right. 

I’m afraid I don’t agree. 

Dicséret, kritika Oh, what a good idea! 

What a pleasant surprise! 

That was a nice presentation. 

It’s rather bor-

ing/awful/dispointing. 

Oh, do you like it? 

I’m glad you like it. 

Oh, do you think so? 

Thanks. 

I’m sorry you don’t like 

it. 

Bizonyosság, bizony-

talanság 

Are you sure you want to go there? 

I don't know if it's a good idea. 

She must/may/might be 

wrong. 

I’m not sure. 

Perhaps. / Maybe. 

Képesség 

 

Can you speak German? 

Are you able to repair this 

machine? 

I can speak a little 

French 

I’m not able to cope 
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with this problem. 

Preferenciák: What would you rather do? 

What do you prefer? 

Would you rather leave now? 

I’d rather have a rest. 

I prefer tea to coffee. 

 

Érdektelenség, kö-

zömbösség 

Do you mind? 

What do you think of it? 

It doesn’t matter. 

It’s all the same for me. 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What does he/she/it look like? 

It’s… / That’s… / It’s a 

kind of… / It’s used for … 

It's made of … 

She looks only twenty. 

Események leírása What happened? 

 

We arrived at the 

retaurant and went in, then 

we sat down at a table, and 

… . 

Információkérés, -

adás 

 

When will the train arrive? 

How much will I have to work? 

What do I need for the 

application? 

At 7.30. 

Working hours are from 

9 to 5. 

 

Feltételezés, kétely I doubt if he can do it. 

I don’t suppose they can come any 

earlier. I suppose we’ll arrive a bit 

late. 

 

Ok, okozat Why is that? 

What’s the reason for that? 

She was crying because she’d 

been reading a very sad book. 

Well, because his train 

was late. 

He forgot to lock the 

door; this is how it 

happened. 

Cél, magyarázat What’s this used for? It’s used for cooking. 
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What’s the point of that? 

We took a taxi so as not to arrive 

late. 

It’s to make our 

products cheaper. 

Emlékezés, nem em-

lékezés 

Do you remember seeiing her for 

the first time? 

Did you remember to lock the 

door? 

I can’t remember when 

we first met. 

I’ve forgotten to lock it. 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

Kérés Could you do me a great favour? 

Could you lend me your bike for 

tomorrow? 

Yes, sure. 

Of course. 

Yes, of course. 

I’m afraid I can’t. 

Segítség felajánlása I’ll help with your presentation. 

I’m going to the shops. Shall I 

bring you something? 

Oh, you're very kind, 

thank you. 

Javaslat és arra rea-

gálás 

Why don’t we hve lunch I a pub? 

Let’s go to the cinema tonight. 

Good idea. 

I’d rather not. 

Reklamálás, panasz It was terrible. 

It’s too cold. 

I have a complaint. 

This doesn’t work. 

 

Tanácskérés, tanács-

adás 

What would you recommend? 

What shall I do? 

What do you think I should do? 

What advice would you give? 

Why don’t you…? 

I think you should… 

I don’t think you 

should… 

You ought to… 

You’d better… 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok  
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Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Could you repeat it, 

please? 

What time did you say 

they were to arrive? 

Párbeszéd strukturá-

lása 

Beszélgetés kezdése 

 

Listen, I have a little 

problem. 

I’ll tell you what; I’ve 

just had an idea. 

Imagine… 

Elemek összekapcsolása 

Beszélgetés lezárása 

The first thing I would 

suggest is… Then we 

could… 

Well, it’s been nice 

talking to you. 

Thank you for listening 

to me. 

Beszélgetésbe be- és 

kilépés 

Beszédszándék jelzése 

Félbeszakítás 

Folytatás szándékának jelzése 

Befejezési szándék jelzése 

A partner mondanivalójának köve-

tése 

Can I say something? 

I’m sorry, but… 

Just let me finish what I 

was going to say… 

Just one more thing, 

Finally… 

To sum up… 

Do go on. 

Don’t let me interrupt 

you. 

Saját szöveg struktu-

rálása 

Példák megnevezése 

Témaváltás 

Visszatérés a témához 

Összefoglalás 

Talking of films, I 

would… 

But there’s also another 

thing… 

Going back to the 
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Helyesbítés 

Kiemelés, hangsúlyozás 

subject… 

Well, to sum it up… 

No, I mean…. 

The only problem is… 

b., Fogalomkörök 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, tör-

ténés, létezés ki-

fejezése 

Jelenidejűség present simple 

present continuous 

present perfect 

simple 

present perfect 

continuous 

The sun rises in the east. 

You're lying. 

Have you ever been to 

America? 

I haven’t been sleeping 

well recently. 

 Múltidejűség past simple 

past continuous 

past perfect 

Hakespeare wrote plays. 

What were you doig at 

seven? 

She said she hd clened the 

flat. 

 Jövőidejűség going to 

 

I'm not going to listen to 

you any more. 

future simple 

future continuous 

future perfect 

I don’t think she’ll arrive 

on time. 

This time tomorrow we’ll 

be travelling to Paris. 

I’ll have finished the letter 

by the time you do the 

cleaning. 

Birtoklás kife-

jezése 

 have, possessive 

adj. 

possesive 

We've had a cat for two 

years.. 

mine, yours, etc. 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

pronouns 

genitive ’s 

of 

belong to 

the secretary’s notebook 

the processor of the com-

puter 

Whose plate is this? 

Who does this mobile 

belong to? 

Térbeli viszo-

nyok 

Irányok, hely-

meghatározás  

prepositions, 

prepositional 

phrases, adverbs 

picture location 

geographical 

location 

here, there, on the left, on 

the right, in, on, under, 

opposite, next to, between, in 

front of, behind, inside, 

outside, above, at the top/ 

bottom, down the street, 

through the park, etc. 

Időbeli viszo-

nyok 

 

Gyakoriság 

Időpont 

Időtartam 

adverbs of time 

with present perfect 

how often? 

when? what time? 

how long? 

while 

already, yet, just, so far, 

recently, lately, etc. 

always, often, sometimes, 

never, once a week, 

occasionally, etc. 

I slept four hours last night. 

I was sleeping at 2 at night. 

He’s been sleeping for four 

hours. 

She was watching TV 

while we were working. 

Mennyiségi 

viszonyok 

 plurals, 

countables, 

uncountables, 

numbers, pronouns, 

etc. 

time, information, clothes, 

news, work, data, etc. 

all, every, both, etc. 

Minőségi vi-

szonyok 

 comparative 

sentences (short, long 

I'm more interested in 

sports than literature. 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

adjectives) 

irregular 

adjectives 

too / enough 

like (preposition) 

This story is the most 

interesting of all. 

This girl is very young, just 

like the other. 

Modalitás  should, ought to, 

can, must, may, 

might, need, have to, 

used to, etc. 

modals + perfect 

infinitive 

passive modals 

Our guests should be here 

soon. 

You could be right, I'm not 

sure.. 

They must be coming soon. 

I used to ride a motorbike, 

but now I only drive. 

They can’t have got up yet, 

it’s too early. 

She must have printed the 

letter, I saw her turn on the 

printer. 

You should have been here 

yesterday. 

The letters can't have been 

posted yet. 

Logikai viszo-

nyok 

 linking words 

 

and, or, but, because, 

although, that’s why, etc. 

first conditional 

second conditional 

 

If you pass your exam, I'll 

take you to a restaurant. 

What would you do if you 

won the lottery? 

third conditional 

 

I wouldn't have met my 

wife if I hadn't gone to Fran-

ce. 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

I wish, if only, 

would 

rather 

I wish I could do it. 

I wish you’d stop smoking. 

If only you hadn’t said that. 

I’d rather you didn’t leave 

now. 

  

Függő beszéd  reported speech She asked where the keys 

were. 

Jim said he had served in 

the army. 

Szövegössze-

tartó eszközök 

 articles, 

determiners, 

indefinite 

pronouns, 

quantifiers, etc. 

relative pronouns, 

relative clauses 

a, an, the, no article 

some, any, no, none, 

somewhere, no-one, all, every, 

each, both, etc. 

She likes people who are 

good fun to be with. 

His last book, which I 

couldn't understand at all, was 

a great success. 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló 

 kb. 200 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; 

 kb. 200 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből 

kikövetkeztetni; 

 kb. 200 szavas szövegben fontos információt megérteni; 

 kb. 200 szavas szövegben specifikus információt azonosítani; 

 köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget anyanyelvén és/vagy célnyel-

ven összefoglalni. 

Beszédkészség 
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A tanuló 

 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett vála-

szokat adni; 

 választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, esemé-

nyeket elmesélni, érzelmeket kifejezni; 

 gondolatait megfelelő logikai sorrendben, választékos mondatokban előadni; 

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni; 

 beszélgetésben részt venni; 

 társalgásban részt venni. 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

 kb. 250 szavas szöveget elolvasni; 

 kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni; 

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas szövegben ismeretlen nyelvi ele-

mek jelentését kikövetkeztetni; 

 kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni; 

 kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani; 

 kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelvén összefoglalni; 

 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveget anyanyelvén 

és/vagy célnyelven összefoglalni. 

Íráskészség 

A tanuló 

 kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget 

írni; 

 gondolatait, érzelmeit, érvekkel alátámasztott véleményét változatos kifejezésekkel 

és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával logikai össze-

függések alapján, bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni; 

 különböző szövegtípusokat létrehozni; 

 változatos közlésformákat használni. 
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ANGOL EMELT SZINTŰ KÉPZÉS 

11.  ÉVFOLYAM ,  GIMNÁZIUMI OSZTÁLY HETI KÉT ÓRA ;  12.  ÉVFOLYAM ,  

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐS OSZTÁLY HETI KÉT ÓRA  

Összesen: 72 óra 

Megjegyzés: Az emelt szintű nyelvi képzés a kötelező tanórai foglalkozásokra épül és ki-

egészíti az ott tanultakat. A heti két óra elegendő arra, hogy a megfelelő bemeneti szinttel 

rendelkező diákok a 12. illetve a 13. év végére elsajátítsák az emelt szintű vizsga követelmé-

nyeit. 

Bemeneti követelmények 

A tanuló legyen képes: 

Hallott szöveg 

értése: 

- - kb. 150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegte-

lentől elkülöníteni; 

- - kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a 

szövegösszefüggésből kikövetkeztetni; 

- - kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni; 

- kb. 150 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni. 

Beszédkészség 

- - köznyelven árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre odaillő válaszo-

kat adni; 

- - választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket 

feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni; 

- - megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni; 

- beszélgetésben részt venni, álláspontot, véleményt kifejezni. 

Olvasott szöveg 

értése 

- - kb. 200 szavas, köznyelven megírt szöveget megérteni; 

- - kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegte-

lentől megkülönböztetni; 

- - ismert nyelvi elemek segítségével kb. 200 szavas köznyelvi szövegben 

ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni; 

- kb. 200 szavas köznyelven megírt szövegben fontos információt 

megtalálni. 

Íráskészség 
- - kb. 150 szavas, tényszerű információt közvetítő szöveget, leírást, 

jellemzést, elbeszélést, baráti vagy hivatalos levelet írni. 

Tartalom 

– Kommunikációs szándékok 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 Kezdeményezés és válasz 
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Megszólítás: 

 

Excuse me. 

Hi. 

Yes? 

Can I help you? 

What can I do for you? 

Köszönés: Good morning / afternoon / evening 

 

Good morning / 

afternoon / evening  

Hello Jane. 

Hello, how are you? 

 

Hello Peter. 

Very well, thank you. 

And how about you? 

Hi! Hi! 

Elköszönés: Goodbye. 

Bye-bye! 

See you later. 

See you tomorrow. 

Good night. 

Take care. 

Have a good day. 

Keep in touch. 

Goodbye. 

Bye! 

See you. 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Thanks. 

OK, bye. 

Bemutatkozás, bemu-

tatás: 

My name is… 

This is Mr/Mrs/Miss… 

Hello. 

Nice to meet you.  

 

How do you do? 

This is my friend … 

Pleased to meet you. 

How do you do? 

Személyes és hivata-

los levél: 

Dear Jane, 

Hi Peter, 

Dear Mr/Mrs/Ms … , 

Kind regards, 

Best wishes, 

Write soon, 

Love, 

I’m looking forward to hearing from 

you soon. 

Yours sincerely, 

 

Érdeklődés mások 

hogyléte felől és reagá-

lás: 

 

How are you? 

How are you feeling today? 

How are you doing? 

Fine. / OK / All right. 

Much better, thanks. 

Not too bad. 

 

What’s the matter? 

Not very well, I’m afraid. 

Actually, I feel ill. 
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Engedélykérés és re-

agálás: 

May I use your telephone? 

Do you mind if I open the window? 

Yes, go ahead. 

Not at all. 

Köszönetnyilvánítás 

és arra reagálás: 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot. 

It’s very kind of you. 

I’d like to thank you for your help. 

Not at all. 

You are welcome. 

That’s all right. 

Don’t mention it. 

My pleasure. 

Bocsánat kérése és 

arra reagálás: 

 

I’m sorry. I’m very sorry. 

Please forgive me. 

That’s all right. 

It doesn’t matter. 

Never mind. 

No problem.  

Gratulációk, jókíván-

ságok és azokra reagá-

lás: 

Merry Christmas. 

Happy New Year! 

Happy birthday! 

Congratulations! 

Have a nice holiday. 

All the best. 

Cheers! 

Merry Christmas. 

Happy New Year! 

Happy birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to 

you. 

Cheers! 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás: 

 

Excuse me. Yes? 

Can I help you? 

Köszönés: How do you do? 

Good morning / afternoon / evening. 

. 

How do you do? 

Good morning / 

afternoon / evening. 

Hello Jane. 

Hello, how are you? 

Hi! 

Hello Jim. 

Fine, thanks. And you? 

Hi! 

Elköszönés: Goodbye. 

Bye-bye! 

See you later. 

See you tomorrow. 

Good night. 

Have a nice day. 

Goodbye. 

Bye! 

See you. 

Good night. 

Thanks, bye. 

Bemutatkozás, bemu-

tatás: 

My name is… 

How do you do? 

This is my friend, … . 

This is …  

Hello. 

How do you do? 

Nice to meet you. 

Pleased to meet you.  
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Telefonálás: Hello, is that Peter? This is John. 

Can I speak to Jane, please? 

 

Yes, just a minute, 

please. 

Levélírás, email, ké-

peslap: 

Dear/Hi Peter, 

Dear Mr/Ms … 

Best wishes, 

Love, 

By for now, 

Looking forward to hearing from 

you. 

Yours sincerely, 

Greetings from … 

 

Érdeklődés mások 

hogyléte felől és reagá-

lás: 

How are you? 

Are you fine? 

Fine. / OK / All right. 

Not very well, I’m afraid. 

Engedélykérés és re-

agálás: 

Can I sit here? 

Could I open the window? 

Yes, of course. 

Certainly. 

Köszönetnyilvánítás 

és arra reagálás: 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot. 

It’s very kind of you. 

Not at all. 

That's all right. 

You're welcome. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás: 

 

I’m sorry. I’m very sorry. That’s all right. 

It doesn’t matter. 

Never mind. 

Gratulációk, jókíván-

ságok és azokra reagá-

lás: 

Happy Christmas / New Year / 

birthday! 

 

Happy Christmas / New 

Year / birthday! 

Congratulations! 

Have a nice holiday. 

Cheers! 

Thank you. 

Thank you, the same to 

you. 

Cheers! 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Sajnálkozás, együtt-

érzés: 

I’m sorry about it. 

I’m sorry to hear that. 

Oh, dear. 
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Öröm, szomorúság: Are you happy about that? 

What do you think of it? 

How do you feel about … ? 

Yes, it's great. 

I’m very happy/glad 

about it. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

I feel so happy for… 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, elége-

detlenség, bosszúság: 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice 

I’m happy with… 

I’m quite pleased with… 

It’s not very good. 

That wasn’t very good. 

I’m tired of… 

Csodálkozás: Jim was caught cheating in his 

exam.  

Was he? 

Really? 

I can't believe that. 

Remény: What are you hoping for? 

What are you looking forward? 

I’m looking forward to… 

I hope you’ll have time to 

join us for lunch. 

Aggodalom, félelem: What’s the matter? 

Are you afraid of … ? 

I’m frightened by the 

news. 

I'm afraid … . 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Véleménykérés, vé-

leménynyilvánítás és ar-

ra reagálás: 

What do you think? 

What do you think of … ? 

I don’t think it’s good. 

I think it’s terrible. 
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Valaki igazának el-

ismerése és el nem is-

merése:  

You’re right. 

You’re wrong. 

 

Érdeklődés, tetszés, 

nemtetszés: 

Are you interested in … ? 

Do you like … ? 

You like golf, don’t you? 

I’m interested in … . 

It doesn’t really interest 

me. 

I think it’s great. 

Dicséret, kritika: You’re really kind.  

Akarat, kívánság: Would you like a drink? 

I’d like to leave now. 

She wants to talk to you. 

I’d like some juice. 

 

Képesség: 

 

Can you ride a motorbike? 

I just wasn’t able to do it. 

I couldn’t ride a 

motorbike. 

Kötelezettség: I have to go to the office by 8 every 

day. 

When do we have to finish this 

work? 

 

Szükségesség: I need two eggs to make breakfast. 

You must work faster if you want to 

fiinsh soon. 

 

Lehetőség: She may be late for the meeting. 

I might see you tomorrow. 

I could be a champion if I trained 

hard. 

 

Szándék, kívánság: What do you want to do? 

Would you like to leave now? 

I’d like to go out tonight. 

I don’t want to stay long. 

Terv: What are you planning? 

What are you going to do? 

I’m planning to go to 

college. 

I’m going to find a new 

job. 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 
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Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása: 

What is it? 

 

It’s… / That’s… / It’s a 

kind of… / It’s used for… / 

It's made of … 

What does she look like? 

What is … like? 

How was the traffic this morning? 

Your sister looks like a 

film star. She is in her 

twenties, she looks pretty, 

etc. 

Események leírása: What happened? 

 

She walked into the room 

and stopped. She listened 

carefully. Then she… 

Információkérés, -

adás: 

 

How many bananas did you eat? 

When will the train arrive? 

How do I get to the station? 

Who was this book written by? 

There weren't too many. 

At ten in the morning. 

Take a number 6 bus. 

Tudás, nemtudás: Do you know if there’s a train from 

here to London? 

I’m not sure about this. 

I have no idea. 

Bizonyosság, bizony-

talanság: 

Are you sure you want to go there? 

Do you think there ia enough food 

left? 

I’m not sure. Maybe. 

I don’t think so. 

Ismerés, nem isme-

rés: 

Do you know Peter? Yes, he's a friend of 

mine.. 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

Kérés: Could you do me a favour? 

Can you lend me yout phone? 

Yes, of course. 

Sorry, I can’t at the 

moment. 

Would you pass me the waater 

please? 

Would you mind opening the 

window? 

I’m afraid I can’t. 

Certainly, here you are. 

Yes, if you please. 

Tiltás, felszólítás: 

 

You mustn’t smoke here. 

Don’t do this. 

OK, I won’t. 

All right. 

Segítségkérés és arra 

való reagálás: 

I need help with my homework. 

Could you translate a few words for 

me? 

Certainly. 

Yes, of course. 

Javaslat és arra reagá-

lás: 

Let’s go swimming at the weekend. 

How about having lunch in a pub? 

I’d prefer to go cycling. 

Good idea. 

Meghívás és arra rea-

gálás: 

Would you like to come to the 

cinema? 

 

Yes, I’d love to. 

No, I’m afraid I can’t. 

I’m sorry, I can’t. 

Tanács és arra reagá-

lás: 

What shall I do? Why don’t you…? 
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What do you think I should do? 

What would you recommend? 

I think you should… 

I don’t think you 

should… 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 

Megértés biztosítása: Visszakérdezés, ismétléskérés Pardon? Could you repeat 

it? 

Where did you say you 

wanted to go? 

Sorry, did you say she 

lived in Central Park? 

Nem értés, magyarázatkérés, ma-

gyarázat értés ellenőrzése 

I don’t think I understand. 

Could you understand? 

Sorry, what does that 

mean? 

Párbeszéd strukturá-

lása: 

Beszédszándék jelzése, beszélgetés 

kezdése 

Elemek összekapcsolása 

Beszélgetés lezárása 

Can I ask you a few 

questions? 

Imagine… 

And then… so… 

Well, thank you for 

listening, it’s been nice 

talking to you. 

Fogalomkörök 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

Jelenidejűség present simple 

present simple 

passive 

present continuous 

present continuous 

passive 

present perfect 

simple 

She works from 9 to 5 

My car is serviced every year. 

Which project are you 

working on? 

The road is being widened. 

Are you being served? 

I've never seen such a good 

film before. 

present perfect 

continuous 

present perfect 

passive 

They've been staying in the 

hotel for more than a week. 

I've been invited to a wedding. 

 Múltidejűség past simple I stayed at home and watched 

the football. 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

past simple passive The museum was opened 

fifteen years ago. 

past continuous What were you doing when 

the accident happened? 

past perfect I didn't go to the cinema 

because I'd seen the film before. 

past perfect passive The house had been 

redecorated. 

 Jövőidejűség going to 

present continuous 

future simple 

We're going to stay in a hotel. 

I'm seeing a doctor tomorrow. 

I'll see you later. 

Birtoklás ki-

fejezése 

 Have (got) 

possessive adj. 

possessive 

pronouns 

genitive ’s 

of 

I have two brothers and a 

sister. 

my, your, etc. 

the manager’s daughter 

the door of the car 

Whose umbrella is this? 

Térbeli viszo-

nyok 

Irányok, 

helymeghatáro-

zás  

prepositions, 

prepositional 

phrases, adverbs 

location 

under, opposite, next to, 

between, in front of, behind, 

inside, outside, above, etc. 

in the east/west, by the station, 

near the pub, opposite the 

school, along the river, past the 

museum, etc. 

Időbeli viszo-

nyok 

Gyakoriság 

Időpont 

Időtartam 

adverbs of time 

how often? 

when? what time? 

how long? 

already, yet, just, before 

always, often, sometimes, 

never, once/twice a week, every 

day, etc. 

yesterday, last week, two 

years ago, 

tomorrow, next week, in 1990, 

in March, at 7 o’clock, on 

Monday, for a week, since 

January, etc.  

Mennyiségi 

viszonyok 

 cardinal /ordinal 

numbers, decimal 

numbers, fractions, 

percentages, money 

two hundred and second 

nine hundred and forty-five 

thousand eight hundred and 

twenty-two pounds 

30 per cent, etc. 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Minőségi vi-

szonyok 

 comparative 

sentences 

Tom works harder than Peter. 

This is the most interesting 

book I've ever read. 

Modalitás  should, ought to, 

can/could 

be able to, must, 

have to, need, may, 

might, used to 

Do you think I should see a 

doctor? 

You ought to be more careful 

with your money 

I couldn’t get there on time. 

She could have married 

anyone she wanted. 

We weren’t able to solve the 

problem. 

It was so late that we had to 

take a taxi. 

I don't think it's true, but it 

might be. 

They used to be friends when 

they were young. 

modals + perfect 

infinitive 

They may/might have been at 

home last night. 

Logikai vi-

szonyok 

 linking words and, or, but, because, 

although, that’s why, however, 

etc. 

first conditional 

 

If I see Dave, I'll tell him to 

call you. 

I'd buy a new car if I had 

money. 

second conditional 

third conditional 

zero conditional 

If I'd known you were coming, 

I'd have cooked you a meal. 

If I get a headache, I take an 

aspirin. 

Függő beszéd  reported speech He told me she had passed her 

test. 

I hoped you would call. 

He asked me to open my 

suitcase. 

She asked me why I had 

come. 

She complained that she never 

had free time. 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Szövegössze-

tartó eszközök 

 articles, 

determiners, 

indefinite pronouns, 

etc. 

 

a, an, the, no article 

some, any, every, all, no, 

none, somewhere, no-one, etc. 

relative pronouns, 

relative clauses 

 

The boy who lives next door 

has gone to the beach. 

That's the woman whose dog 

ran away. 

 Témakörök 

Témakör Kapcsolódási pont 

Mindennapi helyzetek, hétköznapi események, 

találkozás, beszélgetés, ügyintézés 

önismeret, kommunikáció, illemtan, 

kultúra, hon- és népismeret 

Munka, munkahely, napi tevékenységek, csa-

lád, lakás személyleírás, emberek jellemzése 

önismeret, kommunikáció, népismeret, 

civilizációs ismeretek 

Életmód, öltözködés, divat, vásárlás, étterem, 

étkezés 

hon- és népismeret, brit civilizáció, il-

lemtan, egészségtan, divattörténet, ter-

mészetismeret 

Érzelmek, vágyak, félelmek, érzelmi kapcsola-

tok, belső világunk 

önismeret, hon- és népismeret, termé-

szetismeret, pszichológia 

Kapcsolatunk a világgal, tágabb környezetünk, 

kultúra, híres emberek 

földrajz, hon- és népismeret, brit civili-

zációs ismeretek, kommunikáció, média 

Technika, internet, kommunikáció, különleges 

események, történetek 

technológia, kommunikáció, hon- és 

népismeret, kultúra, brit civilizációs is-

meretek, földrajz, természetismeret 

A továbbhaladás feltételei 

A tanuló képes: 

Hallott szöveg 

értése 

- kb. 200 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lé-

nyegtelentől elkülöníteni; 

- kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelenté-

sét a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni; 

- kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni; 

- kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azono-

sítani; 

- köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget különösebb ne-
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12.  ÉVFOLYAM ,  GIMNÁZIUMI OSZTÁLY É S 13.  ÉVFOLYAM ,  NYELVI ELŐKÉ-

SZÍTŐS OSZTÁLY HETI KÉT -  KÉT ÓRA  

Összesen: 64 óra 

Megjegyzés: Az emelt szintű nyelvi képzés a kötelező tanórai foglalkozásokra épül és ki-

egészíti az ott tanultakat. A heti két óra elegendő arra, hogy a megfelelő bemeneti szinttel 

rendelkező diákok a 12. illetve a 13. év végére elsajátítsák az emelt szintű vizsga követelmé-

nyeit. 

Bemeneti követelmények 

A tanuló legyen képes: 

Hallott szöveg ér-

tése: 

- kb. 200 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lé-

nyegtelentől elkülöníteni; 

- kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelen-

tését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni; 

- kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérte-

ni; 

hézség nélkül megérteni. 

Beszédkészség - árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrák-

ban rendezett válaszokat adni; 

- választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket 

feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni; 

- megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni; 

- beszélgetésben részt venni; 

- társalgásban véleményt kikérni, álláspontot megvédeni. 

Olvasott szöveg 

értése 

- kb. 250 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni; 

- kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtől megkü-

lönböztetni; 

- ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas köznyelvi szö-

vegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni; 

- kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni; 

- kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani; 

- kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelven és/vagy 

célnyelven összefoglalni; 

- egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg 

különösebb nehézség nélkül megérteni. 

Íráskészség - - kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány be-

kezdésből álló, szöveget írni; 

- gondolatait és érzelmeit változatos kifejezésekkel és mondatszerke-

zetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikai összefüg-

gések alapján bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni; 

- különböző szövegfajtákat létrehozni; 

- változatos közlésformákat használni. 
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- kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azo-

nosítani; 

- köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget különösebb 

nehézség nélkül megérteni. 

Beszédkészség - árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrák-

ban rendezett válaszokat adni; 

- választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket 

feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni; 

- megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni; 

- beszélgetésben részt venni; 

- társalgásban véleményt kikérni, álláspontot megvédeni. 

Olvasott szöveg 

értése 

- kb. 250 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni; 

- kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtől meg-

különböztetni; 

- ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas köznyelvi szö-

vegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni; 

- kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni; 

- kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani; 

- kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelven és/vagy 

célnyelven összefoglalni; 

- egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg 

különösebb nehézség nélkül megérteni. 

Íráskészség - - kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány be-

kezdésből álló, szöveget írni; 

- gondolatait és érzelmeit változatos kifejezésekkel és mondatszer-

kezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikai össze-

függések alapján bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni; 

- különböző szövegfajtákat létrehozni; 

- - változatos közlésformákat használni. 

Tartalom 

a) Kommunikációs szándékok 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 Kezdeményezés és válasz 

Köszönés, megszólí-

tás, elköszönés 

 

Excuse me. 

 

Yes, can I help you? 

What can I do for you? 

How do you do? 

Good morning / afternoon / 

evening. 

 

How do you do? 

Good morning / afternoon 

/ evening. 
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Hello Max. 

Hello, how are you? 

 

Hello Tom. 

Fine, thanks. And how 

about you? 

Hi! 

Goodbye. 

See you later. 

Good night. 

Take care. 

Have a good trip. 

Hi! 

Goodbye. 

See you. 

Good night, have a nice 

sleep. 

Thanks. Bye! 

Thanks. 

Bemutatkozás, bemu-

tatás 

My name is… This is… 

How do you do?  

Hello. / Hi! 

How do you do? 

Pleased to meet you. 

Nice to meet you.  

Levél, email, üzleti 

kifejezések használata 

Dear James, 

Dear Sir / Madam, 

Dear Mr/Mrs/Miss/Ms … 

Looking forward to hearing from 

you soon. 

Kind regards, 

Can you confirm it in writing? 

I'll email the details to you as an 

attachment. 

I can't wait to hear from you. 

 

Telefonbeszélgetés Hello. … speaking. 

How can I help you? 

What can I do for you? 

I'm afraid the line's busy. Will you 

hold? 

This is … . I'd like to 

speak to … . 

Could I speak to … ? 

Érdeklődés mások 

hogyléte felől és arra 

reagálás 

How are you? 

How are you feeling today? 

 

Fine, thanks. 

Not too bad. 

Fine. / OK / All right. 

Much better, thanks. 

Not very well, I’m afraid. 

What’s the matter? 

 

Actually, I’m suffering 

from… 

Engedélykérés és arra 

reagálás 

May I use your mobile? 

Do you mind if I open the window? 

Yes, go ahead. 

Not at all. 
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Köszönet és arra rea-

gálás 

Thanks. 

Thank you. 

Thank you very much. 

Thanks a lot. 

It’s very kind of you. 

I’d like to thank you for your help. 

That’s all right. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Don't mention it. 

My pleasure. 

Bocsánat kérése és 

arra reagálás: 

I’m sorry. I’m terribly sorry. 

I must apologise for coming late. 

I beg your pardon. 

Please forgive me. 

That’s all right. 

It doesn’t matter. 

Never mind. 

No problem.  

Együttérzés I’m sorry about it. 

I’m sorry to hear that. 

What a shame! 

Oh, dear. 

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Öröm, szomorúság Are you happy about that? 

 

It's great. / Fantastic. / 

Terrific. 

I’m very happy about it. 

What do you think of that? 

How do you feel about that? 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

I feel so happy for… 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Hála It was most kind of you. 

I’m very grateful to you. 

 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward? 

What are your hopes for the new 

job? 

I’m looking forward to… 

I can hardly wait for… 

I hope you’ll have time to 

join us. 

Aggodalom, félelem What’s the matter? You look 

worried. 

Are you worried about…? 

Are you afraid of what might 

happen? 

I’m worried about the 

news. 

It was really frightening. 
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Bánat, elkeseredés Are you disappointed with your 

results? 

I’m very disappointed. 

I’m sorry to hear that. 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Véleménykérés, vé-

leménynyilvánítás és 

arra reagálás 

What do you think? What's your 

opinion? 

What do you think of it? 

Do you? I don’t. 

I don’t think it’s fa-

ir/good. 

I think it’s 

horrible/terrible. 

It’s a pity we couldn’t do 

it. 

Valaki igazának az 

elismerése és el nem 

ismerése 

You're right. 

You're wrong. 

She was wrong to say so. 

I don’t think she was 

right. 

I admit I made a mistake. 

Egyetértés, egyet 

nem értés 

Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it? 

OK / All right. 

I think he’s wrong/right. 

I’m afraid I don’t agree. 

Dicséret, kritika Oh, what a good idea! 

What a pleasant surprise! 

That was a nice presentation. 

It’s rather bor-

ing/awful/disappointing. 

Oh, do you like it? 

I’m glad you like it. 

Oh, do you think so? 

Thanks. 

I’m sorry you don’t like 

it. 

Bizonyosság, bizony-

talanság 

Are you sure you want to go there? 

I don't know if it's a good idea. 

She must/may/might be 

wrong. 

I’m not sure. 

Perhaps. / Maybe. 

Képesség 

 

Can you speak German? 

Are you able to repair this machine? 

I can speak a little French 

I’m not able to cope with 

this problem. 

Preferenciák: What would you rather do? 

What do you prefer? 

Would you rather leave now? 

I’d rather have a rest. 

I prefer tea to coffee. 

 

Érdektelenség, kö-

zömbösség 

Do you mind? 

What do you think of it? 

It doesn’t matter. 

It’s all the same for me. 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 
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Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What does he/she/it look like? 

It’s… / That’s… / It’s a 

kind of… / It’s used for … 

It's made of … 

She looks only twenty. 

Események leírása What happened? 

 

We arrived at the restau-

rant and went in, then we 

sat down at a table, and … . 

Információkérés, -

adás 

 

When will the train arrive? 

How much will I have to work? 

What do I need for the application? 

At 7.30. 

Working hours are from 9 

to 5. 

Feltételezés, kétely I doubt if he can do it. 

I don’t suppose they can come any 

earlier. I suppose we’ll arrive a bit 

late. 

 

Ok, okozat Why is that? 

What’s the reason for that? 

She was crying because she’d been 

reading a very sad book. 

Well, because his train 

was late. 

He forgot to lock the 

door; this is how it 

happened. 

Cél, magyarázat What’s this used for? 

What’s the point of that? 

We took a taxi so as not to arrive 

late. 

It’s used for cooking. 

It’s to make our products 

cheaper. 

Emlékezés, nem em-

lékezés 

Do you remember seeing her for the 

first time? 

Did you remember to lock the door? 

I can’t remember when 

we first met. 

I’ve forgotten to lock it. 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

Kérés Could you do me a great favour? 

Could you lend me your bike for 

tomorrow? 

Yes, sure. 

Of course. 

Yes, of course. 

I’m afraid I can’t. 

Segítség felajánlása I’ll help with your presentation. 

I’m going to the shops. Shall I bring 

you something? 

Oh, you're very kind, 

thank you. 

Javaslat és arra reagá-

lás 

Why don’t we have lunch I a pub? 

Let’s go to the cinema tonight. 

Good idea. 

I’d rather not. 
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Reklamálás, panasz It was terrible. 

It’s too cold. 

I have a complaint. 

This doesn’t work. 

 

Tanácskérés, tanács-

adás 

What would you recommend? 

What shall I do? 

What do you think I should do? 

What advice would you give? 

Why don’t you…? 

I think you should… 

I don’t think you 

should… 

You ought to… 

You’d better… 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok  

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Could you repeat it, 

please? 

What time did you say 

they were to arrive? 

Párbeszéd strukturá-

lása 

Beszélgetés kezdése 

 

Listen, I have a little 

problem. 

I’ll tell you what; I’ve 

just had an idea. 

Imagine… 

Elemek összekapcsolása 

 

The first thing I would 

suggest is… Then we 

could… 

Beszélgetés lezárása Well, it’s been nice 

talking to you. 

Thank you for listening to 

me. 

Beszélgetésbe be- és 

kilépés 

Beszédszándék jelzése 

Félbeszakítás 

Folytatás szándékának jelzése 

 

Can I say something? 

I’m sorry, but… 

Just let me finish what I 

was going to say… 

Befejezési szándék jelzése 

 

Just one more thing, 

Finally… 

To sum up… 

A partner mondanivalójának köve-

tése 

Do go on. 

Don’t let me interrupt 

you. 
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Saját szöveg struktu-

rálása 

Példák megnevezése 

Témaváltás 

 

Talking of films, I 

would… 

But there’s also another 

thing… 

Visszatérés a témához 

Összefoglalás 

Helyesbítés 

Kiemelés, hangsúlyozás 

Going back to the 

subject… 

Well, to sum it up… 

No, I mean…. 

The only problem is… 

Fogalomkörök 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

Jelenidejűség present simple 

present continuous 

present perfect 

simple 

present perfect 

continuous 

The sun rises in the east. 

You're lying. 

Have you ever been to 

America? 

I haven’t been sleeping well 

recently. 

 Múltidejűség past simple 

past continuous 

past perfect 

Shakespeare wrote plays. 

What were you doing at 

seven? 

She said she had cleaned the 

flat. 

 Jövőidejűség going to 

 

I'm not going to listen to you 

any more. 

future simple 

future continuous 

 

I don’t think she’ll arrive on 

time. 

This time tomorrow we’ll be 

travelling to Paris. 

future perfect I’ll have finished the letter by 

the time you do the cleaning. 

Birtoklás kife-

jezése 

 have, possessive 

adj. 

possessive pronouns 

genitive ’s 

of 

 

We've had a cat for two 

years.. 

mine, yours, etc. 

the secretary’s notebook 

the processor of the computer 

Whose plate is this? 

belong to Who does this mobile belong 

to? 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Térbeli viszo-

nyok 

Irányok, hely-

meghatározás  

prepositions, 

prepositional phrases, 

adverbs 

picture location 

geographical 

location 

here, there, on the left, on the 

right, in, on, under, opposite, 

next to, between, in front of, 

behind, inside, outside, above, 

at the top/ bottom, down the 

street, through the park, etc. 

Időbeli viszo-

nyok 

 

Gyakoriság 

Időpont 

Időtartam 

adverbs of time with 

present perfect 

how often? 

 

already, yet, just, so far, 

recently, lately, etc. 

always, often, sometimes, 

never, once a week, 

occasionally, etc. 

when? what time? 

how long? 

 

I slept four hours last night. 

I was sleeping at 2 at night. 

He’s been sleeping for four 

while  hours. 

She was watching TV while 

we were working. 

Mennyiségi 

viszonyok 

 plurals, countables, 

uncountables, 

numbers, pronouns, 

etc. 

time, information, clothes, 

news, work, data, etc. 

all, every, both, etc. 

Minőségi vi-

szonyok 

 comparative 

sentences (short, long 

adjectives) 

irregular adjectives 

too / enough 

like (preposition) 

I'm more interested in sports 

than literature. 

This story is the most 

interesting of all. 

This girl is very young, just 

like the other. 

Modalitás  should, ought to, 

can, must, may, 

might, need, have to, 

used to, etc. 

 

Our guests should be here 

soon. 

You could be right, I'm not 

sure.. 

They must be coming soon. 

I used to ride a motorbike, 

but now I only drive. 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

modals + perfect 

infinitive 

 

They can’t have got up yet, 

it’s too early. 

She must have printed the 

letter, I saw her turn on the 

printer. 

You should have been here 

yesterday. 

passive modals The letters can't have been 

posted yet. 

Logikai viszo-

nyok 

 linking words 

 

and, or, but, because, 

although, that’s why, etc. 

first conditional 

 

If you pass your exam, I'll 

take you to a restaurant. 

second conditional 

 

What would you do if you 

won the lottery? 

third conditional 

 

I wouldn't have met my wife 

if I hadn't gone to France. 

I wish, if only, 

would rather 

I wish I could do it. 

I wish you’d stop smoking. 

If only you hadn’t said that. 

I’d rather you didn’t leave 

now. 

Függő beszéd  reported speech She asked where the keys 

were. 

Jim said he had served in the 

army. 

Szövegössze-

tartó eszközök 

 articles, 

determiners, 

indefinite pronouns, 

quantifiers, etc. 

relative pronouns, 

relative clauses 

a, an, the, no article 

some, any, no, none, 

somewhere, no-one, all, every, 

each, both, etc. 

She likes people who are 

good fun to be with. 

His last book, which I 

couldn't understand at all, was 

a great success. 

c) Témakörök 
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Témakör Kapcsolódási pont 

Otthonunk, szűkebb környezetünk, lakásvál-

toztatás, költözés, az otthon hiánya, helyleírás 

önismeret, civilizációs ismeretek, 

hon- és népismeret 

Tágabb környezetünk,utazás, világjárás, él-

mények a világban, külföldi tartózkodás 

hon- és népismeret, brit civilizációs 

ismeretek, földrajz, illemtan 

Munka, állás, álláspályázat, karrier, sikeres 

emberek, vágyak, jövőkép 

önismeret, illemtan, hon- és népis-

meret, brit civilizációs ismeretek, kul-

túra 

Társas kapcsolatok, barátság, házasság, em-

beri viszonyok és személyiségek leírása 

önismeret, hon- és népismeret, 

kommunikáció, pszichológia 

Időbeosztás, mindennapi és különleges tevé-

kenységek, szórakozás, kultúra, utazás, étke-

zés 

kultúra, önismeret, hon- és népisme-

ret, civilizációs ismeretek, gasztronó-

mia 

Kommunikáció levélben, emailben és telefo-

non, önéletrajz írása 

kommunikáció, brit civilizációs is-

meretek, önismeret 

A továbbhaladás feltételei 

A tanuló képes:  

Hallott szöveg ér-

tése 

 

- - kb. 200 szavas szövegben a lényeges információt a lé-

nyegtelentől elkülöníteni; 

- - kb. 200 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elem jelenté-

sét a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni; 

- - kb. 200 szavas szövegben fontos információt megérteni; 

- - kb. 200 szavas szövegben specifikus információt azono-

sítani; 

- köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget anya-

nyelvén és/vagy célnyelven összefoglalni. 

Beszédkészség 

 

- - árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb 

struktúrákban rendezett válaszokat adni; 

- - választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, 

kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni; 

- gondolatait megfelelő logikai sorrendben, választékos monda-

tokban előadni; 

- megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni; 

- beszélgetésben részt venni; 

- társalgásban részt venni. 

Olvasott szöveg 

értése 

- - kb. 250 szavas szöveget elolvasni; 

- - kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényeg-

telentől megkülönböztetni; 

- - ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas szö-

vegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni; 
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- - kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni; 

- - kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azono-

sítani; 

- - kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelvén 

összefoglalni; 

- - egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi 

szöveget anyanyelvén és/vagy célnyelven összefoglalni. 

Íráskészség - - kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány 

bekezdésből álló, szöveget írni; 

- - gondolatait, érzelmeit, érvekkel alátámasztott véleményét 

változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő 

nyelvi eszközök használatával logikai összefüggések alapján, be-

kezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni; 

- - különböző szövegtípusokat létrehozni; 

- - változatos közlésformákat használni. 

  



Tantervek 2013. szeptember 1. után 165. oldal 

 165 / 627 

SZAKKÖRÖK 

11.  ÉVFOLYAM ,  HETI  1  ÓRA  

HETI ÓRASZÁM : 1 

ÉVES ÓRASZÁM: 36 

Az angol szakköri foglalkozás célja a 11. évfolyamon az alapórán szerzett ismeretek be-

gyakoroltatása, ezért a tananyag szorosan kapcsolódik a 11. évfolyam tantervéhez. A szakkör 

keretében a témakörökkel párhuzamosan, integráltan folyik a nyelvtan és a kommunikatív 

funkciók gyakorlása, elmélyítése és a négy alapkészség fejlesztése. 

Témakörök 

Témák Kapcsolódási pontok 
Óra-

keret 

Személyes vonatkozások, család 

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

Belső tulajdonságok 

Technika, életvitel és gya-

korlat: család és háztartás. 

Etika: generációk kapcso-

lata, családi élet. 

5 óra 

Ember és társadalom 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársak-

kal, felnőttekkel. 

Érzések 

Személyek hogyléte 

Női és férfi szerepek 

Vásárlás kisebb boltokban és ABC áruház-

ban, vásárlás az interneten 

Bevásárlás, ismert külföldi vásárlóhelyek 

Etika: társas kapcsolatok, 

előítélet, tolerancia, bizalom, 

együttérzés. 

Technika, életvitel és gya-

korlat: tudatos vásárlás. 

Földrajz; biológia-

egészségtan: biotermékek. 

6 óra 

A munka világa 

Foglalkozások és a szükséges kompetenci-

ák, rutinok, kötelességek. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munká-

ba állás. 

 

Technika, életvitel és gya-

korlat: pályaorientáció és 

munka. 

6 óra 

Szabadidő, művelődés, szórakozás Földrajz: más népek kultú- 4 óra 
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Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

A művészetek szerepe a mindennapokban. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, in-

ternet. 

Híres emberek, sztárok tevékenysége 

 

rái. 

Magyar nyelv és irodalom: 

különböző kultúrák mítoszai, 

mondái; a reklám és a popze-

ne új szóbeli költészete. 

Informatika: e-könyvek, 

médiatudatosság. 

Testnevelés és sport: tán-

cok, népi játékok, a sport és 

olimpia története, példaképek 

szerepe, sportágak jellemzői. 

Ének-zene: népzene, klasz-

szikus zene, popzene. 

Dráma és tánc: a szituáció 

alapelemei, beszédre készte-

tés, befogadás, értelmezés. 

Vizuális kultúra: művészi 

alkotások leírása, értelmezése. 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tö-

megközlekedés, a kerékpáros közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás megterve-

zése, megszervezése. 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hát-

rányai. 

Turisztikai célpontok. 

Technika, életvitel és gya-

korlat: közlekedési ismeretek, 

közlekedésbiztonság, fenn-

tarthatóság, környezettudatos-

ság a közlekedésben. 

Földrajz: a kulturális élet 

földrajzi alapjai, nyelvek és 

vallások, egyes meghatározó 

jellegű országok turisztikai 

jellemzői. 

6 óra 

Életmód 

Az egészséges életmód (a helyes és a helyte-

len táplálkozás, a testmozgás szerepe az egész-

ség megőrzésében, testápolás). 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórhá-

zak, alternatív gyógymódok). 

Technika, életvitel és gya-

korlat: testi és lelki egészség, 

balesetek megelőzése, egész-

séges ételek. 

Biológia-egészségtan: test-

részek, egészséges életmód, a 

betegségek ismérvei, fogya-

tékkal élők, betegségmegelő-

zés, elsősegély. 

3 óra 



Tantervek 2013. szeptember 1. után 167. oldal 

 167 / 627 

Életmód nálunk és más országokban. 

Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, 

drog stb.). 

Testnevelés és sport: a 

rendszeres testedzés szerepe, 

relaxáció. 

Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi 

életben 

Találmányok, ismert márkák, helyek és fel-

találók. 

A DNS felfedezése, Google – internetes ke-

resés. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek; fizi-

ka: tudománytörténeti jelentő-

ségű felfedezések, találmá-

nyok. 

Informatika: számítógépen 

keresztül való kapcsolattartás, 

információ keresése, az in-

formatikai eszközöket alkal-

mazó média, az elterjedt info-

kommunikációs eszközök 

előnyei és kockázatai, a neti-

kett alapjai, élőszóval kísért 

bemutatók és felhasználható 

eszközeik. 

6 óra 

Fogalmak 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, létezés kife-

jezése 

Jelenidejűség  

  

Present Perfect, 

Past Simple- állítás, kérdés, tagadás, rendhagyó 

igék  

 

 Múltidejűség 

Jövőidejűség 

 Past Continuous 

going to, 

will, 

Present Continuous 

Szenvedő szerkezet, a cselekvő és szenvedő 

szerkezet összehasonlítása, a by elöljárószó, 

Időbeli viszonyok   Adverbs of time with Past Perfect 

Adverbs of Present Perfect ever, never, since, 

for  
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Mennyiségi viszonyok  Megszámlálhatóság: some, any, much many, 

something stb., have (got), there is/are, a/an, 

 

Minőségi viszonyok  A melléknév fokozása 

Összehasonlító szerkezetek 

Rendhagyó melléknevek 

what … like, 

 

Modalitás.  Kötelezettség kifejezése have to, 

should, must, can 

 

Logikai viszonyok  A feltételes mondat 1. típusa, 

Időhatározói mellékmondatok, 

when, if, before, as soon as, until. 

 

 

Kommunikáció 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás: 

 

Excuse me. 

I am sorry to disturb you. 

Can I have a word with you? 

Pardon? 

Yes, can I help you? 

Köszönés: How do you do? 

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do? 

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. 

And how about you? 

Hi! 



Tantervek 2013. szeptember 1. után 169. oldal 

 169 / 627 

 Kezdeményezés és válasz 

Elköszönés: 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

See you later. 

Good night. 

Take care. 

Give me a ring some time. 

Have a good trip. 

Keep in touch! 

Goodbye. 

Bye! 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Thank you, I will. 

Thanks. 

I will. 

Okay, bye. 

Bemutatkozás, be-

mutatás, ‘jégtörők’, sti-

láris különbségek: 

My name is… 

Have you met Jane? 

May I/Can I/ Let me introduce 

myself. 

May I/Can I/ Let me introduce you 

to Rosy? 

Have you / we met before?  

Hello. 

Hi! 

Pleased to meet you. 

Nice to meet you. 

I feel honoured… 

Érdeklődés mások 

hogyléte felől és arra 

reagálás: 

How are you today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. 

Much better, thanks. 

Not very well, I am 

afraid. 

Actually, I am suffering 

from… 

Engedélykérés és ar-

ra reagálás, udvariasság 

szintjei: 

May I use your telephone? 

Do you mind if I open the 

window? 

Can / May / Could / Might I…?  

Yes, go ahead. 

Not at all. 

Please, feel free to … 

Please don’t hesitate 

to… 

Certainly. 

Definitely. 

By all means. 
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 Kezdeményezés és válasz 

Köszönet és arra re-

agálás: 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot. 

It’s very kind of you. 

I’d like to thank you for your help. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Do not mention it. 

My pleasure. 

Bocsánatkérés és ar-

ra reagálás: 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon 

Please, forgive me. 

That’s all right. 

It doesn’t matter. 

Never mind. 

No problem.  

Gratulációk, jókí-

vánságok és azokra re-

agálás: 

Happy Christmas/New 

year/Birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

Have a nice holiday. 

All the best. 

Cheers! 

Happy Christmas /New 

Year/ Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to 

you. 

Cheers! 

Megszólítás szemé-

lyes levélben és hivata-

los levélben:  

Dear John, 

Dear Sir, 

Dear Sirs, 

Dear Mr / Ms ….. 

 

Elbúcsúzás szemé-

lyes levélben és hivata-

los levélben: 

Best wishes, 

Love (from), 

I am looking forward to hearing 

from you soon. 

Yours sincerely 

Yours faithfully 

 

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 
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Öröm, sajnálkozás, 

bánat: 

Are you happy about that? 

What do you think of that? 

How do you feel about that? 

Great! 

I am so glad /very 

happy. 

I am glad to hear that. 

I am so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I feel so happy for… 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, elége-

detlenség, bosszúság: 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ 

nice 

I’m quite satisfied 

with… 

I’m quite happy with… 

I’m quite pleased 

with… 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

I’m tired of… 

Csodálkozás: Jane has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

How come? 

Is he? 

What a surprise! 

Remény: What are you hoping for? 

What are you looking forward to? 

 

I am looking forward 

to… 

I hope you’ll have time 

to join me for dinner. 
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Személyes beállítódás és vélemény 

Véleménykérés és 

arra reagálás: 

What do you think? How do you 

like it? What’s your opinion about it? 

Tell me what you think of that. 

 I think it is difficult. I 

don’t like it. I think it’s fair 

enough. 

In my experience… 

To my mind… 

As far as I know… 

As far as I’m 

concerned… 

If you ask me… 

I feel that something 

should be done about it. 

Valaki igazának 

/elismerése és el nem 

ismerése: 

You are right. 

You are wrong. 

 

Egyetértés, 

egyetnemértés: 

Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it? 

OK 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

I’m afraid I don’t agree. 

I doubt whether… 

Tetszés, nemtetszés: Do you like Italian food? 

You like meat, don’t you? 

What do you think of the new 

teacher? 

I think it’s great. 

I don’t like it. 

He looks nice. 

I don’t think much of… 

I am so amazed / 

impressed /% fascinated. 

Akarat, kívánság: Would you like a cake? 

Can I have my bill, please? 

I want to pay. 

I’d like an ice-cream 

I’m dying for a glass of 

water. 
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Képesség: 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French 

I am unable to ride a 

horse. 

Kötelezettség: Must we fill in this form now? 

When do we have to leave? 

We must fill it in now 

Right now. 

Szükségesség: Is that necessarily so? People must sleep 

sometimes.. 

Lehetőség: It may rain. 

She might be late. 

 

Ígéret: Will you come and meet me at the 

station? 

Don’t worry, I will. 

I promise to be there at 

five. 

Szándék, kívánság, 

találkozó megbeszé-

lése: 

What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

Why don’t we meet at the café at 

about 5 o’clock? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out 

tonight. 

Sounds sgood to me. 

Dicséret, kritika:  It’s great. It’s a good 

idea. 

I’m not so keen on it. 

It’s boring. 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása: 

 

What is it? 

What’s it in English? 

What does that mean? 

What is it like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a 

kind of…/It’s used for… 

It means… 

It’s green, small and it 

can jump. 
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Események leírása: What happened? 

 

First she opened the 

window, then she phoned 

the ambulance and finally 

she told the neighbours. 

After opening the door 

she phoned the ambulance. 

While waiting for the 

ambulance she told the 

neighbours. 

Információ kérés, 

adás: 

 

Did you see him? 

When will the guests arrive? 

How do you make an omelette? 

How far is your school? 

How long does it take to get there? 

Please, can you tell me the way to 

the station? 

Who is that? 

Yes, I did 

At 6 p.m. 

You take two eggs and 

some milk and flour. 

It’s 20 minutes by bus. 

Take the second turning 

on the right 

It’s me.. 

Tudás, nemtudás: Do you know where he lives? I have no idea. 

Bizonyosság, bi-

zonytalanság: 

Do you think they will come? 

How old do you think she is? 

They will probably 

come. They might come, 

or they might not come. 

She can’t be very old. 

She must be 25. 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

Kérés: Chris, could you do me a great 

favour? 

Could you give me your telephone 

number? 

Do you have a stamp by any 

chance? 

Would you pass me the sugar 

please? 

I’d like you to… 

Yes, sure. 

Of course. 

Yes, of course. 

I’m afraid I can’t. 
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Tiltás, felszólítás: 

 

Keep off the grass. 

You must not smoke here. 

 

Javaslat és arra rea-

gálás:: 

Why don’t we put the film in here? 

Let’s go to the cinema tonight. 

I suggest going to Prague. 

 

Good idea. 

I’d prefer to go to the 

theatre. 

I’d rather not. 

Meghívás és arra re-

agálás: 

Would you like to come to the 

cinema? 

Can we meet at, say, six? 

Are you free on Tuesday? 

Let’s meet on Sunday. 

Yes, I’d love to. 

That’s very kind of you, 

but… 

No, I am afraid I can’t. 

I am sorry, I can’t. 

Yes, that would be 

okay. 

Sorry, I can’t make it 

then. 

No, I am afraid, I can’t. 

Kínálás és arra rea-

gálás: 

Would you like another drink? 

What would you like? 

Help yourself! 

Let me get you a drink. 

Have an orange. 

Here you are. 

That’s very kind of you. 

Yes, please. 

No, thank you. 

I am sorry, I can’t. 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok / Kommunikációs stratégiák 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she 

live? 

Sorry, what did you say 

his name was? 
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 Nem értés, magyarázatkérés, ma-

gyarázat értés ellenőrzése 

Sorry, I don’t 

understand. 

Could you understand? 

Am I making myself 

clear? 

Sorry, what does that 

mean? 

 Betűzés kérése, betűzés Can you spell it for me? 

It spells… 

 Felkérés hangosabb, lassabb be-

szédre 

Could you speak a little 

more slowly, please? 

Sorry, that was a bit too 

fast. 

Készségek 

Hallott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

 kb. 200 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; 

 kb. 200 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikö-

vetkeztetni; 

 kb. 200 szavas szövegben fontos információt megérteni; 

 kb. 200 szavas szövegben specifikus információt azonosítani; 

 köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget anyanyelvén és/vagy célnyelven ösz-

szefoglalni. 

Beszédkészség 

A tanuló legyen képes 

 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat 

adni; 

 választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket 

elmesélni, érzelmeket kifejezni; 

 gondolatait megfelelő logikai sorrendben, választékos mondatokban előadni; 

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni; 

 beszélgetésben részt venni; 
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 társalgásban részt venni. 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

 kb. 250 szavas szöveget elolvasni; 

 kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni; 

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek je-

lentését kikövetkeztetni; 

 kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni; 

 kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani; 

 kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelvén összefoglalni; 

 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveget anyanyelvén és/vagy 

célnyelven összefoglalni. 

Íráskészség 

A tanuló legyen képes 

 kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni; 

 gondolatait, érzelmeit, érvekkel alátámasztott véleményét változatos kifejezésekkel és 

mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával logikai összefüggések 

alapján, bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni; 

 különböző szövegtípusokat létrehozni; 

 változatos közlésformákat használni. 

11. évfolyam 

Fejlesztési egy-

ség 
Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló főbb vonalaiban megérti a köznyelvi be-

szédet a számára rendszeresen előforduló ismerős témákról. 

Megérti a legfontosabb információkat az aktuális eseményekről szó-

ló vagy az érdeklődési köréhez kapcsolódó rádió- és tévéműsorokban, 

ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban 

és egyes részleteiben is. 

Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érvei-

nek megértése több beszélő esetén is. 
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Fontos információk megértése azokban a rádió- és tévéműsorokban, 

filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési 

körhöz kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően 

beszélnek. 

A fejlesztés tartalma 

A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témák 

esetén. 

A hallott szöveg gondolatmenetének nagy vonalakban való követése, egyes tényszerű 

részinformációk megértése, amennyiben a beszéd világos, és ismerős kiejtéssel folyik. 

Mindennapi társalgásban a világos beszéd követése szükség esetén visszakérdezések se-

gítségével. 

Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése. 

Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 

Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek lé-

nyegének megértése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hosszabb használati utasítások, információk, instrukciók, előadások, beszédek, interjúk, 

dalok, visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, tévé- és rádióműsorok, 

filmelőzetesek. 

 

Fejlesztési egy-

ség 
Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló felkészülés nélkül megbirkózik a minden-

napi élet legtöbb helyzetével. 

Gondolatokat cserél, véleményt mond az érdeklődési körébe tartozó 

témákról. 

Boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben. 

Stílusában, regiszterhasználatában legtöbbször alkalmazkodik a 

kommunikációs helyzethez. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzeté-

ben is 

Gondolatokat cseréje, véleménynyilvánítás és érvelés az érdeklődési 

körbe tartozó és általános témákról is. 
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A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és bizton-

sággal történő alkalmazása. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszter-

használatban. 

A fejlesztés tartalma 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, infor-

mációcsere, álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, pa-

nasz, reklamáció. 

Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 

Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadás (pl. tüne-

tek megadása orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való részvétel. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, szó átvétele, átadása, mások 

bevonása, beszélgetés lezárása. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események meg-

tárgyalásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Társalgás, megbeszélés, utasítások, interjúk. 

 

Fejlesztési egy-

ség 
Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló már változatosabban és részletesebben tud-

ja bemutatni a családját, más embereket, lakóhelyét, tanulmányait, isko-

láját stb. 

A tematikai Folyamatos önkifejezés a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 
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egység nevelési-

fejlesztési céljai 

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 kifejté-

se. 

A fejlesztési tartalma 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok line-

áris összekapcsolásával. 

élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása Álmok, remények és ambíciók, történe-

tek elmondása. 

Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 

Előre megírt, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról. 

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírások, képleírások, (például vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, előadás, 

(önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, versek, rapszöve-

gek. 

 

Fejlesztési egy-

ség 
Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklő-

dési köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegek fő gondolatait. 

Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő stratégi-

ákat kell alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését a szö-

vegkörnyezet segítségével kikövetkeztetni. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, 

lényegre törő szövegek megértése. 

Az írott vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges részinfor-
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mációk kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven író-

dott szövegekben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 

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 megér-

tése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szöveg-

értés során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részei-

ből, illetve több szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szöveg-

értés során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, 

menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, 

képregények, viccek egyszerű irodalmi szövegek. 

 

Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket 

fogalmaz ismert, hétköznapi témákról. 

Írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyo-

másairól és véleményéről; írásbeli interakciót kezdeményez, fenntart-

ja 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 követé-
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sével. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, 

hétköznapi és elvontabb témákról. 

Eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásaokról és véle-

ményről írásbeli beszámolás, valamint tvélemény alátámasztása. 

Hatékony írásbeli interakció folytatása. 

Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhöz tartozó 

szövegről, illetve saját ötletekről. 

Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása 

a műfaj főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, 

ismerős témában, rövid. 

Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása pl. barátoknak, szolgáltatóknak, taná-

roknak. 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 

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 számára hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalma-

zása. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektroni-

kus képeslapok; poszterszövegek; képaláírások. Üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes 

adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű infor-

mációt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, ill. tet-

szést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartal-

mazó instrukciók. Egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzések. Rövid 
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leírások; jegyzetek; versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

11.  ÉVFOLYAM ,  HETI  2  ÓRA  

HETI ÓRASZÁM : 2 

ÉVES ÓRASZÁM: 72 

Az angol szakköri foglalkozás célja a 11. évfolyamon az alapórán szerzett ismeretek be-

gyakoroltatása, ezért a tananyag szorosan kapcsolódik a 11. évfolyam tantervéhez. A szakkör 

keretében a témakörökkel párhuzamosan, integráltan folyik a nyelvtan és a kommunikatív 

funkciók gyakorlása, elmélyítése és a négy alapkészség fejlesztése. 

Témakörök 

Témák Kapcsolódási pontok 
Óra-

keret 

Személyes vonatkozások, család 

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

Belső tulajdonságok 

Technika, életvitel és gya-

korlat: család és háztartás. 

Etika: generációk kapcso-

lata, családi élet. 

10 

óra 

Ember és társadalom 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársak-

kal, felnőttekkel. 

Érzések 

Személyek hogyléte 

Női és férfi szerepek 

Vásárlás kisebb boltokban és ABC áruház-

ban, vásárlás az interneten 

Bevásárlás, ismert külföldi vásárlóhelyek 

Etika: társas kapcsolatok, 

előítélet, tolerancia, bizalom, 

együttérzés. 

Technika, életvitel és gya-

korlat: tudatos vásárlás. 

Földrajz; biológia-

egészségtan: biotermékek. 

12 

óra 

A munka világa 

Foglalkozások és a szükséges kompetenci-

ák, rutinok, kötelességek. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munká-

ba állás. 

 

Technika, életvitel és gya-

korlat: pályaorientáció és 

munka. 

12 

óra 

Szabadidő, művelődés, szórakozás Földrajz: más népek kultú- 8 óra 
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Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

A művészetek szerepe a mindennapokban. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, in-

ternet. 

Híres emberek, sztárok tevékenysége 

 

rái. 

Magyar nyelv és irodalom: 

különböző kultúrák mítoszai, 

mondái; a reklám és a popze-

ne új szóbeli költészete. 

Informatika: e-könyvek, 

médiatudatosság. 

Testnevelés és sport: tán-

cok, népi játékok, a sport és 

olimpia története, példaképek 

szerepe, sportágak jellemzői. 

Ének-zene: népzene, klasz-

szikus zene, popzene. 

Dráma és tánc: a szituáció 

alapelemei, beszédre készte-

tés, befogadás, értelmezés. 

Vizuális kultúra: művészi 

alkotások leírása, értelmezése. 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tö-

megközlekedés, a kerékpáros közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás megterve-

zése, megszervezése. 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hát-

rányai. 

Turisztikai célpontok. 

Technika, életvitel és gya-

korlat: közlekedési ismeretek, 

közlekedésbiztonság, fenn-

tarthatóság, környezettudatos-

ság a közlekedésben. 

Földrajz: a kulturális élet 

földrajzi alapjai, nyelvek és 

vallások, egyes meghatározó 

jellegű országok turisztikai 

jellemzői. 

12 

óra 

Életmód 

Az egészséges életmód (a helyes és a helyte-

len táplálkozás, a testmozgás szerepe az egész-

ség megőrzésében, testápolás). 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórhá-

zak, alternatív gyógymódok). 

Technika, életvitel és gya-

korlat: testi és lelki egészség, 

balesetek megelőzése, egész-

séges ételek. 

Biológia-egészségtan: test-

részek, egészséges életmód, a 

betegségek ismérvei, fogya-

tékkal élők, betegségmegelő-

zés, elsősegély. 

6 óra 
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Életmód nálunk és más országokban. 

Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, 

drog stb.). 

Testnevelés és sport: a 

rendszeres testedzés szerepe, 

relaxáció. 

Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi 

életben 

Találmányok, ismert márkák, helyek és fel-

találók. 

A DNS felfedezése, Google – internetes ke-

resés. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek; fizi-

ka: tudománytörténeti jelentő-

ségű felfedezések, találmá-

nyok. 

Informatika: számítógépen 

keresztül való kapcsolattartás, 

információ keresése, az in-

formatikai eszközöket alkal-

mazó média, az elterjedt info-

kommunikációs eszközök 

előnyei és kockázatai, a neti-

kett alapjai, élőszóval kísért 

bemutatók és felhasználható 

eszközeik. 

12 

óra 

 

Fogalmak 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, létezés kife-

jezése 

Jelenidejűség 

Múltidejűség 

Jövőidejűség 

  

Present Perfect, 

Past Simple- állítás, kérdés, tagadás, rendhagyó 

igék 

Past Continuous 

going to, 

will, 

Present Continuous 

Szenvedő szerkezet, a cselekvő és szenvedő 

szerkezet összehasonlítása, a by elöljárószó, 

 

Időbeli viszonyok   Adverbs of time with Past Perfect 

Adverbs of Present Perfect ever, never, since, 

for  
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Mennyiségi viszonyok  Megszámlálhatóság: some, any, much many, 

something stb., have (got), there is/are, a/an, 

 

Minőségi viszonyok  A melléknév fokozása 

Összehasonlító szerkezetek 

Rendhagyó melléknevek 

what … like, 

 

Modalitás.  Kötelezettség kifejezése have to, 

should, must, can 

 

Logikai viszonyok  A feltételes mondat 1. típusa, 

Időhatározói mellékmondatok, 

when, if, before, as soon as, until. 

 

Kommunikáció 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás: 

 

Excuse me. 

I am sorry to disturb you. 

Can I have a word with you? 

Pardon? 

Yes, can I help you? 

Köszönés: How do you do? 

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do? 

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. 

And how about you? 

Hi! 
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 Kezdeményezés és válasz 

Elköszönés: 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

See you later. 

Good night. 

Take care. 

Give me a ring some time. 

Have a good trip. 

Keep in touch! 

Goodbye. 

Bye! 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Thank you, I will. 

Thanks. 

I will. 

Okay, bye. 

Bemutatkozás, be-

mutatás, ‘jégtörők’, sti-

láris különbségek: 

My name is… 

Have you met Jane? 

May I/Can I/ Let me introduce 

myself. 

May I/Can I/ Let me introduce you 

to Rosy? 

Have you / we met before?  

Hello. 

Hi! 

Pleased to meet you. 

Nice to meet you. 

I feel honoured… 

Érdeklődés mások 

hogyléte felől és arra 

reagálás: 

How are you today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. 

Much better, thanks. 

Not very well, I am 

afraid. 

Actually, I am suffering 

from… 

Engedélykérés és ar-

ra reagálás, udvariasság 

szintjei: 

May I use your telephone? 

Do you mind if I open the 

window? 

Can / May / Could / Might I…?  

Yes, go ahead. 

Not at all. 

Please, feel free to … 

Please don’t hesitate 

to… 

Certainly. 

Definitely. 

By all means. 
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 Kezdeményezés és válasz 

Köszönet és arra re-

agálás: 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot. 

It’s very kind of you. 

I’d like to thank you for your help. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Do not mention it. 

My pleasure. 

Bocsánatkérés és ar-

ra reagálás: 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon 

Please, forgive me. 

That’s all right. 

It doesn’t matter. 

Never mind. 

No problem.  

Gratulációk, jókí-

vánságok és azokra re-

agálás: 

Happy Christmas/New 

year/Birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

Have a nice holiday. 

All the best. 

Cheers! 

Happy Christmas /New 

Year/ Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to 

you. 

Cheers! 

Megszólítás szemé-

lyes levélben és hivata-

los levélben:  

Dear John, 

Dear Sir, 

Dear Sirs, 

Dear Mr / Ms ….. 

 

Elbúcsúzás szemé-

lyes levélben és hivata-

los levélben: 

Best wishes, 

Love (from), 

I am looking forward to hearing 

from you soon. 

Yours sincerely 

Yours faithfully 

 

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 
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Öröm, sajnálkozás, 

bánat: 

Are you happy about that? 

What do you think of that? 

How do you feel about that? 

Great! 

I am so glad /very 

happy. 

I am glad to hear that. 

I am so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I feel so happy for… 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, elége-

detlenség, bosszúság: 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ 

nice 

I’m quite satisfied 

with… 

I’m quite happy with… 

I’m quite pleased 

with… 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

I’m tired of… 

Csodálkozás: Jane has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

How come? 

Is he? 

What a surprise! 

Remény: What are you hoping for? 

What are you looking forward to? 

 

I am looking forward 

to… 

I hope you’ll have time 

to join me for dinner. 
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Személyes beállítódás és vélemény 

Véleménykérés és 

arra reagálás: 

What do you think? How do you 

like it? What’s your opinion about it? 

Tell me what you think of that. 

 I think it is difficult. I 

don’t like it. I think it’s fair 

enough. 

In my experience… 

To my mind… 

As far as I know… 

As far as I’m 

concerned… 

If you ask me… 

I feel that something 

should be done about it. 

Valaki igazának 

/elismerése és el nem 

ismerése: 

You are right. 

You are wrong. 

 

Egyetértés, 

egyetnemértés: 

Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it? 

OK 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

I’m afraid I don’t agree. 

I doubt whether… 

Tetszés, nemtetszés: Do you like Italian food? 

You like meat, don’t you? 

What do you think of the new 

teacher? 

I think it’s great. 

I don’t like it. 

He looks nice. 

I don’t think much of… 

I am so amazed / 

impressed /% fascinated. 

Akarat, kívánság: Would you like a cake? 

Can I have my bill, please? 

I want to pay. 

I’d like an ice-cream 

I’m dying for a glass of 

water. 
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Képesség: 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French 

I am unable to ride a 

horse. 

Kötelezettség: Must we fill in this form now? 

When do we have to leave? 

We must fill it in now 

Right now. 

Szükségesség: Is that necessarily so? People must sleep 

sometimes.. 

Lehetőség: It may rain. 

She might be late. 

 

Ígéret: Will you come and meet me at the 

station? 

Don’t worry, I will. 

I promise to be there at 

five. 

Szándék, kívánság, 

találkozó megbeszé-

lése: 

What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

Why don’t we meet at the café at 

about 5 o’clock? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out 

tonight. 

Sounds sgood to me. 

Dicséret, kritika:  It’s great. It’s a good 

idea. 

I’m not so keen on it. 

It’s boring. 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása: 

 

What is it? 

What’s it in English? 

What does that mean? 

What is it like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a 

kind of…/It’s used for… 

It means… 

It’s green, small and it 

can jump. 
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Események leírása: What happened? 

 

First she opened the 

window, then she phoned 

the ambulance and finally 

she told the neighbours. 

After opening the door 

she phoned the ambulance. 

While waiting for the 

ambulance she told the 

neighbours. 

Információ kérés, 

adás: 

 

Did you see him? 

When will the guests arrive? 

How do you make an omelette? 

How far is your school? 

How long does it take to get there? 

Please, can you tell me the way to 

the station? 

Who is that? 

Yes, I did 

At 6 p.m. 

You take two eggs and 

some milk and flour. 

It’s 20 minutes by bus. 

Take the second turning 

on the right 

It’s me.. 

Tudás, nemtudás: Do you know where he lives? I have no idea. 

Bizonyosság, bi-

zonytalanság: 

Do you think they will come? 

How old do you think she is? 

They will probably 

come. They might come, 

or they might not come. 

She can’t be very old. 

She must be 25. 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

Kérés: Chris, could you do me a great 

favour? 

Could you give me your telephone 

number? 

Do you have a stamp by any 

chance? 

Would you pass me the sugar 

please? 

I’d like you to… 

Yes, sure. 

Of course. 

Yes, of course. 

I’m afraid I can’t. 
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Tiltás, felszólítás: 

 

Keep off the grass. 

You must not smoke here. 

 

Javaslat és arra rea-

gálás:: 

Why don’t we put the film in here? 

Let’s go to the cinema tonight. 

I suggest going to Prague. 

 

Good idea. 

I’d prefer to go to the 

theatre. 

I’d rather not. 

Meghívás és arra re-

agálás: 

Would you like to come to the 

cinema? 

Can we meet at, say, six? 

Are you free on Tuesday? 

Let’s meet on Sunday. 

Yes, I’d love to. 

That’s very kind of you, 

but… 

No, I am afraid I can’t. 

I am sorry, I can’t. 

Yes, that would be 

okay. 

Sorry, I can’t make it 

then. 

No, I am afraid, I can’t. 

Kínálás és arra rea-

gálás: 

Would you like another drink? 

What would you like? 

Help yourself! 

Let me get you a drink. 

Have an orange. 

Here you are. 

That’s very kind of you. 

Yes, please. 

No, thank you. 

I am sorry, I can’t. 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok / Kommunikációs stratégiák 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she 

live? 

Sorry, what did you say 

his name was? 
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 Nem értés, magyarázatkérés, ma-

gyarázat értés ellenőrzése 

Sorry, I don’t 

understand. 

Could you understand? 

Am I making myself 

clear? 

Sorry, what does that 

mean? 

 Betűzés kérése, betűzés Can you spell it for me? 

It spells… 

 Felkérés hangosabb, lassabb be-

szédre 

Could you speak a little 

more slowly, please? 

Sorry, that was a bit too 

fast. 

1. Készségek 

Hallott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

 kb. 200 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; 

 kb. 200 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikö-

vetkeztetni; 

 kb. 200 szavas szövegben fontos információt megérteni; 

 kb. 200 szavas szövegben specifikus információt azonosítani; 

 köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget anyanyelvén és/vagy célnyelven ösz-

szefoglalni. 

Beszédkészség 

A tanuló legyen képes 

 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat 

adni; 

 választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket 

elmesélni, érzelmeket kifejezni; 

 gondolatait megfelelő logikai sorrendben, választékos mondatokban előadni; 

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni; 

 beszélgetésben részt venni; 
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 társalgásban részt venni. 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

 kb. 250 szavas szöveget elolvasni; 

 kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni; 

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek je-

lentését kikövetkeztetni; 

 kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni; 

 kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani; 

 kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelvén összefoglalni; 

 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveget anyanyelvén és/vagy 

célnyelven összefoglalni. 

Íráskészség 

A tanuló legyen képes 

 kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni; 

 gondolatait, érzelmeit, érvekkel alátámasztott véleményét változatos kifejezésekkel és 

mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával logikai összefüggések 

alapján, bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni; 

 különböző szövegtípusokat létrehozni; 

 változatos közlésformákat használni. 

11. évfolyam 

Fejlesztési egy-

ség 
Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló főbb vonalaiban megérti a köznyelvi be-

szédet a számára rendszeresen előforduló ismerős témákról. 

Megérti a legfontosabb információkat az aktuális eseményekről szó-

ló vagy az érdeklődési köréhez kapcsolódó rádió- és tévéműsorokban, 

ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban 

és egyes részleteiben is. 

Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érvei-

nek megértése több beszélő esetén is. 
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Fontos információk megértése azokban a rádió- és tévéműsorokban, 

filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési 

körhöz kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően 

beszélnek. 

A fejlesztés tartalma 

A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témák 

esetén. 

A hallott szöveg gondolatmenetének nagy vonalakban való követése, egyes tényszerű 

részinformációk megértése, amennyiben a beszéd világos, és ismerős kiejtéssel folyik. 

Mindennapi társalgásban a világos beszéd követése szükség esetén visszakérdezések se-

gítségével. 

Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése. 

Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 

Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek lé-

nyegének megértése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hosszabb használati utasítások, információk, instrukciók, előadások, beszédek, interjúk, 

dalok, visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, tévé- és rádióműsorok, 

filmelőzetesek. 

 

Fejlesztési egy-

ség 
Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló felkészülés nélkül megbirkózik a minden-

napi élet legtöbb helyzetével. 

Gondolatokat cserél, véleményt mond az érdeklődési körébe tartozó 

témákról. 

Boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben. 

Stílusában, regiszterhasználatában legtöbbször alkalmazkodik a 

kommunikációs helyzethez. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzeté-

ben is 

Gondolatokat cseréje, véleménynyilvánítás és érvelés az érdeklődési 

körbe tartozó és általános témákról is. 
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A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és bizton-

sággal történő alkalmazása. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszter-

használatban. 

A fejlesztés tartalma 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, infor-

mációcsere, álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, pa-

nasz, reklamáció. 

Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 

Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadás (pl. tüne-

tek megadása orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való részvétel. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, szó átvétele, átadása, mások 

bevonása, beszélgetés lezárása. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események meg-

tárgyalásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Társalgás, megbeszélés, utasítások, interjúk. 

 

Fejlesztési egy-

ség 
Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló már változatosabban és részletesebben tud-

ja bemutatni a családját, más embereket, lakóhelyét, tanulmányait, isko-

láját stb. 

A tematikai Folyamatos önkifejezés a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 
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egység nevelési-

fejlesztési céljai 

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 kifejté-

se. 

A fejlesztési tartalma 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok line-

áris összekapcsolásával. 

élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása Álmok, remények és ambíciók, történe-

tek elmondása. 

Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 

Előre megírt, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról. 

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírások, képleírások, (például vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, előadás, 

(önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, versek, rapszöve-

gek. 

 

Fejlesztési egy-

ség 
Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklő-

dési köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegek fő gondolatait. 

Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő stratégi-

ákat kell alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését a szö-

vegkörnyezet segítségével kikövetkeztetni. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, 

lényegre törő szövegek megértése. 

Az írott vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges részinfor-
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mációk kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven író-

dott szövegekben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 

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 megér-

tése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szöveg-

értés során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részei-

ből, illetve több szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szöveg-

értés során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, 

menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, 

képregények, viccek egyszerű irodalmi szövegek. 

 

Fejlesztési egy-

ség 
Írás 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fo-

galmaz ismert, hétköznapi témákról. 

Írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyomá-

sairól és véleményéről; írásbeli interakciót kezdeményez, fenntartja és 

befejezi. 

Jegyzetet készít olvasott vagy hallott köznyelvi szövegből, illetve sa-

ját ötleteiről. 

Minták alapján rövid, lényegre törő szövegeket alkot az ismert műfa-
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jok főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, 

hétköznapi és elvontabb témákról. 

Eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásaokról és véle-

ményről írásbeli beszámolás, valamint tvélemény alátámasztása. 

Hatékony írásbeli interakció folytatása. 

Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhöz tartozó 

szövegről, illetve saját ötletekről. 

Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a 

műfaj főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, 

ismerős témában, rövid. 

Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása pl. barátoknak, szolgáltatóknak, taná-

roknak. 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 

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 számára hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalma-

zása. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektroni-

kus képeslapok; poszterszövegek; képaláírások. Üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes 

adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű infor-

mációt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, ill. tet-

szést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartal-

mazó instrukciók. Egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzések. Rövid 
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leírások; jegyzetek; versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

 

ANGOL ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ SZAKKÖR 12.  ÉVFOLYAM HETI 1  ÓRA  

Összesen 32 óra 

A szakkör célja az órán szerzett ismeretek gyakorlása, ezért a tananyag szorosan kapcsoló-

dik a 12. évfolyam tantervéhez. 

Tematikai egy-

ség/ Fejlesztési cél 
1. Beszédkészség 

Óra-

keret 9 

óra 

Társalgási témakörök A fejlesztés tar-

talma 

Kapcsolódási pontok 

1. Személyes vonatkozások, 

család 

A témakörök el-

mélyítése, a helyi sa-

játosságokkal való 

kiegészítés (saját is-

kolám, iskolám ün-

nepei, hazám cél-

nyelvi országok ün-

nepei, szokásai stb.) 

Differenciálás, 

gyakorlás:az elsajátí-

tott ismeretek begya-

korlása, elmélyítése a 

tanulók egyéni igé-

nyeinek megfelelően 

Projektmunkák: a 

témakörökhöz kap-

csolódó projektmun-

kák készítése egyéni, 

pár-, vagy csoport-

munkában 

 

Technika, életvitel és gyakor-

lat: család és háztartás. 

Etika: generációk kapcsolata, 

családi élet. 

 

2. Ember és társadalom    Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek 
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3. Környezetünk  Technika, életvitel és gyakor-

lat: fenntarthatóság, környezet-

tudatosság otthon és a lakókör-

nyezetben, víz és energia- taka-

rékosság, újrahasznosítás. 

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek. lakóhely 

és környék hagyományai. 

Biológia-egészségtan: élő-

hely, életközösség, védett termé-

szeti érték, változatos élővilág. 

Földrajz: településtípusok; 

globális problémák, életminősé-

gek különbségei; a Föld mozgá-

sa, az időjárás tényezői, a Föld 

szépsége, egyedisége. 

 

4. Iskola  Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek: a tudás 

fogalmának átalakulása, a tanu-

lás technikái, élethosszig tartó 

tanulás. 

Informatika: digitális tudás-

bázisok, 

 

 5. Munka világa  Technika, életvitel és gyakor-

lat: pályaorientáció és munka. 

 

6. Életmód  . Technika, életvitel és gya-

korlat: testi és lelki egészség, 

balesetek megelőzése, egészsé-

ges ételek. 

Biológia-egészségtan: testré-

szek, egészséges életmód, a be-

tegségek ismérvei, fogyatékkal 

élők, betegségmegelőzés, első-
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segély. 

Testnevelés és sport: a rend-

szeres testedzés szerepe, relaxá-

ció. 

 

7. Szabadidő, szórakozás  Földrajz: más népek kultúrái. 

Magyar nyelv és irodalom: 

különböző kultúrák mítoszai, 

mondái; a reklám és a popzene 

új szóbeli költészete. 

Informatika: e-könyvek, mé-

diatudatosság. 

Testnevelés és sport: táncok, 

népi játékok, a sport és olimpia 

története, példaképek szerepe, 

sportágak jellemzői. 

Ének-zene: népzene, klasszi-

kus zene, popzene. 

Dráma és tánc: a szituáció 

alapelemei, beszédre késztetés, 

befogadás, értelmezés. 

Vizuális kultúra: művészi al-

kotások leírása, értelmezése. 

 

 8. Utazás, turizmus 

9. Tudomány, technika 

  

Technika, életvitel és gyakor-

lat: közlekedési ismeretek, köz-

lekedésbiztonság, fenntartható-

ság, környezettudatosság a köz-

lekedésben. 

Földrajz: a kulturális élet 

földrajzi alapjai, nyelvek és val-

lások, egyes meghatározó jellegű 

országok 

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek; fizika: tu-
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dománytörténeti jelentőségű fel-

fedezések, találmányok. 

Informatika: számítógépen 

keresztül való kapcsolattartás, 

információ keresése, az informa-

tikai eszközöket alkalmazó mé-

dia, az elterjedt infokommuniká-

ciós eszközök előnyei és kocká-

zatai, a netikett alapjai, élőszóval 

kísért bemutatók és felhasznál-

ható eszközeik. 

 

 

Tematikai egy-

ség/ Fejlesztési cél 
2. Hallott szöveg értése 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

A tanuló főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet a számá-

ra rendszeresen előforduló ismerős témákról. 

Megérti a legfontosabb információkat az aktuális eseményekről 

szóló vagy az érdeklődési köréhez kapcsolódó rádió- és tévéműso-

rokban, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd megértése főbb vonala-

iban és egyes részleteiben is. 

Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott 

érveinek megértése több beszélő esetén is. 

Fontos információk megértése azokban a rádió- és tévéműsorok-

ban, filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az ér-

deklődési köréhez kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag las-

san és érthetően beszélnek. 

 

Tematikai egy-

ség/ 

Fejlesztési cél 

3. Olvasott szöveg értése 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
a tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez 

kapcsolódó, lényegre törő szövegek fő gondolatait. 
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Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő stra-

tégiákat kell alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését a 

szövegkörnyezet segítségével kikövetkeztetni. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcso-

lódó, lényegre törő szövegek megértése. 

Az írott vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges részin-

formációk kiszűrése. 

 

Tematikai egy-

ség/ 

Fejlesztési cél 

4. Írás 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

A tanuló egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmaz ismert, 

hétköznapi témákról. 

Írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyo-

másairól és véleményéről; írásbeli interakciót kezdeményez, fenn-

tartja 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 követé-

sével. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Hatékony írásbeli interakció folytatása. 

Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhöz tartozó 

szövegről, illetve saját ötletekről. 

Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozá-

sa a műfaj főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásá-

val. 

 

ANGOL ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ SZAKKÖR 12.  ÉVFOLYAM HETI KÉT ÓR A  

Összesen 64 óra 

A szakkör célja az órán szerzett ismeretek gyakorlása, ezért a tananyag szorosan kapcsoló-

dik a 12. évfolyam tantervéhez.  

Tematikai egy- 1. Beszédkészség Óra-
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ség/ Fejlesztési cél keret 19 

óra 

Társalgási témakörök A fejlesztés tar-

talma 

Kapcsolódási pontok 

1. Személyes vonatkozások, 

család 

A témakörök el-

mélyítése, a helyi sa-

játosságokkal való 

kiegészítés (saját is-

kolám, iskolám ün-

nepei, hazám cél-

nyelvi országok ün-

nepei, szokásai stb.) 

Differenciálás, 

gyakorlás:az elsajátí-

tott ismeretek begya-

korlása, elmélyítése a 

tanulók egyéni igé-

nyeinek megfelelően 

Projektmunkák: a 

témakörökhöz kap-

csolódó projektmun-

kák készítése egyéni, 

pár-, vagy csoport-

munkában 

Technika, életvitel és gyakor-

lat: család és háztartás. 

Etika: generációk kapcsolata, 

családi élet. 

 

2. Ember és társadalom    Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek 

 

3. Környezetünk  Technika, életvitel és gyakor-

lat: fenntarthatóság, környezet-

tudatosság otthon és a lakókör-

nyezetben, víz és energia- taka-

rékosság, újrahasznosítás. 

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek. lakóhely 

és környék hagyományai. 

Biológia-egészségtan: élő-

hely, életközösség, védett termé-
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szeti érték, változatos élővilág. 

Földrajz: településtípusok; 

globális problémák, életminősé-

gek különbségei; a Föld mozgá-

sa, az időjárás tényezői, a Föld 

szépsége, egyedisége. 

 

4. Iskola  Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek: a tudás 

fogalmának átalakulása, a tanu-

lás technikái, élethosszig tartó 

tanulás. 

Informatika: digitális tudás-

bázisok, 

 

 5. Munka világa  Technika, életvitel és gyakor-

lat: pályaorientáció és munka. 

 

6. Életmód  . Technika, életvitel és gya-

korlat: testi és lelki egészség, 

balesetek megelőzése, egészsé-

ges ételek. 

Biológia-egészségtan: testré-

szek, egészséges életmód, a be-

tegségek ismérvei, fogyatékkal 

élők, betegségmegelőzés, első-

segély. 

Testnevelés és sport: a rend-

szeres testedzés szerepe, relaxá-

ció. 

 

7. Szabadidő, szórakozás  Földrajz: más népek kultúrái. 

Magyar nyelv és irodalom: 

különböző kultúrák mítoszai, 

mondái; a reklám és a popzene 
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új szóbeli költészete. 

Informatika: e-könyvek, mé-

diatudatosság. 

Testnevelés és sport: táncok, 

népi játékok, a sport és olimpia 

története, példaképek szerepe, 

sportágak jellemzői. 

Ének-zene: népzene, klasszi-

kus zene, popzene. 

Dráma és tánc: a szituáció 

alapelemei, beszédre késztetés, 

befogadás, értelmezés. 

Vizuális kultúra: művészi al-

kotások leírása, értelmezése. 

 

 8. Utazás, turizmus 

9. Tudomány, technika 

 Technika, életvitel és gyakor-

lat: közlekedési ismeretek, köz-

lekedésbiztonság, fenntartható-

ság, környezettudatosság a köz-

lekedésben. 

Földrajz: a kulturális élet 

földrajzi alapjai, nyelvek és val-

lások, egyes meghatározó jellegű 

országok 

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek; fizika: tu-

dománytörténeti jelentőségű fel-

fedezések, találmányok. 

Informatika: számítógépen 

keresztül való kapcsolattartás, 

információ keresése, az informa-

tikai eszközöket alkalmazó mé-

dia, az elterjedt infokommuniká-

ciós eszközök előnyei és kocká-

zatai, a netikett alapjai, élőszóval 

kísért bemutatók és felhasznál-

ható eszközeik. 
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Tematikai egy-

ség/ Fejlesztési cél 
2. Hallott szöveg értése 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

A tanuló főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet a számá-

ra rendszeresen előforduló ismerős témákról. 

Megérti a legfontosabb információkat az aktuális eseményekről 

szóló vagy az érdeklődési köréhez kapcsolódó rádió- és tévéműso-

rokban, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd megértése főbb vonala-

iban és egyes részleteiben is. 

Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott 

érveinek megértése több beszélő esetén is. 

Fontos információk megértése azokban a rádió- és tévéműsorok-

ban, filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az ér-

deklődési köréhez kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag las-

san és érthetően beszélnek. 

 

Tematikai egy-

ség/ 

Fejlesztési cél 

3. Olvasott szöveg értése 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

a tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez 

kapcsolódó, lényegre törő szövegek fő gondolatait. 

Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő stra-

tégiákat kell alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését a 

szövegkörnyezet segítségével kikövetkeztetni. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcso-

lódó, lényegre törő szövegek megértése. 

Az írott vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges részin-

formációk kiszűrése. 

 

Tematikai egy- 4. Írás Órakeret 
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ség/ 

Fejlesztési cél 

15 óra 

Előzetes tudás 

A tanuló egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmaz ismert, 

hétköznapi témákról. 

Írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyo-

másairól és véleményéről; írásbeli interakciót kezdeményez, fenntart-

ja 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 követé-

sével. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Hatékony írásbeli interakció folytatása. 

Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhöz tartozó 

szövegről, illetve saját ötletekről. 

Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása 

a műfaj főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával. 

 

 

10.  ÉVFOLYAM HETI KÉT ÓRA  

Összesen 72 óra 

Az angol szakkör célja az órán szerzett ismeretek begyakoroltatása, ezért a tananyag szoro-

san kapcsolódik a 10. évfolyam tantervéhez. 

Az előzetes tudás a 9. évfolyam során elsajátított nyelvi szint. A 10. évfolyam erre 

épít, a már elsajátított készségeket tovább bővíti. A készségek fejlesztésének iránya a 

táblázatban vastagon szedve követhető.  

Fejlesztési egy-

ség 
Hallott szöveg értése  Órakeret 14 óra 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókin-

cset és bizonyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes témákról 

van szó. 

Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek és közlések lényegét. 
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban rendszeresen elő-

forduló ismerős témákról. Egy beszélgetés során a résztvevők világo-

san megfogalmazott érveinek megértése két beszélő esetén. 

A legfontosabb információk megértése képekkel támogatott hangzó 

anyagokban, amelyek az érdeklődési körhöz kapcsolódó témákról 

szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek.  

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű műszaki információk megértése. 

A hangzó szövegben az okot, magyarázatot, következményt vagy ellentétet előrejelző 

szavak felismerése. 

Szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az ismeretlen 

szavak kikövetkeztetése a szövegösszefüggésből, a várható vagy megjósolt információk ke-

resése, szükség esetén összefoglalás, visszakérdezés, ismétlés, magyarázat kérése. 

Információk, instrukciók, üzenetek, útbaigazítás, hírek a televízióban és a rádióban, rövid 

interjúk, reklámok, dalok, videók. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció Órakeret 14 óra 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kom-

munikál az iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témák-

ról. 

Rövid beszélgetésekben vesz részt. 

Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 

Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Gondolatok cseréje, véleménynyilvánítás, érzelmek kifejezése az 

érdeklődési körbe tartozó témákkal kapcsolatban. A leggyakoribb 

kommunikációs forgatókönyvek ismerete, egyre kevesebb zökkenő-

vel történő alkalmazásuk. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszter-

használatban. 

A fejlesztés tartalma 

Mindennapi problémák felvetése, megvitatása, választási lehetőségek összevetése (pl. mit 

csináljanak, hova menjenek, melyiket válasszam, stb.). 
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Véleménynyilvánítás és érdeklődés további részletekről. 

Úti előkészületek és utazás során felmerülő feladatok megoldása (pl. közlekedési infor-

mációk beszerzése, szállásfoglalás, programegyeztetés, reakciók kifejezése). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése kevésbé begyakorolt helyzetekben is 

(pl. boltban, postán, bankban). 

Egyszerű utasítások adása, követése és kérése, udvarias kérés. 

Felkészülésen alapuló interjú, az információk ellenőrzése, megerősítése időnként segítség 

igénybevételével. 

Előre elkészített kérdőív alapján strukturált interjú készítése. 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel a célnyelven. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások 

bevonása, a beszélgetés lezárása. 

A beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzé-

se, a félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének rugalmas alkalmazása és reagálás azokra. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események meg-

beszéléséhez elegendő szókincs rugalmas alkalmazása, körülírás. 

Az elemi szókincs viszonylag magabiztos és általában helyes alkalmazása. 

A szövegszervezés eszközeinek egyre tudatosabb használata. 

A gondolatok, problémák viszonylag pontos kifejezése. 

Részvétel a szóbeliség jegyeit viselő digitális kommunikációban: fórum, chat, Skype. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés; tranzakciós és informális párbeszédek, 

utasítások, interjúk, viták. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd Órakeret 14 óra 

Előzetes tudás 
A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más 

emberekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Önkifejezés begyakorolt szerkezetekkel a szintnek megfelelő té-

makörökben. 

A folyamatoshoz közelítő, érthető beszéd, a mondanivaló nyelvta-

ni és szókincsbeli megtervezése és szükség szerinti módosítása. 
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Egy gondolat vagy probléma lényegének kifejtése megközelítő 

pontossággal.  

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési körnek megfelelő témák lényegének folyamatoshoz közelítő kifejtése a 

gondolatok többnyire lineáris összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének folyamatoshoz közelítő összefoglalása a gondola-

tok többnyire lineáris összekapcsolásával. 

Egyszerű élménybeszámoló az érzések és reakciók vázlatos bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek egyszerű bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének vázlatos összefoglalása. 

Történet elmondása. 

Vélemény, tervek és cselekedetek rövid és egyszerű magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témáról. 

Részvétel előre megírt, ismerős témájú csoportos előadásban. 

A begyakorolt nyelvi eszközök megbízható használata, ezek átrendezése, bővítése isme-

rős helyzetekben a mondanivaló kifejezésére. 

A közlés bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközeinek használata. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a kommunikáció megszakadása esetén más straté-

gia alkalmazásával a mondanivaló újrakezdése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadás, prezentáció 

(önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, versek, mondó-

kák, rapszövegek. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése Órakeret 16 óra 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy 

a szövegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében. 

Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egy-

szerű, ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

Hétköznapi nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, lényegre 

törő autentikus vagy kismértékben szerkesztett szövegek megértése. 



Tantervek 2013. szeptember 1. után 214. oldal 

 214 / 627 

fejlesztési céljai Az érvelés gondolatmenetének felismerése. 

A fejlesztés tartalma 

Az adott helyzetben fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, esetleg 

kismértékben szerkesztett, világos tartalmú és szerkezetű, hétköznapi nyelven írott szöve-

gekben. 

Az adott feladat megoldásához szükséges információk kiszűrése hosszabb szövegekből 

is. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a lényeges következtetések felismerése vilá-

gosan írt érvelő szövegekben. 

Érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése a köznyelven írt szövegekben. 

A mondat megértett részei és a szövegösszefüggés alapján az ismeretlen szavak jelenté-

sének kikövetkeztetése. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, 

menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, 

újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretter-

jesztő szövegek, képregények, egyszerű irodalmi szövegek, dalszövegek. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség Órakeret 14 óra 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, ame-

lyek közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét 

információkra vonatkoznak. 

Ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekap-

csolt mondatsorokban fejezi ki írásban. 

Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír min-

ta alapján az őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Egyszerű, rövid, összefüggő szövegek fogalmazása ismert, hét-

köznapi témákról. 

Írásbeli beszámoló eseményekről, élményekről, érzésekről, be-

nyomásokról és véleményről. Írásbeli interakció elkezdése, fenntartá-

sa és befejezése. 

Jegyzetet készítése olvasott és hallott köznyelvi szövegből, illetve 
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saját ötletről. 

Minták alapján több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szö-

vegek létrehozása a műfaj főbb jellegzetességeinek és alapvető stílus-

jegyeinek követésével. 

A fejlesztés tartalma 

Beszámoló írása élményekről, eseményekről (pl. utazás). 

Érzések, gondolatok és reakciók rövid leírása; rövid vélemény írása indoklással. 

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése; online ügyintézés. 

Tényszerű információk összefoglalása. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Egyszerű írásbeli műfajok alapvető szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben / 

e-mailben megszólítás, záró formula); a formális és informális regiszterhez köthető néhány 

szókincsbeli és helyesírási sajátosság alkalmazása. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, 

rövid jelenet, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltése. 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központo-

zás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektroni-

kus képeslapok; poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes 

adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű infor-

mációt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, ill. tet-

szést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartal-

mazó instrukciók. Egyszerű ügyintéző levelek/e-mail-ek (pl. tudakozódás, megrendelés, 

foglalás, visszaigazolás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzé-

sek. Rövid leírások; jegyzetek, versek; rapek; rigmusok; dalszövegek, rövid jelenetek, paró-

diák. 

 

Ajánlott témakörök a 9–12. évfolyamra 

Az alább felsorolt témakörök a középszintű érettségi vizsga követelményeinek fe-

lelnek meg. Az idegen nyelv tanításának sajátossága miatt a tanulók az egyes témakö-
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röket a négy év során többször érintik, tudásuk előrehaladtával a témákkal kapcsola-

tos ismereteiket bővítik. A szakkör feladata az aktuálisan tanult témakörök begyako-

roltatása. 

Témák 
Kapcsolódási 

pontok 

Személyes vonatkozások, család 

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. 

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Egyén és család nálunk és a célországokban. 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: család 

és háztartás. 

Etika: generációk 

kapcsolata, családi 

élet. 

Ember és társadalom 

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 

Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. 

fogyatékkal élők. 

Konfliktusok és kezelésük. 

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Etika: társas kap-

csolatok, előítélet, 

tolerancia, bizalom, 

együttérzés; fogya-

tékkal élők, szegé-

nyek és gazdagok. 

Történelem, tár-

sadalmi és állampol-

gári ismeretek: a jö-

vedelem szerepe a 

családban, kiadás, 

bevétel, megtakarí-

tás, hitel, rezsi, zseb-

pénz. 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: tudatos 

vásárlás. 

Földrajz; bioló-

gia-egészségtan: bio-

termékek. 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház 

bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetősé-

Technika, életvitel 

és gyakorlat: fenn-

tarthatóság, környe-

zettudatosság otthon 

és a lakókörnyezet-
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gek. 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Időjárás, éghajlat. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben és globálisan - Mit 

tehetünk környezetünkért és a természet megóvásáért, a fenntarthatósá-

gért? 

ben, víz és energia- 

takarékosság, újra-

hasznosítás. 

Történelem, tár-

sadalmi és állampol-

gári ismeretek. lakó-

hely és környék ha-

gyományai. 

Biológia-

egészségtan: élőhely, 

életközösség, védett 

természeti érték, vál-

tozatos élővilág. 

Földrajz: telepü-

léstípusok; globális 

problémák, életmi-

nőségek különbségei; 

a Föld mozgása, az 

időjárás tényezői, a 

Föld szépsége, egye-

disége. 

Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, 

tagozat). 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka nálunk és 

más országokban. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

Iskolai hagyományok nálunk és a célországokban. 

Történelem, tár-

sadalmi és állampol-

gári ismeretek: a tu-

dás fogalmának át-

alakulása, a tanulás 

technikái, élethosszig 

tartó tanulás. 

Informatika: digi-

tális tudásbázisok, 

könyvtári informáci-

ós rendszerek. 

A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelessé-

gek. 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: pálya-

orientáció és munka. 
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Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 

Önéletrajz, állásinterjú. 

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.). 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: testi és 

lelki egészség, bal-

esetek megelőzése, 

egészséges ételek. 

Biológia-

egészségtan: testré-

szek, egészséges 

életmód, a betegsé-

gek ismérvei, fogya-

tékkal élők, beteg-

ségmegelőzés, első-

segély. 

Testnevelés és 

sport: a rendszeres 

testedzés szerepe, re-

laxáció. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

A művészetek szerepe a mindennapokban. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 

Kulturális és sportélet nálunk és más országokban. 

Földrajz: más né-

pek kultúrái. 

Magyar nyelv és 

irodalom: különböző 

kultúrák mítoszai, 

mondái; a reklám és 

a popzene új szóbeli 

költészete. 

Informatika: e-

könyvek, médiatuda-

tosság. 

Testnevelés és 

sport: táncok, népi 

játékok, a sport és 

olimpia története, 

példaképek szerepe, 

sportágak jellemzői. 

Ének-zene: nép-
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zene, klasszikus ze-

ne, popzene. 

Dráma és tánc: a 

szituáció alapelemei, 

beszédre késztetés, 

befogadás, értelme-

zés. 

Vizuális kultúra: 

művészi alkotások 

leírása, értelmezése. 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerék-

páros közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

Turisztikai célpontok. 

Célnyelvi és más kultúrák. 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: közle-

kedési ismeretek, 

közlekedésbiztonság, 

fenntarthatóság, kör-

nyezettudatosság a 

közlekedésben. 

Földrajz: a kultu-

rális élet földrajzi 

alapjai, nyelvek és 

vallások, egyes meg-

határozó jellegű or-

szágok turisztikai jel-

lemzői. 

Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 

Történelem, tár-

sadalmi és állampol-

gári ismeretek; fizi-

ka: tudománytörténe-

ti jelentőségű felfe-

dezések, találmá-

nyok. 

Informatika: szá-

mítógépen keresztül 

való kapcsolattartás, 

információ keresése, 

az informatikai esz-

közöket alkalmazó 

média, az elterjedt 

infokommunikációs 
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eszközök előnyei és 

kockázatai, a netikett 

alapjai, élőszóval kí-

sért bemutatók és 

felhasználható esz-

közeik. 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 

Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: család 

és háztartás, tudatos 

vásárlás, pénzügyi 

ismeretek. 

Matematika: 

alapműveletek, gra-

fikonok értelmezése. 

Történelem, tár-

sadalmi és állampol-

gári ismeretek: a jö-

vedelem szerepe a 

családban, kiadás, 

bevétel, megtakarí-

tás, hitel rezsi, zseb-

pénz. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a cik-

lus végén 

(10. évfolyam) 

B1 mínusz. 

A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi beszédet, 

ha az számára rendszeresen előforduló, ismerős témákról folyik. 

A mindennapi élet legtöbb helyzetében boldogul, gondolatokat 

cserél, véleményt mond, érzelmeit kifejezi és stílusában a kommuni-

kációs helyzethez alkalmazkodik. 

A tanuló képes begyakorolt szerkezetekkel érthetően, folyamatos-

hoz közelítően beszélni. Az átadott információ lényegét megközelítő 

tartalmi pontossággal fejti ki. 

Megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, 

lényegre törő, autentikus vagy kismértékben szerkesztett szövegek-

ben az általános vagy részinformációkat. 

A tanuló több műfajban is képes egyszerű, rövid, összefüggő szö-

vegeket fogalmazni ismert, hétköznapi témákról. Írásbeli megnyilat-
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kozásaiban már kezdenek megjelenni műfaji sajátosságok és külön-

böző stílusjegyek. 
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BIOLÓGIA – EGÉSZSÉGTAN 
A gimnáziumban megvalósuló biológiatanítás célja, hogy az általános iskola 7.-8. évfo-

lyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismer-

tesse az élő természet működését, annak legfontosabb törvényszerűségeit, tudatosítsa az em-

ber és környezetének és egészségének elválaszthatatlan kapcsolatát, valamint – a többi tan-

tárggyal együtt – kialakítsa az új ismeretek önálló megszerzésének igényét. 

Az egyik legfontosabb nevelési cél, hogy a tanulók érzékenyek legyenek környezetük, 

szervezetük változásaira, lássák sérülékenységét és az emberi felelőtlenség, egészségtelen 

életvitel következményeit. Alakuljon ki bennük környezetük és egészségük védelmének igé-

nye. 

A tanulók az élővilág rendkívüli változatosságát és a természeti törvényeket megismerve 

megérthetik, hogy az ember, mint a természet része csak a törvények betartásával, a termé-

szettel egységben maradhat fenn. A fennmaradásához meg kell tanulnia a természeti erőforrá-

sok takarékos, felelősségteljes használatát, azok megújulási képességére való tekintettel. Egy 

olyan viselkedésforma elsajátítása válik elengedhetetlenné, amely környezet- és értékvédő. 

A biológia - egészségtan tanításának célja, hogy a tanulók korszerű ismeretekkel és azok 

alkalmazásához szükséges készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek testi és lelki egész-

ségük védelme érdekében. Feladata, hogy segítse a tanulót a veszélyes körülmények és anya-

gok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében, a káros függőségekhez vezető szokások 

kialakulásának megelőzésében. 

A gimnáziumban az általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és fel-

sőfokú tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás folyik. Fejlesztő célú képzési 

tartalmakkal, problémakezelési módokkal, hatékony tanítási-tanulási módszerekkel készíti fel 

a tanulókat arra, hogy a tudás – az állandó értékek mellett – mindig tartalmaz átalakuló, válto-

zó, bővülő elemeket is, így átfogó céljaival összhangban kialakítja a tanulókban az élethosszig 

tartó tanulás igényét és az erre való készséget, képességet. 

A tanulókkal meg kell ismertetni a tantárgy tanulási módszereit, hogy a számukra legcélra-

vezetőbbet ki tudják választani. A megfigyelési szempontok, a megfigyelések rögzítési lehe-

tőségeinek megadása, a logikai lépések mintája, a jegyzetelés és lényegkiemelés gyakoroltatá-

sa, a csoportmunka előnyeinek megtapasztaltatása, a folyamatos tanári visszajelzés, értékelés 

mind azt segítik elő, hogy a tanulók egyre önállóbban, saját adottságaiknak megfelelően sajá-

títhassák el a tananyagot, és alkalmazni is tudják az ismereteket. A biológia tanulásában fon-

tosak a vizuális információk, és a motiváció érdekében sikerrel lehet alkalmazni korunk isme-

rethordozóit (DVD, internet). 

A tantárgy a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott több fejlesztési terület-nevelési cél 

megvalósulásához is hozzájárul. Természetéből adódóan lehetőség nyílik az egyén és az őt 

körülvevő világ megismerésére, egymásra hatásuk és egymásrautaltságuk megértésére. Azál-

tal, hogy segíti olyan alapvető emberi készségek fejlesztését, mint az együttérzés, a segítő-
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készség, a tisztelet és a tisztesség, a türelem, a megértés, az elfogadás, hozzájárul a tanulók 

erkölcsi neveléséhez. 

A természettudományos kutatásban, a gyógyításban kimagasló magyar tudósok pl.: Balogh 

János, Békésy György, Hevesy György, Juhász Nagy Pál, Semmelweis Ignác, Szent-Györgyi 

Albert munkásságának megismerésével erősíti a tanulók nemzettudatát, a közösséghez tarto-

zás érzését, miközben az emberi civilizáció kiemelkedő eredményeinek megismerésével a 

nemzetközi együttműködés, összefogás jelentősége is tudatosulhat bennük. 

A környezethez való viszonyunk megismerése, az életközösségekben létező bonyolult há-

lózatok észlelése, az emberi szervezet és a benne zajló folyamatok egységes és mégis egyé-

nenként változó megismerése lehetővé teszi az önismeret fejlesztését, ami pedig segíti a kultu-

rált közösségi viselkedés kialakítását. Az élőlények kapcsolatrendszerének megismerése során 

világossá válik, hogy az emberi kapcsolatok hálózatának alapszövete a család. 

A tantárgy tanulása során alkalmazott sokszínű tevékenységek (kísérletek, megfigyelések, 

terepen történő vizsgálódások, a megfigyelések rajzos és digitális feldolgozása, értékelése, 

felmérések készítése, az alapvető elsősegélynyújtás elsajátítása, gyakorlása, tudósok életének 

megismerése, kutatása) során a tanulók kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az ér-

deklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják hivatásukat. 

A tanulói teljesítmények ellenőrzésének módszerei illeszkedjenek az ismeretszerzés és a 

képességfejlesztés sokszínű eljárásaihoz. A hagyományos értékelési eljárások (tanórai és a 

tanórán kívüli tevékenységek folyamatos figyelemmel kísérése, szóbeli feleltetés, elbeszélge-

tés és írásbeli ellenőrzés) mellett fontos pl. a gyakorlati feladatok megoldásának, az önálló ku-

tatómunkának, a versenyeken és a pályázatokon való részvételnek az értékelése is. 

10.  ÉVFOLYAM  
Éves óraszám: 72 óra 

A biológia tantárgy tanításának a 10. évfolyamon az a célja, hogy a tanulók felismerjék az 

élőlények (mikroorganizmusok, állatok, gombák, növények) testfelépítésének és életműködé-

seinek az evolúció során kialakult közös vonásait. Az életműködések alapján megértsék az 

élőlények egymásrautaltságát, megbizonyosodjanak arról, hogy az élővilágban minden faj 

egyenértékű. Az állati viselkedés tanulmányozása során vonjanak párhuzamot az emberi vi-

selkedéssel. Ahhoz, hogy elegendő ismerethez jussanak az élővilág evolúciójának feldolgozá-

sához, végezzenek kísérleteket, vizsgálódásokat iskolai keretek között és használják ki az in-

ternet adta lehetőségeket ismereteik bővítéséhez, ismereteik továbbadásához. Fajismeretük 

bővítésével alapozzák meg ökológiai tanulmányaikat. Ismerjék, szeressék és védjék a termé-

szetet! 

Tematikai egység 
Bevezetés a biológiába. 

A biológia tárgya és módszerei 

Órakeret 

2 óra 
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Előzetes tudás Fénymikroszkóp használata. Kísérletek tervezése, elemzése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tudománytörténeti kutatásokra késztetés. 

A legfontosabb biológiai vizsgálati módszerek megismerése, al-

kalmazása - az iskola lehetőségeihez mérten. A mai kutatási eszközök 

használati területekhez rendelése, jelentőségük megértése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások 

Mivel foglalkozik a nö-

vénytan (botanika), az állattan 

(zoológia), az embertan (ant-

ropológia) tudománya? 

Ismeretek 

Tudományágak, társtudo-

mányok (pl. anatómia, élettan, 

lélektan, etológia, ökológia, 

genetika, rendszertan, őslény-

tan; orvostudomány). 

A biológiai kutatás főbb 

módszerei: a megfigyelés, le-

írás, összehasonlítás, kísérlet, 

modellkészítés, szimuláció és 

ezek feldolgozására szolgáló 

értelmezés, elemzés, kiértéke-

lés. 

Az orvostudományban és a 

biológia más társtudományá-

ban ma is használatos vizsgá-

lati eszközök, módszerek. 

A fénymikroszkóp szerke-

zete. 

 

Az ismert tudományágak és 

néhány biológiához tartozó 

társtudomány vizsgálati terüle-

teinek ismerete. 

A biológiai kutatási mód-

szerek alkalmazása iskolai ke-

retek között. 

A fénymikroszkóp haszná-

lata. 

Elektronmikroszkópi és kü-

lönböző kromatográfiai vizs-

gálatok menete, jelentősége, 

alkalmazási területei 

Az élővilággal kapcsolatos 

méret- és időskála elemzése. 

Természeti jelenségek, fo-

lyamatok időbeli lefolyásának 

leírása függvényekkel; grafi-

konok elemzése, értelmezése. 

 

Fizika: fénytan, mérték-

egységek. 

Matematika: mértékegy-

ségek, számítások. 

Kémia: kísérletezés, kí-

sérleti eszközök. 
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Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Botanika, zoológia, antropológia, etológia, pszichológia, sziszte-

matika, paleontológia in vivo, in vitro, röntgensugár, ultrahang, kom-

putertomográf (CT). 

 

Tematikai egység 

Az egyed szerveződési szintje. 

Nem sejtes rendszerek: vírusok, szubvirális 

rendszerek 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 
Vírusok általános jellemzése, az általuk okozott emberi beteg-

ségek 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

. A rendszeres egészségügyi és szűrővizsgálatoknak, valamint az 

önvizsgálatoknak a betegségek megelőzésében játszott szerepének fel-

ismerése. 

Az élő szervezetek működő rendszerként való értelmezése. 

Informatikai és a biológiai vírusok összehasonlítása. A vírusok élő 

és élettelen határán álló helyzetének felismerése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeretek 

Az egyed szerveződési 

szintjei: nem sejtes rendszerek, 

önálló sejtek, többsejtű rend-

szerek. 

Az élő rendszerek általános 

tulajdonságai: anyagcsere, 

homeosztázis, ingerlékenység, 

mozgás, növekedés, szaporo-

dás, öröklődés. 

A vírusok jellemzése, cso-

portosítása, a bakteriofágok és 

jelentőségük. Csoportosítás a 

fertőzött élőlények szerint: 

Önálló internetes vizsgáló-

dás: a legfontosabb magyaror-

szági előfordulású ismertebb 

emberi vírusbetegségek neve, 

jellemző adatai. 

Alapvető járványtani fo-

galmak ismerete. A helyi és vi-

lágjárvány fogalma, a megelő-

zés és elhárítás lehetőségei. 

A háziállatok és növények 

vírusbetegségeinek azonnali 

jelentése a közegészségügyi 

szerveknél. 

Matematika: geometria, 

poliéderek, mennyiségi 

összehasonlítás, mérték-

egységek. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismeretek: 

a járványok történeti je-

lentősége. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: járványok irodalmi 

ábrázolása. 
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A növényeket, illetve az ál-

latokat fertőző legismertebb ví-

rusok. 

Az embereket fertőző víru-

sok. A nukleinsav alapján: 

DNS-, RNS-vírusok. Alak sze-

rinti csoportosítás: helikális, 

kubikális, binális. 

A vírusok és szubvirális 

kórokozók (prion, viroid) 

felépítése, kórokozása . 

Fertőzés, higiénia (személyi és 

környezeti), járvány. 

Védőoltások, megelőzés. 

Kúlcsfogalmak/ 

fogalmak 

Homeosztázis, helikális, kubikális, binális vírus, prion, viroid. Bak-

teriofág. Sejtes és nem sejtes szerveződés. 

 

Tematikai egység 

Önálló sejtek. 

Szerkezet és működés a prokarióták világá-

ban 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás A baktériumok általános jellemzése, a fénymikroszkóp használata. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A baktériumok környezeti jelentőségének felismerése. A baktéri-

umsejt felépítése és működése közötti ok-okozati összefüggés felis-

merése. A földi élet kezdete és a földön kívüli lét tudományos felve-

tése, internetes kutatás során a kritikai gondolkodás fejlesztése. 

Az energiatípusok (kémiai, nap, elektromos) egymásba alakítását 

jelentő folyamatok megismerése. Az energiával kapcsolatos mennyi-

ségi szemlélet fejlesztése. A természeti körfolyamatok felismerése, 

megfigyelése. A fontosabb biogeokémiai körforgalmak (szén, oxigén, 

nitrogén) elemzése egy szabályozott rendszer részeként. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Ismeretek 

Kitekintés az ősbaktériu-

mokra, a 3,5 milliárd évvel ez-

előtti megjelenésükre. 

A valódi baktériumsejt 

(mérete, alakja, sejtfelépítése). 

Állandó és járulékos sejtalko-

tók. Aktív és passzív mozgá-

suk. Csoportosításuk anyag-

cseréjük és energiahasznosítá-

suk szerint: autotróf, foto-és 

kemoszintetizáló (aerob és 

anaerob), heterotróf – parazi-

ták, szimbionták, szaprofiták], 

szaporodásuk. 

Az emberi és állati szerve-

zetben élő szimbionták gya-

korlati haszna. Az emberi 

szervezet parazita baktériumai, 

kórokozásuk. Baktériumok ál-

tal okozott betegségek. Véde-

kezés, megelőzés. Ajánlott és 

kötelező védőoltások. 

-A baktériumok anyagcse-

retípusok szerinti csoportosí-

tása. 

-A prokarióta sejt felépíté-

sének mikroszkópos vizsgála-

ta, megfigyelése, rajza. 

A prokarióták jelentősége: 

a földi anyagforgalomban be-

töltött szerepük, hasznosítá-

suk az élelmiszeriparban, 

gyógyszeriparban, mezőgaz-

daságban. 

 

Fizika: mértékegységek, 

energia, a fénymikroszkóp 

optikai rendszere. 

Kémia: oxidáció-redukció, 

ionok, levegő, szén-dioxid, 

oxigén, szerves, szervetlen, 

fertőtlenítőszerek. 

Földrajz: A földi légkör ki-

alakulása, összetétele 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Prokariota, autotróf, heterotróf, bakteriospóra, antibiotikum, koz-

mopolita faj, plankton, coccus, bacillus, spirillum, vibrió, reproduk-

ció. 

 

Tematikai egység 
Az alacsonyabb rendű eukarióták általános jel-

lemzői 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Egysejtű eukarióták néhány képviselőjének felismerése, jellemzé-

se  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az eukarióta sejt kialakulásáról szóló elméletek, feltevések meg-

ismerése, összevetése. 

A körülhatárolt sejtmag és a belső membránok megjelenése jelen-
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tőségének megértése. 

Szerkezet és működés kapcsolata az egysejtű eukarióták világá-

ban - táplálkozás, kiválasztás, szaporodás. 

A felépítés és a működés kapcsolatának bemutatása az alacso-

nyabb rendű eukarióták testszerveződésének példáján. 

Az anyagi világ egymásba épülő szerveződési szintjeinek tudatos 

kezelése. 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmé-

nyek 
Kapcsolódási pontok 

Ismeretek Az élőlények kiala-

kulásának vázlata, törzsfaelemzés, 

kihangsúlyozva az ősi ostorosok 

szerepét. Endoszimbionta elmélet. 

Növények, vagy állatok? Az aktív 

helyváltoztató egysejtűek mozgás-

típusai: ostoros, csillós, amőboid 

(állábas ) mozgás. Az óriás amőba, 

a papucsállatka,, a zöld 

szemesostoros példáján keresztül 

az élőlények változatos testszerve-

ződésének és a felépítő anyagcse-

réjüknek a megismerése. Önálló 

mozgásra képtelenek: ( kovamo-

szatok, barnamoszatok, vörösmo-

szatok ) megismerése, 

csoprtosítása. Az alacsonyabb ren-

dű eukarióták jelentősége: vizek 

öntisztulása, a moszaterdők búvó-

helyet biztosítanak, a learatott al-

gamezők takarmányt adnak az ál-

latoknak A ragadozók fontos sze-

repet töltenek be a táplálékláncban, 

az élősködők járványokat okozhat-

nak. A szilárd vázzal rendelkező 

fajok szerepe a kőzetképződésben. 

Semmelweis, Pasteur, Koch 

munkássága 

A színanyagok, színtestek 

szerepének megértése a 

fotoautotróf folyamatokban. 

Fonalas zöldmoszatok vizs-

gálata fénymikroszkópban, 

természetes vizekből vett 

vízminták elemzésével. 

A mikroszkópi megfigyelé-

sek rajza és magyarázó szö-

veggel való ellátása. 

Határozókönyvek használata 

növényi és állati alacso-

nyabb rendű eukarióta élőlé-

nyek felismerésére. 

A prokarióta és egysejtű 

eukarióta élőlények összeha-

sonlítása (sejtfelépítés és 

életműködések, azonos és 

eltérő tulajdonságok). 

Kémia: a mészkő, a 

szilicium- dioxid szerke-

zete. 

Földrajz: Üledékes 

ásványkincsek keletkezé-

se; kőolaj, földgáz 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szilicium-és mészváz, sejtszáj,sejtgarat, lüktető-és emésztő űröcske, 

sejtközpont,ostor, csilló, álláb, szól,-gél állapot, mixotróf táplálkozás, 

kopuláció, konjugáció, spóra, ivarsejt. 

 

Tematikai egység 

Többsejtűség. 

Sejtfonalak, teleptest és álszövet: gombák, 

szivacsok 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás A biológiai szerveződés szintjei. Ehető és mérgező gombák. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A többsejtűség felé vezető út egyes állomásainak megismerése az 

élőlények világában. 

Energiatípusok egymásba alakítását jelentő folyamatok megisme-

rése során az energiával kapcsolatos mennyiségi szemlélet fejleszté-

se. A környezeti állapot és az ember egészsége közötti összefüggés 

felismerése. Növényi és állati sajátságok felismerése a gombák test-

felépítésében és életműködésében. Egészségtudatosságra nevelés. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeretek 

A gombák sajátos testfel-

építése és életműködése. A 

heterotróf gombák életmód 

szerinti megkülönböztetése, 

biológiai jelentősége: szapro-

fiták-az anyagok körforgása; 

paraziták-növény, állat, em-

ber- gombás fertőzései; 

szimbionták- mindkét élőlény 

számára előnyös együttélés, 

pl. zuzmók. Az együtt élő két 

egyed előnye a zuzmó telep-

ben. 

Problémák, jelenségek, 

A fonalas testfelépítésű 

gombák nagyobb csoportjainak 

megismerése határozókönyvek 

segítségével:[Rajzóspórás 

gombák (pl. a burgonyarák 

kórokozója), járomspórás gom-

bák (pl. fejespenész), tömlős-

gombák (pl. ehető kucsma-

gomba, redős papsapkagomba 

(mérgező), nyári szarvasgom-

ba), egysejtű tömlősgombák (a 

sarjadzással szaporodó élesz-

tők, anyarozs, kenyérpenész, 

lisztharmat), bazidiumos gom-

bák (pl. korallgomba, róka-

gomba, laskagomba, ízletes 

Kémia: mész, cellulóz. 

Fizika: energia. 

Földrajz: A humuszképző-

dés. 
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gyakorlati alkalmazások 

Miért nehéz a szivacsok 

helyét az élőlények rendsze-

rében megtalálni? 

Ismeretek 

Szivacsok álszövetes szer-

veződése. A szivacsok külön-

böző formái, a külső és belső 

sejtréteg jellemző sejtjei, azok 

működése. Ivartalan szaporo-

dási formájuk: kettéosztódás, 

bimbózás (gyöngysarjképzés). 

Ivaros szaporodásuk. 

Sir Alexander Fleming 

munkássága. 

vargánya, farkastinórú (mérge-

ző), pereszke, csiperke, tinta-

gomba, gyilkos galóca (mérge-

ző), nagy őzlábgomba, susuly-

ka (mérgező)]. 

A gombák táplálkozás-

élettani szerepének, egészség-

tani kérdéseinek, a gombasze-

dés és tárolás szabályainak 

megismerése. 

A zuzmótelep testfelépítése 

és életfolyamatai közötti össze-

függés felismerése. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Hifa (gombafonal), micélium, teleptest, tenyésztest, termőtest, al-

kaloid, antibiotikum, rajzóspóra, járomspóra, tömlős és bazidiumos 

spóra, bimbózás, gyöngysarjképzés, himnős. 

 

Tematikai egység 
Az állati sejt és a főbb szövettípusok jellem-

zői 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
Állati és növényi egysejtűek, moszatok mohák mikroszkópi vizs-

gálata. Fonalas, telepes, álszövetes szerveződés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szövetmetszetek fénymikroszkópos vizsgálata, megfigyelése so-

rán a felépítés és a működés összekapcsolása. A különböző sejttípu-

sok méretkülönbségeinek megítélése. Összehasonlítás: az állati egy-

sejtű és a többsejtű egyetlen sejtje. Az álszövet és a szövet definiálá-

sa. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeretek Az állati sejtalkotók felis- Fizika: az elektronmikro-
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Az állati sejt sejtalkotói: 

sejtmag (maghártya, 

örökítőanyag), Golgi-

készülék, endoplazmatikus 

hálózat, mitokondrium, sejt-

központ, lizoszóma, sejtplaz-

ma, sejthártya. A 

sejtszervecskék feladata. 

A főbb szövettípusok: 

hámszövetek, kötő-, és tá-

masztószövetek, izomszöve-

tek, idegszövet felépítése, jel-

lemzése, előfordulása, műkö-

dési sajátosságai a szervek-

ben, szervrendszerekben. 

Az idegsejtek típusai a sejt 

alakja, a nyúlványok elrende-

ződése, a sejt működése alap-

ján. A gliasejt. 

Szövet- és szervátültetés 

(transzplantáció); beültetés 

(implantáció). 

merése, megnevezése elekt-

ronmikroszkópos felvételen és 

modellen. 

Mikroszkópi metszetek és 

ábrák, mikroszkópos felvéte-

lek vizsgálata. Összehasonlí-

tás: a simaizom, vázizom és 

szívizom szerkezeti és funkci-

onális összefüggéseinek elem-

zése, előfordulása és működési 

jellemzői a szervekben. 

Rajzos ábra készítése a 

soknyúlványú idegsejtről. Az 

idegsejt (neuron) részeinek 

megnevezése. 

 

szkóp. 

Vizuális kultúra: arányok 

megállapítása az ábrakészí-

téshez. 

Informatika: szöveg- és 

képszerkesztés. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Organellum, transzplantáció, implantáció, inger, ingerület, sejttest, 

dendrit, axon, gliasejt, végfácska, velőshüvely. 

 

Tematikai egység 
Szerkezet és működés az állatok világában. 

Csalánozók, férgek, puhatestűek, ízeltlábúak 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 
Álszövet, szövet, medúzák, hidrák, férgek, kagylók, csigák, fejlá-

búak és ízeltlábúak főbb jellemzői. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az „állat” fogalom értelmezése. Az álszövetes és szövetes szerve-

ződés összehasonlítása. A törzsfejlődés során kialakult állatcsoportok 

jellemző képviselőinek tanulmányozása. A testfelépítés, testalkat és 

az életmód kapcsolatának megértése. Az állatcsoportok szervezeti 

differenciálódásának megismerése. A mindenkori környezet változá-

saihoz való alkalmazkodás szerepének megértése az állatcsoportok 
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jellemző tulajdonságainak kialakulásában. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-

meretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeretek 

Csalánozók testfelépítése. A 

testfal jellemző sejtjei: csalán-

sejtek, a diffúz idegrendszert 

alkotó idegsejtek, a 

hámizomsejtek, valamint a 

belső réteg emésztőnedveket 

termelő mirigysejtjei. Önfenn-

tartás, önreprodukció, önsza-

bályozás. 

A férgek nagyobb csoport-

jai (fonálférgek, laposférgek, 

gyűrűsférgek) testszerveződé-

se, önfenntartó, önreprodukáló 

és önszabályozó működése, 

életmódja. 

A puhatestűek nagyobb 

csoportjai (kagylók, csigák, 

fejlábúak) testszerveződése, 

külső, belső szimmetriája, ön-

fenntartó, önreprodukáló, ön-

szabályozó működése. Az élő-

hely, életmód és az életfolya-

matok összefüggései. Főbb 

képviselők az egyes csopor-

tokban: éti-, kerti- és ligeti csi-

ga; tavi- és folyami kagyló; 

tintahalak, nyolclábú polip. 

Az ízeltlábúak csoportjaira 

jellemző testfelépítés, önfenn-

tartó, önreprodukciós és ön-

szabályozó működés. Szárma-

zási bizonyíték a szelvényezett 

test. A törzsfejlődés során ki-

A sejtek működésbeli elkü-

lönülésének, a szövetetek ki-

alakulásának eredménye a kü-

lönböző állatcsoportoknál. 

Ábraelemzés: a csalánozók 

testfalának felépítése, a sejt-

csoportok funkciói. 

A csalánozók megismerése 

határozókönyvek és internetes 

böngészés segítségével. 

A szaprofita férgek 

biogeográfiai, gazdasági 

hasznának, a parazita férgek 

állat- (ember-) egészségügyi 

szerepének tanulmányozása. 

Tanulói vizsgálódás: A 

gyűrűsférgek mozgása és bel-

ső szervei. 

Tablókészítés, projekt-

munka állati „legek”-ből. A 

fajok beazonosítása határozók 

segítségével. 

. A tengeri/édesvízi puha-

testűek és ízeltlábúak szerepe 

az egészséges táplálkozásban. 

A csáprágósok, ill. póksza-

básúak fontosabb csoportjai: 

skorpiók, atkák és pókok 

A rovarok legfontosabb – 

hazánkban is nagy fajszámmal 

előforduló – rendjei. A ren-

dekben élő példafajok keresé-

Kémia: felületi feszült-

ség, a mészváz összetétele, 

a kitin, diffúzió, ozmózis. 

Fizika: rakétaelv, eme-

lőelv, a lebegés feltétele. 

Földrajz: korallzátonyok 

(atollok), a mészkő, a kő-

olaj és a földgáz képződése; 

földtörténeti korok. 

A tenger, mint táplálék-

forrás. 
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alakult evolúciós „újdonsá-

gok”(valódi külső váz kitinből, 

ízelt lábak kiegyénült haránt-

csíkolt izmokkal). 

Emberi-, állati-, növényi 

kórokozó férgek, ízeltlábúak 

és az általuk okozott betegsé-

gek, tünetek ismerete. 

 

se a természetben, állatkert-

ben, múzeumokban, stb. 

Védekezés/ megelőzés a 

kórokozókat terjesztő ízeltlá-

búak ellen. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Sugaras és kétoldali szimmetria; béledényrendszer és háromszaka-

szos bélcsatorna; sejten belüli, sejten és testen kívüli emésztés; diffúz 

légzés, kültakaró eredetű légzőszerv, zárt és nyílt keringés, kiválasz-

tás sejtenként, vesécske típusú kiválasztószerv; diffúz és központo-

sult dúcidegrendszer; hámizomsejt, bőrizomtömlő, átváltozás, kifej-

lés, teljes átalakulás, vedlés, hormonális/kémiai szabályozás. 

 

Tematikai egység 

Tüskésbőrűek, elő- és fejgerinchúrosok, ge-

rincesek testfelépítése és működése. 

A gerincesek nagy csoportjai 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás A gerincesek nagyobb csoportjai, a háziállatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az állatok törzsfája oldalági képviselőjének (tüskésbőrűek) össze-

hasonlítása a gerincesek „egyenesági” elődeivel és a gerincesek na-

gyobb csoportjaival. Az állatvédelmi törvény megismerése. Önálló 

kísérletezés, megfigyelés során a természettudományi megismerési 

módszerek gyakorlása. A gerincesek evolúciós újításai, azon belül a 

belső váz jelentőségének megértése az életterek tartós meghódításá-

ban.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeretek 

A tüskésbőrűek testfelépí-

A tüskésbőrűeknek a ge-

rinchúrosokkal és gerincesek-

Fizika: nyomás, hőmér-

séklet, hidraulika, optika, 
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tése és életmódja. A gerinc-

húr, a csőidegrendszer és ko-

poltyúbél megjelenésének 

evolúciós jelentősége. 

Az előgerinhúrosok test-

felépítése, evolúciós jelentő-

sége. Fő képviselőik: a ten-

gerben élő, átalakulással fej-

lődő zsákállatok. 

A fejgerinchúrosok testfel-

építése és életmódja, evolúci-

ós jelentősége (pl. a lándzsa-

hal). 

A gerincesek általános jel-

lemzői, evolúciós újításai 

(Porcos, majd csontos belső 

váz. A kültakaró többrétegű 

hám, amely bőrré alakul, cso-

portonként elkülöníthető füg-

gelékekkel. 

A tápcsatorna tagozódásai 

és az emésztést elősegítő mi-

rigyek. 

A légzőszerv előbél erede-

tű kopoltyú vagy tüdő. 

A keringési rendszer zárt, 

központja a szív. Az erekben 

vér (plazma és alakos elemek) 

kering. 

Kiválasztó szervük a vese, 

a vérből szűr és kiválaszt. 

Ivarszervei a váltivarúságnak 

megfelelőek. Többnyire jel-

lemző az ivari kétalakúság és 

a közvetlen fejlődés. 

A neuro-endokrin rendszer 

szabályozza a működéseket 

(melynek idegrendszeri köz-

kel való összehasonlítása. 

Szakkönyvek, ismeretter-

jesztő könyvek, segítségével. 

Gyakorlati feladat: az evo-

lúció során kialakult gerinces 

szervek, szervrendszerek élet-

folyamatbeli (kültakaró, moz-

gás, táplálkozás, légzés, ke-

ringés, kiválasztás, szaporo-

dás, hormonális és idegrend-

szeri szabályozás) eltéréseinek 

leírása a gerincesek alábbi na-

gyobb csoportjaiban: 

Halak: pl. tükörponty, csu-

ka. Kétéltűek: pl. zöld leveli-

béka, kecskebéka. 

Hüllők: pl. zöld gyík, erdei 

sikló. 

Madarak: pl. házi galamb, 

házi tyúk. 

Emlősök: pl. házi nyúl. 

Fajismeret bővítése – külö-

nös tekintettel a védett gerin-

cesekre-határozókönyvek, fa-

litáblák, internet segítségével. 

A gerincesek szerepe az 

egészséges emberi táplálko-

zásban. 

hang, ultrahang. 

Informatika: szövegszer-

kesztés, adattárolás, előhí-

vás. 

Kémia: hemoglobin, ten-

gerek és édesvizek 

sókoncentrációja. 

Földrajz: a kontinensek élő-

világa, övezetesség. 
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pontja az agy). 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Újszájú, gerinchúr, csőidegrendszer, kopoltyúbél, hüllő- és madár-

tojás, magzatburok, porcos és csontos hal, kopoltyú, ikra, haltej, ötuj-

jú végtag, tolóláb, ugróláb, járóláb, madár- és denevérszárny; kettős 

légzés, változó és állandó testhőmérséklet, fészeklakó, fészekhagyó. 

 

Tematikai egység Az állatok viselkedése 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Állatismeret, az állatok idegrendszere és érzékszerveik, szaporodá-

suk. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Saját megfigyelések, tapasztalatok felhasználásával az állati visel-

kedés alapjainak megismerése. Az állati viselkedés mint alkalmazko-

dási folyamat bemutatása. Azonosságok és különbségek keresése az 

állati és emberi viselkedés között. Az érvelés, a vitakultúra fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-

meretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Miben különböznek az örök-

lött és tanult viselkedési ele-

mek? Melyek a legfontosabb 

magatartásforma-csoportok? 

Melyek az állatok kommuniká-

ciójának fajtái? 

Ismeretek 

A magatartáskutatás történe-

te: Darwin, Pavlov, Watson, 

Lorenz, Tinbergen, von 

Frisch, Csányi (a kutatók mód-

szerei, tapasztalatai, magyará-

zatai). 

Különböző magatartásfor-

mák megfigyelése, azonosítása 

és elemzése filmeken (pl. Az 

élet erőpróbái; A magatartásku-

tatás története). 

Kiselőadások tartása, viták 

során saját vélemény megvédé-

se. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: verbális és nem 

verbális kommunikáció. 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári isme-

retek: a csoportos agresz-

szió példái. 

Fizika: hang, ultra-

hang. 
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Öröklött magatartásformák 

(feltétlen reflex, irányított 

mozgás, mozgásmintázatok). 

Tanult magatartásformák 

(bevésődés, érzékenyítés, meg-

szokás, feltételes reflex, 

operáns tanulás, belátásos tanu-

lás). 

Önfenntartással kapcsolatos 

viselkedések (tájékozódás, 

komfortmozgások, táplálkozási 

magatartás, zsákmányszerzés). 

Fajfenntartással kapcsolatos 

viselkedések (udvarlás, párzás, 

ivadékgondozás). 

A társas viselkedés; a társas 

kapcsolatok típusai (időleges 

tömörülés, család, kolónia). 

A háziállatok viselkedése. 

Az emberi természet. A ta-

nulás és a gének szerepe az 

emberi viselkedésben. Az em-

beri viselkedési komplexum, az 

ember és a legfejlettebb állatok 

viselkedése közötti különbsé-

gek, személyes és csoportos ag-

resszió, az emberi közösség, 

rangsor, szabálykövetés, az 

emberi nyelv kialakulása, az 

emberi hiedelmek, az ember 

konstrukciós és szinkronizációs 

képességének megnyilvánulása 

a társadalomban. A gyermek 

fejlődése és szocializációja a 

családi közösségben. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Viselkedés (magatartás), kulcsinger, motiváció, ösztön, reflex, tár-

sítás, tanulás és memória, agresszió, altruizmus, szocializáció, kom-

munikáció, tanulás, adaptáció, magatartáselem, magatartásegység. 
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Tematikai egység 
A növényi sejt. 

Szerveződési formák 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

Szerveződési szintek, az élővilág méretskálája, az élőlények cso-

portosításának elvei (Linné és Darwin), eukarióta sejt, növényismeret. 

Az állati sejt, állati szövetek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A fénymikroszkóp használatának fejlesztése. A látómezőben lévő 

kép leírása, értelmezése. 

Szerveződési formák bemutatása, feladatmegosztás és térbeli el-

rendeződés alapján. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-

meretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Milyen jellemzők alapján 

különítjük el az állatokat és a 

növényeket? A moszatok test-

szerveződésének milyen típusa-

it tudjuk megkülönbözteni? 

Merre mutat a fejlődés? Mi a 

moszatok biológiai jelentősége? 

Ismeretek 

A fénymikroszkóp részei és 

szakszerű használata. 

A növényi sejtalkotók [sejt-

plazma, sejthártya, sejtmag, mi-

tokondrium, belső membrán-

rendszer, sejtfal, színtest, zár-

vány, sejtüreg (vakuólum)]. 

Prokarióta és eukarióta sejt, 

állati és növényi sejt összeha-

sonlítása. Anyagcseretípusok. 

A testszerveződés és az 

anyagcsere folyamatok alapján 

annak magyarázata, hogy az 

élőlények természetes rendsze-

rében miért alkotnak külön or-

szágot a növények, a gombák és 

az állatok. 

A sejtek működésbeli kü-

lönbségei és a differenciálódás 

kapcsolatának megértése. 

Az egysejtű szerveződés és a 

többsejtű szerveződés típusai-

nak bemutatása a zöldmoszat 

példáján (sejttársulás, sejtfonal, 

teleptest). 

Anyagcseretípusok összeha-

sonlítása. 

Kísérletek az ozmózis kimu-

tatására (plazmolízis). 

A mikroszkópban látott kép 

Fizika: lencserendsze-

rek, mikroszkóp. 
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Differenciálódás, sejttársulás 

(harmonikamoszatok, fogaske-

rékmoszatok, gömbmoszatok), 

telepes (álszövetes), szövet, 

egyirányú osztódás: fonalas 

testfelépítés (békanyálmosza-

tok), két irányban: lemez (ten-

geri saláta), több irány: teleptest 

(csillárkamoszat).  

nagyításának kiszámolása. 

 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Növényi sejt, szövet és szerv, alkalmazkodás, telep, spóra, diffe-

renciálódás, féligáteresztő hártya, ozmózis, plazmolízis, autotróf 

anyagcsere, heterotróf anyagcsere, fotoszintézis. 

 

Tematikai egység 
A növények országa. 

Valódi növények 

Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás Növényismeret, felépítés és működés kapcsolata az állatvilágban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szerkezet és működés közötti kapcsolat bemutatása. 

Az élőlény és környezete közötti kapcsolat bemutatása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-

meretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Milyen szempontok alapján 

csoportosíthatóak a növények? 

Miért nem nőhetnek emberma-

gasságúra a mohák? 

Hogyan alkalmazkodott a 

harasztok testfelépítése a szá-

razföldi életmódhoz? Miben 

különböznek a nyitvatermők és 

A fényért, vízért való ver-

seny, a szárazabb élőhelyeken 

való szaporodás lehetőségének 

összefüggésbe hozása a növé-

nyi szervek megjelenésével, 

felépítésével. 

Szerkezet és működés kap-

csolatának bemutatása a növé-

nyi szövetek példáján. 

A különböző törzseknél 

megjelenő evolúciós „újítások” 

Filozófia: logika és 

kategóriák. 

Matematika: halmazba 

rendezés, csoportosítás. 
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a zárvatermők? 

Ismeretek 

A fényért, vízért való ver-

seny, a szárazabb élőhelyeken 

való szaporodás lehetőségének 

kapcsolata a növényvilág fejlő-

désével. 

A mohák, a harasztok, a 

nyitvatermők és a zárvatermők 

kialakulása, testfelépítése, 

életmódja (alkalmazkodás a 

szárazföldi életmódhoz). 

Fajismeret: májmoha, tő-

zegmoha, háztetőmoha, lucfe-

nyő, jegenyefenyő, erdei fenyő, 

feketefenyő, vörösfenyő, páf-

rányfenyő, boróka, tiszafa. 

A növényi szövetek csopor-

tosítása és jellemzése. 

összefüggésbe hozása a száraz-

földi élethez való hatékony al-

kalmazkodással. 

Növényi szövetpreparátum 

vizsgálata fénymikroszkóppal, 

a látottak értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Moha, spóra, ivarsejt, kétszakaszos egyedfejlődés, haraszt, kemo-

taxis, hajtásos növény, nyitvatermő, zárvatermő, hajtás, virág, termés, 

kettős megtermékenyítés, osztódó szövet, állandósult szövet, kambi-

um. 

 

Tematikai egység A növények élete 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Növényismeret, a növények szervei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életműködések közös vonásainak felismerése. 

A növényi szervezet felépítésének és működésének összefüggése, 

megértése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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meretek 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Mi a víz jelentősége a növé-

nyek életében? Mi a fotoszinté-

zis jelentősége? Milyen formá-

ban választanak ki anyagokat a 

növények? Milyen tendenciák 

valósultak meg a növényvilág 

szaporodásának evolúciója so-

rán? Hogyan mozognak, ho-

gyan növekednek a növények? 

Ismeretek 

A növényi létfenntartó szer-

vek (gyökér, szár levél) felépí-

tése, működése, módosulásai. 

A gyökér, a szár és a levél 

felépítése, szövettani szerkeze-

tük, típusaik, módosulásaik. 

A felsorolt szervek működé-

se és szerepük a növény életé-

ben. 

A Liebig-féle minimumtör-

vény. 

A virág részei és biológiai 

szerepe. Kapcsolat a virág és a 

termés között. 

A virágos növények repro-

duktív működései, az ivaros és 

az ivartalan szaporo-

dás/szaporítás. 

A termés és a mag. A csírá-

zás folyamata. 

A hormonok (auxin, 

citokinin, gibberellin, etilén, 

abszcizinsav) szerepe a növé-

A folyadékszállítás hajtóerő-

inek összefüggésbe hozása a 

szervek felépítésével. 

A gyökér hossz- és kereszt-

metszetének, a fás szár és a 

kétszikű levél keresztmetszeté-

nek ismertetése sematikus rajz 

alapján, a látottak magyarázata. 

A fás szár kialakulásának és 

az évgyűrűk keletkezésének 

magyarázata. 

A víz útjának megfigyelése 

festett vízbe állított fehér virá-

gú növényeken. 

Az ivaros és az ivartalan 

szaporodás/szaporítás összeha-

sonlítása, előnyeik és hátránya-

ik összevetése. 

Példák a virágzás és a nap-

palok-éjszakák hosszának ösz-

szefüggésére. 

Terepgyakorlat: egynapos 

kirándulások a lakóhelyi kör-

nyezet tipikus társulásainak 

megismerésére és a fajismeret 

bővítésére 

(növényhatározás és TWR-

értékek használata). 

 

Fizika: adhézió, kohé-

zió, diffúzió. 

Földrajz: a földrajzi 

övezetesség. 

Kémia: etén, ozmózis.  
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nyek életében. 

A növények mozgása.  

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Gyökérszőr, diffúzió, ozmózis, passzív és aktív transzport, gyökér-

nyomás, egylaki növény, kétlaki növény, ivartalan szaporodás, rege-

neráció, kétszakaszos egyedfejlődés, növényi hormon, vízszállítás, pá-

rologtatás, csírázás, ivartalan szaporodás és szaporítás, taxis, nasztia, 

tropizmus. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az év-

folyam végén 

 

A tanuló tudja használni a fénymikroszkóp különböző fajtáit, ahhoz 

előkészíteni a vizsgálati anyagokat. Vizsgálatainak eredményeit rajz-

ban/fényképekkel és írásban rögzítse. 

Ismeri a vírusok, baktériumok biológiai egészségügyi jelentőségét, 

az általuk okozott emberi betegségek megelőzésének lehetőségeit, a 

védekezés formáit. Ismeri a féregfertőzéseket és azok megelőzési fel-

tételeit, a kullancscsípés megelőzését, a csípés esetleges következmé-

nyeit. 

A biológiai szerveződési szinteknek megfelelő sorrendben tanult 

nagyobb élőlénycsoportok ( mikróba, növény,állat, gomba ) elhelye-

zése a törzsfán. Ok-okozati összefüggések felismerése az élőlények 

testfelépítése, életműködése, életmódja között. Az életmód és a kör-

nyezet kölcsönhatásainak ismerete. 

Az állatok különböző magatartásformáinak ismerete, ill. felismeré-

se példákból. 

11-12.  ÉVFOLYAM 
A középiskolai tanulmányok utolsó két évfolyamán feldolgozásra kerülő témakörök kö-

zéppontjában az ökológiai szemlélet kialakítása, az emberi szervezet felépítésének és műkö-

désének megismerése, az ember testi és lelki egészsége közötti kapcsolat megértetése szere-

pel. Kiemelt szerepet kap a mindennapi élet biológiai problémáinak megismerése, a családter-

vezés és a tudatosan vállalt egészséges életmód biológiai alapjainak elsajátítása. 

11.  ÉVFOLYAM  

Éves óraszám: 72 óra 

Tematikai egység 
Ökológia. 

Az élőlények környezete 

Órakeret 

8 óra 
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Előzetes tudás Biomok, éghajlat, csapadék, talaj. Életközösségek. Indikátorok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A környezet fogalmának, időbeli és térbeli változásának megisme-

rése. Annak megértése, hogy az egyénnek felelőssége van a közösség 

fenntartásában és a normakövetésben. Annak felismerése, hogy kör-

nyezetünk is hatással van egészségünkre. Annak megértése, hogy ho-

gyan vezet(ett) az ember tevékenysége környezeti problémák kialaku-

lásához. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-

meretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Mi a környezet? Milyen 

módon hathat egymásra két 

populáció? Mi az összefüggés a 

testtömeg, a testhossz és a test-

felület között? Miért nem nő 

korlátlanul a populációk lét-

száma az idő függvényében? 

Ismeretek 

Egyed feletti szerveződési 

szintek. 

Élettelen környezeti ténye-

zők. Az élőlények alkalmazko-

dása az élettelen környezeti té-

nyezőkhöz; generalista, specia-

lista, indikátor fajok. 

Az élőlények tűrőképessége. 

A populációk szerkezete, 

jellemzői. 

A populációk változása (po-

pulációdinamika): szaporodó-

képesség, termékenység, korlá-

tolt és korlátlan növekedés. 

Az élő ökológiai tényezők – 

Tűrőképességi görbék ér-

telmezése (minimum, maxi-

mum, optimum, szűk és tág tű-

rés), összefüggés felismerése 

az indikátor-szervezetekkel. 

Víz, talaj és levegő vizsgála-

ta. 

A testtömeg, a testfelület és 

az élőhely átlaghőmérséklete 

közötti összefüggések elemzé-

se. 

Esettanulmány alapján ösz-

szefüggések felismerése a kör-

nyezet és az élőlény tűrőképes-

sége között. Projektmunka a 

környezeti tényezők, az életfel-

tételek és az élőlények élet-

módja, elterjedése közötti ösz-

szefüggésről. 

Egyszerű ökológiai grafiko-

nok készítése. 

A populációk ökológiai (és 

genetikai) értelmezése. 

Az egyes élőlény-

populációk közti kölcsönhatá-

Matematika: normál 

eloszlás, grafikonos ábrá-

zolás. 

Informatika: prezentá-

ciókészítés, internethasz-

nálat. 

Földrajz: korfa, demo-

gráfiai mutatók. 

Kémia: indikátor. 
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populációs kölcsönhatások. 

Környezetszennyezés, kör-

nyezetvédelem. 

sok sokrétűségének példákkal 

történő igazolása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Populáció, környék, miliő, környezet, tűrőképesség, rövidnappalos 

és hosszúnappalos növény, indikátorfaj, Gauze-elv, szimbiózis, 

kompetíció, kommenzalizmus, antibiózis, parazitizmus, predáció. 

 

Tematikai egység Ökoszisztéma 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

Tápláléklánc, termelők és fogyasztók, szénhidrogén- és kőszén-

képződés, lebontó szervezetek, foszfátüledék, populációs kölcsönha-

tások. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ökológiai egyensúly értelmezése. 

Egyes globális problémák és a lokális cselekvések közötti kapcso-

lat fokozatos megértése és értelmezése. 

A lokális és globális megközelítési módok megismerése és össze-

kapcsolása, a környezettudatosság fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-

meretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Milyenek az ökoszisztéma 

energiaviszonyai? Mi hajtja az 

anyag körforgását az ökoszisz-

témában? Ökológiai alapon 

magyarázzuk meg, miért drá-

gább a hús, mint a liszt? 

Ismeretek 

Az ökoszisztéma fogalma, 

az életközösség ökoszisztéma-

A biomassza, a produkció és 

egyedszám fogalmának össze-

hasonlító értelmezése. 

„Ökológiai produkció és 

energia piramis”értelmezése. 

Táplálékhálózatok értelme-

zése. Az életközösségek meny-

nyiségi jellemzőinek vázlatos 

ábrázolása. 

A biomassza és a produkció 

globális éghajlati tényezőktől 

Kémia: műtrágyák, 

növényvédőszerek. 

Matematika: mérés. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: a Kárpát-medence 

történeti ökológiája (pl. 

fokos gazdálkodás, lecsa-

polás, vízrendezés, szike-

sek, erdőirtás és -telepítés, 

bányászat, nagyüzemi 
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ként való értelmezése. 

Anyagforgalom: termelők, 

fogyasztók és lebontók szere-

pe, 

táplálkozási lánc és hálózat 

különbsége. 

A szén, az oxigén, a víz és a 

nitrogén körforgása – az élőlé-

nyek szerepe e folyamatokban. 

Az anyagforgalom és az 

energiaáramlás összefüggése, 

mennyiségi viszonyai az élet-

közösségekben. 

Biológiai sokféleség a faj 

(faj/egyed diverzitás) és az 

ökoszisztéma szintjén (pl. élő-

helyek sokfélesége, a táplálék-

lánc szintjeinek száma). 

való függésének értelmezése. 

A globális éghajlat-

változások lehetséges okainak 

és következményeinek elemzé-

se. 

Globális környezeti problé-

mák (fokozódó üvegházhatás, 

savas eső, „ózonlyuk”) követ-

kezményeinek megismerésén 

keresztül az emberi tevékeny-

ség hatásának vizsgálata. 

Helyi problémák elemzése: 

a vizes élőhelyek lecsapolásá-

nak következményei, a tarvá-

gás és az erdészeti mélyszántás 

hátrányai, a rovarölő permete-

zőszerek hatása a táplálékháló-

zatra, a külszíni bányászat ha-

tása, zöldmezős beruházások, 

fényszennyezés, stb. 

gazdálkodás). 

Kulcsfogalmak fo-

galmak 

Tápláléklánc, termelő (producens), fogyasztó (konzumens), lebon-

tó (reducens), csúcsragadozó, táplálékhálózat, biogeokémiai ciklus, 

biológiai produkció, biomassza. 

 

Tematikai egység Életközösségek 
Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás Életközösségek. Biomok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mintázat és szintezettség kialakulásának és az életközösségek 

időbeli változásának értelmezése. Magyarország gazdag élővilágának, 

természeti csodáinak tudatosítása (nagyvadak, madárvilág, ritka növé-

nyek, Gemenci erdő, Őrség, Kis-Balaton, Hortobágy, Tiszahát, Tisza-

tó). 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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meretek 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Miért és hogyan változtak a 

Kárpát-medence jellegzetes 

életközösségei a magyarság 

1000 éves történelme során? 

Milyen fás és fátlan társulások 

jellemzőek Magyarországon? 

Milyen ezeknek a növény- és 

állatvilága? 

Hol találunk természeteshez 

közeli társulásokat? Milyen kö-

vetkezményekkel jár az emberi 

tevékenység? 

Mi jellemzi a közvetlen kör-

nyezetem élővilágát? Mit véd-

jünk? 

Ismeretek: 

A társulatok szintezettsége 

és mintázata, kialakulásának 

okai. 

A legfontosabb hazai 

klímazonális és intrazonális fás 

társulások (tatárjuharos-

lösztölgyes, cseres-tölgyes, 

gyertyános-tölgyes, bükkös; li-

geterdők, karsztbokorerdő). 

A legfontosabb hazai fátlan 

társulások (sziklagyepek, szikes 

puszták, gyomtársulások). 

A homoki és a sziklai szuk-

cesszió folyamata. 

Magyarország nemzeti park-

jai. 

Néhány jellemző hazai tár-

sulás (táj, életközösség) és álla-

A társulások életében bekö-

vetkező változások természetes 

és ember által befolyásolt fo-

lyamatának értelmezése. 

Egy tó feltöltődésének fo-

lyamatán keresztül az életkö-

zösségek előrehaladó változása-

inak bemutatása. 

A Kárpát-medence egykori 

és mai élővilágának összeha-

sonlítása. 

Terepen vagy épített kör-

nyezetben végzett ökológiai 

vizsgálat során az életközössé-

gek állapotának leírására szol-

gáló adatok gyűjtése, rögzítése, 

a fajismeret bővítése. 

Egy helyi környezeti prob-

léma felismerése és tanulmá-

nyozása: okok feltárása, meg-

oldási lehetőségek keresése. 

A lokális és globális megkö-

zelítési módok alkalmazása egy 

hazai ökológiai rendszer tanul-

mányozása során. 

Projektmunka. 

Földrajz: hazánk nagy 

tájai, talajtípusok. 

Fizika: hossz-, terület- 

felszín-, térfogatszámítás; 

mértékegységek, átváltá-

sok; nagyságrendek; 

halmazok használata, 

osztályokba sorolás, ren-

dezés. 

Kémia: műtrágyák, 

eutrofizáció.  
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potuk. 

A Kárpát-medence termé-

szeti képének, tájainak néhány 

fontos átalakulása az emberi 

gazdálkodás következtében. 

Tartósan fenntartható gazdál-

kodás és pusztító beavatkozá-

sok hazai példái. 

A természetvédelem hazai 

lehetőségei, a biodiverzitás 

fenntartásának módjai. Az em-

beri tevékenység életközössé-

gekre gyakorolt hatása, a veszé-

lyeztetettség formái és a véde-

lem lehetőségei. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Biotóp,társulás, mintázat, szintezettség, diverzitás, aszpektus, szuk-

cesszió, pionír társulás,zárótársulás, degradáció, klímazonális társulás, 

intrazonális társulás, invazív faj. 

 

Tematikai egység 
Sejtbiológia: a sejtek kémiai felépítése, elekt-

ronmikroszkópos szerkezete és anyagcseréje 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 
Ozmózis. 

Az állati és növényi a sejt fénymikroszkópos szerkezete. 

Tantárgyi fejlesz-

tési célok 

A szerves kémiában tanultak alkalmazása és kiterjesztése a mo-

lekulák biológiai szerepére. 

A molekulák szerkezete, kölcsönhatásaik és a biológiai funkció-

ik közötti kapcsolat megértése. 

A pro- és eukarióta sejt összehasonlítása. 

A növényi, és az állati sejt szerkezete közötti különbségek meg-

értése. 

Annak belátása, hogy az élő rendszer egy kémiai folyamatok so-

rát felhasználó „gép”, melynek „motorja” és „hajtóanyaga” is 

ugyanazon molekulákból épül fel. 
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Szent-Györgyi Albert munkásságának megismerése által a nem-

zettudat erősítése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-

meretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Miért mondható el, hogy az 

élet és a víz elválaszthatatlan? 

Miért nem pusztulnak el a 

halak a befagyott Balatonban? 

Milyen változások történnek 

a zselatin tartalmú puding főzé-

sekor? 

Mi tartalmaz több koleszte-

rint: egységnyi vaj, disznózsír 

vagy margarin? 

Milyen változáson mennek 

át a tej fehérjéi forraláskor és a 

tej megalvadásakor? 

Miért nem helyes a fontos – 

kevésbé fontos megjelölés 

használata az élő szervezetben 

előforduló elemeknél? 

Mennyivel mutat összetet-

tebb szerkezetet az elektron-

mikroszkópos kép a fénymik-

roszkóposénál? 

A szilikózis nevű tüdőbeteg-

ség kialakulásában milyen sze-

repük van a sejtek „utcaseprői-

nek”, a lizoszómáknak? 

Az erjedés az energianyerés 

szempontjából kevésbé haté-

kony folyamat, mint a biológiai 

oxidáció. Miért él vele mégis 

A szerkezet és a biológiai 

funkció kapcsolatának bemuta-

tása az élő szervezet szerves 

molekuláinak példáján. 

A sejtalkotók felismerése 

vázlatrajzon és elektronmikro-

szkópos képen. 

A sejtről és a sejtalkotókról 

készült mikroszkópos képek, 

modellek keresése a neten, a 

képek szerkesztése és bemuta-

tása digitális előadásokon. 

A felépítő és lebontó folya-

matok összehasonlítása (kiin-

dulási anyagok, végtermékek, a 

kémiai reakció típusa, energia-

viszonyok). 

 

Kémia: fémek, 

nemfémek, kötéstípu-

sok, szervetlen és 

szerves anyagok, olda-

tok, kolloid rendsze-

rek, delokalizált elekt-

ronrendszer, konden-

záció, hidrolízis, , zsí-

rok és olajok, szénhid-

rátok, fehérjék és nuk-

leinsavak. 

oxidáció, redukció, 

standardpotenciál, ak-

tiválási energia, kata-

lizátor. 

Fizika: hőmozgás, 

hidrosztatikai nyomás. 

fénymikroszkóp és 

elektronmikroszkóp 

hullámhossz, színek és 

energia. 

Informatika: táblá-

zat készítése, képszer-

kesztés. 

 

Vizuális kultúra: 

térbeli szerkezetek, 

hossz- és keresztmet-

szeti ábrák. 
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az emberi szervezet? 

Miért érzed édesnek a ke-

nyeret, ha sokáig rágod? 

Melyek a fotoszintézis és a 

biológiai oxidáció közös jel-

lemzői? 

Ismeretek 

Az élő szervezetben előfor-

duló legfontosabb biogén ele-

mek, szervetlen és szerves mo-

lekulák 

( a lipidek , a szénhidrátok, a 

fehérjék, és a nukleinsavak ) . 

A sejt szerkezete és alkotói, 

az egyes sejtalkotók szerepe a 

sejt életében. 

Anyagszállítás a membrá-

non keresztül. 

A sejtosztódás típusai és fo-

lyamatai, programozott és nem 

programozott sejthalál. 

A sejtek osztódó képessége, 

őssejt kutatás. 

Az anyagcsere sajátosságai 

és típusai energiaforrás és szén-

forrás alapján. 

Az enzimek felépítése és 

működése. 

A szénhidrátok lebontása a 

sejtben. 

A szénhidrátok felépítő fo-

lyamata, a fotoszintézis. 

Szent-Györgyi Albert mun-

kássága.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Biogén elem, kolloid rendszer, lipid, mono-, di- és poliszaharid, 

aminosav, peptidkötés, egyszerű fehérje, összetett fehérje, ATP, 

NAD+, NADP+, koenzim-A, DNS, RNS. 

Citoplazma, sejtváz, membrán, endoplazmatikus hálózat, riboszó-

ma, Golgi-készülék, lizoszóma, mitokondrium, színtest, sejtmag, kro-

moszóma, , mitózis, meiózis. 

Enzim, glikolízis, citrát-kör, terminális oxidáció, erjedés, biológiai 

oxidáció, fotoszintézis, fotolízis, elektronszállító rendszer. 

 

Tematikai egység Genetika: az öröklődés molekuláris alapjai 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás A sejtek felépítése és működése. 

Tantárgyi fejlesz-

tési célok 

A molekuláris genetika alapjaival, szemléletmódjával kapcsola-

tos ismeretek alapján a molekuláris genetika eredményeinek, al-

kalmazása szerepének megértése a társadalmi, gazdasági és kör-

nyezeti folyamatok, jelenségek formálódásában. 

A molekuláris genetika hatásának belátása az élelmiszer- és 

gyógyszeriparra, a mezőgazdaságra és az emberre. 

A bioetika, a biotechnológia, a géntechnológia szerepének és je-

lentőségének belátása. 

A gén és a környezet, az emberi tevékenység, a hajlam és a koc-

kázati tényezők kölcsönhatásának („sors vagy valószínűség”) meg-

értése. 

Az emberi civilizáció fejlődésével létrejött önpusztítás veszélyé-

nek felismerése. 

Megalapozott szakmai ismereteken alapuló véleményalkotás és 

vitakészség fejlesztése. 

Annak megértése, hogyan vezetett az emberiség tevékenysége 

környezeti problémák kialakulásához; melyek az ezzel kapcsolatos 

kockázatok, az egyén felelősségének felismerése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-
Fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási pon-

tok 
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meretek 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Mit jelent a „félig megma-

radó” lemintázódás a DNS 

megkettőződésében? 

Miért bonyolult a DNS in-

formációtartalmának a megfej-

tése? 

Hogyan reagál egy működő 

lac-operon arra, hogy a tápta-

lajból elfogy a tejcukor? 

Melyek a legismertebb gén-

átviteli eljárások? 

Miért használható a bűnül-

dözésben a DNS-chip? 

Hogyan „készült” a Dolly 

nevű bárány? 

Mit jelent a génterápia? 

Gondold végig, milyen mu-

tagén források találhatók a la-

kásotokban? 

Ismeretek 

A DNS örökítőanyag-

szerepe. 

RNS-szintézis és -érés. 

A genetikai kód és tulajdon-

ságai. 

A fehérjeszintézis folyamata 

A génműködés szabályozá-

sának alapjai 

A mutáció és típusai, vala-

mint következményei (Down-

kór, Klinefelter- és a Turner-

A DNS örökítő szerepének 

értelmezése. 

A kodonszótár használata a 

pontmutációk következménye-

inek levezetéséhez. 

Érvelés a géntechnológia al-

kalmazása mellett és ellen. 

A hétköznapi életben is el-

terjedten használt fogalmak 

(GMO, klón, gén stb.) jelenté-

sének ismerete, szakszerű 

használata. 

A biotechnológia gyakorlati 

alkalmazási lehetőségeinek 

bemutatása példákon keresztül. 

A molekuláris genetika kor-

látainak és az ezzel kapcsolatos 

etikai megfontolásoknak a be-

mutatása. 

 

Kémia: nukleinsa-

vak, fehérjék. 

Informatika: az in-

formációtárolás és -

előhívás módjai. 

Etika: a tudomá-

nyos eredmények al-

kalmazásával kapcso-

latos kérdések. 
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szindróma, rák). 

A genetikai információ táro-

lása, megváltozása, kifejeződé-

se, átadása, mesterséges meg-

változtatása. 

Nukleotid szekvencia leol-

vasása. 

Plazmidok és az antibioti-

kum-rezisztencia, transzgeni-

kus élőlény. 

DNS-chip, 

reproduktív klónozás 

(Dolly), 

GMO-növények és állatok, 

mitokondriális DNS. 

Humángenom-programok, 

génterápia. 

A környezet és az 

epigenetikai hatások. 

Mutagén hatások. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szemikonzervatív megkettőződés, triplet, a genetikai kód, kodon, 

antikodon genom, genomika, gén, allél, lac-operon, mobilis genetikai 

elem, mutáció, mutagén, rekombináns DNS-technológia, restrikciós 

enzim, transzgenikus élőlény, GMO-élőlény, genomprogram. 

 

Tematikai egység Genetika: az öröklődés 
Órakeret 16 

óra 

Előzetes tudás Az öröklődés molekuláris alapjai. Sejtbiológia. 

Tantárgyi fejlesz-

tési célok 

A mendeli genetika szemléletmódja és kibontakozása fő lépéseinek 

(tudománytörténeti vonatkozások is) megismerése. 

Az ember megismerése és egészségének fejlesztése az emberi örök-

lődés példáin. 
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A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése genetikai feladatok 

megoldásával. 

A genetikai tanácsadás gyakorlati hasznának belátása. 

Analizáló- és szintetizáló képesség fejlesztése, a matematika esz-

közrendszerének használata a biológiában. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-

meretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Hogyan érvényesülnek a 

Mendel-szabályok az AB0 és 

RH vércsoport öröklődésében? 

Miért nevezzük a nemhez 

kapcsolt gének öröklődését 

„cikk-cakk” öröklődésnek? 

Miért tiltott a világ legtöbb 

országában a vérrokonok há-

zassága? 

Mi a valószínűsége a fiú, ill. 

a lány utódok születésének? 

Hogyan örökölhette egy fér-

fi a vörös-zöld színtévesztés 

betegségét, ha szülei egészsé-

gesek voltak? 

Miért kell a hibrid kukorica 

vetőmagját évente újra előállí-

tani? 

Miért gyakoribbak az örök-

lődő betegségek zárt közössé-

gekben? 

Ismeretek 

Domináns-recesszív, inter-

medier és kodomináns öröklő-

dés. 

Az öröklődés folyamatainak 

leírása és magyarázata, az ösz-

szefüggések felismerése. 

A genetikai tanácsadás sze-

repének belátása az utódválla-

lásban. 

Családfaelemzés. 

A környezeti hatásoknak az 

öröklődésben betöltött szerepé-

nek magyarázata. 

Mendel és Morgan kutatási 

módszerének és eredményeinek 

értelmezése. 

A mendeli következtetések 

korlátainak értelmezése. 

Genetikai feladatok megol-

dása. 

Családfa alapján következte-

tés egy jelleg 

öröklődésmenetére. 

Kémia: nukleinsavak, 

fehérjék. 

Matematika: a való-

színűség-számítás és a 

statisztika alapjai. 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári isme-

retek: A vérzékenység 

öröklődése az európai ki-

rályi családokban. 

Rokonházasság a fára-

ók dinasztiáiban. 

A kommunista diktatú-

ra ideológiai alapú tudo-

mányirányítása (Micsu-

rin). 
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A három Mendel-törvény. 

Egygénes, kétgénes és 

poligénes öröklődés. 

Génkölcsönhatások, random 

keresztezés, letális hatások. 

A nemi kromoszómához kö-

tött öröklődés. 

A humángenetika vizsgálati 

módszerei (családfaelemzés, 

ikerkutatás ). 

A Drosophila (ecetmuslica) 

mint a genetika modellszerve-

zete. 

A mennyiségi jellegek örök-

lődése. 

Környezeti hatások, örököl-

hetőség, hajlamosító gének, kü-

szöbmodell, heterózishatás (pl. 

hibridkukorica, brojlercsirke), 

anyai öröklődés. 

Genetikai eredetű betegsé-

gek (albinizmus, színtévesztés, 

vérzékenység, sarlósejtes vér-

szegénység, Down-kór, csípő-

ficam, magas vérnyomás, stb.). 

A genetikai tanácsadás alap-

elvei. Családfaanalízis. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Genotípus, fenotípus, homozigóta, heterozigóta, ivari és testi kro-

moszóma, hemizigóta, minőségi jelleg, mennyiségi jelleg, 

gamétatisztaság elve, tesztelő keresztezés, reciprok keresztezés. 

12.  ÉVFOLYAM  

Éves óraszám: 64 óra 

Tematikai egység 
Az emberi szervezet szabályozó működése. 

Jelátvitel testfolyadék révén 

Órakeret 

5 óra 
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Előzetes tudás 
Az életfolyamatok szabályozása és egészségvédelme, sejtbioló-

gia: fehérjék, szteroidok. 

Tantárgyi fejlesz-

tési célok 

A belső elválasztású mirigyek szerepének megértése a 

homeosztázis, a belső környezet dinamikus állandóságának kialakí-

tásában. 

Hálózatok bemutatása a hormonális szabályozás rendszerében. 

Testképzavarok, az izomfejlődést elősegítő doppinghatású 

anyagok káros hatásainak hangsúlyozása. 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Fejlesztési követelmé-

nyek 

Kapcsolódási pon-

tok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Mi a különbség a belső- és a 

külső elválasztású mirigyek kö-

zött? 

Miért van szükség a szerve-

zetben a sejtek kommunikációjá-

ra? 

Milyen kapcsolat van az idegi 

és a hormonális szabályozás kö-

zött? 

Miért nagyobb a pajzsmiri-

gyünk télen, mint nyáron? 

Miért nő meg egyes fogságban 

tartott emlősök mellékveséje? 

Milyen veszélyekkel jár a 

hormontartalmú doppingszerek 

alkalmazása? 

Mely betegségek vezethetők 

vissza a hormonrendszer zavará-

ra? 

Ismeretek 

A belső elválasztású mirigyek 

A hormonok kémiai össze-

tétele és hatásmechanizmusa 

közötti kapcsolat megértése. 

Annak elemzése, hogyan 

befolyásolják a belső elvá-

lasztású mirigyek hormonjai a 

homeosztázist. 

A vezéreltség és a szabá-

lyozottság, a negatív és a po-

zitív visszacsatolás általános 

mechanizmusának a megérté-

se. 

 

Kémia: szerves 

kémia, alkálifémek és 

alkáliföldfémek. 

Informatika: a sza-

bályozás alapjai 

Testnevelés és 

sport: a teljesítmény-

fokozó szerek veszé-

lyei 
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hormonjai és azok hatásai. A 

szövetekben termelődő hormo-

nok és hatásuk. 

A hormonok hatásmechaniz-

musa. 

A vércukorszint hormonális 

szabályozása. 

A hormontartalmú dopping-

szerek hatásai és veszélyei. A 

hormonrendszer betegséget jelző 

kórképek felismerése és kezelé-

sük megismertetése. Cukorbeteg-

ség és a pajzsmirigy rendellenes-

ségek A hormonok hatása a vi-

selkedésre. 

Az anabolikus szteroidok ve-

szélyei. 

Az egészséget befolyásoló ri-

zikófaktorok. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Neuroendokrin rendszer, vezérlés, szabályozás, negatív visszacsa-

tolás, hírvivő, receptor, célsejt, az agyalapi mirigy a pajzsmirigy a 

mellékpajzsmirigy, a hasnyálmirigy , a mellékvese az ivarmirigyek és 

ezek hormonjai.  

 

Tematikai egység 

Az emberi szervezet szabályozó működése. 

Jelátvitel szinapszisok révén , az idegrendszer 

felépítése és működése 

Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 
Az életfolyamatok szabályozása és egészségvédelme. A sejt fel-

építése és működése. 

Tantárgyi fejlesz-

tési célok 

Az idegi kapcsolatok térbeli és időbeli hálózatként való értelme-

zése. 

A tudatos cselekvés és az érzelmek biológiájának megismerése. 

Az idegrendszer működéséhez kapcsolódó leggyakoribb beteg-
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ségek, a kialakulásukban leggyakoribb kockázati tényezők megis-

merése és gyógyításuk lehetséges módjai. 

A nemkívánatos médiatartalmak elhárítására megfelelő kommu-

nikációs stratégiák fejlesztése. 

A narkotikumhasználat kockázatainak megismerése és tudatos 

kerülése. 

Nemzeti öntudat fejlesztése Szentágothai János, Somogyi Péter, 

Freund Tamás, Hámori József és Buzsáki György munkásságának 

megismerése által. 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-

meretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Hogyan fogják fel, és ho-

gyan továbbítják az idegsejtek 

a külvilág jeleit? 

Hogyan okoz bénulást és ha-

lált a nyílbéka mérge? 

Mi a gerincvelő és az agy 

szerepe az idegi szabályozás-

ban? 

Melyek az agykéreg legfon-

tosabb szerkezeti és működési 

jellemzői? 

Milyen közös, és egyedi jel-

lemzői vannak érzékszerveink-

nek? 

Miért egészségtelen evés 

közben olvasással lekötni a fi-

gyelmünket? 

Hogyan érik el a borkósto-

lók, hogy az egymás után vizs-

gált borok zamatát azonos 

A nyugalmi, az akciós és a 

posztszinaptikus potenciálok 

kialakulásának magyarázata. 

Annak megértetése, hogy az 

idegsejten belül a jelterjedés 

elektromos, az idegsejtek kö-

zött pedig döntően kémiai jel-

legű. 

Az idegrendszer felépítése 

és működése közötti összefüg-

gés elemzése. 

Az agykéreg működésének 

és az alvás biológiai szerepének 

értelmezése. 

A civilizációs életmód és az 

idegrendszeri betegségek kap-

csolatának felismertetése. 

Kémia: elektroké-

miai alapismeretek, 

Daniell-elem, elekt-

ródpotenciál. 

Fizika: az áramve-

zetés feltételei.optika, 

lencsék fénytörés, 

képalkotás, hullámtan, 

hangtan. 

Magyar nyelv és 

irodalom: hangtan, 

Karinthy Frigyes: Uta-

zás a koponyám körül. 

Informatika: a sza-

bályozás alapjai, jelát-

vitel. 

Vizuális kultúra: 

térbeli szerkezetek 

metszetei. 
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eséllyel tudják minősíteni? 

Milyen közegek vesznek 

részt a hang terjedésében és ér-

zékelésében? Miért nem látunk 

színeket gyenge fényben? 

Hol érte az agyvérzés azt a 

beteget, aki nem tudja mozgatni 

a bal karját? 

Mit jelent a bal féleteke do-

minanciája? 

Mit tehetünk az idegrend-

szerünket érintő rendellenessé-

gek megelőzése érdekében? 

Hogyan alkalmazkodik 

szervezetünk a testi- és lelki 

terheléshez? 

Ismeretek 

Az idegsejt felépítése és 

működése (nyugalmi potenciál, 

akciós potenciál). Ingerületve-

zetés csupasz és velőshüvelyes 

axonon. 

A szinaptikus jelátvitel me-

chanizmusa és típusai (serken-

tő, gátló). 

A szinapszisok összegződé-

se és időzítése, a visszaterjedő 

akciós potenciál és szabályozó 

szerepe. Függőségek: narkoti-

kumok, ópiátok, stimulánsok. 

A gerincvelő felépítése és 

működése. 

A reflexív felépítése (izom- 

és bőr eredetű, szomatikus és 

vegetatív reflexek). 

Az agy felépítése, működése 

és vérellátása. 
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Az érzékszervek felépítése 

és működése, hibáik és a korri-

gálás lehetőségei. 

Az idegrendszer érző műkö-

dése (idegek, pályák, közpon-

tok). Az idegrendszer mozgató 

működése (központok, 

extrapiramidális és piramis-

pályarendszer, gerincvelő, vég-

rehajtó szervek). 

A vegetatív idegrendszer 

(Cannon-féle vészreakció, 

stressz). 

Az idegrendszer betegségei 

(Parkinson-kór, Alzheimer-kór, 

depresszió). 

Selye János és Békésy 

György munkássága. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Inger, ingerküszöb, neuron, dendrit, axon, axondomb, velőshüvely, 

glia, nyugalmi potenciál, akciós potenciál, Na+/K+ pumpa, depolarizá-

ció, repolarizáció, refrakter szakasz, szinapszis. 

Reflexív, mag, dúc, pálya, ideg, idegrost, szomatikus, vegetatív, ge-

rincvelői reflex, agytörzs, agytörzsi hálózatos állomány, köztiagy, kis-

agy, nagyagy, agykérgi sejtoszlop, limbikus rendszer, érzékszerv, re-

ceptor, extrapiramidális és piramis-pályarendszer, szimpatikus, para-

szimpatikus hatás. 

 

Tematikai egység 

Az ember önfenntartó működése és ennek szabá-

lyozása. 

Kültakaró és mozgás 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 
Az ember kültakarója, mozgása és egészségvédelme. 

Szövettani alapismeretek. A sejt felépítése és működése. 

Tantárgyi fejleszté- A korosztályos személyi higiénia problémáinak és kezelésük 
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si célok lehetséges módjainak megismerése. 

A reális és az idealizált énkép közötti különbségek felismerésé-

nek és elfogadásának elősegítése. 

A természettudományos ismereteknek a hétköznapi élet prob-

lémáinak megoldásában való alkalmazása. 

Egészségügyi ismeretek bővítése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-

meretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Mi a jelentősége a bőrben 

levő verejték és faggyúmiri-

gyeknek? 

Milyen előnyökkel és mi-

lyen hátrányokkal járhat a na-

pozás? 

Hogyan alakulnak ki az em-

beri fajra jellemző bőrszín vál-

tozatok? 

Hogyan használhatók a bio-

lógiai ismeretek a helyes bőr-

ápolásban? 

Hogyan alakul ki és előzhe-

tő meg a csontritkulás? 

Mi az oka annak, hogy a láb 

nagyujja nem fordítható szem-

be a többivel? 

Milyen összefüggés van a 

csigolyák felépítése és sokrétű 

funkciója között? 

Milyen anyagok és folyama-

tok szolgáltatják az izom mű-

ködéséhez szükséges energiát? 

Hogyan előzhetők meg a 

Az izomláz kialakulásának 

és megszűnésének értelmezése 

a sejtek és szervek anyagcseré-

jének összekapcsolásával. 

A láz lehetséges okainak 

magyarázata. 

A testépítés során alkalma-

zott táplálék kiegészítők káros 

hatásainak elemzése. 

A női és férfi váz- és izom-

rendszer összehasonlítása. 

A vázizmok reflexes és aka-

ratlagos szabályozásának ösz-

szehasonlítása. 

A médiában megjelenő áltu-

dományos és kereskedelmi célú 

közlemények, hírek kritikai 

elemzése. 

Az elsősegély- nyújtás gya-

korlása. 

Fizika: gravitáció, 

munkavégzés, forga-

tónyomaték. 

Kémia: Ca-

vegyületek. 

Testnevelés és 

sport: az edzettség nö-

velése, a megfelelő 

testalkat kialakítása. 
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mozgásszervi betegségek? 

Ismeretek 

Az emberi bőr felépítése, 

biológiai szerepe és működése. 

A bőr rétegei, szöveti szer-

kezete, mirigyei (emlő is), a 

benne található receptorok. A 

neuroendokrin hőszabályozás. 

A bőr betegségei. 

A mozgás szervrendszer fel-

építése és működése: 

 a csont- és izomrendszer 

anatómiai felépítése, szöve-

ti szerkezete, kémiai össze-

tétele, 

 a mozgás idegi szabályozá-

sa. 

Az izomműködés molekulá-

ris mechanizmusa 

A mozgásszegény és a spor-

tos életmód következményei, a 

váz- és izomrendszer betegsé-

gei. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Hipotermia, ergoszterin, csonthártya, csöves csont, lapos csont, 

ízület, miofibrillum, izompólya, izomnyaláb, rángás, tartós izom-

összehúzódás, izomtónus, miozin, aktin, ionpumpa, fehér izom, 

vörösizom, kreatin-foszfát, mioglobin, Cori-kör. 

 

Tematikai egység 

Az ember önfenntartó működése és ennek szabá-

lyozása. 

Az ember táplálkozása, légzése és kiválasztása, a 

vér és vérkeringés 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
Az anyagcsere főbb folyamatai és egészségvédelme, szövettani 

ismeretek 
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Tantárgyi fejlesz-

tési célok 

A szervrendszerek összehangolt működésének megértése a sejt, 

a szerv és a szervezet szintjén. 

A tematikai egységhez kapcsolódó civilizációs betegségek és 

kockázati tényezőik megismerése. 

Az egészséges életmód és a tudatos táplálkozás fontosságának 

felismerése, az egészségkárosító szokások egyéni és társadalmi hát-

rányainak belátása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-

meretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Hogyan emésztődik meg a 

szalonnás tojásrántotta a szer-

vezetünkben? 

Mi a bélbaktériumok élettani 

működése? 

Hogyan függ össze a test-

súly megőrzése a helyes táplál-

kozással? 

Változik-e a be- és kilégzés 

az űrkabinban, ha a levegő ösz-

szetétele és nyomása megegye-

zik a tengerszinti légkörével? 

Miért alkalmas a kilélegzett 

levegő mesterséges lélegezte-

tésre? 

Milyen környezeti hatások 

és káros szokások veszélyezte-

tik légző szerv rendszerünk 

egészségét? 

Miért lehet a cukorbetegek 

vizeletében jelentős mennyisé-

gű cukor és leheletükben ace-

ton? 

A tápcsatorna reflexes fo-

lyamatainak és az éhségérzet 

kialakulásának magyarázata. 

A szervrendszerek egészsé-

ges állapotát jelző adatok elem-

zése. 

A szén-monoxid és szén-

dioxid okozta mérgezés tünete-

inek felismerése és a tennivalók 

ismerete. 

Érvek gyűjtése a szűrővizs-

gálatok fontosságáról. 

A szervrendszerekhez kap-

csolódó civilizációs betegségek 

kockázati tényezőinek elemzé-

se. 

Pulzus és vérnyomás mérés. 

. 

Fizika: nyomás, 

gáztörvények. 

Ének-zene: hang-

képzés. 

Kémia: kémiai 

számítások, pH, szer-

ves kémia, sav-bázis 

reakciók, szerves ké-

mia: makromolekulák 

hidrolízise, karbamid. 

Vizuális kultúra: 

metszetek. 



Tantervek 2013. szeptember 1. után 262. oldal 

 262 / 627 

Hogyan változik a vizelet 

mennyisége és összetétele, ha 

sok vizet iszunk, vagy erősen 

sós ételt fogyasztunk? 

Mi a vérdopping? 

Milyen káros következmé-

nyekkel jár a vér albumin tar-

talmának a csökkenése, és ez 

mikor fordulhat elő? 

Hogyan hat a vérnyomásra 

az erek összkeresztmetszetének 

szűkülése, ill. tágulása? 

Hogyan változik a keringési 

perctérfogat az edzetlen és a 

rendszeresen sportoló ember 

szervezetében? 

Hogyan módosulhat a légzés 

és a vérkeringés feleléskor? 

Melyek a leggyakoribb szív- 

és érrendszeri betegségek, és 

ezek hogyan előzhetők meg? 

Ismeretek 

A táplálkozás, a légzés, a ki-

választás és a vérkeringés 

szervrendszerének felépítése, 

működése, különös tekintettel 

az anyagcserében és a 

homeosztázis kialakításában 

betöltött szerepükre. 

A táplálkozás, a légzés, a 

vérkeringés és a kiválasztás 

szabályozása. 

A szív ingerületkeltő és ve-

zető rendszere. 

A vér fizikai, kémiai és bio-

lógiai jellemzői, és szerepe az 

élő szervezet belső egyensúlyá-
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nak kialakításában. 

A véralvadás folyamata. 

A táplálkozáshoz, a kivá-

lasztáshoz, a légzéshez és a 

vérkeringéshez kapcsolódó ci-

vilizációs betegségek. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Alapanyagcsere, perisztaltikus mozgás, emésztőmirigyek, emész-

tőnedvek, emésztőenzimek, minőségi és mennyiségi éhezés, sejtlég-

zés, belső gázcsere, külső gázcsere, légcsere, léghólyagok, hasi légzés, 

mellkasi légzés, vitálkapacitás, légzési perctérfogat, légmell, nefron, 

szűrés, visszaszívás, kiválasztás, szűrlet, vizelet, vérplazma, limfocita, 

granulocita, monocita, pulzustérfogat, keringési perctérfogat, nyugal-

mi perctérfogat. 

 

Tematikai egység 

Az ember önfenntartó működése és ennek szabá-

lyozása. 

Szaporodás, egyedfejlődés és növekedés 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

Az ember szaporodása, egyedfejlődése és egészségvédelme. 

Sejtosztódás: mitózis, meiózis. 

Hormonrendszer. 

Tantárgyi fejleszté-

si célok 

Az emberi szexualitás biológiai és társadalmi-etikai megismeré-

se. 

A felelősségteljes nemi magatartásra való törekvés kialakítása. 

A tudatos családtervezés, a várandós anya egészséges életmódja 

melletti érvek megismerése és elfogadtatása. 

Az alkalmazott technikák előnyei mellett azok korlátainak és 

kockázatainak a felismerése, ehhez kapcsolódóan a mérlegelésen 

alapuló véleményalkotás fejlesztése. 

Különböző szexuális kultúrájú társadalmi csoportok, közössé-

gek etikai elveinek megismerése, összevetése. 

Az egyén, a család és a társadalom felelősségének megértése az 

utódvállalásban. 
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-

meretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Miért van a férfiak kilövellt 

ondójában 300-400 millió 

spermium? 

Hogyan szabályozza a hor-

monrendszer a méh és a petefé-

szek ciklusos működését? 

Hogyan képződnek a hím-

ivarsejtek és a petesejtek? 

Hogyan mutatható ki a vize-

letből a korai terhesség? 

Miért veszélyes a művi ter-

hesség-megszakítás? 

Hogyan történik a magzat 

táplálása? 

Ismeretek 

Az ember nemének megha-

tározásának különböző szintjei 

(kromoszomális, ivarszervi és 

pszichoszexuális nem). 

A férfi és női nemi szervek 

felépítése, működése, és a mű-

ködés szabályozása. 

A spermium és a petesejt 

érése. A meddőség okai. 

A hormonális fogamzásgát-

lás alapjai. 

A megtermékenyítés sejt-

biológiai alapjai. 

A terhesség és a szülés. 

Az ember egyedfejlődése, a 

A női nemi ciklus során a 

petefészekben, a méh nyálka-

hártyában, a testhőmérséklet-

ben és a hormonrendszerben 

végbemenő változások össze-

függéseinek magyarázata. 

A meddőséget korrigáló le-

hetséges orvosi beavatkozások 

megismerése és a kapcsolódó 

etikai problémák elemzése. 

Az anyai és a magzati vér-

keringés kapcsolatának bemu-

tatása, összefüggésének igazo-

lása az egészséges életmóddal. 

A családtervezés lehetősé-

gei, a fogamzásgátlás egyes 

módszereinek előnyei és hátrá-

nyai. 

A szexuális úton terjedő be-

tegségek és elkerülésük módja-

inak megismertetése. 

A szexuális tartalmú adatha-

lászat lehetséges veszélyeinek 

elemzése. 

Vizuális kultúra: a 

nőideál változása a 

festészetben és szobrá-

szatban a civilizáció 

kezdeteitől napjainkig. 
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méhen belüli és a posztembrio-

nális fejlődés fő szakaszai. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Kromoszómális, ivarszervi és pszichoszexuális nem, erekció és 

ejakuláció, 

tesztoszteron, , ovuláció, sárgatest, ösztrogén, progeszte-

ron,menstruáció, megtermékenyítés, beágyazódás, lombikbébi, 

koriongonadotropinok, vetélés, abortusz, magzatburok, embriópajzs, 

embrió, méhlepény, köldökzsinór, akceleráció. 

 

Tematikai egység 
Immunológiai szabályozás. 

Az immunválasz alapjai 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás A sejt felépítése és működése, molekuláris genetikai ismeretek 

Tantárgyi fejleszté-

si célok 

Az immunválasz alapjainak, szemléletmódjának, az egészség-

ügyre, a betegségek gyors felismerésére, a megelőzésére és a társa-

dalom higiéniai kultúrájára való hatásának a megismerése. 

A védőoltás és az egészségügyi politika kapcsolatának megérté-

se. 

Az immunrendszer és a gyógyszerhasználat (pl. antibiotikumok) 

kapcsolatának megértése. 

Szakmai ismereteken alapuló véleményalkotás és vitakészség 

fejlesztése. 

Annak felismerése, hogy az immunológia eredményeinek, al-

kalmazásának milyen szerepe van a társadalmi, gazdasági és kör-

nyezeti folyamatok, jelenségek formálódásában. 

Annak megértése, hogy hogyan vezetett az emberiség tevékeny-

sége környezeti problémák (pl. fertőzések, járványok, higiéniai 

problémák) kialakulásához, ezek kockázatának és az ezzel kapcso-

latos felelősségnek a belátása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-

meretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Miért duzzadnak meg fertő-

zések hatására a nyirokcso-

mók? 

Milyen kapcsolat van az 

immunrendszer sejtjei között? 

Miért kapnak védőoltásokat 

a távoli földrészekre utazók? 

Miért nincs RH-

összeférhetetlenség annál a há-

zaspárnál, ahol a feleség RH+? 

Miért alakulhat ki pollen al-

lergia? 

Hogyan győzi le szerveze-

tünk a vírus- és baktériumfer-

tőzéseket? 

Hogyan védekezik szerveze-

tünk a daganatsejtek ellen? 

Ismeretek 

Az immunrendszer résztve-

vői, sejtes és oldékony kompo-

nensei, főbb feladatai. 

Veleszületett és az egyedi 

élet során szerzett immunvá-

lasz. 

A vércsoportok, vérátöm-

lesztés, 

szervátültetés. 

Az allergia, autoimmun be-

tegségek, a szerzett (pl. AIDS) 

és örökölt immunhiányok, va-

lamint a rák és a fertőzések el-

leni immunválasz főbb mecha-

nizmusai. 

A védőoltások szerepe a be-

Az immunrendszer azon ké-

pességének bemutatása, amely 

nemcsak a „saját – nem saját”, 

hanem a „veszélyes – nem ve-

szélyes” között is különbséget 

tud tenni, 

A veleszületett és az egyedi 

élet során szerzett immunvá-

lasz kapcsolatának elemzése. 

Példák gyűjtése a higiénia, a 

gyógyszer- és táplálkozási al-

lergiák első tüneteiről. 

A fertőzések és az életmód 

szerepének magyarázata az 

immunválaszban. 

Az elmúlt időben jelentke-

zett influenzajárványok tapasz-

talatainak elemzése. 

A vérátömlesztés és a szerv-

átültetés során fellépő immun-

problémák elemzése. 

A hétköznapi nyelvhaszná-

latban elterjedt idegen szavak 

(pl. AIDS) helyes használata. 

 

Kémia: szénhidrátok, 

nukleinsavak, fehérjék. 

Informatika: informá-

ciótárolás és előhívás. 
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tegségek megelőzésében. 

Védekezés a vírus- és bakté-

riumfertőzések és a daganatsej-

tek ellen. 

Egyéni és etnikai genetikai 

eltérések az immunválaszban. 

Biológiai (immun-)terápiák 

és perspektívájuk. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Immunrendszer-hálózat, antigén, antigénreceptor, T és B nyirok-

sejtek, falósejtek, nyúlványos sejtek, antitest, antigén felismerés, a ve-

leszületett (természetes) immunválasz, szerzett immunválasz, im-

munmemória, allergia, szerzett és örökölt immunhiány, autoimmunhi-

ány, védőoltás. 

 

Tematikai egység 
Evolúció. 

Biológiai evolúció. 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Állattan és növénytan, genetika, sejtbiológia 

Tantárgyi fejlesz-

tési célok 

A biológiai evolúciónak mint a világegyetem legbonyolultabb 

folyamategyüttesének az értelmezése. 

Az összetett rendszerek elemzése, a nehézségek felismerése. 

Tudománytörténeti folyamatok értelmezése. 

A természet egységére vonatkozó elképzelések formálása. 

A faj fogalma és a fajok rendszerezése nehézségeinek felismeré-

se. 

Az élő szervezetek felépítésében és működésében megfigyelhető 

közös sajátosságok összegzése. 

Az evolúciós gondolkodás alkalmazása a növény- és állatfajok 

földrajzi elterjedésével kapcsolatos következtetésekben. 

A biológiai evolúció időskálájának megismerése és értelmezése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-
Fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási pon-

tok 
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meretek 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Melyek az ideális populáció 

jellemzői? 

Mi az oka annak, hogy az 

emberiség génállományában 

fokozódik a hibás allélek szá-

ma? 

Milyen evolúciós jelenség a 

Darwin-pintyek megjelenése és 

változataik kialakulása a 

Galapagos-szigeteken? 

Miben különbözik a termé-

szetes és a mesterséges szelek-

ció? 

Mi lehet az oka annak, hogy 

az észak-amerikai indiánok kö-

rében a B vércsoport nem for-

dul elő? 

Milyen kísérletekkel próbál-

ták a tudósok igazolni a szerves 

biomolekulák abiogén keletke-

zését? 

Milyen érvek szólnak az 

endoszimbionta-elmélet mel-

lett? 

Milyen jelentősége van a kb. 

50 m2 felületű belső membrán-

rendszer kialakulásának az 

eukarióta sejtekben? 

Milyen magyarországi em-

ber-leleteket ismerünk? 

Ismeretek 

Mikro- és makroevolúció 

fogalmának értelmezése. 

A legfontosabb 

hungarikumok ismeretében 

példák gyűjtése a háziasításra 

és a mesterséges szelekcióra. 

A sarlósejtes vérszegénység 

és malária közötti összefüggés 

elemzése. 

Különböző kormeghatározá-

si módszerek összehasonlítása. 

A mikro- és makroevolúció 

összehasonlítása. 

Érvek gyűjtése az eukarióta 

sejt kialakulásának evolúciós 

jelentőségéről. 

Az evolúciós szemlélet for-

málása. 

 

Földrajz: kozmoló-

gia, földtörténeti ko-

rok, állat- és növény-

földrajzi ismeretek. 

Fizika: az Univer-

zum kialakulása, csil-

lagfejlődés. 

Kémia: izotópok, 

radioaktivitás. 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: ősközösség. 

Vizuális kultúra: 

barlangrajzok. 

Etika: genetikával 

kapcsolatos kérdések. 
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Az ideális populáció modell-

je. 

A Hardy–Weinberg-

egyensúly. 

A mutációk, a szelekció és a 

génáramlás szerepe a populáci-

ók genetikai átalakulásában. 

Darwin munkássága. Mes-

terséges szelekció, háziasítás, 

nemesítés (a legfontosabb kiin-

dulási fajok és hungarikumok 

ismerete), 

A földrajzi, ökológiai és ge-

netikai izoláció szerepe a popu-

lációk átalakulásában. 

A koevolúció, a kooperációs 

evolúció alapjai., 

A kémiai evolúció (Miller-

kísérlet). 

Az élet kialakulásának elmé-

letei. 

Prokariótából eukriótává vá-

lás. 

A bioszféra evolúciójának 

néhány feltételezett kulcslépé-

se. 

Az ember evolúciója. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Evolúció, biológiai evolúció, evolúciós egység, mikro- és 

makroevolúció, ideális populáció, reális populáció, szelekció, fitnesz, 

génáramlás, genetikai sodródás, alapító elv, háziasítás, nemesítés, 

speciáció, hibridizáció, izoláció, horizontális géntranszfer, relatív és 

abszolút kormeghatározás, „élő kövület”, lenyomat, kövület, 

koevolúció, kémiai evolúció, emberi rassz, atavizmus. 
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Tematikai egység Rendszerbiológia és evolúció 
Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Sejtbiológia, genetika, immunológia, ökológia. 

Tantárgyi fejleszté-

si célok 

A környezet és az ember, az emberi közösség komplex kapcso-

latának megértése. A rendszerelvű biológiai gondolkodás hatásá-

nak megértése az emberi együttélésre, a környezet megóvására és 

az egészségügyre. A modern biológia és a bioinformatika egyre 

szorosabb kapcsolatának felismerése. 

A biológiai és környezettudományok rohamos fejlődése által 

felvetődő új kérdések, konfliktusok és lehetséges megoldások be-

mutatása, azok (bio)etikai, jogi és világnézeti vonatkozásaival. Az 

evolúció bemutatása mint a biológiai rendszerek változásainak 

alaptörvénye. A felvetődő ideológiai viták hátterének feltárása és 

feloldhatóságuk megvitatása. 

A megalapozott szakmai ismereteken alapuló véleményalkotás 

és vitakészség fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-

meretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Milyen gazdálkodási, gon-

dolkodási és életmódbeli for-

mák lehetnek az emberiség 

fennmaradásának feltételei? 

Melyek az élet biológiai jel-

legzetességei? 

Milyen általános és sajátos 

törvényszerűségek jellemzik az 

egyes biológiai rendszereket? 

Melyek azok a biológiában 

megismert új technikák, ame-

lyek elősegíthetik az emberiség 

fejlődését? 

Érvelés a bioetika fő kihívá-

sainak a joggal és a világnézet-

tel való kapcsolatáról. 

Az élő rendszerek minőségi 

és mennyiségi összefüggései-

nek elemzése a rendszerelvű 

biológiai gondolkodás alapján. 

Betegségtérképek keresése 

az interneten, értelmezésük. 

A nemzetközileg elfogadott 

bioetikai alapelvek és törvé-

nyek értékelése. 

Informatika: infor-

mációtárolás és előhí-

vás, a biológiai jelen-

ségek informatikai 

megközelítése. 

Etika: környezeteti-

ka. 
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Ismeretek 

A biológiai rendszerekben 

működő általános (hasonló és 

eltérő) törvényszerűségek. 

Az élet alapvető (biológiai) 

jellegzetességei. 

A bioszféra hierarchikus 

rendszerei. 

Bioinformatikai alapfogal-

mak. 

A biológiai hálózatok. 

A jövő kilátásai és új kihí-

vásai a biológia várható fejlő-

désének tükrében. 

Az evolúcióelmélet és az 

evolúciós modell mai bizonyí-

tékai. 

A bioetika alapjai. 

Az ökológia és az evolúció-

biológia kapcsolata. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Biológiai hálózat, betegségtérképek, bioetika, személyiségi jog, 

bioszociális háló, hálózatos evolúciós kép. 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Megértik a környezet- és természetvédelem alapjait, elsajátítják az 

ökológiai szemléletet, és nyitottá válnak a környezetkímélő gazdasá-

gi- és társadalmi stratégiák befogadására. Megszerzett ismereteiket a 

gyakorlatban, mindennapi életükben is alkalmazzák. 

A tanulók felismerik a molekulák és a sejtalkotó részek kooperati-

vitását, képesek a kémia, illetve a biológia tantárgyban tanult ismere-

tek összekapcsolására. Megértik az anyag-, az energia- és az informá-

cióforgalom összefüggéseit az élő rendszerekben.. 

Rendszerben látják a hormonális, idegi és immunológiai szabályo-

zást, és képesek összekapcsolni a szervrendszerek működését, kémiai, 

fizikai, műszaki és sejtbiológiai ismeretekkel. Felismerik a biológiai, 

a technikai és a társadalmi szabályozás analógiáit. 

Biológiai ismereteik alapján az ember egészségi állapotára jellem-
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ző következtetéseket képesek levonni. . Tudatosul bennük, hogy az 

ember szexuális életében alapvetőek a biológiai folyamatok, de a sze-

relemre épülő tartós párkapcsolat, az utódok tudatos vállalása, felelős-

ségteljes felnevelése biztosít csak emberhez méltó életet. 

Helyesen értelmezik az evolúciós modellt. A rendszerelvű gondol-

kodás alapján megértik az emberi és egyéb élő rendszerek minőségi és 

mennyiségi összefüggéseit. Felismerik a biológia és a társadalmi gon-

dolkodás közötti kapcsolatot. 

Képessé és nyitottá válnak az interdiszciplináris gondolkodásra. 

Ennek eredményeként sikeres érettségi vizsgát tesznek, megszerzik 

a felsőfokú tanuláshoz szükséges biztos alapokat. 

A saját életükben felismerik a biológiai eredetű problémákat, élet-

módjuk helyes megválasztásával, megbízható szakmai ismereteik 

alapján felelős egyéni és társadalmi döntéseket képesek hozni. 
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BIOLÓGIA ÉRETTSÉGI FELKÉSZÍTŐ SZAKKÖR  11  –  12.  ÉV-

FOLYAM 
A szakkör célja, hogy a középszinten érettségi vizsgát tenni szándékozó diákokat felkészít-

se a sikeres érettségi vizsgára. 

A tanórákon a kulcskompetenciák fejlesztésén túl rendszerező-elemző, problémamegoldó 

feladatok megoldása is törénik. Tervezett óraszám: 68 óra 
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Tematikai egység 
Bevezetés a biológiába. 

A biológia tárgya és módszerei 

Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás Fénymikroszkóp használata. Kísérletek tervezése, elemzése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tudománytörténeti kutatásokra késztetés. 

A legfontosabb biológiai vizsgálati módszerek megismerése, al-

kalmazása - az iskola lehetőségeihez mérten. A mai kutatási eszközök 

használati területekhez rendelése, jelentőségük megértése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások 

Mivel foglalkozik a nö-

vénytan (botanika), az állattan 

(zoológia), az embertan (ant-

ropológia) tudománya? 

Ismeretek 

Tudományágak, társtudo-

mányok (pl. anatómia, élettan, 

lélektan, etológia, ökológia, 

genetika, rendszertan, őslény-

tan; orvostudomány). 

A biológiai kutatás főbb 

módszerei: a megfigyelés, le-

írás, összehasonlítás, kísérlet, 

modellkészítés, szimuláció és 

ezek feldolgozására szolgáló 

értelmezés, elemzés, kiértéke-

lés. 

Az orvostudományban és a 

biológia más társtudományá-

ban ma is használatos vizsgá-

lati eszközök, módszerek. 

A fénymikroszkóp szerke-

Az ismert tudományágak és 

néhány biológiához tartozó 

társtudomány vizsgálati terüle-

teinek ismerete. 

A biológiai kutatási mód-

szerek alkalmazása iskolai ke-

retek között. 

A fénymikroszkóp haszná-

lata. 

Elektronmikroszkópi és kü-

lönböző kromatográfiai vizs-

gálatok menete, jelentősége, 

alkalmazási területei 

Az élővilággal kapcsolatos 

méret- és időskála elemzése. 

Természeti jelenségek, fo-

lyamatok időbeli lefolyásának 

leírása függvényekkel; grafi-

konok elemzése, értelmezése. 

 

Fizika: fénytan, mérték-

egységek. 

Matematika: mértékegy-

ségek, számítások. 

Kémia: kísérletezés, kí-

sérleti eszközök. 
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Tematikai egység 

Önálló sejtek. 

Szerkezet és működés a prokarióták világá-

ban 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás A baktériumok általános jellemzése, a fénymikroszkóp használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A baktériumok környezeti jelentőségének felismerése. A baktéri-

umsejt felépítése és működése közötti ok-okozati összefüggés felis-

merése. A földi élet kezdete és a földön kívüli lét tudományos felve-

tése, internetes kutatás során a kritikai gondolkodás fejlesztése. 

Az energiatípusok (kémiai, nap, elektromos) egymásba alakítását 

jelentő folyamatok megismerése. Az energiával kapcsolatos mennyi-

ségi szemlélet fejlesztése. A természeti körfolyamatok felismerése, 

megfigyelése. A fontosabb biogeokémiai körforgalmak (szén, oxigén, 

nitrogén) elemzése egy szabályozott rendszer részeként. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeretek 

Kitekintés az ősbaktériu-

mokra, a 3,5 milliárd évvel ez-

előtti megjelenésükre. 

A valódi baktériumsejt 

(mérete, alakja, sejtfelépítése). 

Állandó és járulékos sejtalko-

tók. Aktív és passzív mozgá-

suk. Csoportosításuk anyag-

cseréjük és energiahasznosítá-

suk szerint: autotróf, foto-és 

-A baktériumok anyagcse-

retípusok szerinti csoportosí-

tása. 

-A prokarióta sejt felépíté-

sének mikroszkópos vizsgála-

ta, megfigyelése, rajza. 

A prokarióták jelentősége: 

a földi anyagforgalomban be-

töltött szerepük, hasznosítá-

suk az élelmiszeriparban, 

gyógyszeriparban, mezőgaz-

Fizika: mértékegységek, 

energia, a fénymikroszkóp 

optikai rendszere. 

Kémia: oxidáció-redukció, 

ionok, levegő, szén-dioxid, 

oxigén, szerves, szervetlen, 

fertőtlenítőszerek. 

Földrajz: A földi légkör ki-

alakulása, összetétele 

zete. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Botanika, zoológia, antropológia, etológia, pszichológia, sziszte-

matika, paleontológia in vivo, in vitro, röntgensugár, ultrahang, kom-

putertomográf (CT). 
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kemoszintetizáló (aerob és 

anaerob), heterotróf – parazi-

ták, szimbionták, szaprofiták], 

szaporodásuk. 

Az emberi és állati szerve-

zetben élő szimbionták gya-

korlati haszna. Az emberi 

szervezet parazita baktériumai, 

kórokozásuk. Baktériumok ál-

tal okozott betegségek. Véde-

kezés, megelőzés. Ajánlott és 

kötelező védőoltások. 

daságban. 

 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Prokariota, autotróf, heterotróf, bakteriospóra, antibiotikum, koz-

mopolita faj, plankton, coccus, bacillus, spirillum, vibrió, reproduk-

ció. 

 

Tematikai egység 
Az alacsonyabb rendű eukarióták általános jel-

lemzői 

Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás 
Egysejtű eukarióták néhány képviselőjének felismerése, jellemzé-

se  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az eukarióta sejt kialakulásáról szóló elméletek, feltevések meg-

ismerése, összevetése. 

A körülhatárolt sejtmag és a belső membránok megjelenése jelen-

tőségének megértése. 

Szerkezet és működés kapcsolata az egysejtű eukarióták világá-

ban - táplálkozás, kiválasztás, szaporodás. 

A felépítés és a működés kapcsolatának bemutatása az alacso-

nyabb rendű eukarióták testszerveződésének példáján. 

Az anyagi világ egymásba épülő szerveződési szintjeinek tudatos 

kezelése. 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmé-

nyek 
Kapcsolódási pontok 
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Ismeretek Az élőlények kiala-

kulásának vázlata, törzsfaelemzés, 

kihangsúlyozva az ősi ostorosok 

szerepét. Endoszimbionta elmélet. 

Növények, vagy állatok? Az aktív 

helyváltoztató egysejtűek mozgás-

típusai: ostoros, csillós, amőboid 

(állábas ) mozgás. Az óriás amő-

ba, a papucsállatka,, a zöld 

szemesostoros példáján keresztül 

az élőlények változatos testszer-

veződésének és a felépítő anyag-

cseréjüknek a megismerése. Önál-

ló mozgásra képtelenek: ( kova-

moszatok, barnamoszatok, vörös-

moszatok ) megismerése, 

csoprtosítása. Az alacsonyabb 

rendű eukarióták jelentősége: vi-

zek öntisztulása, a moszaterdők 

búvóhelyet biztosítanak, a leara-

tott algamezők takarmányt adnak 

az állatoknak A ragadozók fontos 

szerepet töltenek be a táplálék-

láncban, az élősködők járványokat 

okozhatnak. A szilárd vázzal ren-

delkező fajok szerepe a kőzetkép-

ződésben. 

Semmelweis, Pasteur, Koch 

munkássága 

A színanyagok, színtestek 

szerepének megértése a 

fotoautotróf folyamatokban. 

Fonalas zöldmoszatok vizs-

gálata fénymikroszkópban, 

természetes vizekből vett 

vízminták elemzésével. 

A mikroszkópi megfigyelé-

sek rajza és magyarázó szö-

veggel való ellátása. 

Határozókönyvek használa-

ta növényi és állati alacso-

nyabb rendű eukarióta élő-

lények felismerésére. 

A prokarióta és egysejtű 

eukarióta élőlények össze-

hasonlítása (sejtfelépítés és 

életműködések, azonos és 

eltérő tulajdonságok). 

Kémia: a mészkő, a 

szilicium- dioxid szerke-

zete. 

Földrajz: Üledékes ás-

ványkincsek keletkezése; 

kőolaj, földgáz 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Szilicium-és mészváz, sejtszáj,sejtgarat, lüktető-és emésztő űröcs-

ke, sejtközpont,ostor, csilló, álláb, szól,-gél állapot, mixotróf táplál-

kozás, kopuláció, konjugáció, spóra, ivarsejt. 

 

 

Tematikai egység 

Többsejtűség. 

Sejtfonalak, teleptest és álszövet: gombák, 

szivacsok 

Órakeret 

2óra 
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Előzetes tudás A biológiai szerveződés szintjei. Ehető és mérgező gombák. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A többsejtűség felé vezető út egyes állomásainak megismerése az 

élőlények világában. 

Energiatípusok egymásba alakítását jelentő folyamatok megisme-

rése során az energiával kapcsolatos mennyiségi szemlélet fejleszté-

se. A környezeti állapot és az ember egészsége közötti összefüggés 

felismerése. Növényi és állati sajátságok felismerése a gombák test-

felépítésében és életműködésében. Egészségtudatosságra nevelés. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeretek 

A gombák sajátos testfel-

építése és életműködése. A 

heterotróf gombák életmód 

szerinti megkülönböztetése, 

biológiai jelentősége: szapro-

fiták-az anyagok körforgása; 

paraziták-növény, állat, em-

ber- gombás fertőzései; 

szimbionták- mindkét élőlény 

számára előnyös együttélés, 

pl. zuzmók. Az együtt élő két 

egyed előnye a zuzmó telep-

ben. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások 

Miért nehéz a szivacsok 

helyét az élőlények rendsze-

rében megtalálni? 

Ismeretek 

Szivacsok álszövetes szer-

veződése. A szivacsok külön-

böző formái, a külső és belső 

sejtréteg jellemző sejtjei, azok 

A fonalas testfelépítésű 

gombák nagyobb csoportjainak 

megismerése határozókönyvek 

segítségével:[Rajzóspórás 

gombák (pl. a burgonyarák 

kórokozója), járomspórás gom-

bák (pl. fejespenész), tömlős-

gombák (pl. ehető kucsma-

gomba, redős papsapkagomba 

(mérgező), nyári szarvasgom-

ba), egysejtű tömlősgombák (a 

sarjadzással szaporodó élesz-

tők, anyarozs, kenyérpenész, 

lisztharmat), bazidiumos gom-

bák (pl. korallgomba, róka-

gomba, laskagomba, ízletes 

vargánya, farkastinórú (mérge-

ző), pereszke, csiperke, tinta-

gomba, gyilkos galóca (mérge-

ző), nagy őzlábgomba, susuly-

ka (mérgező)]. 

A gombák táplálkozás-

élettani szerepének, egészség-

tani kérdéseinek, a gombasze-

dés és tárolás szabályainak 

megismerése. 

Kémia: mész, cellulóz. 

Fizika: energia. 

Földrajz: A humuszképző-

dés. 
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működése. Ivartalan szaporo-

dási formájuk: kettéosztódás, 

bimbózás (gyöngysarjképzés). 

Ivaros szaporodásuk. 

Sir Alexander Fleming 

munkássága. 

A zuzmótelep testfelépítése 

és életfolyamatai közötti össze-

függés felismerése. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Hifa (gombafonal), micélium, teleptest, tenyésztest, termőtest, al-

kaloid, antibiotikum, rajzóspóra, járomspóra, tömlős és bazidiumos 

spóra, bimbózás, gyöngysarjképzés, himnős. 

 

Tematikai egység 
Az állati sejt és a főbb szövettípusok jellem-

zői 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 
Állati és növényi egysejtűek, moszatok mohák mikroszkópi vizs-

gálata. Fonalas, telepes, álszövetes szerveződés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szövetmetszetek fénymikroszkópos vizsgálata, megfigyelése so-

rán a felépítés és a működés összekapcsolása. A különböző sejttípu-

sok méretkülönbségeinek megítélése. Összehasonlítás: az állati egy-

sejtű és a többsejtű egyetlen sejtje. Az álszövet és a szövet definiálá-

sa. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeretek 

Az állati sejt sejtalkotói: 

sejtmag (maghártya, 

örökítőanyag), Golgi-

készülék, endoplazmatikus 

hálózat, mitokondrium, sejt-

központ, lizoszóma, sejtplaz-

ma, sejthártya. A 

sejtszervecskék feladata. 

A főbb szövettípusok: 

Az állati sejtalkotók felis-

merése, megnevezése elekt-

ronmikroszkópos felvételen és 

modellen. 

Mikroszkópi metszetek és 

ábrák, mikroszkópos felvéte-

lek vizsgálata. Összehasonlí-

tás: a simaizom, vázizom és 

szívizom szerkezeti és funkci-

onális összefüggéseinek elem-

zése, előfordulása és működési 

Fizika: az elektronmikro-

szkóp. 

Vizuális kultúra: arányok 

megállapítása az ábrakészí-

téshez. 

Informatika: szöveg- és 

képszerkesztés. 
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hámszövetek, kötő-, és tá-

masztószövetek, izomszöve-

tek, idegszövet felépítése, jel-

lemzése, előfordulása, műkö-

dési sajátosságai a szervek-

ben, szervrendszerekben. 

Az idegsejtek típusai a sejt 

alakja, a nyúlványok elrende-

ződése, a sejt működése alap-

ján. A gliasejt. 

Szövet- és szervátültetés 

(transzplantáció); beültetés 

(implantáció). 

jellemzői a szervekben. 

Rajzos ábra készítése a 

soknyúlványú idegsejtről. Az 

idegsejt (neuron) részeinek 

megnevezése. 

 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Organellum, transzplantáció, implantáció, inger, ingerület, sejttest, 

dendrit, axon, gliasejt, végfácska, velőshüvely. 

 

Tematikai egység 
Szerkezet és működés az állatok világában. 

Csalánozók, férgek, puhatestűek, ízeltlábúak 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 
Álszövet, szövet, medúzák, hidrák, férgek, kagylók, csigák, fejlá-

búak és ízeltlábúak főbb jellemzői. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az „állat” fogalom értelmezése. Az álszövetes és szövetes szerve-

ződés összehasonlítása. A törzsfejlődés során kialakult állatcsoportok 

jellemző képviselőinek tanulmányozása. A testfelépítés, testalkat és 

az életmód kapcsolatának megértése. Az állatcsoportok szervezeti 

differenciálódásának megismerése. A mindenkori környezet változá-

saihoz való alkalmazkodás szerepének megértése az állatcsoportok 

jellemző tulajdonságainak kialakulásában. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-

meretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeretek 

Csalánozók testfelépítése. A 

A sejtek működésbeli elkü-

lönülésének, a szövetetek ki-

alakulásának eredménye a kü-

Kémia: felületi feszült-

ség, a mészváz összetétele, 
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testfal jellemző sejtjei: csalán-

sejtek, a diffúz idegrendszert 

alkotó idegsejtek, a 

hámizomsejtek, valamint a 

belső réteg emésztőnedveket 

termelő mirigysejtjei. Önfenn-

tartás, önreprodukció, önsza-

bályozás. 

A férgek nagyobb csoport-

jai (fonálférgek, laposférgek, 

gyűrűsférgek) testszerveződé-

se, önfenntartó, önreprodukáló 

és önszabályozó működése, 

életmódja. 

A puhatestűek nagyobb 

csoportjai (kagylók, csigák, 

fejlábúak) testszerveződése, 

külső, belső szimmetriája, ön-

fenntartó, önreprodukáló, ön-

szabályozó működése. Az élő-

hely, életmód és az életfolya-

matok összefüggései. Főbb 

képviselők az egyes csopor-

tokban: éti-, kerti- és ligeti csi-

ga; tavi- és folyami kagyló; 

tintahalak, nyolclábú polip. 

Az ízeltlábúak csoportjaira 

jellemző testfelépítés, önfenn-

tartó, önreprodukciós és ön-

szabályozó működés. Szárma-

zási bizonyíték a szelvényezett 

test. A törzsfejlődés során ki-

alakult evolúciós „újdonsá-

gok”(valódi külső váz kitinből, 

ízelt lábak kiegyénült haránt-

csíkolt izmokkal). 

Emberi-, állati-, növényi 

kórokozó férgek, ízeltlábúak 

és az általuk okozott betegsé-

gek, tünetek ismerete. 

lönböző állatcsoportoknál. 

Ábraelemzés: a csalánozók 

testfalának felépítése, a sejt-

csoportok funkciói. 

A csalánozók megismerése 

határozókönyvek és internetes 

böngészés segítségével. 

A szaprofita férgek 

biogeográfiai, gazdasági 

hasznának, a parazita férgek 

állat- (ember-) egészségügyi 

szerepének tanulmányozása. 

Tanulói vizsgálódás: A 

gyűrűsférgek mozgása és bel-

ső szervei. 

Tablókészítés, projekt-

munka állati „legek”-ből. A 

fajok beazonosítása határozók 

segítségével. 

. A tengeri/édesvízi puha-

testűek és ízeltlábúak szerepe 

az egészséges táplálkozásban. 

A csáprágósok, ill. póksza-

básúak fontosabb csoportjai: 

skorpiók, atkák és pókok 

A rovarok legfontosabb – 

hazánkban is nagy fajszámmal 

előforduló – rendjei. A ren-

dekben élő példafajok keresé-

se a természetben, állatkert-

ben, múzeumokban, stb. 

Védekezés/ megelőzés a 

kórokozókat terjesztő ízeltlá-

búak ellen. 

a kitin, diffúzió, ozmózis. 

Fizika: rakétaelv, eme-

lőelv, a lebegés feltétele. 

Földrajz: korallzátonyok 

(atollok), a mészkő, a kő-

olaj és a földgáz képződése; 

földtörténeti korok. 

A tenger, mint táplálék-

forrás. 



Tantervek 2013. szeptember 1. után 282. oldal 

 282 / 627 

 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Sugaras és kétoldali szimmetria; béledényrendszer és háromszaka-

szos bélcsatorna; sejten belüli, sejten és testen kívüli emésztés; diffúz 

légzés, kültakaró eredetű légzőszerv, zárt és nyílt keringés, kiválasz-

tás sejtenként, vesécske típusú kiválasztószerv; diffúz és központo-

sult dúcidegrendszer; hámizomsejt, bőrizomtömlő, átváltozás, kifej-

lés, teljes átalakulás, vedlés, hormonális/kémiai szabályozás. 

 

Tematikai egység 

Tüskésbőrűek, elő- és fejgerinchúrosok, ge-

rincesek testfelépítése és működése. 

A gerincesek nagy csoportjai 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás A gerincesek nagyobb csoportjai, a háziállatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az állatok törzsfája oldalági képviselőjének (tüskésbőrűek) össze-

hasonlítása a gerincesek „egyenesági” elődeivel és a gerincesek na-

gyobb csoportjaival. Az állatvédelmi törvény megismerése. Önálló 

kísérletezés, megfigyelés során a természettudományi megismerési 

módszerek gyakorlása. A gerincesek evolúciós újításai, azon belül a 

belső váz jelentőségének megértése az életterek tartós meghódításá-

ban.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmé-

nyek 
Kapcsolódási pontok 

Ismeretek 

A tüskésbőrűek testfelépí-

tése és életmódja. A gerinc-

húr, a csőidegrendszer és ko-

poltyúbél megjelenésének 

evolúciós jelentősége. 

Az előgerinhúrosok testfel-

építése, evolúciós jelentősége. 

Fő képviselőik: a tengerben 

élő, átalakulással fejlődő 

A tüskésbőrűeknek a ge-

rinchúrosokkal és gerincesek-

kel való összehasonlítása. 

Szakkönyvek, ismeretter-

jesztő könyvek, segítségével. 

Gyakorlati feladat: az evo-

lúció során kialakult gerinces 

szervek, szervrendszerek élet-

folyamatbeli (kültakaró, 

mozgás, táplálkozás, légzés, 

keringés, kiválasztás, szapo-

Fizika: nyomás, hőmér-

séklet, hidraulika, optika, 

hang, ultrahang. 

Informatika: szövegszer-

kesztés, adattárolás, előhí-

vás. 

Kémia: hemoglobin, ten-

gerek és édesvizek 

sókoncentrációja. 

Földrajz: a kontinensek élő-
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zsákállatok. 

A fejgerinchúrosok testfel-

építése és életmódja, evolúci-

ós jelentősége (pl. a lándzsa-

hal). 

A gerincesek általános jel-

lemzői, evolúciós újításai 

(Porcos, majd csontos belső 

váz. A kültakaró többrétegű 

hám, amely bőrré alakul, cso-

portonként elkülöníthető füg-

gelékekkel. 

A tápcsatorna tagozódásai 

és az emésztést elősegítő mi-

rigyek. 

A légzőszerv előbél eredetű 

kopoltyú vagy tüdő. 

A keringési rendszer zárt, 

központja a szív. Az erekben 

vér (plazma és alakos elemek) 

kering. 

Kiválasztó szervük a vese, 

a vérből szűr és kiválaszt. 

Ivarszervei a váltivarúságnak 

megfelelőek. Többnyire jel-

lemző az ivari kétalakúság és 

a közvetlen fejlődés. 

A neuro-endokrin rendszer 

szabályozza a működéseket 

(melynek idegrendszeri köz-

pontja az agy). 

rodás, hormonális és ideg-

rendszeri szabályozás) eltéré-

seinek leírása a gerincesek 

alábbi nagyobb csoportjaiban: 

Halak: pl. tükörponty, csu-

ka. Kétéltűek: pl. zöld leveli-

béka, kecskebéka. 

Hüllők: pl. zöld gyík, erdei 

sikló. 

Madarak: pl. házi galamb, 

házi tyúk. 

Emlősök: pl. házi nyúl. 

Fajismeret bővítése – kü-

lönös tekintettel a védett ge-

rincesekre-határozókönyvek, 

falitáblák, internet segítségé-

vel. 

A gerincesek szerepe az 

egészséges emberi táplálko-

zásban. 

világa, övezetesség. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Újszájú, gerinchúr, csőidegrendszer, kopoltyúbél, hüllő- és madár-

tojás, magzatburok, porcos és csontos hal, kopoltyú, ikra, haltej, ötuj-

jú végtag, tolóláb, ugróláb, járóláb, madár- és denevérszárny; kettős 

légzés, változó és állandó testhőmérséklet, fészeklakó, fészekhagyó. 
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Tematikai egység Az állatok viselkedése 
Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 
Állatismeret, az állatok idegrendszere és érzékszerveik, szaporodá-

suk. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Saját megfigyelések, tapasztalatok felhasználásával az állati visel-

kedés alapjainak megismerése. Az állati viselkedés mint alkalmazko-

dási folyamat bemutatása. Azonosságok és különbségek keresése az 

állati és emberi viselkedés között. Az érvelés, a vitakultúra fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-

meretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Miben különböznek az örök-

lött és tanult viselkedési ele-

mek? Melyek a legfontosabb 

magatartásforma-csoportok? 

Melyek az állatok kommuniká-

ciójának fajtái? 

Ismeretek 

A magatartáskutatás történe-

te: Darwin, Pavlov, Watson, 

Lorenz, Tinbergen, von 

Frisch, Csányi (a kutatók mód-

szerei, tapasztalatai, magyará-

zatai). 

Öröklött magatartásformák 

(feltétlen reflex, irányított 

mozgás, mozgásmintázatok). 

Tanult magatartásformák 

(bevésődés, érzékenyítés, meg-

szokás, feltételes reflex, 

operáns tanulás, belátásos tanu-

lás). 

Különböző magatartásfor-

mák megfigyelése, azonosítása 

és elemzése filmeken (pl. Az 

élet erőpróbái; A magatartásku-

tatás története). 

Kiselőadások tartása, viták 

során saját vélemény megvédé-

se. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: verbális és nem 

verbális kommunikáció. 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári isme-

retek: a csoportos agresz-

szió példái. 

Fizika: hang, ultra-

hang. 
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Önfenntartással kapcsolatos 

viselkedések (tájékozódás, 

komfortmozgások, táplálkozási 

magatartás, zsákmányszerzés). 

Fajfenntartással kapcsolatos 

viselkedések (udvarlás, párzás, 

ivadékgondozás). 

A társas viselkedés; a társas 

kapcsolatok típusai (időleges 

tömörülés, család, kolónia). 

A háziállatok viselkedése. 

Az emberi természet. A ta-

nulás és a gének szerepe az 

emberi viselkedésben. Az em-

beri viselkedési komplexum, az 

ember és a legfejlettebb állatok 

viselkedése közötti különbsé-

gek, személyes és csoportos ag-

resszió, az emberi közösség, 

rangsor, szabálykövetés, az 

emberi nyelv kialakulása, az 

emberi hiedelmek, az ember 

konstrukciós és szinkronizációs 

képességének megnyilvánulása 

a társadalomban. A gyermek 

fejlődése és szocializációja a 

családi közösségben. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Viselkedés (magatartás), kulcsinger, motiváció, ösztön, reflex, tár-

sítás, tanulás és memória, agresszió, altruizmus, szocializáció, kom-

munikáció, tanulás, adaptáció, magatartáselem, magatartásegység. 

 

Tematikai egység 
A növényi sejt. 

Szerveződési formák 

Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás 
Szerveződési szintek, az élővilág méretskálája, az élőlények cso-

portosításának elvei (Linné és Darwin), eukarióta sejt, növényismeret. 
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Az állati sejt, állati szövetek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A fénymikroszkóp használatának fejlesztése. A látómezőben lévő 

kép leírása, értelmezése. 

Szerveződési formák bemutatása, feladatmegosztás és térbeli el-

rendeződés alapján. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-

meretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Milyen jellemzők alapján 

különítjük el az állatokat és a 

növényeket? A moszatok test-

szerveződésének milyen típusa-

it tudjuk megkülönbözteni? 

Merre mutat a fejlődés? Mi a 

moszatok biológiai jelentősége? 

Ismeretek 

A fénymikroszkóp részei és 

szakszerű használata. 

A növényi sejtalkotók [sejt-

plazma, sejthártya, sejtmag, mi-

tokondrium, belső membrán-

rendszer, sejtfal, színtest, zár-

vány, sejtüreg (vakuólum)]. 

Prokarióta és eukarióta sejt, 

állati és növényi sejt összeha-

sonlítása. Anyagcseretípusok. 

Differenciálódás, sejttársulás 

(harmonikamoszatok, fogaske-

rékmoszatok, gömbmoszatok), 

telepes (álszövetes), szövet, 

egyirányú osztódás: fonalas 

testfelépítés (békanyálmosza-

tok), két irányban: lemez (ten-

A testszerveződés és az 

anyagcsere folyamatok alapján 

annak magyarázata, hogy az 

élőlények természetes rendsze-

rében miért alkotnak külön or-

szágot a növények, a gombák és 

az állatok. 

A sejtek működésbeli kü-

lönbségei és a differenciálódás 

kapcsolatának megértése. 

Az egysejtű szerveződés és a 

többsejtű szerveződés típusai-

nak bemutatása a zöldmoszat 

példáján (sejttársulás, sejtfonal, 

teleptest). 

Anyagcseretípusok összeha-

sonlítása. 

Kísérletek az ozmózis kimu-

tatására (plazmolízis). 

A mikroszkópban látott kép 

nagyításának kiszámolása. 

 

Fizika: lencserendsze-

rek, mikroszkóp. 
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geri saláta), több irány: teleptest 

(csillárkamoszat).  

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Növényi sejt, szövet és szerv, alkalmazkodás, telep, spóra, diffe-

renciálódás, féligáteresztő hártya, ozmózis, plazmolízis, autotróf 

anyagcsere, heterotróf anyagcsere, fotoszintézis. 

 

Tematikai egység 
A növények országa. 

Valódi növények 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Növényismeret, felépítés és működés kapcsolata az állatvilágban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szerkezet és működés közötti kapcsolat bemutatása. 

Az élőlény és környezete közötti kapcsolat bemutatása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-

meretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Milyen szempontok alapján 

csoportosíthatóak a növények? 

Miért nem nőhetnek emberma-

gasságúra a mohák? 

Hogyan alkalmazkodott a 

harasztok testfelépítése a szá-

razföldi életmódhoz? Miben 

különböznek a nyitvatermők és 

a zárvatermők? 

Ismeretek 

A fényért, vízért való ver-

seny, a szárazabb élőhelyeken 

való szaporodás lehetőségének 

kapcsolata a növényvilág fejlő-

désével. 

A fényért, vízért való ver-

seny, a szárazabb élőhelyeken 

való szaporodás lehetőségének 

összefüggésbe hozása a növé-

nyi szervek megjelenésével, 

felépítésével. 

Szerkezet és működés kap-

csolatának bemutatása a növé-

nyi szövetek példáján. 

A különböző törzseknél 

megjelenő evolúciós „újítások” 

összefüggésbe hozása a száraz-

földi élethez való hatékony al-

kalmazkodással. 

Növényi szövetpreparátum 

vizsgálata fénymikroszkóppal, 

a látottak értelmezése. 

Filozófia: logika és 

kategóriák. 

Matematika: halmazba 

rendezés, csoportosítás. 



Tantervek 2013. szeptember 1. után 288. oldal 

 288 / 627 

A mohák, a harasztok, a 

nyitvatermők és a zárvatermők 

kialakulása, testfelépítése, 

életmódja (alkalmazkodás a 

szárazföldi életmódhoz). 

Fajismeret: májmoha, tő-

zegmoha, háztetőmoha, lucfe-

nyő, jegenyefenyő, erdei fenyő, 

feketefenyő, vörösfenyő, páf-

rányfenyő, boróka, tiszafa. 

A növényi szövetek csopor-

tosítása és jellemzése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Moha, spóra, ivarsejt, kétszakaszos egyedfejlődés, haraszt, kemo-

taxis, hajtásos növény, nyitvatermő, zárvatermő, hajtás, virág, termés, 

kettős megtermékenyítés, osztódó szövet, állandósult szövet, kambi-

um. 

 

Tematikai egység A növények élete 
Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás Növényismeret, a növények szervei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életműködések közös vonásainak felismerése. 

A növényi szervezet felépítésének és működésének összefüggé-

se, megértése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások 

Mi a víz jelentősége a nö-

vények életében? Mi a foto-

szintézis jelentősége? Milyen 

formában választanak ki 

A folyadékszállítás hajtó-

erőinek összefüggésbe hozása 

a szervek felépítésével. 

A gyökér hossz- és ke-

resztmetszetének, a fás szár és 

a kétszikű levél keresztmet-

Fizika: adhézió, kohé-

zió, diffúzió. 

Földrajz: a földrajzi 

övezetesség. 

Kémia: etén, ozmózis.  
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anyagokat a növények? Mi-

lyen tendenciák valósultak 

meg a növényvilág szaporodá-

sának evolúciója során? Ho-

gyan mozognak, hogyan nö-

vekednek a növények? 

Ismeretek 

A növényi létfenntartó 

szervek (gyökér, szár levél) 

felépítése, működése, módo-

sulásai. 

A gyökér, a szár és a levél 

felépítése, szövettani szerke-

zetük, típusaik, módosulásaik. 

A felsorolt szervek műkö-

dése és szerepük a növény éle-

tében. 

A Liebig-féle minimumtör-

vény. 

A virág részei és biológiai 

szerepe. Kapcsolat a virág és a 

termés között. 

A virágos növények repro-

duktív működései, az ivaros és 

az ivartalan szaporo-

dás/szaporítás. 

A termés és a mag. A csírá-

zás folyamata. 

A hormonok (auxin, 

citokinin, gibberellin, etilén, 

abszcizinsav) szerepe a növé-

nyek életében. 

A növények mozgása.  

szetének ismertetése semati-

kus rajz alapján, a látottak 

magyarázata. 

A fás szár kialakulásának 

és az évgyűrűk keletkezésének 

magyarázata. 

A víz útjának megfigyelése 

festett vízbe állított fehér virá-

gú növényeken. 

Az ivaros és az ivartalan 

szaporodás/szaporítás össze-

hasonlítása, előnyeik és hátrá-

nyaik összevetése. 

Példák a virágzás és a nap-

palok-éjszakák hosszának ösz-

szefüggésére. 

Terepgyakorlat: egynapos 

kirándulások a lakóhelyi kör-

nyezet tipikus társulásainak 

megismerésére és a fajismeret 

bővítésére 

(növényhatározás és TWR-

értékek használata). 

 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Gyökérszőr, diffúzió, ozmózis, passzív és aktív transzport, gyö-

kérnyomás, egylaki növény, kétlaki növény, ivartalan szaporodás, 

regeneráció, kétszakaszos egyedfejlődés, növényi hormon, vízszállí-

tás, párologtatás, csírázás, ivartalan szaporodás és szaporítás, taxis, 
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nasztia, tropizmus. 

A fejlesztés 

várt eredmé-

nyei az évfo-

lyam végén 

 

A tanuló tudja használni a fénymikroszkóp különböző fajtáit, ahhoz 

előkészíteni a vizsgálati anyagokat. Vizsgálatainak eredményeit rajz-

ban/fényképekkel és írásban rögzítse. 

Ismeri a vírusok, baktériumok biológiai egészségügyi jelentőségét, az 

általuk okozott emberi betegségek megelőzésének lehetőségeit, a védeke-

zés formáit. Ismeri a féregfertőzéseket és azok megelőzési feltételeit, a 

kullancscsípés megelőzését, a csípés esetleges következményeit. 

A biológiai szerveződési szinteknek megfelelő sorrendben tanult na-

gyobb élőlénycsoportok ( mikróba, növény,állat, gomba ) elhelyezése a 

törzsfán. Ok-okozati összefüggések felismerése az élőlények testfelépíté-

se, életműködése, életmódja között. Az életmód és a környezet kölcsönha-

tásainak ismerete. 

Az állatok különböző magatartásformáinak ismerete, ill. felismerése 

példákból. 

 

Tematikai egység 
Ökológia. 

Az élőlények környezete 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás Biomok, éghajlat, csapadék, talaj. Életközösségek. Indikátorok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A környezet fogalmának, időbeli és térbeli változásának megisme-

rése. Annak megértése, hogy az egyénnek felelőssége van a közösség 

fenntartásában és a normakövetésben. Annak felismerése, hogy kör-

nyezetünk is hatással van egészségünkre. Annak megértése, hogy ho-

gyan vezet(ett) az ember tevékenysége környezeti problémák kialaku-

lásához. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-

meretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Mi a környezet? Milyen 

módon hathat egymásra két 

Tűrőképességi görbék ér-

telmezése (minimum, maxi-

mum, optimum, szűk és tág tű-

rés), összefüggés felismerése 

Matematika: normál 

eloszlás, grafikonos ábrá-

zolás. 

Informatika: prezentá-
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populáció? Mi az összefüggés a 

testtömeg, a testhossz és a test-

felület között? Miért nem nő 

korlátlanul a populációk lét-

száma az idő függvényében? 

Ismeretek 

Egyed feletti szerveződési 

szintek. 

Élettelen környezeti ténye-

zők. Az élőlények alkalmazko-

dása az élettelen környezeti té-

nyezőkhöz; generalista, specia-

lista, indikátor fajok. 

Az élőlények tűrőképessége. 

A populációk szerkezete, 

jellemzői. 

A populációk változása (po-

pulációdinamika): szaporodó-

képesség, termékenység, korlá-

tolt és korlátlan növekedés. 

Az élő ökológiai tényezők – 

populációs kölcsönhatások. 

Környezetszennyezés, kör-

nyezetvédelem. 

az indikátor-szervezetekkel. 

Víz, talaj és levegő vizsgála-

ta. 

A testtömeg, a testfelület és 

az élőhely átlaghőmérséklete 

közötti összefüggések elemzé-

se. 

Esettanulmány alapján ösz-

szefüggések felismerése a kör-

nyezet és az élőlény tűrőképes-

sége között. Projektmunka a 

környezeti tényezők, az életfel-

tételek és az élőlények élet-

módja, elterjedése közötti ösz-

szefüggésről. 

Egyszerű ökológiai grafiko-

nok készítése. 

A populációk ökológiai (és 

genetikai) értelmezése. 

Az egyes élőlény-

populációk közti kölcsönhatá-

sok sokrétűségének példákkal 

történő igazolása.  

ciókészítés, internethasz-

nálat. 

Földrajz: korfa, demo-

gráfiai mutatók. 

Kémia: indikátor. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Populáció, környék, miliő, környezet, tűrőképesség, rövidnappalos 

és hosszúnappalos növény, indikátorfaj, Gauze-elv, szimbiózis, 

kompetíció, kommenzalizmus, antibiózis, parazitizmus, predáció. 

 

Tematikai egység Ökoszisztéma 
Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 
Tápláléklánc, termelők és fogyasztók, szénhidrogén- és kőszénkép-

ződés, lebontó szervezetek, foszfátüledék, populációs kölcsönhatások. 

A tematikai egység Az ökológiai egyensúly értelmezése. 
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nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyes globális problémák és a lokális cselekvések közötti kapcsolat 

fokozatos megértése és értelmezése. 

A lokális és globális megközelítési módok megismerése és össze-

kapcsolása, a környezettudatosság fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-

meretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Milyenek az ökoszisztéma 

energiaviszonyai? Mi hajtja az 

anyag körforgását az ökoszisz-

témában? Ökológiai alapon 

magyarázzuk meg, miért drá-

gább a hús, mint a liszt? 

Ismeretek 

Az ökoszisztéma fogalma, 

az életközösség ökoszisztéma-

ként való értelmezése. 

Anyagforgalom: termelők, 

fogyasztók és lebontók szerepe, 

táplálkozási lánc és hálózat 

különbsége. 

A szén, az oxigén, a víz és a 

nitrogén körforgása – az élőlé-

nyek szerepe e folyamatokban. 

Az anyagforgalom és az 

energiaáramlás összefüggése, 

mennyiségi viszonyai az élet-

közösségekben. 

Biológiai sokféleség a faj 

(faj/egyed diverzitás) és az 

ökoszisztéma szintjén (pl. élő-

helyek sokfélesége, a táplálék-

lánc szintjeinek száma). 

A biomassza, a produkció és 

egyedszám fogalmának össze-

hasonlító értelmezése. 

„Ökológiai produkció és 

energia piramis”értelmezése. 

Táplálékhálózatok értelme-

zése. Az életközösségek meny-

nyiségi jellemzőinek vázlatos 

ábrázolása. 

A biomassza és a produkció 

globális éghajlati tényezőktől 

való függésének értelmezése. 

A globális éghajlat-

változások lehetséges okainak 

és következményeinek elemzé-

se. 

Globális környezeti problé-

mák (fokozódó üvegházhatás, 

savas eső, „ózonlyuk”) követ-

kezményeinek megismerésén 

keresztül az emberi tevékeny-

ség hatásának vizsgálata. 

Helyi problémák elemzése: 

a vizes élőhelyek lecsapolásá-

nak következményei, a tarvá-

gás és az erdészeti mélyszántás 

hátrányai, a rovarölő permete-

zőszerek hatása a táplálékháló-

zatra, a külszíni bányászat ha-

tása, zöldmezős beruházások, 

Kémia: műtrágyák, 

növényvédőszerek. 

Matematika: mérés. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: a Kárpát-medence 

történeti ökológiája (pl. 

fokos gazdálkodás, lecsa-

polás, vízrendezés, szike-

sek, erdőirtás és -telepítés, 

bányászat, nagyüzemi 

gazdálkodás). 
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fényszennyezés, stb. 

Kulcsfogalmak fo-

galmak 

Tápláléklánc, termelő (producens), fogyasztó (konzumens), lebontó 

(reducens), csúcsragadozó, táplálékhálózat, biogeokémiai ciklus, bio-

lógiai produkció, biomassza. 

 

Tematikai egység Életközösségek 
Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Életközösségek. Biomok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mintázat és szintezettség kialakulásának és az életközösségek 

időbeli változásának értelmezése. Magyarország gazdag élővilágának, 

természeti csodáinak tudatosítása (nagyvadak, madárvilág, ritka növé-

nyek, Gemenci erdő, Őrség, Kis-Balaton, Hortobágy, Tiszahát, Tisza-

tó). 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-

meretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Miért és hogyan változtak a 

Kárpát-medence jellegzetes 

életközösségei a magyarság 

1000 éves történelme során? 

Milyen fás és fátlan társulások 

jellemzőek Magyarországon? 

Milyen ezeknek a növény- és 

állatvilága? 

Hol találunk természeteshez 

közeli társulásokat? Milyen kö-

vetkezményekkel jár az emberi 

tevékenység? 

Mi jellemzi a közvetlen kör-

nyezetem élővilágát? Mit véd-

A társulások életében bekö-

vetkező változások természetes 

és ember által befolyásolt fo-

lyamatának értelmezése. 

Egy tó feltöltődésének fo-

lyamatán keresztül az életkö-

zösségek előrehaladó változása-

inak bemutatása. 

A Kárpát-medence egykori 

és mai élővilágának összeha-

sonlítása. 

Terepen vagy épített kör-

nyezetben végzett ökológiai 

vizsgálat során az életközössé-

gek állapotának leírására szol-

gáló adatok gyűjtése, rögzítése, 

Földrajz: hazánk nagy 

tájai, talajtípusok. 

Fizika: hossz-, terület- 

felszín-, térfogatszámítás; 

mértékegységek, átváltá-

sok; nagyságrendek; 

halmazok használata, 

osztályokba sorolás, ren-

dezés. 

Kémia: műtrágyák, 

eutrofizáció.  
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jünk? 

Ismeretek: 

A társulatok szintezettsége 

és mintázata, kialakulásának 

okai. 

A legfontosabb hazai 

klímazonális és intrazonális fás 

társulások (tatárjuharos-

lösztölgyes, cseres-tölgyes, 

gyertyános-tölgyes, bükkös; li-

geterdők, karsztbokorerdő). 

A legfontosabb hazai fátlan 

társulások (sziklagyepek, szikes 

puszták, gyomtársulások). 

A homoki és a sziklai szuk-

cesszió folyamata. 

Magyarország nemzeti park-

jai. 

Néhány jellemző hazai tár-

sulás (táj, életközösség) és álla-

potuk. 

A Kárpát-medence termé-

szeti képének, tájainak néhány 

fontos átalakulása az emberi 

gazdálkodás következtében. 

Tartósan fenntartható gazdál-

kodás és pusztító beavatkozá-

sok hazai példái. 

A természetvédelem hazai 

lehetőségei, a biodiverzitás 

fenntartásának módjai. Az em-

beri tevékenység életközössé-

gekre gyakorolt hatása, a veszé-

lyeztetettség formái és a véde-

lem lehetőségei. 

a fajismeret bővítése. 

Egy helyi környezeti prob-

léma felismerése és tanulmá-

nyozása: okok feltárása, meg-

oldási lehetőségek keresése. 

A lokális és globális megkö-

zelítési módok alkalmazása egy 

hazai ökológiai rendszer tanul-

mányozása során. 

Projektmunka. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Biotóp,társulás, mintázat, szintezettség, diverzitás, aszpektus, szuk-

cesszió, pionír társulás,zárótársulás, degradáció, klímazonális társulás, 
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intrazonális társulás, invazív faj. 

 

Tematikai egység 
Sejtbiológia: a sejtek kémiai felépítése, elekt-

ronmikroszkópos szerkezete és anyagcseréje 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Ozmózis. 

Az állati és növényi a sejt fénymikroszkópos szerkezete. 

Tantárgyi fejlesz-

tési célok 

A szerves kémiában tanultak alkalmazása és kiterjesztése a mo-

lekulák biológiai szerepére. 

A molekulák szerkezete, kölcsönhatásaik és a biológiai funkció-

ik közötti kapcsolat megértése. 

A pro- és eukarióta sejt összehasonlítása. 

A növényi, és az állati sejt szerkezete közötti különbségek meg-

értése. 

Annak belátása, hogy az élő rendszer egy kémiai folyamatok so-

rát felhasználó „gép”, melynek „motorja” és „hajtóanyaga” is 

ugyanazon molekulákból épül fel. 

Szent-Györgyi Albert munkásságának megismerése által a nem-

zettudat erősítése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-

meretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Miért mondható el, hogy az 

élet és a víz elválaszthatatlan? 

Miért nem pusztulnak el a 

halak a befagyott Balatonban? 

Milyen változások történnek 

a zselatin tartalmú puding főzé-

sekor? 

Mi tartalmaz több koleszte-

A szerkezet és a biológiai 

funkció kapcsolatának bemuta-

tása az élő szervezet szerves 

molekuláinak példáján. 

A sejtalkotók felismerése 

vázlatrajzon és elektronmikro-

szkópos képen. 

A sejtről és a sejtalkotókról 

készült mikroszkópos képek, 

modellek keresése a neten, a 

képek szerkesztése és bemuta-

Kémia: fémek, 

nemfémek, kötéstípu-

sok, szervetlen és 

szerves anyagok, olda-

tok, kolloid rendsze-

rek, delokalizált elekt-

ronrendszer, konden-

záció, hidrolízis, , zsí-

rok és olajok, szénhid-

rátok, fehérjék és nuk-

leinsavak. 
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rint: egységnyi vaj, disznózsír 

vagy margarin? 

Milyen változáson mennek 

át a tej fehérjéi forraláskor és a 

tej megalvadásakor? 

Miért nem helyes a fontos – 

kevésbé fontos megjelölés 

használata az élő szervezetben 

előforduló elemeknél? 

Mennyivel mutat összetet-

tebb szerkezetet az elektron-

mikroszkópos kép a fénymik-

roszkóposénál? 

A szilikózis nevű tüdőbeteg-

ség kialakulásában milyen sze-

repük van a sejtek „utcaseprői-

nek”, a lizoszómáknak? 

Az erjedés az energianyerés 

szempontjából kevésbé haté-

kony folyamat, mint a biológiai 

oxidáció. Miért él vele mégis 

az emberi szervezet? 

Miért érzed édesnek a ke-

nyeret, ha sokáig rágod? 

Melyek a fotoszintézis és a 

biológiai oxidáció közös jel-

lemzői? 

Ismeretek 

Az élő szervezetben előfor-

duló legfontosabb biogén ele-

mek, szervetlen és szerves mo-

lekulák 

( a lipidek , a szénhidrátok, a 

fehérjék, és a nukleinsavak ) . 

A sejt szerkezete és alkotói, 

az egyes sejtalkotók szerepe a 

sejt életében. 

tása digitális előadásokon. 

A felépítő és lebontó folya-

matok összehasonlítása (kiin-

dulási anyagok, végtermékek, a 

kémiai reakció típusa, energia-

viszonyok). 

 

oxidáció, redukció, 

standardpotenciál, ak-

tiválási energia, kata-

lizátor. 

Fizika: hőmozgás, 

hidrosztatikai nyomás. 

fénymikroszkóp és 

elektronmikroszkóp 

hullámhossz, színek és 

energia. 

Informatika: táblá-

zat készítése, képszer-

kesztés. 

Vizuális kultúra: 

térbeli szerkezetek, 

hossz- és keresztmet-

szeti ábrák. 
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Anyagszállítás a membrá-

non keresztül. 

A sejtosztódás típusai és fo-

lyamatai, programozott és nem 

programozott sejthalál. 

A sejtek osztódó képessége, 

őssejt kutatás. 

Az anyagcsere sajátosságai 

és típusai energiaforrás és szén-

forrás alapján. 

Az enzimek felépítése és 

működése. 

A szénhidrátok lebontása a 

sejtben. 

A szénhidrátok felépítő fo-

lyamata, a fotoszintézis. 

Szent-Györgyi Albert mun-

kássága.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Biogén elem, kolloid rendszer, lipid, mono-, di- és poliszaharid, 

aminosav, peptidkötés, egyszerű fehérje, összetett fehérje, ATP, 

NAD+, NADP+, koenzim-A, DNS, RNS. 

Citoplazma, sejtváz, membrán, endoplazmatikus hálózat, riboszó-

ma, Golgi-készülék, lizoszóma, mitokondrium, színtest, sejtmag, kro-

moszóma, , mitózis, meiózis. 

Enzim, glikolízis, citrát-kör, terminális oxidáció, erjedés, biológiai 

oxidáció, fotoszintézis, fotolízis, elektronszállító rendszer. 

 

Tematikai egység Genetika: az öröklődés molekuláris alapjai 
Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás A sejtek felépítése és működése. 

Tantárgyi fejlesz-

tési célok 

A molekuláris genetika alapjaival, szemléletmódjával kapcsola-

tos ismeretek alapján a molekuláris genetika eredményeinek, al-

kalmazása szerepének megértése a társadalmi, gazdasági és kör-
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nyezeti folyamatok, jelenségek formálódásában. 

A molekuláris genetika hatásának belátása az élelmiszer- és 

gyógyszeriparra, a mezőgazdaságra és az emberre. 

A bioetika, a biotechnológia, a géntechnológia szerepének és je-

lentőségének belátása. 

A gén és a környezet, az emberi tevékenység, a hajlam és a koc-

kázati tényezők kölcsönhatásának („sors vagy valószínűség”) meg-

értése. 

Az emberi civilizáció fejlődésével létrejött önpusztítás veszélyé-

nek felismerése. 

Megalapozott szakmai ismereteken alapuló véleményalkotás és 

vitakészség fejlesztése. 

Annak megértése, hogyan vezetett az emberiség tevékenysége 

környezeti problémák kialakulásához; melyek az ezzel kapcsolatos 

kockázatok, az egyén felelősségének felismerése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-

meretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Mit jelent a „félig megma-

radó” lemintázódás a DNS 

megkettőződésében? 

Miért bonyolult a DNS in-

formációtartalmának a megfej-

tése? 

Hogyan reagál egy működő 

lac-operon arra, hogy a tápta-

lajból elfogy a tejcukor? 

Melyek a legismertebb gén-

átviteli eljárások? 

Miért használható a bűnül-

dözésben a DNS-chip? 

Hogyan „készült” a Dolly 

A DNS örökítő szerepének 

értelmezése. 

A kodonszótár használata a 

pontmutációk következménye-

inek levezetéséhez. 

Érvelés a géntechnológia al-

kalmazása mellett és ellen. 

A hétköznapi életben is el-

terjedten használt fogalmak 

(GMO, klón, gén stb.) jelenté-

sének ismerete, szakszerű 

használata. 

A biotechnológia gyakorlati 

alkalmazási lehetőségeinek 

bemutatása példákon keresztül. 

A molekuláris genetika kor-

látainak és az ezzel kapcsolatos 

Kémia: nukleinsa-

vak, fehérjék. 

Informatika: az in-

formációtárolás és -

előhívás módjai. 

Etika: a tudomá-

nyos eredmények al-

kalmazásával kapcso-

latos kérdések. 
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nevű bárány? 

Mit jelent a génterápia? 

Gondold végig, milyen mu-

tagén források találhatók a la-

kásotokban? 

Ismeretek 

A DNS örökítőanyag-

szerepe. 

RNS-szintézis és -érés. 

A genetikai kód és tulajdon-

ságai. 

A fehérjeszintézis folyamata 

A génműködés szabályozá-

sának alapjai 

A mutáció és típusai, vala-

mint következményei (Down-

kór, Klinefelter- és a Turner-

szindróma, rák). 

A genetikai információ táro-

lása, megváltozása, kifejeződé-

se, átadása, mesterséges meg-

változtatása. 

Nukleotid szekvencia leol-

vasása. 

Plazmidok és az antibioti-

kum-rezisztencia, transzgeni-

kus élőlény. 

DNS-chip, 

reproduktív klónozás 

(Dolly), 

GMO-növények és állatok, 

mitokondriális DNS. 

Humángenom-programok, 

génterápia. 

A környezet és az 

etikai megfontolásoknak a be-

mutatása. 
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epigenetikai hatások. 

Mutagén hatások. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szemikonzervatív megkettőződés, triplet, a genetikai kód, kodon, 

antikodon genom, genomika, gén, allél, lac-operon, mobilis genetikai 

elem, mutáció, mutagén, rekombináns DNS-technológia, restrikciós 

enzim, transzgenikus élőlény, GMO-élőlény, genomprogram. 

 

Tematikai egység Genetika: az öröklődés 
Órakeret 4 

óra 

Előzetes tudás Az öröklődés molekuláris alapjai. Sejtbiológia. 

Tantárgyi fejlesz-

tési célok 

A mendeli genetika szemléletmódja és kibontakozása fő lépéseinek 

(tudománytörténeti vonatkozások is) megismerése. 

Az ember megismerése és egészségének fejlesztése az emberi örök-

lődés példáin. 

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése genetikai feladatok 

megoldásával. 

A genetikai tanácsadás gyakorlati hasznának belátása. 

Analizáló- és szintetizáló képesség fejlesztése, a matematika esz-

közrendszerének használata a biológiában. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-

meretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Hogyan érvényesülnek a 

Mendel-szabályok az AB0 és 

RH vércsoport öröklődésében? 

Miért nevezzük a nemhez 

kapcsolt gének öröklődését 

„cikk-cakk” öröklődésnek? 

Miért tiltott a világ legtöbb 

Az öröklődés folyamatainak 

leírása és magyarázata, az ösz-

szefüggések felismerése. 

A genetikai tanácsadás sze-

repének belátása az utódválla-

lásban. 

Családfaelemzés. 

A környezeti hatásoknak az 

öröklődésben betöltött szerepé-

Kémia: nukleinsavak, 

fehérjék. 

Matematika: a való-

színűség-számítás és a 

statisztika alapjai. 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári isme-

retek: A vérzékenység 

öröklődése az európai ki-
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országában a vérrokonok há-

zassága? 

Mi a valószínűsége a fiú, ill. 

a lány utódok születésének? 

Hogyan örökölhette egy fér-

fi a vörös-zöld színtévesztés 

betegségét, ha szülei egészsé-

gesek voltak? 

Miért kell a hibrid kukorica 

vetőmagját évente újra előállí-

tani? 

Miért gyakoribbak az örök-

lődő betegségek zárt közössé-

gekben? 

Ismeretek 

Domináns-recesszív, inter-

medier és kodomináns öröklő-

dés. 

A három Mendel-törvény. 

Egygénes, kétgénes és 

poligénes öröklődés. 

Génkölcsönhatások, random 

keresztezés, letális hatások. 

A nemi kromoszómához kö-

tött öröklődés. 

A humángenetika vizsgálati 

módszerei (családfaelemzés, 

ikerkutatás ). 

A Drosophila (ecetmuslica) 

mint a genetika modellszerve-

zete. 

A mennyiségi jellegek örök-

lődése. 

Környezeti hatások, örököl-

hetőség, hajlamosító gének, kü-

szöbmodell, heterózishatás (pl. 

nek magyarázata. 

Mendel és Morgan kutatási 

módszerének és eredményeinek 

értelmezése. 

A mendeli következtetések 

korlátainak értelmezése. 

Genetikai feladatok megol-

dása. 

Családfa alapján következte-

tés egy jelleg 

öröklődésmenetére. 

rályi családokban. 

Rokonházasság a fára-

ók dinasztiáiban. 

A kommunista diktatú-

ra ideológiai alapú tudo-

mányirányítása (Micsu-

rin). 



Tantervek 2013. szeptember 1. után 302. oldal 

 302 / 627 

hibridkukorica, brojlercsirke), 

anyai öröklődés. 

Genetikai eredetű betegsé-

gek (albinizmus, színtévesztés, 

vérzékenység, sarlósejtes vér-

szegénység, Down-kór, csípő-

ficam, magas vérnyomás, stb.). 

A genetikai tanácsadás alap-

elvei. Családfaanalízis. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Genotípus, fenotípus, homozigóta, heterozigóta, ivari és testi kro-

moszóma, hemizigóta, minőségi jelleg, mennyiségi jelleg, 

gamétatisztaság elve, tesztelő keresztezés, reciprok keresztezés. 

 

Tematikai egység 
Az emberi szervezet szabályozó működése. 

Jelátvitel testfolyadék révén 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 
Az életfolyamatok szabályozása és egészségvédelme, sejtbioló-

gia: fehérjék, szteroidok. 

Tantárgyi fejlesz-

tési célok 

A belső elválasztású mirigyek szerepének megértése a 

homeosztázis, a belső környezet dinamikus állandóságának kialakí-

tásában. 

Hálózatok bemutatása a hormonális szabályozás rendszerében. 

Testképzavarok, az izomfejlődést elősegítő doppinghatású 

anyagok káros hatásainak hangsúlyozása. 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Fejlesztési követelmé-

nyek 

Kapcsolódási pon-

tok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Mi a különbség a belső- és a 

külső elválasztású mirigyek kö-

zött? 

A hormonok kémiai össze-

tétele és hatásmechanizmusa 

közötti kapcsolat megértése. 

Annak elemzése, hogyan 

befolyásolják a belső elvá-

lasztású mirigyek hormonjai a 

Kémia: szerves 

kémia, alkálifémek és 

alkáliföldfémek. 

Informatika: a sza-

bályozás alapjai 
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Miért van szükség a szerve-

zetben a sejtek kommunikációjá-

ra? 

Milyen kapcsolat van az idegi 

és a hormonális szabályozás kö-

zött? 

Miért nagyobb a pajzsmiri-

gyünk télen, mint nyáron? 

Miért nő meg egyes fogságban 

tartott emlősök mellékveséje? 

Milyen veszélyekkel jár a 

hormontartalmú doppingszerek 

alkalmazása? 

Mely betegségek vezethetők 

vissza a hormonrendszer zavará-

ra? 

Ismeretek 

A belső elválasztású mirigyek 

hormonjai és azok hatásai. A 

szövetekben termelődő hormo-

nok és hatásuk. 

A hormonok hatásmechaniz-

musa. 

A vércukorszint hormonális 

szabályozása. 

A hormontartalmú dopping-

szerek hatásai és veszélyei. A 

hormonrendszer betegséget jelző 

kórképek felismerése és kezelé-

sük megismertetése. Cukorbeteg-

ség és a pajzsmirigy rendellenes-

ségek A hormonok hatása a vi-

selkedésre. 

Az anabolikus szteroidok ve-

szélyei. 

Az egészséget befolyásoló ri-

zikófaktorok. 

homeosztázist. 

A vezéreltség és a szabá-

lyozottság, a negatív és a po-

zitív visszacsatolás általános 

mechanizmusának a megérté-

se. 

 

Testnevelés és 

sport: a teljesítmény-

fokozó szerek veszé-

lyei 
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Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Neuroendokrin rendszer, vezérlés, szabályozás, negatív visszacsa-

tolás, hírvivő, receptor, célsejt, az agyalapi mirigy a pajzsmirigy a 

mellékpajzsmirigy, a hasnyálmirigy , a mellékvese az ivarmirigyek és 

ezek hormonjai.  

 

Tematikai egység 

Az emberi szervezet szabályozó működése. 

Jelátvitel szinapszisok révén , az idegrendszer 

felépítése és működése 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 
Az életfolyamatok szabályozása és egészségvédelme. A sejt fel-

építése és működése. 

Tantárgyi fejlesz-

tési célok 

Az idegi kapcsolatok térbeli és időbeli hálózatként való értelme-

zése. 

A tudatos cselekvés és az érzelmek biológiájának megismerése. 

Az idegrendszer működéséhez kapcsolódó leggyakoribb beteg-

ségek, a kialakulásukban leggyakoribb kockázati tényezők megis-

merése és gyógyításuk lehetséges módjai. 

A nemkívánatos médiatartalmak elhárítására megfelelő kommu-

nikációs stratégiák fejlesztése. 

A narkotikumhasználat kockázatainak megismerése és tudatos 

kerülése. 

Nemzeti öntudat fejlesztése Szentágothai János, Somogyi Péter, 

Freund Tamás, Hámori József és Buzsáki György munkásságának 

megismerése által. 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-

meretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Hogyan fogják fel, és ho-

gyan továbbítják az idegsejtek 

A nyugalmi, az akciós és a 

posztszinaptikus potenciálok 

kialakulásának magyarázata. 

Annak megértetése, hogy az 

idegsejten belül a jelterjedés 

Kémia: elektroké-

miai alapismeretek, 

Daniell-elem, elekt-

ródpotenciál. 

Fizika: az áramve-
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a külvilág jeleit? 

Hogyan okoz bénulást és ha-

lált a nyílbéka mérge? 

Mi a gerincvelő és az agy 

szerepe az idegi szabályozás-

ban? 

Melyek az agykéreg legfon-

tosabb szerkezeti és működési 

jellemzői? 

Milyen közös, és egyedi jel-

lemzői vannak érzékszerveink-

nek? 

Miért egészségtelen evés 

közben olvasással lekötni a fi-

gyelmünket? 

Hogyan érik el a borkósto-

lók, hogy az egymás után vizs-

gált borok zamatát azonos 

eséllyel tudják minősíteni? 

Milyen közegek vesznek 

részt a hang terjedésében és ér-

zékelésében? Miért nem látunk 

színeket gyenge fényben? 

Hol érte az agyvérzés azt a 

beteget, aki nem tudja mozgatni 

a bal karját? 

Mit jelent a bal féleteke do-

minanciája? 

Mit tehetünk az idegrend-

szerünket érintő rendellenessé-

gek megelőzése érdekében? 

Hogyan alkalmazkodik 

szervezetünk a testi- és lelki 

terheléshez? 

Ismeretek 

Az idegsejt felépítése és 

működése (nyugalmi potenciál, 

elektromos, az idegsejtek kö-

zött pedig döntően kémiai jel-

legű. 

Az idegrendszer felépítése 

és működése közötti összefüg-

gés elemzése. 

Az agykéreg működésének 

és az alvás biológiai szerepének 

értelmezése. 

A civilizációs életmód és az 

idegrendszeri betegségek kap-

csolatának felismertetése. 

zetés feltételei.optika, 

lencsék fénytörés, 

képalkotás, hullámtan, 

hangtan. 

Magyar nyelv és 

irodalom: hangtan, 

Karinthy Frigyes: Uta-

zás a koponyám körül. 

Informatika: a sza-

bályozás alapjai, jelát-

vitel. 

Vizuális kultúra: 

térbeli szerkezetek 

metszetei. 
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akciós potenciál). Ingerületve-

zetés csupasz és velőshüvelyes 

axonon. 

A szinaptikus jelátvitel me-

chanizmusa és típusai (serken-

tő, gátló). 

A szinapszisok összegződé-

se és időzítése, a visszaterjedő 

akciós potenciál és szabályozó 

szerepe. Függőségek: narkoti-

kumok, ópiátok, stimulánsok. 

A gerincvelő felépítése és 

működése. 

A reflexív felépítése (izom- 

és bőr eredetű, szomatikus és 

vegetatív reflexek). 

Az agy felépítése, működése 

és vérellátása. 

Az érzékszervek felépítése 

és működése, hibáik és a korri-

gálás lehetőségei. 

Az idegrendszer érző műkö-

dése (idegek, pályák, közpon-

tok). Az idegrendszer mozgató 

működése (központok, 

extrapiramidális és piramis-

pályarendszer, gerincvelő, vég-

rehajtó szervek). 

A vegetatív idegrendszer 

(Cannon-féle vészreakció, 

stressz). 

Az idegrendszer betegségei 

(Parkinson-kór, Alzheimer-kór, 

depresszió). 

Selye János és Békésy 

György munkássága. 
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Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Inger, ingerküszöb, neuron, dendrit, axon, axondomb, velőshüvely, 

glia, nyugalmi potenciál, akciós potenciál, Na+/K+ pumpa, depolarizá-

ció, repolarizáció, refrakter szakasz, szinapszis. 

Reflexív, mag, dúc, pálya, ideg, idegrost, szomatikus, vegetatív, ge-

rincvelői reflex, agytörzs, agytörzsi hálózatos állomány, köztiagy, kis-

agy, nagyagy, agykérgi sejtoszlop, limbikus rendszer, érzékszerv, re-

ceptor, extrapiramidális és piramis-pályarendszer, szimpatikus, para-

szimpatikus hatás. 

 

Tematikai egység 

Az ember önfenntartó működése és ennek szabá-

lyozása. 

Kültakaró és mozgás 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 
Az ember kültakarója, mozgása és egészségvédelme. 

Szövettani alapismeretek. A sejt felépítése és működése. 

Tantárgyi fejlesz-

tési célok 

A korosztályos személyi higiénia problémáinak és kezelésük le-

hetséges módjainak megismerése. 

A reális és az idealizált énkép közötti különbségek felismerésé-

nek és elfogadásának elősegítése. 

A természettudományos ismereteknek a hétköznapi élet prob-

lémáinak megoldásában való alkalmazása. 

Egészségügyi ismeretek bővítése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-

meretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Mi a jelentősége a bőrben 

levő verejték és faggyúmiri-

gyeknek? 

Milyen előnyökkel és mi-

lyen hátrányokkal járhat a na-

Az izomláz kialakulásának 

és megszűnésének értelmezése 

a sejtek és szervek anyagcseré-

jének összekapcsolásával. 

A láz lehetséges okainak 

magyarázata. 

A testépítés során alkalma-

zott táplálék kiegészítők káros 

Fizika: gravitáció, 

munkavégzés, forga-

tónyomaték. 

Kémia: Ca-

vegyületek. 

Testnevelés és 

sport: az edzettség 

növelése, a megfelelő 
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pozás? 

Hogyan alakulnak ki az em-

beri fajra jellemző bőrszín vál-

tozatok? 

Hogyan használhatók a bio-

lógiai ismeretek a helyes bőr-

ápolásban? 

Hogyan alakul ki és előzhe-

tő meg a csontritkulás? 

Mi az oka annak, hogy a láb 

nagyujja nem fordítható szem-

be a többivel? 

Milyen összefüggés van a 

csigolyák felépítése és sokrétű 

funkciója között? 

Milyen anyagok és folyama-

tok szolgáltatják az izom mű-

ködéséhez szükséges energiát? 

Hogyan előzhetők meg a 

mozgásszervi betegségek? 

Ismeretek 

Az emberi bőr felépítése, 

biológiai szerepe és működése. 

A bőr rétegei, szöveti szer-

kezete, mirigyei (emlő is), a 

benne található receptorok. A 

neuroendokrin hőszabályozás. 

A bőr betegségei. 

A mozgás szervrendszer fel-

építése és működése: 

 a csont- és izomrendszer 

anatómiai felépítése, szöve-

ti szerkezete, kémiai össze-

tétele, 

 a mozgás idegi szabályozá-

sa. 

Az izomműködés molekulá-

hatásainak elemzése. 

A női és férfi váz- és izom-

rendszer összehasonlítása. 

A vázizmok reflexes és aka-

ratlagos szabályozásának ösz-

szehasonlítása. 

A médiában megjelenő áltu-

dományos és kereskedelmi célú 

közlemények, hírek kritikai 

elemzése. 

Az elsősegély- nyújtás gya-

korlása. 

testalkat kialakítása. 
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ris mechanizmusa 

A mozgásszegény és a spor-

tos életmód következményei, a 

váz- és izomrendszer betegsé-

gei. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hipotermia, ergoszterin, csonthártya, csöves csont, lapos csont, ízü-

let, miofibrillum, izompólya, izomnyaláb, rángás, tartós izom-

összehúzódás, izomtónus, miozin, aktin, ionpumpa, fehér izom, 

vörösizom, kreatin-foszfát, mioglobin, Cori-kör. 

 

Tematikai egység 

Az ember önfenntartó működése és ennek szabá-

lyozása. 

Az ember táplálkozása, légzése és kiválasztása, a 

vér és vérkeringés 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Az anyagcsere főbb folyamatai és egészségvédelme, szövettani 

ismeretek 

Tantárgyi fejlesz-

tési célok 

A szervrendszerek összehangolt működésének megértése a sejt, 

a szerv és a szervezet szintjén. 

A tematikai egységhez kapcsolódó civilizációs betegségek és 

kockázati tényezőik megismerése. 

Az egészséges életmód és a tudatos táplálkozás fontosságának 

felismerése, az egészségkárosító szokások egyéni és társadalmi hát-

rányainak belátása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-

meretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Hogyan emésztődik meg a 

szalonnás tojásrántotta a szer-

vezetünkben? 

Mi a bélbaktériumok élettani 

A tápcsatorna reflexes fo-

lyamatainak és az éhségérzet 

kialakulásának magyarázata. 

A szervrendszerek egészsé-

ges állapotát jelző adatok elem-

zése. 

Fizika: nyomás, 

gáztörvények. 

Ének-zene: hang-

képzés. 

Kémia: kémiai 

számítások, pH, szer-
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működése? 

Hogyan függ össze a test-

súly megőrzése a helyes táplál-

kozással? 

Változik-e a be- és kilégzés 

az űrkabinban, ha a levegő ösz-

szetétele és nyomása megegye-

zik a tengerszinti légkörével? 

Miért alkalmas a kilélegzett 

levegő mesterséges lélegezte-

tésre? 

Milyen környezeti hatások 

és káros szokások veszélyezte-

tik légző szerv rendszerünk 

egészségét? 

Miért lehet a cukorbetegek 

vizeletében jelentős mennyisé-

gű cukor és leheletükben ace-

ton? 

Hogyan változik a vizelet 

mennyisége és összetétele, ha 

sok vizet iszunk, vagy erősen 

sós ételt fogyasztunk? 

Mi a vérdopping? 

Milyen káros következmé-

nyekkel jár a vér albumin tar-

talmának a csökkenése, és ez 

mikor fordulhat elő? 

Hogyan hat a vérnyomásra 

az erek összkeresztmetszetének 

szűkülése, ill. tágulása? 

Hogyan változik a keringési 

perctérfogat az edzetlen és a 

rendszeresen sportoló ember 

szervezetében? 

Hogyan módosulhat a légzés 

és a vérkeringés feleléskor? 

A szén-monoxid és szén-

dioxid okozta mérgezés tünete-

inek felismerése és a tennivalók 

ismerete. 

Érvek gyűjtése a szűrővizs-

gálatok fontosságáról. 

A szervrendszerekhez kap-

csolódó civilizációs betegségek 

kockázati tényezőinek elemzé-

se. 

Pulzus és vérnyomás mérés. 

. 

ves kémia, sav-bázis 

reakciók, szerves ké-

mia: makromolekulák 

hidrolízise, karbamid. 

Vizuális kultúra: 

metszetek. 
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Melyek a leggyakoribb szív- 

és érrendszeri betegségek, és 

ezek hogyan előzhetők meg? 

Ismeretek 

A táplálkozás, a légzés, a ki-

választás és a vérkeringés 

szervrendszerének felépítése, 

működése, különös tekintettel 

az anyagcserében és a 

homeosztázis kialakításában 

betöltött szerepükre. 

A táplálkozás, a légzés, a 

vérkeringés és a kiválasztás 

szabályozása. 

A szív ingerületkeltő és ve-

zető rendszere. 

A vér fizikai, kémiai és bio-

lógiai jellemzői, és szerepe az 

élő szervezet belső egyensúlyá-

nak kialakításában. 

A véralvadás folyamata. 

A táplálkozáshoz, a kivá-

lasztáshoz, a légzéshez és a 

vérkeringéshez kapcsolódó ci-

vilizációs betegségek. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Alapanyagcsere, perisztaltikus mozgás, emésztőmirigyek, emész-

tőnedvek, emésztőenzimek, minőségi és mennyiségi éhezés, sejtlég-

zés, belső gázcsere, külső gázcsere, légcsere, léghólyagok, hasi légzés, 

mellkasi légzés, vitálkapacitás, légzési perctérfogat, légmell, nefron, 

szűrés, visszaszívás, kiválasztás, szűrlet, vizelet, vérplazma, limfocita, 

granulocita, monocita, pulzustérfogat, keringési perctérfogat, nyugal-

mi perctérfogat. 

 

Tematikai egység 
Az ember önfenntartó működése és ennek szabá-

lyozása. 

Órakeret 

2 óra 
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Szaporodás, egyedfejlődés és növekedés 

Előzetes tudás 

Az ember szaporodása, egyedfejlődése és egészségvédelme. 

Sejtosztódás: mitózis, meiózis. 

Hormonrendszer. 

Tantárgyi fejlesz-

tési célok 

Az emberi szexualitás biológiai és társadalmi-etikai megismeré-

se. 

A felelősségteljes nemi magatartásra való törekvés kialakítása. 

A tudatos családtervezés, a várandós anya egészséges életmódja 

melletti érvek megismerése és elfogadtatása. 

Az alkalmazott technikák előnyei mellett azok korlátainak és 

kockázatainak a felismerése, ehhez kapcsolódóan a mérlegelésen 

alapuló véleményalkotás fejlesztése. 

Különböző szexuális kultúrájú társadalmi csoportok, közössé-

gek etikai elveinek megismerése, összevetése. 

Az egyén, a család és a társadalom felelősségének megértése az 

utódvállalásban. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-

meretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Miért van a férfiak kilövellt 

ondójában 300-400 millió 

spermium? 

Hogyan szabályozza a hor-

monrendszer a méh és a petefé-

szek ciklusos működését? 

Hogyan képződnek a hím-

ivarsejtek és a petesejtek? 

Hogyan mutatható ki a vize-

letből a korai terhesség? 

Miért veszélyes a művi ter-

A női nemi ciklus során a 

petefészekben, a méh nyálka-

hártyában, a testhőmérséklet-

ben és a hormonrendszerben 

végbemenő változások össze-

függéseinek magyarázata. 

A meddőséget korrigáló le-

hetséges orvosi beavatkozások 

megismerése és a kapcsolódó 

etikai problémák elemzése. 

Az anyai és a magzati vérke-

ringés kapcsolatának bemutatá-

sa, összefüggésének igazolása 

az egészséges életmóddal. 

Vizuális kultúra: a 

nőideál változása a 

festészetben és szob-

rászatban a civilizáció 

kezdeteitől napjainkig. 
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hesség-megszakítás? 

Hogyan történik a magzat 

táplálása? 

Ismeretek 

Az ember nemének megha-

tározásának különböző szintjei 

(kromoszomális, ivarszervi és 

pszichoszexuális nem). 

A férfi és női nemi szervek 

felépítése, működése, és a mű-

ködés szabályozása. 

A spermium és a petesejt 

érése. A meddőség okai. 

A hormonális fogamzásgát-

lás alapjai. 

A megtermékenyítés sejtbio-

lógiai alapjai. 

A terhesség és a szülés. 

Az ember egyedfejlődése, a 

méhen belüli és a posztembrio-

nális fejlődés fő szakaszai. 

A családtervezés lehetősé-

gei, a fogamzásgátlás egyes 

módszereinek előnyei és hátrá-

nyai. 

A szexuális úton terjedő be-

tegségek és elkerülésük módja-

inak megismertetése. 

A szexuális tartalmú adatha-

lászat lehetséges veszélyeinek 

elemzése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kromoszómális, ivarszervi és pszichoszexuális nem, erekció és 

ejakuláció, 

tesztoszteron, , ovuláció, sárgatest, ösztrogén, progeszte-

ron,menstruáció, megtermékenyítés, beágyazódás, lombikbébi, 

koriongonadotropinok, vetélés, abortusz, magzatburok, embriópajzs, 

embrió, méhlepény, köldökzsinór, akceleráció. 

 

Tematikai egység 
Immunológiai szabályozás. 

Az immunválasz alapjai 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás A sejt felépítése és működése, molekuláris genetikai ismeretek 

Tantárgyi fejlesz- Az immunválasz alapjainak, szemléletmódjának, az egészség-
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tési célok ügyre, a betegségek gyors felismerésére, a megelőzésére és a társa-

dalom higiéniai kultúrájára való hatásának a megismerése. 

A védőoltás és az egészségügyi politika kapcsolatának megérté-

se. 

Az immunrendszer és a gyógyszerhasználat (pl. antibiotikumok) 

kapcsolatának megértése. 

Szakmai ismereteken alapuló véleményalkotás és vitakészség 

fejlesztése. 

Annak felismerése, hogy az immunológia eredményeinek, al-

kalmazásának milyen szerepe van a társadalmi, gazdasági és kör-

nyezeti folyamatok, jelenségek formálódásában. 

Annak megértése, hogy hogyan vezetett az emberiség tevékeny-

sége környezeti problémák (pl. fertőzések, járványok, higiéniai 

problémák) kialakulásához, ezek kockázatának és az ezzel kapcso-

latos felelősségnek a belátása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-

meretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Miért duzzadnak meg fertő-

zések hatására a nyirokcso-

mók? 

Milyen kapcsolat van az 

immunrendszer sejtjei között? 

Miért kapnak védőoltásokat 

a távoli földrészekre utazók? 

Miért nincs RH-

összeférhetetlenség annál a há-

zaspárnál, ahol a feleség RH+? 

Miért alakulhat ki pollen al-

lergia? 

Hogyan győzi le szerveze-

tünk a vírus- és baktériumfertő-

zéseket? 

Az immunrendszer azon ké-

pességének bemutatása, amely 

nemcsak a „saját – nem saját”, 

hanem a „veszélyes – nem ve-

szélyes” között is különbséget 

tud tenni, 

A veleszületett és az egyedi 

élet során szerzett immunválasz 

kapcsolatának elemzése. 

Példák gyűjtése a higiénia, a 

gyógyszer- és táplálkozási al-

lergiák első tüneteiről. 

A fertőzések és az életmód 

szerepének magyarázata az 

immunválaszban. 

Az elmúlt időben jelentke-

zett influenzajárványok tapasz-

talatainak elemzése. 

Kémia: szénhidrátok, 

nukleinsavak, fehérjék. 

Informatika: informá-

ciótárolás és előhívás. 
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Hogyan védekezik szerveze-

tünk a daganatsejtek ellen? 

Ismeretek 

Az immunrendszer résztve-

vői, sejtes és oldékony kompo-

nensei, főbb feladatai. 

Veleszületett és az egyedi 

élet során szerzett immunvá-

lasz. 

A vércsoportok, vérátöm-

lesztés, 

szervátültetés. 

Az allergia, autoimmun be-

tegségek, a szerzett (pl. AIDS) 

és örökölt immunhiányok, va-

lamint a rák és a fertőzések el-

leni immunválasz főbb mecha-

nizmusai. 

A védőoltások szerepe a be-

tegségek megelőzésében. 

Védekezés a vírus- és bakté-

riumfertőzések és a daganatsej-

tek ellen. 

Egyéni és etnikai genetikai 

eltérések az immunválaszban. 

Biológiai (immun-)terápiák 

és perspektívájuk. 

A vérátömlesztés és a szerv-

átültetés során fellépő immun-

problémák elemzése. 

A hétköznapi nyelvhaszná-

latban elterjedt idegen szavak 

(pl. AIDS) helyes használata. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Immunrendszer-hálózat, antigén, antigénreceptor, T és B nyiroksej-

tek, falósejtek, nyúlványos sejtek, antitest, antigén felismerés, a vele-

született (természetes) immunválasz, szerzett immunválasz, immun-

memória, allergia, szerzett és örökölt immunhiány, autoimmunhiány, 

védőoltás. 

 

Tematikai egység Evolúció. Órakeret 
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Biológiai evolúció. 2 óra 

Előzetes tudás Állattan és növénytan, genetika, sejtbiológia 

Tantárgyi fejlesz-

tési célok 

A biológiai evolúciónak mint a világegyetem legbonyolultabb 

folyamategyüttesének az értelmezése. 

Az összetett rendszerek elemzése, a nehézségek felismerése. 

Tudománytörténeti folyamatok értelmezése. 

A természet egységére vonatkozó elképzelések formálása. 

A faj fogalma és a fajok rendszerezése nehézségeinek felismeré-

se. 

Az élő szervezetek felépítésében és működésében megfigyelhető 

közös sajátosságok összegzése. 

Az evolúciós gondolkodás alkalmazása a növény- és állatfajok 

földrajzi elterjedésével kapcsolatos következtetésekben. 

A biológiai evolúció időskálájának megismerése és értelmezése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-

meretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Melyek az ideális populáció 

jellemzői? 

Mi az oka annak, hogy az 

emberiség génállományában 

fokozódik a hibás allélek szá-

ma? 

Milyen evolúciós jelenség a 

Darwin-pintyek megjelenése és 

változataik kialakulása a 

Galapagos-szigeteken? 

Miben különbözik a termé-

szetes és a mesterséges szelek-

ció? 

A legfontosabb 

hungarikumok ismeretében 

példák gyűjtése a háziasításra 

és a mesterséges szelekcióra. 

A sarlósejtes vérszegénység 

és malária közötti összefüggés 

elemzése. 

Különböző kormeghatározá-

si módszerek összehasonlítása. 

A mikro- és makroevolúció 

összehasonlítása. 

Érvek gyűjtése az eukarióta 

sejt kialakulásának evolúciós 

jelentőségéről. 

Az evolúciós szemlélet for-

Földrajz: kozmoló-

gia, földtörténeti ko-

rok, állat- és növény-

földrajzi ismeretek. 

Fizika: az Univer-

zum kialakulása, csil-

lagfejlődés. 

Kémia: izotópok, 

radioaktivitás. 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: ősközösség. 

Vizuális kultúra: 

barlangrajzok. 

Etika: genetikával 
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Mi lehet az oka annak, hogy 

az észak-amerikai indiánok kö-

rében a B vércsoport nem for-

dul elő? 

Milyen kísérletekkel próbál-

ták a tudósok igazolni a szerves 

biomolekulák abiogén keletke-

zését? 

Milyen érvek szólnak az 

endoszimbionta-elmélet mel-

lett? 

Milyen jelentősége van a kb. 

50 m2 felületű belső membrán-

rendszer kialakulásának az 

eukarióta sejtekben? 

Milyen magyarországi em-

ber-leleteket ismerünk? 

Ismeretek 

Mikro- és makroevolúció 

fogalmának értelmezése. 

Az ideális populáció modell-

je. 

A Hardy–Weinberg-

egyensúly. 

A mutációk, a szelekció és a 

génáramlás szerepe a populáci-

ók genetikai átalakulásában. 

Darwin munkássága. Mes-

terséges szelekció, háziasítás, 

nemesítés (a legfontosabb kiin-

dulási fajok és hungarikumok 

ismerete), 

A földrajzi, ökológiai és ge-

netikai izoláció szerepe a popu-

lációk átalakulásában. 

A koevolúció, a kooperációs 

evolúció alapjai., 

málása. 

 

kapcsolatos kérdések. 
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A kémiai evolúció (Miller-

kísérlet). 

Az élet kialakulásának elmé-

letei. 

Prokariótából eukriótává vá-

lás. 

A bioszféra evolúciójának 

néhány feltételezett kulcslépé-

se. 

Az ember evolúciója. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Evolúció, biológiai evolúció, evolúciós egység, mikro- és 

makroevolúció, ideális populáció, reális populáció, szelekció, fitnesz, 

génáramlás, genetikai sodródás, alapító elv, háziasítás, nemesítés, 

speciáció, hibridizáció, izoláció, horizontális géntranszfer, relatív és 

abszolút kormeghatározás, „élő kövület”, lenyomat, kövület, 

koevolúció, kémiai evolúció, emberi rassz, atavizmus. 

 

Tematikai egység Rendszerbiológia és evolúció 
Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás Sejtbiológia, genetika, immunológia, ökológia. 

Tantárgyi fejlesz-

tési célok 

A környezet és az ember, az emberi közösség komplex kapcsolatá-

nak megértése. A rendszerelvű biológiai gondolkodás hatásának meg-

értése az emberi együttélésre, a környezet megóvására és az egészség-

ügyre. A modern biológia és a bioinformatika egyre szorosabb kapcso-

latának felismerése. 

A biológiai és környezettudományok rohamos fejlődése által felve-

tődő új kérdések, konfliktusok és lehetséges megoldások bemutatása, 

azok (bio)etikai, jogi és világnézeti vonatkozásaival. Az evolúció be-

mutatása mint a biológiai rendszerek változásainak alaptörvénye. A 

felvetődő ideológiai viták hátterének feltárása és feloldhatóságuk 

megvitatása. 

A megalapozott szakmai ismereteken alapuló véleményalkotás és 

vitakészség fejlesztése. 
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-

meretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Milyen gazdálkodási, gon-

dolkodási és életmódbeli for-

mák lehetnek az emberiség 

fennmaradásának feltételei? 

Melyek az élet biológiai jel-

legzetességei? 

Milyen általános és sajátos 

törvényszerűségek jellemzik az 

egyes biológiai rendszereket? 

Melyek azok a biológiában 

megismert új technikák, ame-

lyek elősegíthetik az emberiség 

fejlődését? 

Ismeretek 

A biológiai rendszerekben 

működő általános (hasonló és 

eltérő) törvényszerűségek. 

Az élet alapvető (biológiai) 

jellegzetességei. 

A bioszféra hierarchikus 

rendszerei. 

Bioinformatikai alapfogal-

mak. 

A biológiai hálózatok. 

A jövő kilátásai és új kihívá-

sai a biológia várható fejlődé-

sének tükrében. 

Az evolúcióelmélet és az 

evolúciós modell mai bizonyí-

tékai. 

Érvelés a bioetika fő kihívá-

sainak a joggal és a világnézet-

tel való kapcsolatáról. 

Az élő rendszerek minőségi 

és mennyiségi összefüggései-

nek elemzése a rendszerelvű 

biológiai gondolkodás alapján. 

Betegségtérképek keresése 

az interneten, értelmezésük. 

A nemzetközileg elfogadott 

bioetikai alapelvek és törvé-

nyek értékelése. 

Informatika: informá-

ciótárolás és előhívás, a 

biológiai jelenségek in-

formatikai megközelíté-

se. 

Etika: környezetetika. 
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A bioetika alapjai. 

Az ökológia és az evolúció-

biológia kapcsolata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Biológiai hálózat, betegségtérképek, bioetika, személyiségi jog, 

bioszociális háló, hálózatos evolúciós kép. 

Tematikai egység 

A biológia-tananyag szintézise biológiából 

érettségizők számára. 

A tananyag ismétlése az érettségi 

követelményrendszerében meghatározott tényanyag 

alapján 

Órakeret 10 

óra 

Előzetes tudás A 7–12. évfolyamos biológia-tananyag. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A biológia-tananyag átismétlése, rendszerezése. 

Komplex ismeretek és szemlélet kialakítása. 

A jelenségek közti logikai kapcsolatok felismerése. 

Biológiai megfigyelések és kísérletek önálló végrehajtása és 

értelmezése. Szakmai szövegek, ábrák, táblázatok, grafikonok 

értelmezése. Probléma-, feladat- és példamegoldás. Érvelés. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A biológia fogalmi rendsze-

rének ismerete és használata. 

Két vagy több önálló isme-

rethalmaz meghatározott szem-

pontok alapján történő leírása, 

az összevetés eredményének 

megfogalmazása. 

Tényekre alapozott érvelés 

egy választott álláspont mellett. 

Vizsgálatok végzése. 

Tantárgyon belüli és tantár-

gyak közötti ismeretek komplex 

alkalmazása. 
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Szóban és írásban a magyar 

nyelv helyes használata és a 

mondanivaló szabatos megfo-

galmazása. 

A tervezett szakmához, hiva-

táshoz szükséges középiskolai 

ismeretek és készségek reális 

felmérése és elsajátítása. 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanulók felismerik a molekulák és a sejtalkotó részek kooperativi-

tását, képesek a kémia, illetve a biológia tantárgyban tanult ismeretek 

összekapcsolására. Megértik az anyag-, az energia- és az információ-

forgalom összefüggéseit az élő rendszerekben. Összekapcsolják a mo-

lekuláris, a mendeli és a populációgenetika szemléletmódját. 

Rendszerben látják a hormonális, idegi és immunológiai szabályo-

zást, és képesek összekapcsolni a szervrendszerek működését, kémiai, 

fizikai, műszaki és sejtbiológiai ismeretekkel. Felismerik a biológiai, a 

technikai és a társadalmi szabályozás analógiáit. 

Az ember egészségi állapotára jellemző következtetéseket képesek 

levonni biológiai, fizikai és kémiai mérések adataiból. 

Tudatosul bennük, hogy az ember szexuális életében alapvetőek a 

biológiai folyamatok, de a szerelemre épülő tartós párkapcsolat, az 

utódok tudatos vállalása, felelősségteljes felnevelése biztosít csak em-

berhez méltó életet. 

Helyesen értelmezik az evolúciós modellt. A rendszerelvű gondol-

kodás alapján megértik az emberi és egyéb élő rendszerek minőségi és 

mennyiségi összefüggéseit. Felismerik a biológia és a társadalmi gon-

dolkodás közötti kapcsolatot. 

Egyéni vagy csoportos munkában képessé válnak kísérletek megva-

lósítására a tervezés, végrehajtás, dokumentálás logikája mentén, és 

nyitottá válnak az interdiszciplináris gondolkodásra. 

Ennek eredményeként sikeres érettségi vizsgát tesznek, megszerzik 

a felsőfokú tanuláshoz szükséges biztos alapokat. 

A saját életükben felismerik a biológiai eredetű problémákat, élet-

módjuk helyes megválasztásával, megbízható szakmai ismereteik alap-

ján felelős egyéni és társadalmi döntéseket képesek hozni. 
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EMELT SZINT 
A gimnáziumi képzésben az emelt szinten megvalósuló biológiatanítás célja, hogy az ál-

talános iskolában megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal 

megismertesse az élő természet működését, annak legfontosabb törvényszerűségeit, tudato-

sítsa az ember és környezetének és egészségének elválaszthatatlan kapcsolatát, valamint – a 

többi tantárggyal együtt – kialakítsa az új ismeretek önálló megszerzésének igényét.  

Az emelt óraszám és a pedagógusok jelentős szaktudományos ismeretei és speciális 

szakmai kompetenciái a reál „tagozaton” a többi képzési formánál jóval nagyobb teret biz-

tosítanak a tudományos munkamódszereket és gondolkodást fejlesztő gyakorlati vizsgálatok 

kivitelezésére. Ennek érdekében a tanulókat meg kell ismertetni a tervszerű megfigyeléssel és 

kísérletezéssel, az eredmények ábrázolásával, sokszínű leírásával, a sejtett összefüggések ma-

tematikai formába való öntésével, ellenőrzésének és cáfolatának módjával, a modellalkotás 

lényegével. Ehhez szükséges, hogy a tanulók érzékenyek legyenek környezetük, szervezetük 

változásaira, lássák sérülékenységét és az emberi felelőtlenség, egészségtelen életvitel követ-

kezményeit. Alakuljon ki bennük környezetük és egészségük védelmének igénye. A biológia 

és egészségtan tanításának célja, hogy a tanulók korszerű ismeretekkel és azok alkal-

mazásához szükséges készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek testi és lelki egészségük 

védelme érdekében. Feladata, hogy segítse a tanulót a veszélyes körülmények és anyagok fe-

lismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében, a káros függőségekhez vezető szokások kia-

lakulásának megelőzésében. 

A tanulók az élővilág rendkívüli változatosságát és a természeti törvényeket megis-

merve megérthetik, hogy az ember mint a természet része csak a törvények betartásával, a 

természettel egységben maradhat fenn. A fennmaradásához meg kell tanulnia a természeti 

erőforrások takarékos, felelősségteljes használatát, azok megújulási képességére való tekin-

tettel. Egy olyan viselkedésforma elsajátítása válik elengedhetetlenné, amely környezet- és ér-

tékvédő. 

A gimnáziumban az általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és 

felsőfokú tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás folyik. Fejlesztő célú képzési 

tartalmakkal, problémakezelési módokkal, hatékony tanítási–tanulási módszerekkel készíti fel 

a tanulókat arra, hogy a tudás – az állandó értékek mellett – mindig tartalmaz átalakuló, válto-

zó, bővülő elemeket is, így átfogó céljaival összhangban kialakítja a tanulókban az élethosszig 

tartó tanulás igényét és az erre való készséget, képességet. 

A tanulókkal meg kell ismertetni a tantárgy tanulási módszereit, hogy a számukra 

legcélravezetőbbet ki tudják választani. A megfigyelési szempontok, a megfigyelések 

rögzítési lehetőségeinek megadása, a logikai lépések mintája, a jegyzetelés és lényegkiemelés 

gyakoroltatása, a csoportmunka előnyeinek megtapasztaltatása, a folyamatos tanári 

visszajelzés, értékelés mind azt segítik elő, hogy a tanulók egyre önállóbban, saját 

adottságaiknak megfelelően sajátíthassák el a tananyagot, és alkalmazni is tudják az is-

mereteket. A biológia tanulásában fontosak a vizuális információk, és a motiváció érdekében 

sikerrel lehet alkalmazni korunk ismerethordozóit (DVD, internet). 
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A tantárgy a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott több fejlesztési terület – nevelési 

cél megvalósulásához is hozzájárul. Természetéből adódóan lehetőség nyílik az egyén és az őt 

körülvevő világ megismerésére, egymásra hatásuk és egymásra utaltságuk megértésére. Azál-

tal, hogy segíti olyan alapvető emberi készségek fejlesztését, mint az együttérzés, a segítőké-

szség, a tisztelet és a tisztesség, a türelem, a megértés, az elfogadás, hozzájárul a tanulók 

erkölcsi neveléséhez.  

A természettudományos kutatásban, a gyógyításban kimagasló magyar tudósok mun-

kásságának megismerésével erősíti a tanulók nemzettudatát, a közösséghez tartozás érzését, 

miközben az emberi civilizáció kiemelkedő eredményeinek megismerésével a nemzetközi 

együttműködés, összefogás jelentősége is tudatosulhat bennük. 

A környezethez való viszonyunk megismerése, az életközösségekben létező bonyolult 

hálózatok észlelése, az emberi szervezet és a benne zajló folyamatok egységes és mégis egyé-

nenként változó megismerése lehetővé teszi az önismeret fejlesztését, ami segíti a kulturált 

közösségi viselkedés kialakítását. 

Az élőlények kapcsolatrendszerének megismerése során világossá válik, hogy az em-

beri kapcsolatok hálózatának alapszövete a család.  

A tantárgy tanulása során alkalmazott sokszínű tevékenységek (kísérletek, megfigye-

lések, terepen történő vizsgálódások, a megfigyelések rajzos és digitális feldolgozása, értéke-

lése, felmérések készítése, az alapvető elsősegélynyújtás elsajátítása, gyakorlása, tudósok éle-

tének megismerése, kutatása) során a tanulók kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az 

érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják hivatásukat. 

A tanulói teljesítmények ellenőrzésének módszerei illeszkedjenek az ismeretszerzés és 

a képességfejlesztés sokszínű eljárásaihoz. A hagyományos értékelési eljárások (tanórai és a 

tanórán kívüli tevékenységek folyamatos figyelemmel kísérése, szóbeli feleltetés, elbeszélge-

tés és írásbeli ellenőrzés) mellett fontos pl. a gyakorlati feladatok megoldásának, az önálló 

kutatómunkának, a versenyeken és a pályázatokon való részvételnek az értékelése is. 

A 11. évfolyamon a biológiai és egészségtani műveltségtartalmak tanulmányozásával 

a tanulók mélyebben ismerik meg az élet sajátságait, az élő és élettelen természet szoros 

kapcsolatát, a különböző szerveződési szintű élőlények testfelépítése és életmódja közötti 

összefüggéseket, az élővilág egységét, fejlődését és rendszerszerű „működését”, az élőlények 

állandóságát és változékonyságát. Az évfolyamon az állatok, növények szervezete és 

működése, etológia, sejttan-biokémia és ökológia tudományágak kerülnek feldolgozásra. A 

feldolgozás során megismerkednek a tanulók – hon- és népismereti műveltségüket is bővítve 

– a kiemelkedő magyar tudósok, felfedezők, útleírók, a Kárpát-medence természeti és kultu-

rális értékeit bemutatók, pl.: dr. Varga Zoltán, Nagy Gy. György, Mészáros László stb. 

munkásságával. Az önálló tanulás képességének fejlesztését támogatja a könyvtári gyűjtő- és 

kutatómunka, az információk internetes keresése, a természetben tett kirándulások (terepgya-

korlatok) tapasztalatainak információforrásként való használata. A tanév végén egy próba-

érettségi feladatsor megírására is sor kerül. 
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11.  ÉVFOLYAM  

Éves óraszám: 72 óra 

Tematikai 

egység 

Bevezetés a biológiába. 

A biológia tárgya és módszerei 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás Fénymikroszkóp használata. Kísérletek tervezése, elemzése.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tudománytörténeti kutatásokra késztetés. A vizsgált természeti és 

technikai rendszerek állapotának leírására szolgáló szempontok és 

módszerek megismerése, használata. Az anyagok vizsgálatában leg-

gyakrabban használt állapotleírások, állapotjelzők alkalmazása, mérése, 

a mértékegységek szakszerű és következetes használata. Az élő 

szervezet mechanikai és kibernetikai szemléletű leírása. Az információs 

és kommunikációs rendszerek felépítésének megismerése, jelentőségük 

értékelése.  

A legfontosabb biológiai vizsgálati módszerek megismerése, alkal-

mazása - az iskola lehetőségeihez mérten. A mai kutatási eszközök 

használati területekhez rendelése, jelentőségük megértése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások  

Mivel foglalkozik a növénytan 

(botanika), az állattan (zoológia), 

az embertan (antropológia) 

tudománya? 

Ismeretek 

Tudományágak, 

társtudományok (pl. anatómia, 

élettan, lélektan, etológia, öko-

lógia, genetika, rendszertan, 

őslénytan; orvostudomány). 

A biológiai kutatás főbb mód-

szerei: a megfigyelés, leírás, 

összehasonlítás, kísérlet, mod-

ellkészítés, szimuláció és ezek 

Az ismert tudományágak és 

néhány biológiához tartozó 

társtudomány vizsgálati 

területeinek ismerete. 

A biológiai kutatási módszerek 

alkalmazása iskolai keretek 

között. 

A fénymikroszkóp használata. 

Az élővilággal kapcsolatos 

méret- és időskála elemzése. 

Természeti jelenségek, fol-

yamatok időbeli lefolyásának 

leírása függvényekkel; grafi-

konok elemzése, értelmezése. 

Fizika: fénytan, mé-

rtékegységek. 

Matematika: mé-

rtékegységek, 

számítások. 

Kémia: kísérletezés, 

kísérleti eszközök. 
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feldolgozására szolgáló ér-

telmezés, elemzés, kiértékelés.  

Az orvostudományban és a bi-

ológia más társtudományában ma 

is használatos vizsgálati 

eszközök, módszerek. 

A fénymikroszkóp szerkezete. 

Elektronmikroszkópi és 

különböző kromatográfiai vizsgá-

latok menete, jelentősége, alkal-

mazási területe. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Botanika, zoológia, antropológia, etológia, pszichológia, szisztemat-

ika, paleontológia in vivo, in vitro, röntgensugár, ultrahang, komput-

ertomográf (CT). 

 

Tematikai 

egység 

Az egyed szerveződési szintje. 

Nem sejtes rendszerek: vírusok, szubvirális rend-

szerek 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás Vírusok általános jellemzése, az általuk okozott emberi betegségek. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Analógiák felismerése, általánosítás és differenciálás, történetiség 

követése, halmazba sorolás, IKT-alkalmazás lehetőségei. A nemi élet-

tel, az élet kezdetével és végével, a kezelések elutasításával vagy válla-

lásával kapcsolatos személyes felelősség biológiai hátterének megis-

merése. A rendszeres egészségügyi és szűrővizsgálatoknak, valamint az 

önvizsgálatoknak a betegségek megelőzésben játszott szerepének felis-

merése. 

Az élő szervezetek működő rendszerként való értelmezése. 

Informatikai és a biológiai vírusok összehasonlítása. A vírusok élő és 

élettelen határán álló helyzetének felismerése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Ismeretek 

Az egyed szerveződési szint-

Önálló internetes vizsgálódás: 

a legfontosabb magyarországi 

Matematika: ge-

ometria, poliéderek, 
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jei: nem sejtes rendszerek, önálló 

sejtek, többsejtű rendszerek. 

Az élő rendszerek általános 

tulajdonságai: anyagcsere, home-

osztázis, ingerlékenység, mozgás, 

növekedés, szaporodás, 

öröklődés.  

A vírusok jellemzése, csopor-

tosítása a bakteriofágok és je-

lentőségük (nagy méretüknek, 

valamint a gazdasejt könnyű 

vizsgálhatóságának köszönhetően 

a legkönnyebben 

tanulmányozhatók. 

A növényeket, illetve az álla-

tokat fertőző legismertebb 

vírusok (a dohány mozaikbe-

tegségét, illetve a baromfipestist, 

a száj- és körömfájást és a 

veszettséget okozók). 

Az embereket fertőző vírusok. 

A vírusok és szubvirális kó-

rokozók (prion, viroid) felépítése, 

csoportosítása, sokszorozódási 

folyamata, hatásmechanizmusa. 

Fertőzés, higiénia (személyi és 

környezeti), járvány. 

Védőoltások, megelőzés. 

előfordulású ismertebb emberi 

vírusbetegségek neve, jellemző 

adatai.  

Alapvető járványtani fogalmak 

ismerete. A helyi és világjárvány 

fogalma, a megelőzés és elhárítás 

lehetőségei. 

A háziállatok és növények 

vírusbetegségeinek azonnali je-

lentése a közegészségügyi 

szerveknél. 

mennyiségi 

összehasonlítás, mé-

rtékegységek. 

Történelem, tár-

sadalmi és állampol-

gári ismeretek: a 

járványok történeti je-

lentősége. 

Magyar nyelv és 

irodalom: járványok 

irodalmi ábrázolása. 

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

Homeosztázis, helikális, kubikális, binális vírus, prion, viroid. Bakteri-

ofág. Sejtes és nem sejtes szerveződés. 
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Tematikai 

egység 

Önálló sejtek. 

Szerkezet és működés a prokarióták világában 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás A baktériumok általános jellemzése, a fénymikroszkóp használata. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A baktériumok környezeti jelentőségének felismerése. A baktérium-

sejt felépítése és működése közötti ok-okozati összefüggés felismerése. 

A földi élet kezdete és a földön kívüli lét tudományos felvetése, inter-

netes kutatás során a kritikai gondolkodás fejlesztése. 

Az energiatípusok (kémiai, nap, elektromos) egymásba alakítását je-

lentő folyamatok megismerése. Az energiával kapcsolatos mennyiségi 

szemlélet fejlesztése. A természeti körfolyamatok felismerése, meg-

figyelése, természeti jelenségek, folyamatok időbeli lefolyásának leírása 

függvényekkel. A rendszerek összetettségének, belső kapcsolatrend-

szerének felismerése. A fontosabb biogeokémiai körforgalmak (szén, 

oxigén, nitrogén) elemzése egy szabályozott rendszer részeként. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-

meretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Ismeretek  

Kitekintés az ősbaktériumokra, 

a 3,5 milliárd évvel ezelőtti 

megjelenésükre. 

A valódi baktériumsejt (mé-

rete, alakja, sejtfelépítése). 

Állandó és járulékos sejtalkotók. 

Aktív és passzív mozgásuk. 

Csoportosításuk anyagcseréjük és 

energiahasznosításuk szerint [au-

totróf, foto- és kemoszintetizáló 

(aerob és anaerob), heterotróf – 

paraziták, szimbionták, 

szaprofiták], szaporodásuk. 

Az emberi és állati szervezet-

ben élő szimbionták gyakorlati 

haszna. Az emberi szervezet 

parazita baktériumai, kóroko-

zásuk. Baktériumok által okozott 

betegségek. Védekezés, me-

A baktériumok 

anyagcseretípusok szerinti 

csoportosítása. A prokarióta sejt 

felépítésének mikroszkópos 

vizsgálata, megfigyelése. 

Kutatás az interneten (tanári 

irányítással, otthoni feladat): A 

prokarióták jelentősége: a földi 

anyagforgalomban betöltött 

szerepük, hasznosításuk az 

élelmiszeriparban, gyógyszeri-

parban, mezőgazdaságban. 

Tanulói vizsgálat: aludttej 

savójából tejsavbaktériumok ki-

mutatása, vizsgálatuk 

fénymikroszkóppal (vagy szé-

nabacilus, kékbaktériumok 

vizsgálata). 

Fizika: mértékegy-

ségek, energia, a 

fénymikroszkóp 

optikai rendszere. 

Kémia: oxidáció-

redukció, ionok, le-

vegő, szén-dioxid, 

oxigén, szerves, szer-

vetlen, 

fertőtlenítőszerek. 
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gelőzés. Ajánlott és kötelező 

védőoltások. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Prokariota, autotróf, heterotróf, bakteriospóra, antibiotikum, kozmo-

polita faj, plankton, coccus, bacillus, spirillum, vibrió, reprodukció. 

 

 

Tematikai 

egység 

Az alacsonyabb rendű eukarióták általános 

jellemzői 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás Egysejtű eukarióták néhány képviselőjének felismerése, jellemzése. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az eukarióta sejt kialakulásáról szóló elméletek, feltevések megis-

merése, összevetése 

A körülhatárolt sejtmag és a belső membránok megjelenése je-

lentőségének megértése. 

Szerkezet és működés kapcsolata az egysejtű eukarióták 

világában - táplálkozás, kiválasztás, szaporodás.  

A felépítés és a működés kapcsolatának bemutatása az alacsonyabb 

rendű eukarióták testszerveződésének példáján. 

Az anyagi világ egymásba épülő szerveződési szintjeinek tudatos 

kezelése, a halmazstruktúrák magyarázata összetevőik szerkezete és 

kölcsönhatásaik alapján. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-

meretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Ismeretek  

Az élőlények kialakulásának 

vázlata, törzsfaelemzés, ki-

hangsúlyozva az ősi ostorosok 

szerepét. Autogén elmélet, en-

doszimbionta elmélet. 

Az aktív helyváltoztató egy-

sejtűek mozgástípusai: ostoros, 

csillós, amőboid (állábas) 

mozgás. 

Az óriás amőba, a papucsállat-

A témával kapcsolatos 

tanulmányok keresése az inter-

neten. 

A tanult fajok felismerése 

fénymikroszkópban, az egy-

sejtűek életmódjával kapcsolatos 

kísérletek elemzése.  

A színanyagok, színtestek 

megjelenése szerepének megér-

tése a fotoautotróf folyama-

tokban. 

Kémia: a szilicium-

dioxid szerkezete. 
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ka, a zöld szemesostoros példáján 

keresztül az egysejtű élőlények 

változatos testszerveződésének és 

a felépítő anyagcserének a me-

gismerése.  

Az állati egysejtűek közül os-

torosként a parazita álomkór os-

toros és a hüvelyostoros, az 

amőbák közül az óriás amőba és a 

vérhasamőba, a csillósok közül a 

közönséges papucsállatka, a ha-

rang- és kürtállatkát, valamint a 

bendőcsillósok, a héjas gyökér-

lábúak, a napállatocska és a 

sugárállatocska ismerete. 

Önálló mozgásra képtelen 

alacsonyabbrendű eukarióták 

(kovamoszatok, barnamoszatok, 

vörösmoszatok) megismerése, 

csoportosítása: 

A moszatok szaporodása 

nemzedékváltakozással  

Fonalas zöldmoszatok vizsgá-

lata (testfelépítés, táplálékfelvé-

tel) fénymikroszkóppal, a látottak 

lerajzolása és jellemzése. 

A fonalas és a teleptestes 

szerveződés megismerése konkrét 

példákon (egyes vörös- és bar-

namoszatok, zöldmoszatok, pl. 

csillárkamoszat).  

A prokarióta és az egysejtű 

eukarióta élőlények 

összehasonlítása (sejtfelépítés és 

életműködések, azonos és az elté-

rő tulajdonságok). 

Az alacsonyabb rendű eu-

karióták szerveződési típusainak 

megfigyelése a zöldmoszatok 

szerveződési típusain keresztül: 

egysejtű: ernyősmoszat; sejttár-

sulásos: harmónikamoszat; fona-

las: békanyál; lemezes: tengeri 

saláta; teleptestű: csillárkamoszat.  

Természetes vizekből vett 

vízminták vizsgálata (különböző 

zöldalgák keresése, a kloro-

plasztiszok alakjának vizsgálata). 

A mikroszkópi megfigyelések 

lerajzolása és magyarázó 

szöveggel való ellátása.  

Határozókönyvek használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szilícium- és mészváz, sejtszáj, sejtgarat, lüktető- és emésztő űröcs-

ke, sejtközpont, ostor, csilló, álláb, szól-, gélállapot, mixotróf 

táplálkozás, kopuláció, konjugáció, spóra, ivarsejt. 
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Tematikai 

egység 

Többsejtűség. 

Sejtfonalak, teleptest és álszövet: gombák, 

szivacsok 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás A biológiai szerveződés szintjei. Ehető és mérgező gombák. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A többsejtűség felé vezető út egyes állomásainak megismerése az 

élőlények világában. 

Energiatípusok egymásba alakítását jelentő folyamatok megismerése 

során az energiával kapcsolatos mennyiségi szemlélet fejlesztése. A 

környezeti állapot és az ember egészsége közötti összefüggés felis-

merése. Az emberi épített élőhelyek pusztulása okainak, követ-

kezményeinek megismerése, megértése. Növényi és állati sajátságok fe-

lismerése a gombák testfelépítésében és életműködésében. Egészség-

tudatosságra nevelés. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Ismeretek  

A gombák sajátos 

testfelépítése és életműködése. 

[Evolúciós fejlődésük folytán egy 

részük az alacsonyabbrendű eu-

karióták közé tartozik, mint pl. a 

moszatgombák (peronoszpóra), 

fejespenész.] 

A heterotróf gombák életmód 

szerinti megkülönböztetése, bio-

lógiai jelentősége. Mindkét 

élőlény számára előnyös együt-

télés, pl. zuzmók.  

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Miért nehéz a szivacsok helyét 

az élőlények rendszerében meg-

találni? 

Ismeretek  

A fonalas testfelépítésű gom-

bák nagyobb csoportjainak 

[Rajzóspórás gombák (pl. a bur-

gonyarák kórokozója), 

járomspórás gombák (pl. 

fejespenész), tömlősgombák (pl. 

dérgomba, ehető kucsmagomba, 

redős papsapkagomba (mérgező), 

nyári szarvasgomba), egysejtű 

tömlősgombák (a sarjadzással 

szaporodó élesztők, anyarozs, 

kenyérpenész, almafalisztharmat), 

bazidiumos gombák (pl. 

korallgomba, rókagomba, las-

kagomba, ízletes vargánya, far-

kastinórú (mérgező), pereszke, 

csiperke, tintagomba, gyilkos 

galóca (mérgező), nagy 

őzlábgomba, susulyka (mérgező)] 

határozókönyvek segítségével 

való megismerése.  

Kémia: mész, kova, 

szaru, cellulóz. 

Fizika: energia. 
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Szivacsok álszövetes 

szerveződése. A szivacsok 

különböző formái, a külső és 

belső sejtréteg jellemző sejtjei, 

azok működése. Ivartalan szapo-

rodási formájuk: kettéosztódás, 

bimbózás (gyöngysarjképzés). 

Ivaros szaporodásuk. 

Sir Alexander Fleming 

munkássága. 

A gombák táplálkozás-élettani 

szerepének, a gombaszedés és 

tárolás szabályainak megis-

merése. 

A zuzmótelep testfelépítése és 

életfolyamatai közötti 

összefüggés felismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hifa (gombafonal), micélium, teleptest, tenyésztest, termőtest, alka-

loid, antibiotikum, rajzóspóra, járomspóra, tömlős és bazidiumos spóra, 

bimbózás, gyöngysarjképzés, himnős. 

 

 

Tematikai 

egység 
Az állati sejt és a főbb szövettípusok jellemzői 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Állati és növényi egysejtűek, moszatok mohák mikroszkópi 

vizsgálata. Fonalas, telepes, álszövetes szerveződés. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Szövetmetszetek fénymikroszkópos vizsgálata, megfigyelése során a 

felépítés és a működés összekapcsolása. A különböző sejttípusok mé-

retkülönbségeinek megítélése. Összehasonlítás: az állati egysejtű és a 

többsejtű egyetlen sejtje. Az álszövet és a szövet definiálása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-

meretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Ismeretek  

Az állati sejt sejtalkotói: 

sejtmag (maghártya, örökítőan-

yag), Golgi-készülék, endoplaz-

matikus hálózat, mitokondrium, 

sejtközpont, lizoszóma, sejtplaz-

ma, sejthártya. A sejtszervecskék 

feladata. 

A főbb szövettípusok 

Az állati sejtalkotók felis-

merése, megnevezése elektron-

mikroszkópos felvételen és mod-

ellen. 

Mikroszkópi metszetek és 

ábrák, mikroszkópos felvételek 

vizsgálata. Összehasonlítás: a si-

maizom, vázizom és szívizom 

szerkezeti és funkcionális 

Fizika: az el-

ektronmikroszkóp. 

Vizuális kultúra: 

arányok megállapítása 

az ábrakészítéshez. 

Informatika: 

szöveg- és 

képszerkesztés. 
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jellemzői és működési sajátságai:  

hámszövetek-fedőhámok, 

mirigyhámok, felszívóhám, 

érzékhám. pigmenthám 

egyenkénti feladatai, típusai és 

előfordulása a szervekben. 

A kötő- és támaszt-

ószövetek - lazarostos, tömöttros-

tos kötőszövet, a zsírszövet és a 

vér, valamint a chordaszövet, 

csontszövet és porcszövet fe-

lépítése, feladata és előfordulása. 

Az idegsejtek típusai a sejt 

alakja, a nyúlványok elren-

deződése, a sejt működése 

alapján. A gliasejt. 

Szövet- és szervátültetés 

(transzplantáció); beültetés (im-

plantáció). 

összefüggéseinek elemzése, 

előfordulása és működési 

jellemzői a szervekben. 

Rajzos ábra készítése a sok-

nyúlványú idegsejtről. Az 

idegsejt (neuron) részeinek 

megnevezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Organellum, transzplantáció, implantáció, inger, ingerület, sejttest, 

dendrit, axon, gliasejt, végfácska, velőshüvely. 

 

 

Tematikai 

egység 

Szerkezet és működés az állatok világában. 

Csalánozók, férgek, puhatestűek, ízeltlábúak 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Álszövet, szövet, medúzák, hidrák, férgek, kagylók, csigák, 

fejlábúak és ízeltlábúak főbb jellemzői. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az „állat” fogalom értelmezése. Az álszövetes és szövetes 

szerveződés összehasonlítása. A törzsfejlődés során kialakult 

állatcsoportok jellemző képviselőinek tanulmányozása. A testfelépítés, 

testalkat és az életmód kapcsolatának megértése. Az állatcsoportok 

szervezeti differenciálódásának megismerése. A differenciálódás 

fokától függő sajátosságok vizsgálata ok-okozati összefüggések 

keresése közben. A mindenkori környezet változásaihoz való alkalmaz-

kodás szerepének megértése az állatcsoportok jellemző 
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tulajdonságainak kialakulásában. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-

meretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Ismeretek  

Csalánozók testfelépítése. A 

testfal jellemző sejtjei: csalá-

nsejtek, a diffúz idegrendszert 

alkotó idegsejtek, a hámizom-

sejtek, valamint a belső réteg 

emésztőnedveket termelő mirigy-

sejtjei. Önfenntartás, önreproduk-

ció, önszabályozás. 

A férgek nagyobb csoportjai 

(fonálférgek, laposférgek, 

gyűrűsférgek) testszerveződése, 

önfenntartó, önreprodukáló és 

önszabályozó működése, 

életmódja. 

A puhatestűek nagyobb 

csoportjai (kagylók, csigák, 

fejlábúak) testszerveződése, 

külső, belső szimmetriája, önfen-

ntartó, önreprodukáló, önsza-

bályozó működése. Az élőhely, 

életmód és az életfolyamatok 

összefüggései. Főbb képviselők 

az egyes csoportokban: éti-, kerti- 

és ligeti csiga; tavi- és folyami 

kagyló; tintahalak, nyolclábú 

polip.  

Az ízeltlábúak csoportjaira 

jellemző testfelépítés, önfenntar-

tó, önreprodukciós és önsza-

bályozó működés. Származási bi-

zonyíték a szelvényezett test. A 

törzsfejlődés során kialakult 

evolúciós „újdonságok”(valódi 

külső váz kitinből, ízelt lábak 

A sejtek működésbeli 

elkülönülésének, a szövetetek 

kialakulásának eredménye a 

különböző állatcsoportoknál. 

Ábraelemzés: a csalánozók 

testfalának felépítése, a 

sejtcsoportok funkciói. 

A csalánozók megismerése. 

(Ajánlott: Hidraállatok: 

közönséges hidra, zöldhidra, 

édesvízi meduza. Kehelyállatok: 

füles meduza. Virágállatok: vi-

aszrózsa, vörös tollkorall, nemes 

korall, gombakorall, bíborrózsa. 

Bordásmedúzák: Vénusz öve.) 

A szaprofita férgek bioge-

ográfiai, gazdasági hasznának, a 

parazita férgek állat- (ember-) 

egészségügyi szerepének 

tanulmányozása.  

Tanulói vizsgálódás: A 

gyűrűsférgek mozgása és belső 

szervei. A puhatestűek három 

főcsoportjának összehasonlítása: 

a morfológiai különbségek, belső 

szervi azonosságok  

Tablókészítés elhalt állatok 

külső vázaiból. A fajok beazo-

nosítása határozók segítségével. 

A hazánkban is nagy fa-

jszámban előforduló rovarrendek, 

illetve példafajok keresése 

határozó könyvek segítségével 

(csoportos feladat könyvtári óra 

Kémia: felületi 

feszültség, a mészváz 

összetétele, a kitin, dif-

fúzió, ozmózis. 

Fizika: rakétaelv, 

emelőelv, a lebegés 

feltétele. 

Földrajz: koral-

lzátonyok (atollok), a 

mészkő, a kőolaj és a 

földgáz képződése; 

földtörténeti korok. 
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kiegyénült harántcsíkolt izmok-

kal). A csáprágósok, ill. póksza-

básúak fontosabb csoportjai: a 

skorpiók, atkák és pókok.  

A rovarok legfontosabb – 

hazánkban is nagy fajszámmal 

élő – rendjei: szitakötők, egy-

enesszárnyúak, poloskák, 

kabócák, bogarak, lepkék hárt-

yásszárnyúak, kétszárnyúak 

keretében). A szájszerv, a szárny, 

a posztembrionális fejlődési 

típusok alakulásának 

összehasonlítása. Ok-okozati 

összefüggés keresése az életmód 

és a szájszervek alakulása között. 

A tengeri/édesvízi puhatestűek és 

ízeltlábúak szerepe az egészséges 

táplálkozásban.  

Receptverseny és önálló 

kiselőadások. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sugaras és kétoldali szimmetria; béledényrendszer és háromszakaszos 

bélcsatorna; sejten belüli, sejten és testen kívüli emésztés; diffúz légzés, 

kültakaró eredetű légzőszerv, zárt és nyílt keringés, kiválasztás 

sejtenként, vesécske típusú kiválasztószerv; diffúz és központosult 

dúcidegrendszer; hámizomsejt, bőrizomtömlő, átváltozás, kifejlés, teljes 

átalakulás, vedlés, hormonális/kémiai szabályozás. 

 

 

Tematikai 

egység 

Tüskésbőrűek, elő- és fejgerinchúrosok, 

gerincesek testfelépítése és működése. 

A gerincesek nagy csoportjai 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás A gerincesek nagyobb csoportjai, a háziállatok. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az állatok törzsfája oldalági képviselőjének (tüskésbőrűek) 

összehasonlítása a gerincesek „egyenesági” elődeivel és a gerincesek 

nagyobb csoportjaival. Az állatvédelmi törvény megismerése. Önálló 

kísérletezés, megfigyelés során a természettudományi megismerési 

módszerek gyakorlása. A gerincesek evolúciós újításai, azon belül a 

belső váz jelentőségének megértése az életterek tartós meghódításában.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-

meretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Ismeretek  

A tüskésbőrűek testfelépítése 

és életmódja. A gerinchúr, a 

A tüskésbőrűeknek a 

gerinchúrosokkal és 

gerincesekkel való 

Fizika: nyomás, 

hőmérséklet, hidrauli-

ka, optika, hang, ultra-
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csőidegrendszer és kopoltyúbél 

megjelenésének evolúciós je-

lentősége.  

Az előgerinhúrosok test-

felépítése, evolúciós jelentősége. 

Fő képviselőik: a tengerben élő, 

átalakulással fejlődő zsákállatok.  

A fejgerinchúrosok test-

felépítése és életmódja, evolúciós 

jelentősége (pl. a lándzsahal).  

A gerincesek általános 

jellemzői, evolúciós újításai (Por-

cos, majd csontos belső váz, 

melynek központja a gerin-

coszlop. A kültakaró többrétegű 

hám, amely bőrré alakul, csopor-

tonként elkülöníthető függe-

lékekkel. A tápcsatorna elő-, 

közép- és utóbeléhez mirigyek 

csatlakoznak. A légzőszerv előbél 

eredetű kopoltyú vagy tüdő. A 

keringési rendszer zárt, központja 

a szív. Az erekben vér (plazma és 

alakos elemek) kering. Kiválasztó 

szervük a vese, a vérből szűr és 

kiválaszt. Ivarszervei a válti-

varúságnak megfelelőek. 

Többnyire jellemző az ivari kéta-

lakúság és a közvetlen fejlődés. 

A neuro-endokrin rendszer 

szabályozza a működéseket 

(melynek idegrendszeri központja 

az agy)). 

összehasonlítása.  

Szakkönyvek, ismeretterjesztő 

könyvek, folyóiratok ol-

vasmányainak, ábráinak 

segítségével a probléma lényegé-

nek feltárása. 

Gyakorlati feladat: a kialakult 

gerinces szervek, szervrendszerek 

életfolyamatbeli (kültakaró, 

mozgás, táplálkozás, légzés, ker-

ingés, kiválasztás, szaporodás, 

hormonális és idegrendszeri sza-

bályozás) eltéréseinek leírása a 

gerincesek alábbi nagyobb 

csoportjaiban: 

Halak: pl. tükörponty, csuka. 

Kétéltűek: pl. zöld levelibéka, 

kecskebéka. 

Hüllők: pl. zöld gyík, erdei si-

kló. 

Madarak: pl. házi galamb, házi 

tyúk. 

Emlősök: pl. házi nyúl. 

Ponty, csirke vagy házi nyúl 

boncolása megfigyelési szem-

pontok szerint. A megfigyelések 

rajza, megfogalmazása, leírása.  

Fajismeret bővítése 

határozókönyvek, internet 

segítségével. 

hang. 

Informatika: 

szövegszerkesztés, 

adattárolás, előhívás. 

Kémia: kollagén, 

hemoglobin, tengerek 

és édesvizek só-

koncentrációja. 

Földrajz: a 

kontinensek élővilága, 

övezetesség. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Újszájú, gerinchúr, csőidegrendszer, kopoltyúbél, hüllő- és 

madártojás, magzatburok, porcos és csontos hal, kopoltyú, ikra, haltej, 

ötujjú végtag, tolóláb, ugróláb, járóláb, madár- és denevérszárny; kettős 

légzés, változó és állandó testhőmérséklet, fészeklakó, fészekhagyó. 

 

 



Tantervek 2013. szeptember 1. után 336. oldal 

 336 / 627 

Tematikai 

egység 
Az állatok viselkedése 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Állatismeret, az állatok idegrendszere és érzékszerveik, szapo-

rodásuk. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Saját megfigyelések, tapasztalatok felhasználásával az állati 

viselkedés alapjainak megismerése. Az állati viselkedés mint alkalmaz-

kodási folyamat bemutatása. Azonosságok és különbségek keresése az 

állati és emberi viselkedés között. Az érvelés, a vitakultúra fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-

meretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások 

Miben különböznek az 

öröklött és tanult viselkedési ele-

mek? Melyek a legfontosabb ma-

gatartásforma-csoportok? Melyek 

az állatok kommunikációjának 

fajtái? 

Ismeretek 

A magatartáskutatás története: 

Darwin, Pavlov, Watson, 

Lorenz, Tinbergen, von Frisch, 

Csányi (a kutatók módszerei, tap-

asztalatai, magyarázatai). 

Öröklött magatartásformák 

(feltétlen reflex, irányított 

mozgás, mozgásmintázatok). 

Tanult magatartásformák 

(bevésődés, érzékenyítés, 

megszokás, feltételes reflex, 

operáns tanulás, belátásos 

tanulás). 

Önfenntartással kapcsolatos 

viselkedések (tájékozódás, kom-

fortmozgások, táplálkozási maga-

Különböző magatartásformák 

megfigyelése, azonosítása és el-

emzése filmeken (pl. Az élet 

erőpróbái; A magatartáskutatás 

története). 

Kiselőadások tartása, viták so-

rán saját vélemény megvédése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: verbális és 

nem verbális kommu-

nikáció. 

Történelem, tár-

sadalmi és állampol-

gári ismeretek: a 

csoportos agresszió 

példái. 

Fizika: hang, ultra-

hang. 
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tartás, zsákmányszerzés). 

Fajfenntartással kapcsolatos 

viselkedések (udvarlás, párzás, 

ivadékgondozás). 

A társas viselkedés; a társas 

kapcsolatok típusai (időleges 

tömörülés, család, kolónia). 

A háziállatok viselkedése.  

Az emberi természet. A 

tanulás és a gének szerepe az em-

beri viselkedésben. Az emberi 

viselkedési komplexum, az ember 

és a legfejlettebb állatok 

viselkedése közötti különbségek, 

személyes és csoportos agresszió, 

az emberi közösség, rangsor, sza-

bálykövetés, az emberi nyelv kia-

lakulása, az emberi hiedelmek, az 

ember konstrukciós és szink-

ronizációs képességének 

megnyilvánulása a társadalom-

ban. A gyermek fejlődése és szo-

cializációja a családi közös-

ségben. 

Humánetológia: sztereotípiák, 

babonák kialakulása, a csoportos 

agresszió és a háború, szocial-

izáció, szublimáció, személyes 

tér, testbeszéd, szabálykövetés, 

nyelvi kommunikáció. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Viselkedés (magatartás), kulcsinger, motiváció, ösztön, reflex, 

társítás, tanulás és memória, agresszió, altruizmus, szocializáció, kom-

munikáció, tanulás, adaptáció, magatartáselem, magatartásegység. 

 

 

Tematikai egység 
A növényi sejt. 

Szerveződési formák 

Órakeret 

2 óra 
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Előzetes tudás 

Szerveződési szintek, az élővilág méretskálája, az élőlények csopor-

tosításának elvei (Linné és Darwin), eukarióta sejt, növényismeret. Az 

állati sejt, állati szövetek. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A fénymikroszkóp használatának fejlesztése. A látómezőben lévő 

kép leírása, értelmezése. A sejtek vizsgálati módszereinek elsajátítása.  

Szerveződési formák bemutatása, feladatmegosztás és térbeli elren-

deződés alapján. 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások 

Milyen jellemzők alapján 

különítjük el az állatokat és a 

növényeket? A moszatok 

testszerveződésének milyen 

típusait tudjuk megkülönbözteni? 

Merre mutat a fejlődés? Mi a 

moszatok biológiai jelentősége? 

Ismeretek 

A fénymikroszkóp részei és 

szakszerű használata.  

A növényi sejtalkotók [sejt-

plazma, sejthártya, sejtmag, mi-

tokondrium, belső membránrend-

szer, sejtfal, színtest, zárvány, 

sejtüreg (vakuólum)]. 

Prokarióta és eukarióta sejt, 

állati és növényi sejt 

összehasonlítása. An-

yagcseretípusok. 

Differenciálódás, sejttársulás 

(harmonikamoszatok, fogas-

kerékmoszatok, gömbmoszatok), 

telepes (álszövetes), szövet, 

egyirányú osztódás: fonalas test-

felépítés (békanyálmoszatok), két 

irányban: lemez (tengeri saláta), 

A testszerveződés és az an-

yagcsere folyamatok alapján an-

nak magyarázata, hogy az 

élőlények természetes rendszeré-

ben miért alkotnak külön országot 

a növények, a gombák és az álla-

tok. 

A sejtek működésbeli 

különbségei és a differenciálódás 

kapcsolatának megértése. 

Az egysejtű szerveződés és a 

többsejtű szerveződés típusainak 

bemutatása a zöldmoszat példáján 

(sejttársulás, sejtfonal, teleptest). 

Anyagcseretípusok 

összehasonlítása. 

Kísérletek az ozmózis kimu-

tatására (plazmolízis).  

A mikroszkópban látott kép 

nagyításának kiszámolása.  

Különböző zárványok, sejtü-

regek és a színtestek megfigye-

lése mikroszkópban különféle 

sejtfestési módszerekkel. 

Növényi színanyagok 

szétválasztása kromatográfiás 

módszerrel. 

Fizika: lencserend-

szerek, mikroszkóp. 
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több irány: teleptest (csillár-

kamoszat).  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Növényi sejt, szövet és szerv, alkalmazkodás, telep, spóra, differ-

enciálódás, féligáteresztő hártya, ozmózis, plazmolízis, parazita, szaprof-

ita, autotróf anyagcsere, heterotróf anyagcsere, fotoszintézis. 

 

 

Tematikai 

egység 

A növények országa. 

Valódi növények 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Növényismeret, felépítés és működés kapcsolata az állatvilágban. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Szerkezet és működés közötti kapcsolat bemutatása. 

Az élőlény és környezete közötti kapcsolat bemutatása. 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások  

Milyen szempontok alapján 

csoportosíthatóak a növények? 

Miért nem nőhetnek 

embermagasságúra a mohák? 

Hogyan alkalmazkodott a 

harasztok testfelépítése a 

szárazföldi életmódhoz? Miben 

különböznek a nyitvatermők és a 

zárvatermők? 

Ismeretek 

Endoszimbionta elmélet. 

A fényért, vízért való verseny, 

a szárazabb élőhelyeken való 

szaporodás lehetőségének 

kapcsolata a növényvilág 

fejlődésével. 

(Kékeszöld moszatok), vörös-

A határozókönyvek felépítése 

logikájának megértése és haszná-

latuk gyakorlása. 

 

A fényért, vízért való verseny, 

a szárazabb élőhelyeken való sza-

porodás lehetőségének 

összefüggésbe hozása a növényi 

szervek megjelenésével, fe-

lépítésével. 

Szerkezet és működés 

kapcsolatának bemutatása a 

növényi szövetek példáján.  

A különböző törzseknél 

megjelenő evolúciós „újítások” 

összefüggésbe hozása a 

szárazföldi élethez való hatékony 

alkalmazkodással. 

Növényi szövetpreparátum és 

Filozófia: logika és 

kategóriák. 

Matematika: hal-

mazba rendezés, 

csoportosítás. 
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moszatok, zöldmoszatok 

(járommoszatok), csillárkák 

embriós növények = 

szárazföldi növények. 

A mohák, a harasztok a nyit-

vatermők és a zárvatermők kiala-

kulása, testfelépítése, életmódja 

(alkalmazkodás a szárazföldi 

életmódhoz) és szaporodása.  

Fajismeret: májmoha, 

tőzegmoha, háztetőmoha, 

lucfenyő, jegenyefenyő, erdei 

fenyő, feketefenyő, vörösfenyő, 

páfrányfenyő, ciprusfélék, 

boróka, tiszafa, csikófark. 

A növényi szövetek csopor-

tosítása és jellemzése. 

önállóan készített nyúzat vizsgá-

lata fénymikroszkóppal, a látottak 

értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Moha, meiózis, mitózis spóra, ivarsejt, haploid sejt, diploid sejt, 

kétszakaszos egyedfejlődés, haraszt, kemotaxis, hajtásos növény, 

nyitvatermő, zárvatermő, hajtás, virág, termés, kettős megtermékenytés, 

osztódó szövet, állandósult szövet, kambium. 

 

Tematikai 

egység 
A növények élete 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Növényismeret, a növények szervei. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az életműködések közös vonásainak felismerése. 

A növényi szervezet felépítésének a működésre gyakorolt követ-

kezményének felismerése. 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások 

Mi a víz jelentősége a 

növények életében? Mi a 

A folyadékszállítás 

hajtóerőinek összefüggésbe 

hozása a szervek felépítésével. 

A gyökér hossz- és kereszt-

Fizika: adhézió, 

kohézió, diffúzió. 

Földrajz: a földrajzi 

övezetesség. 
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fotoszintézis jelentősége? Milyen 

formában  választanak ki 

anyagokat a növények? Milyen 

tendenciák valósultak meg a 

növényvilág szaporodásának 

evolúciója során? Hogyan 

mozognak, hogyan növekednek a 

növények? 

Ismeretek 

A növényi létfenntartó szervek 

(gyökér, szár levél) felépítése, 

működése, módosulásai. 

A gyökér, a szár és a levél fe-

lépítése, szövettani szerkezetük 

típusaik, módosulásaik.  

A felsorolt szervek működése 

és szerepük a növény életében.  

A Liebig-féle minimumtör-

vény. 

A gázcserenyílás szerkezete és 

működése (összefüggés a zá-

rósejtek felépítésével, turgorával 

és az ozmózissal). 

A virág részei és biológiai 

szerepe. Kapcsolat a virág és a 

termés között. 

A virágos növények reproduk-

tív működései, az ivaros és az 

ivartalan szaporodás/szaporítás.  

A termés és a mag. A mag 

szerkezete. A csírázás folyamata 

és típusai.  

A hormonok (auxin citokinin, 

gibberellin, etilén abszcizinsav) 

szerepe a növények életében. 

Paál Árpád kísérletei.  

A növények mozgása.  

metszetének, a fás szár és a 

kétszikű levél keresztmetszetének 

ismertetése sematikus rajz 

alapján, a látottak magyarázata. 

A fás szár kialakulásának és az 

évgyűrűk keletkezésének 

magyarázata. 

A levegőből felvett szén-

dioxid-molekula útjának nyomon 

követése a növényben. 

Gázcserenyílás megfigyelése 

mikroszkópban és a látottak ér-

telmezése. 

A víz útjának megfigyelése 

festett vízbe állított fehér virágú 

növényeken. 

Csírázási kísérletek végzése, 

gyűrűzési kísérlet értelmezése. 

Paál Árpádnak az auxin 

hatására vonatkozó kísérletének 

értelmezése.  

Az ivaros és az ivartalan sza-

porodás/szaporítás 

összehasonlítása, előnyeik és 

hátrányaik összevetése. 

Példák a virágzás és a nap-

palok-éjszakák hosszának 

arányának összefüggésére. 

Filmelemzés (Attenborough: A 

növények magánélete). 

Projektmunka vagy házi dol-

gozat önálló témakutatással az 

élőlények szervezeti felépítésének 

és működésének 

összefüggéseiről. 

Kémia: etén, 

ozmózis.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gyökérszőr, diffúzió, ozmózis, passzív és aktív transzport, gyökér-

nyomás, szaporítóhajtás, hiányos virág, egylaki növény, kétlaki növény, 

ivartalan szaporodás, regeneráció, kétszakaszos egyedfejlődés, növényi 

hormon, vízszállítás, párologtatás, csírázás, légzési hányados, ivartalan 

szaporodás és szaporítás, taxis, nasztia, tropizmus, koleoptil csúcs. 

  

Tematikai egy-

ség 
Sejtbiológia: a sejtek kémiai felépítése 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Ozmózis. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az élő és élettelen világ anyagi egységének megértése. 

A szerves kémiában tanultak alkalmazása és kiterjesztése a moleku-

lák biológiai szerepére. 

A molekulák szerkezete, kölcsönhatásaik és a biológiai funkcióik 

közötti kapcsolat megértése. 

Azonos felépítő egységek és szerkezeti elv mellett a biológiai 

sokféleség kialakulásának megértése a nukleinsavak példáján. 

A problémamegoldó és kísérletező készség fejlesztése. 

Az önálló kísérleti munkán alapuló ismeretszerzés kialakítása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Miért nem helyes a fontos – 

kevésbé fontos megjelölés 

használata az élő szervezetben 

előforduló elemeknél? 

Miért lassítja a bőr öregedését 

a hidratáló krémek használata? 

Hogyan válik lehetővé 20 féle 

aminosavból az élővilágban 

előforduló sokféle, különböző fe-

lépítésű fehérjemolekula kiala-

kulása? 

A szerkezet és a biológiai 

funkció kapcsolatának be-

mutatása az élő szervezet szerves 

molekuláinak példáján. 

A biogén elemek kimutatása 

kísérletekkel. 

Kolloid rendszerek vizsgálata. 

Az ozmózis vizsgálata. 

Az élő szervezetben előforduló 

szerves molekulák (lipidek, 

szénhidrátok és fehérjék) bio-

kémiai vizsgálata, kimutatása.  

Kémia: fémek, 

nemfémek, 

kötéstípusok, szer-

vetlen és szerves an-

yagok, oldatok, kolloid 

rendszerek, deloka-

lizált elektronrendszer, 

kondenzáció, hidrolí-

zis, konformáció, kon-

figuráció, kiralitás, li-

pidek, szénhidrátok, 

fehérjék és nuklein-

savak. 

Fizika: hőmozgás, 
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Mi az oka, hogy a növény 

táplálék nem fedezheti az emberi 

szervezet fehérje igényét? 

Mi tartalmaz több koleszterint: 

egységnyi vaj, disznózsír vagy 

margarin? 

Miért ideális tartaléktápanyag 

a keményítő és a glikogén? 

Hogyan tárol és nyer energiát 

az élő szervezet? 

Ismeretek 

Az élő szervezetben előforduló 

legfontosabb biogén elemek, 

szervetlen és szerves molekulák.  

A lipidek (neutrális zsírok, 

foszfatidok, karotinoidok,  

szteroidok), a szénhidrátok, 

(glükóz, fruktóz, cellubióz, 

maltóz, laktóz, szacharóz, a cel-

lulóz, a keményítő és a glikogén),  

az egyszerű és az összetett 

fehérjék, a nukleotid 

származékok és a nukleinsavak 

szerkezete, tulajdonságai és bio-

lógiai szerepük. 

A stresszfehérjék és a sejt 

öngyógyító folyamata. 

Györffy Barna, Horn Artúr 

(liszenkoizmussal szembeni fel-

lépés, a tudományos genetika 

alkotó művelése), Straub F Brunó 

munkássága (Szegedi Biológiai 

Kutatóközpont [SZBK] létre-

hozása, Biokémiai Iskola). 

A kromatográfia alapjainak 

megismerése. 

hidrosztatikai nyomás. 

Informatika: tábláz-

at készítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Biogén elem, kolloid rendszer, szol állapot, gél állapot, lipid, neutrális 

zsír, foszfatid, karotinoid, szteroid, esszenciális zsírsav, monoszacharid, 

diszacharid, poliszaharid, aminosav, peptidkötés, esszenciális aminosav, 
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egyszerű fehérje, összetett fehérje, stresszfehérje, ATP, NAD+, NADP+, 

koenzim-A, DNS, RNS. 

 

 

Tematikai egy-

ség 
Sejtbiológia: a sejt felépítése 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

Az állati és növényi a sejt fénymikroszkópos szerkezete. 

A sejt felépítésében részt vevő molekulák. 

A fénymikroszkóppal látható sejtalkotók vizsgálata. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A nagyságrendek értelmezése a sejtek, a sejtalkotó részek és a 

biomolekulák méretének összehasonlítása által.  

A pro- és eukarióta sejt összehasonlítása (a belső membránok 

szerepe). 

A növényi, a gomba- és az állati sejt szerkezete közötti különbségek 

megértése.  

A sejt rendszerként való működésének belátása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Mely sejtalkotók membránjai 

tekinthetők energiafejlesztő 

membránnak? 

Melyek a saját genetikai ál-

lománnyal rendelkező 

sejtalkotók? 

Mennyivel összetettebb 

szerkezetet mutat az elektron-

mikroszkópos kép a 

fénymikroszkóposénál? 

Mi a feltétele a membránáram-

lás jelenségének? 

A sejtalkotók (sejthártya, sejt-

fal, citoplazma, ostor, csilló, en-

doplazmatikus hálózat (DER, 

SER), a Golgi-készülék, 

lizoszóma, mitokondrium, 

színtest, sejtmag, kromoszóma) 

felismerése vázlatrajzon és el-

ektronmikroszkópos képen. 

A biológiai egységmembránok 

szerepének értelmezése.  

A passzív és aktív, a szabad és 

összetett transzport 

összehasonlítása. 

A sejtek osztódóképessége vál-

tozásának bemutatása példákon 

Fizika: 

fénymikroszkóp és el-

ektronmikroszkóp. 

Vizuális kultúra: 

térbeli szerkezetek, 

hossz- és kereszt-

metszeti ábrák. 

Informatika: 

képszerkesztés. 
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Hogyan valósul meg a sejtben 

a membránáramlás? 

Miért lehetséges, hogy két 

testvér nagyon hasonlít egymásra, 

vagy teljesen különbözőek is le-

hetnek? 

Ismeretek 

A sejt szerkezete és alkotói, az 

egyes sejtalkotók szerepe a sejt 

életében. 

A sejtmembrán és a határoló 

membránok (sejthártya, sejtfal) 

felépítése. 

Anyagszállítás a membránon 

keresztül (szabad és közvetített, 

ill. passzív és aktív transzport, 

exo- és endocitózis).  

Az endoszimbióta elmélet.  

A sejtmozgások.  

A sejtosztódás típusai és fol-

yamatai, programozott és nem 

programozott sejthalál.  

A sejtek osztódó képessége, 

őssejt kutatás. 

keresztül. 

Látogatás egy elektron-

mikroszkópos laboratóriumban. 

A sejtről és a sejtalkotókról 

készült mikroszkópos képek, 

modellek keresése a neten, a ké-

pek szerkesztése és bemutatása 

digitális előadásokon. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Citoplazma, sejtváz, sejtközpont, csilló, ostor, membrán, endoplaz-

matikus hálózat, riboszóma, Golgi-készülék lizoszóma, mitokondrium, 

színtest, sejtmag, sejtmagvacska, kromoszóma, kromatin, kromatida, 

centromer, telomer kromoszómaszerelvény, mitózis, meiózis, 

rekombináció, crossing- over 

 

 

Tematikai egy-

ség 
Sejtbiológia: a sejtek anyagcseréje 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás A sejtek kémiai felépítése. 
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Tantárgyi  

fejlesztési célok 

Az anyagcsere-folyamatok leírása, magyarázata és a folyamatok 

közötti összefüggések felismerése megfelelő algoritmusok 

kiválasztásával és alkalmazásával. 

Annak belátása, hogy az élő rendszer anyaggazdálkodására a 

maximális takarékosság jellemző.  

Annak belátása, hogy az élő rendszer egy kémiai folyamatok sorát 

felhasználó „gép”, melynek „motorja” és „hajtóanyaga” is ugyanazon 

molekulákból épül fel. 

Az egyirányú, a megfordítható és a körfolyamatok hátterének 

megértése, a körfolyamat szabályozó lépéseinek felismerése. 

Szent-Györgyi Albert munkásságának megismerése által a 

nemzettudat erősítése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Az erjedés az energianyerés 

szempontjából kevésbé hatékony 

folyamat, mint a biológiai ox-

idáció. Miért él vele mégis az 

emberi szervezet? 

Miért hal az ember előbb 

szomjan, mint éhen? 

Szükséges-e a víz a táplálék 

lebontásához? 

Melyek a fotoszintézis és a bi-

ológiai oxidáció közös jellemzői? 

Mit jelent az anyagcserében a 

közös intermedier elve? 

Ismeretek 

Az anyagcsere sajátosságai és 

típusai energiaforrás és szénforrás 

alapján.  

Az enzimek felépítése és 

A felépítő és lebontó folyama-

tok összehasonlítása (kiindulási 

anyagok, végtermékek, a kémiai 

reakció típusa, energia). 

Az élő rendszer felépítő és a 

lebontó folyamatai 

egyensúlyának bemutatása. 

Az anyagátalakítások ener-

giaviszonyainak elemzése. 

 

Kísérletek az enzimek 

működési feltételeinek, a lebontó 

és a felépítő folyamatoknak a 

vizsgálatára. 

Az enzimműködés mechaniz-

musának értelmezése.  

Diagramok, grafikonok 

szerkesztése. 

Egyszerű számítások végzése. 

Fizika: hul-

lámhossz, színek és 

energia; körfolyama-

tok. 

 

Kémia: oxidáció, 

redukció, redoxpo-

tenciál, aktiválási en-

ergia, katalizátor, li-

pidek, szénhidrátok, 

fehérjék, nukleinsavak, 

karbonsavak, alko-

holok, klorofill. 

Informatika: tábláz-

at és grafikon 

szerkesztése. 
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működése. 

A szénhidrátok lebontása a 

sejtben (glikolízis, az acetil-

koenzim-A képződése, a citrát- 

kör, terminális oxidáció). 

A zsírok, a fehérjék és a 

nukleinsavak lebontása; kapcso-

lódásuk a szénhidrát-

anyagcseréhez. 

Erjedés és biológiai oxidáció. 

Az erjedés előfordulása a bio-

lógiai rendszerekben és fel-

használása a mindennapokban. 

A szénhidrátok és a lipidek fe-

lépítő folyamata. 

A fotoszintézis fény- és 

sötétszakasza. 

A sejtek energiaforgalma, 

elektronszállító rendszerek. 

Szent-Györgyi Albert 

munkássága. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Enzim, glikolízis, citrát-kör, terminális oxidáció, erjedés, biológiai 

oxidáció, fotoszintézis, fotolízis, elektronszállító rendszer. 

 

 

Tematikai 

egység 

Ökológia. 

Az élőlények környezete 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás Biomok, éghajlat, csapadék, talaj. Életközösségek. Indikátorok. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A környezet fogalmának, időbeli és térbeli változásának megis-

merése. Annak megértése, hogy az egyénnek felelőssége van a közösség 

fenntartásában és a normakövetésben. Annak felismerése, hogy 

környezetünk is hatással van egészségünkre. Annak megértése, hogy 

hogyan vezetett az ember tevékenysége környezeti problémák kiala-

kulásához. 
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Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások 

Mi a környezet? Milyen 

módon hathat egymásra két 

populáció? Mi az összefüggés a 

testtömeg, a testhossz és a 

testfelület között? Miért nem nő 

korlátlanul a populációk létszáma 

az idő függvényében? 

Ismeretek 

Egyed feletti szerveződési 

szintek. 

Szünbiológia: szünfenobi-

ológia és ökológia.  

Élettelen környezeti tényezők. 

Az élőlények alkalmazkodása az 

élettelen környezeti tényezőkhöz; 

generalista, specialista, indikátor 

fajok. 

Az élőlények tűrőképessége. 

A populációk szerkezete, 

jellemzői. 

A populációk változása (popu-

lációdinamika): szaporodóképes-

ség, termékenység, korlátolt és 

korlátlan növekedés, r- és K-

stratégia, Lotka–Volterra-modell. 

Az élő ökológiai tényezők – 

populációs kölcsönhatások. 

Környezetszennyezés, 

környezetvédelem. 

Tűrőképességi görbék ér-

telmezése (minimum, maximum, 

optimum, szűk és tág tűrés), 

összefüggés felismerése az in-

dikátor-szervezetekkel.  

A niche fogalom értelmezése. 

Víz, talaj és levegő vizsgálata. 

A testtömeg, a testfelület és az 

élőhely átlaghőmérséklete 

összefüggésének elemzése. 

Esettanulmány alapján 

összefüggések felismerése a 

környezet és az élőlény tűrőké-

pessége között. Projektmunka a 

környezeti tényezők, az életfelté-

telek és az élőlények életmódja, 

elterjedése közötti 

összefüggésről.  

Egyszerű ökológiai grafikonok 

készítése. 

A populációk ökológiai (és 

genetikai) értelmezése. 

Az egyes élőlény-populációk 

közti kölcsönhatások sokré-

tűségének példákkal történő 

igazolása.  

Matematika: 

normál eloszlás, grafi-

konos ábrázolás. 

Informatika: 

prezentációkészítés, 

internethasználat. 

Földrajz: korfa, 

demográfiai mutatók. 

Kémia: indikátor. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Populáció, környék, miliő, környezet, tűrőképesség, rövidnappalos és 

hosszúnappalos növény, indikátorfaj, niche, Gauze-elv, szimbiózis, 

kompetíció, kommenzalizmus, antibiózis, parazitizmus, predáció. 
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Tematikai 

egység 
Ökoszisztéma 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 

Tápláléklánc, termelők és fogyasztók, szénhidrogén- és 

kőszénképződés, lebontó szervezetek, foszfátüledék, populációs 

kölcsönhatások. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az ökológiai egyensúly értelmezése. 

Egyes globális problémák és a lokális cselekvések közötti kapcsolat 

fokozatos megértése és értelmezése. 

A lokális és globális megközelítési módok megismerése és össze-

kapcsolása, a környezettudatosság fejlesztése. 
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Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások  

Milyenek az ökoszisztéma en-

ergiaviszonyai? Mi hajtja az an-

yag körforgását az ökosziszt-

émában? Ökológiai alapon 

magyarázzuk meg, miért drágább 

a hús, mint a liszt? 

Ismeretek 

Az ökoszisztéma fogalma, az 

életközösség ökoszisztémaként 

való értelmezése.  

Anyagforgalom: termelők, 

fogyasztók és lebontók szerepe,  

táplálkozási lánc és hálózat 

különbsége. 

A szén, az oxigén, a víz, a ni-

trogén és a foszfor körforgása – 

az élőlények szerepe e folyama-

tokban. 

Az anyagforgalom és az ener-

giaáramlás összefüggése, men-

nyiségi viszonyai az életközös-

ségekben. 

Biológiai sokféleség a faj 

(faj/egyed diverzitás) és az 

ökoszisztéma szintjén (pl. 

élőhelyek sokfélesége, a 

tápláléklánc szintjeinek száma). 

A biomassza, a produkció és 

egyedszám fogalmának 

összehasonlító értelmezése. 

„Ökológiai produkció és ener-

gia piramis”értelmezése. 

Táplálékhálózatok ér-

telmezése. Az életközösségek 

mennyiségi jellemzőinek vázlatos 

ábrázolása. 

A biomassza és a produkció 

globális éghajlati tényezőktől 

való függésének értelmezése.  

A globális éghajlat-változások 

lehetséges okainak és követ-

kezményeinek elemzése. 

Egyes környezeti problémák 

(fokozódó üvegházhatás, savas 

eső, „ózonlyuk”) követ-

kezményeinek megismerésén 

keresztül az emberi tevékenység 

hatásának vizsgálata. 

Problémafeladatok megoldása, 

számítások. 

Kémia: műtrágyák, 

növényvédőszerek, 

rovarölőszerek. 

Matematika: mérés. 

Történelem, tár-

sadalmi és állampol-

gári ismeretek: a Kár-

pát-medence történeti 

ökológiája (pl. fokos 

gazdálkodás, 

lecsapolás, vízren-

dezés, szikesek, 

erdőirtás és -telepítés, 

bányászat, nagyüzemi 

gazdálkodás). 

Kulcsfogalmak 

fogalmak 

Tápláléklánc, termelő (producens), fogyasztó (konzumens), lebontó 

(reducens), csúcsragadozó, táplálékhálózat, biogeokémiai ciklus, bio-

lógiai produkció, biomassza. 

 

 



Tantervek 2013. szeptember 1. után 351. oldal 

 351 / 627 

Tematikai egy-

ség 
Életközösségek 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Életközösségek. Biomok. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A mintázat és szintezettség kialakulásának és az életközösségek 

időbeli változásának értelmezése. A terepen végzett vizsgálatok során a 

természeti rendszerek leírására szolgáló módszerek használata. Magyar-

ország gazdag élővilágának, természeti csodáinak tudatosítása 

(nagyvadak, madárvilág, ritka növények, Gemenci erdő, Őrség, Kis-

Balaton, Hortobágy, Tiszahát, Tiszató). 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Miért és hogyan változtak a 

Kárpát-medence jellegzetes 

életközösségei a magyarság 1000 

éves történelme során? Milyen 

klímazonális és intrazonális tár-

sulások élnek Magyarországon? 

Milyen ezeknek a növény- és 

állatvilága? 

Hol találunk természeteshez 

közeli társulásokat? Milyen 

következményekkel jár az emberi 

tevékenység? 

Mi jellemzi a közvetlen 

környezetem élővilágát? Mit 

védjünk? 

Ismeretek: 

A társulatok szintezettsége és 

mintázata, kialakulásának okai. 

A legfontosabb hazai klíma-

zonális és intrazonális fás tár-

sulások (tatárjuharos-lösztölgyes, 

cseres-tölgyes, gyertyános-

tölgyes, bükkös; ligeterdők, 

A társulások életében bekövet-

kező változások természetes és 

ember által befolyásolt folyam-

atának értelmezése. 

Egy tó feltöltődésének folyam-

atán keresztül az életközösségek 

előrehaladó változásainak be-

mutatása. 

A Kárpát-medence egykori és 

mai élővilágának 

összehasonlítása. 

Az életközösségek 

sajátosságainak önálló ismer-

tetése rajzok, ábrák segítségével. 

Terepgyakorlat: egynapos 

kirándulások a lakóhelyi 

környezet tipikus társulásainak 

megismerésére és a fajismeret 

bővítésére (növényhatározás és 

TWR-értékek használata). 

Vegetációtípusok megis-

merése. 

Természetességmérés kidol-

gozott feladatlapokkal. 

Terepen vagy épített 

Földrajz: hazánk 

nagy tájai, talajtípusok. 

Fizika: hossz-, 

terület- felszín-, 

térfogatszámítás; 

mértékegységek, átvál-

tások; nagyságrendek; 

halmazok használata, 

osztályokba sorolás, 

rendezés. 

Kémia: műtrágyák, 

eutrofizáció.  
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láperdő, karsztbokorerdő, hársas-

kőrises). 

A legfontosabb hazai fátlan 

társulások (sziklagyepek, szikes 

puszták, gyomtársulások). 

A homoki és a sziklai 

szukcesszió folyamata. 

Magyarország nemzeti parkjai. 

Néhány jellemző hazai társulás 

(táj, életközösség) és állapotuk. 

A Kárpát-medence természeti 

képének, tájainak néhány fontos 

átalakulása az emberi gazdá-

lkodás következtében. Tartósan 

fenntartható gazdálkodás és 

pusztító beavatkozások hazai 

példái. 

A természetvédelem hazai le-

hetőségei, a biodiverzitás fen-

ntartásának módjai. Az emberi 

tevékenység életközösségekre 

gyakorolt hatása, a 

veszélyeztetettség formái és a 

védelem lehetőségei. 

környezetben végzett ökológiai 

vizsgálat során az életközösségek 

állapotának leírására szolgáló 

adatok gyűjtése, rögzítése, a fa-

jismeret bővítése. 

Egy helyi környezeti probléma 

felismerése és tanulmányozása: 

okok feltárása, megoldási le-

hetőségek keresése. 

A lokális és globális 

megközelítési módok alkal-

mazása egy hazai ökológiai rend-

szer tanulmányozása során. 

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

Társulás, mintázat, szintezettség, diverzitás, szukcesszió, pionír társulás, 

klimaxtársulás, degradáció aszpektus, szukcesszió, klímazonális társulás, 

intrazonális társulás, extrazonális társulás, invazív faj, reliktumfaj, en-

demizmus, biocönozis, biotóp, karakterfaj, vikarizmus. 

 

 

Tematikai 

egység 
Próba-érettségi 

Órakeret 

2 óra 

 Órak-

eret 16 

óra 

 

12.  ÉVFOLYAM  

Éves óraszám: 64 óra 
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A középiskolai tanulmányok utolsó évfolyamán az elvontabb ismeretek az ember testének 

tanulmányozása a feladat. A képzési szakasz végén fontos feladat az érettségire való felké-

szítés.  

Tematikai egy-

ség 
Genetika: az öröklődés molekuláris alapjai 

Órakeret 2 

óra 

Előzetes tudás A sejtek felépítése és működése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A genetikai kód általános érvényességének felismerése. 

A molekuláris genetika alapjaival, szemléletmódjával kapcsolatos 

ismeretek alapján a molekuláris genetika eredményeinek, alkalmazása 

szerepének megértése a társadalmi, gazdasági és környezeti folyamatok, 

jelenségek formálódásában.  

A molekuláris genetika hatásának belátása az élelmiszer- és 

gyógyszeriparra, a mezőgazdaságra és az emberre. 

A bioetika, a biotechnológia, a géntechnológia szerepének és 

jelentőségének belátása. 

A gén és a környezet, az emberi tevékenység, a hajlam és a kockázati 

tényezők kölcsönhatásának („sors vagy valószínűség”) megértése. 

Az emberi civilizáció fejlődésével létrejött önpusztítás veszélyének 

felismerése. 

Megalapozott szakmai ismereteken alapuló véleményalkotás és 

vitakészség fejlesztése. 

Annak megértése, hogyan vezetett az emberiség tevékenysége 

környezeti problémák kialakulásához; melyek az ezzel kapcsolatos 

kockázatok, az egyén felelősségének felismerése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Milyen kísérletekkel bizonyí-

tható a DNS örökítő szerepe? 

Miért bonyolult a DNS in-

formációtartalmának a 

megfejtése? 

A DNS örökítő szerepét bi-

zonyító kísérletek értelmezése. 

A gén-, a kromoszóma- és ge-

nommutációk és a mutagén 

hatások összehasonlítása. 

A kodonszótár használata a 

pontmutációk követ-

Kémia: nuklein-

savak, fehérjék. 

Informatika: az in-

formációtárolás és 

-előhívás módjai. 

Etika: a 

tudományos ered-

mények alkal-
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Miért nincs kihagyás a DNS 

bázishármasai között? 

Hogyan reagál egy működő lac 

operon arra, hogy a táptalajból 

elfogy a tejcukor? 

Melyek a legismertebb gé-

nátviteli eljárások? 

Miért használható a 

bűnüldözésben a DNS-chip? 

Hogyan „készült” a Dolly 

nevű bárány? 

Mit jelent a génterápia? 

Ismeretek 

A DNS örökítőanyag-szerepe 

és ennek igazolása. 

Szemikonzervatív 

megkettőződés.  

RNS-szintézis és -érés. 

A genetikai kód és 

tulajdonságai. 

A fehérjeszintézis folyamata 

(transzkripciós faktorok, mikro-

RNS, lánckezdés, láncnövekedés, 

lánczáródás) és szabályozása, 

helye a sejtben. 

A génműködés sza-

bályozásának alapjai (lac-operon 

modell), enzimindukció (gátlás és 

serkentés), a gén szabályozó része 

(promoter, szabályozó fehérjék 

kapcsolódási helyei), a gén kódo-

ló része (m-RNS, indítókodon, 

kodonok, stop kodon, exon, in-

tron). 

Mobilis genetikai elemek, 

ugráló gének. 

A mutáció és típusai, valamint 

kezményeinek levezetéséhez. 

Érvelés a géntechnológia al-

kalmazása mellett és ellen.  

A hétköznapi életben is elter-

jedten használt fogalmak (GMO, 

klón, gén stb.) jelentésének is-

merete, szakszerű használata. 

A biotechnológia gyakorlati 

alkalmazási lehetőségeinek be-

mutatása példákon keresztül. 

A molekuláris genetika 

korlátainak és az ezzel kapcsola-

tos etikai megfontolásoknak a 

bemutatása. 

A hétköznapi nyelvhasználat-

ban elterjedten alkalmazott ide-

gen szavak helyes használata. 

mazásával kapcsolatos 

kérdések. 
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következményei (Down-kór, 

Klinefelter- és a Turner-

szindróma, rák). 

A genetikai információ 

tárolása, megváltozása, 

kifejeződése, átadása, mes-

terséges megváltoztatása 

(rekombináns DNS-technológia, 

restrikciós enzimek, a génátvitel, 

génsebészet). 

Nukleotid szekvencia leol-

vasása (szekvenálás). 

Plazmidok és az antibiotikum-

rezisztencia, transzgenikus 

élőlény. 

DNS-chip (DNS microarray), 

reproduktív klónozás (Dolly), 

GMO-növények és állatok, 

mitokondriális DNS.  

Humángenom-programok, gé-

nterápia. 

A környezet és az epigenetikai 

hatások. 

Mutagén hatások. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szemikonzervatív megkettőződés, replikáció, transzkripció, 

transzláció triplet, a genetikai kód, kodon, antikodon genom, genomika, 

gén, allél lac-operon, mobilis genetikai elem, mutáció, mutagén, 

rekombináns DNS-technológia, restrikciós enzim, transzgenikus élőlény, 

GMO-élőlény, genomprogram. 
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Tematikai egy-

ség 
Genetika: az öröklődés 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Az öröklődés molekuláris alapjai. Sejtbiológia. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A mendeli genetika szemléletmódja és kibontakozása fő lépéseinek 

(tudománytörténeti vonatkozások is) megismerése. 

Az ember megismerése és egészségének fejlesztése az emberi 

öröklődés példáin. 

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése genetikai feladatok 

megoldásával. 

A genetikai tanácsadás gyakorlati hasznának belátása.  

Analizáló- és szintetizáló képesség fejlesztése, a matematika 

eszközrendszerének használata a biológiában. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások  

Milyen hasonlóságok és 

különbségek ismerhetők fel a 

domináns-recesszív és az inter-

medier öröklődésben? 

Mi okozza a gének közötti 

kölcsönhatást? 

Miért nevezzük a nemhez 

kapcsolt gének öröklődését cikk-

cakk öröklődésnek? 

Miért tiltott a világ legtöbb or-

szágában a vérrokonok há-

zassága? 

Milyen mértékben be-

folyásolhatja a környezet az 

öröklött jellegek 

megnyilvánulását? 

Miért kell a hibrid kukorica 

vetőmagját évente újra előál-

Az öröklődés folyamatainak 

leírása és magyarázata, az 

összefüggések felismerése. 

A genetikai tanácsadás 

szerepének belátása az utódválla-

lásban. 

Családfaelemzés. 

Példák gyűjtése családi 

halmozódású, genetikai eredetű 

betegségekre.  

A környezeti hatásoknak az 

öröklődésben betöltött szerepének 

magyarázata. 

Minőségi és mennyiségi 

jellegek megfigyelése, 

eloszlásukból következtetés az 

öröklődés menetére. 

Mendel és Morgan kutatási 

módszerének és eredményeinek 

Kémia: nuklein-

savak, fehérjék. 

Matematika: a 

valószínűség-számítás 

és a statisztika alapjai. 

Történelem, tár-

sadalmi és állampol-

gári ismeretek: A vér-

zékenység öröklődése 

az európai királyi csa-

ládokban. 

Rokonházasság a 

fáraók dinasztiáiban. 

A kommunista dik-

tatúra ideológiai alapú 

tudományirányítása 

(Micsurin). 
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lítani? 

Ismeretek 

Domináns-recesszív, interme-

dier és kodomináns öröklődés. 

A három Mendel-törvény.  

Egygénes, kétgénes és poli-

génes öröklődés. 

Génkölcsönhatások, random 

keresztezés, letális hatások. 

A nemi kromoszómához kötött 

öröklődés. 

A humángenetika vizsgálati 

módszerei (családfaelemzés, 

ikerkutatás). 

Géntérképezés kapcsolódási 

csoportok. 

A Drosophila (ecetmuslica) 

mint a genetika modellszervezete 

(életciklus, kromoszómaszám, 

kapcsolódási csoportok, gének 

elhelyezkedése a kromoszómán). 

A mennyiségi jellegek 

öröklődése. 

Környezeti hatások, 

örökölhetőség, hajlamosító gé-

nek, küszöbmodell, penetrancia, 

expesszivitás, heterózishatás (pl. 

hibridkukorica, brojlercsirke), 

anyai öröklődés. 

Genetikai eredetű betegségek 

(albinizmus, színtévesztés, vér-

zékenység, sarlósejtes vérszegé-

nység, Down-kór, csípőficam, 

magas vérnyomás, velőcső-

záródási rendellenességek stb.). 

A genetikai tanácsadás alapel-

vei. 

értelmezése.  

A mendeli következtetések 

korlátainak értelmezése. 

Genetikai feladatok 

megoldása. 

Családfa alapján következtetés 

egy jelleg öröklődésmenetére. 



 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Genotípus, fenotípus, homozigóta, heterozigóta, ivari és testi kro-

moszóma, hemizigóta, minőségi jelleg, mennyiségi jelleg, gamétatiszt-

aság elve, tesztelő keresztezés, reciprok keresztezés. 

 

Tematikai egy-

ség 

Az emberi szervezet szabályozó működése. 

Jelátvitel testfolyadék révén 

Órakeret 2 

óra 

Előzetes tudás 
Az életfolyamatok szabályozása és egészségvédelme, sejtbiológia: 

fehérjék, szteroidok. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A belső elválasztású mirigyek szerepének megértése a homeosztázis, 

a belső környezet dinamikus állandóságának kialakításában. 

Hálózatok bemutatása a hormonális szabályozás rendszerében. 

Testképzavarok, az izomfejlődést elősegítő doppinghatású anyagok 

káros hatásainak hangsúlyozása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Miért van szükség a szervezet-

ben a sejtek kommunikációjára? 

Milyen kapcsolat van az idegi és 

a hormonális szabályozás között? 

Miért nagyobb a pajzsmirigyünk 

télen, mint nyáron? 

Miért nő meg egyes fogságban 

tartott emlősök mellékveséje? 

Milyen veszélyekkel jár a hor-

montartalmú doppingszerek alkal-

mazása? 

Mely betegségek vezethetők 

vissza a hormonrendszer zavarára? 

Ismeretek 

A belső elválasztású mirigyek 

A hormonok kémiai össze-

tétele és hatásmechanizmusa 

közötti kapcsolat megértése. 

Annak elemzése, hogyan be-

folyásolják a belső elválasztású 

mirigyek hormonjai a 

szénhidrát- és Ca2+-anyagcserét, 

a só- és vízháztartást. 

Mikroszkópi vizsgálatok a 

belső elválasztású mirigyek 

szövettanának megismerésére. 

A latin szakkifejezések pon-

tos jelentésüknek megfelelő 

használata. 

A vezéreltség és a sza-

bályozottság, a negatív és a 

pozitív visszacsatolás általános 

mechanizmusának a megértése. 

Kémia: szerves 

kémia, s-mező elemei. 

Informatika: a sza-

bályozás alapjai 

Testnevelés és 

sport: a tel-

jesítményfokozó 

szerek veszélyei 
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(agyalapi mirigyi, pajzsmirigy, mel-

lékpajzsmirigy, hasnyálmirigy  

mellékvese, ivarmirigyek) hor-

monjai és azok hatásai. A 

szövetekben termelődő hormonok 

(gasztrin, szerotonin, renin, melato-

nin), és hatásuk. 

Az elsődleges és másodlagos 

hírvivők szerepe. 

A vércukorszint hormonális sza-

bályozása. 

A hormontartalmú dop-

pingszerek hatásai és veszélyei. A 

hormonrendszer betegségei: cukor-

betegség (1-es és 2-es típus), 

Basedow-kór, golyva, törpenövés, 

óriásnövés, anabolikus szteroidok 

és veszélyeik. 

A hormonok hatása a viselkedé-

sre. 

Az anabolikus szteroidok 

veszélyei. 

Az egészséget befolyásoló 

rizikófaktorok. 

Számítógépi eszközökkel 

támogatott előadások készítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Neuroendokrin rendszer, vezérlés, szabályozás, negatív 

visszacsatolás, pozitív visszacsatolás, elsődleges és másodlagos hírvivő, 

receptor, célsejt,  

 

Tematikai egy-

ség 

Az emberi szervezet szabályozó működése. 

Jelátvitel szinapszisok révén 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 
Az életfolyamatok szabályozása, sejtbiológia: a sejt felépítése és 

működése.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A szerkezet és a működés közötti kapcsolat felismerése és 

alkalmazása az idegsejt példáján. 
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Az idegi kapcsolatok térbeli és időbeli hálózatként való értelmezése.  

Annak megértése, hogy az idegsejten belül a jelterjedés elektromos, 

az idegsejtek között pedig döntően kémiai jellegű. 

A nemkívánatos médiatartalmak elhárítására megfelelő 

kommunikációs stratégiák fejlesztése.  

A narkotikumhasználat kockázatainak megismerése és tudatos 

kerülése. 

Nemzeti öntudat fejlesztése Szentágothai János, Somogyi Péter, 

Freund Tamás, Hámori József és Buzsáki György munkásságának 

megismerése által. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Milyen szerepet játszik a 

Na+/K+ pumpa a membránpo-

tenciál kialakításában? 

Miért gyorsabb az idegrost 

ingerületvezetése, mint a csupasz 

membráné? 

Hogyan okoz bénulást és halált 

a nyílbéka mérge? 

Hogyan fogják fel, és hogyan 

továbbítják az idegsejtek a kül-

világ jeleit? 

Ismeretek 

Az idegsejt felépítése és 

működése (nyugalmi potenciál, 

akciós potenciál). Ingerületveze-

tés csupasz és velőshüvelyes axo-

non. 

A szinaptikus jelátvitel mech-

anizmusa és típusai (serkentő, 

gátló). 

A szinapszisok összegződése 

A nyugalmi, az akciós és a 

posztszinaptikus potenciálok kia-

lakulásának magyarázata. 

Az idegsejtek közötti ingerüle-

tátvitel időbeli változásának 

kapcsolatba hozása a tanulással és 

a felejtéssel, a jelátvivő anyagok 

hatásmechanizmusának 

kapcsolatba hozása a narkotiku-

mok hatásával. 

Az idegsejtek közötti kommu-

nikáció alapjainak, az idegi sza-

bályozás molekuláris alapjainak 

leírása és részbeni magyarázata. 

Kémia: 

elektrokémiai 

alapismeretek, Daniell-

elem, 

elektródpotenciál. 

Fizika: az 

áramvezetés feltételei. 

Informatika: a sza-

bályozás alapjai, je-

látvitel. 



Tantervek 2013. szeptember 1. után 361. oldal 

 361 / 627 

és időzítése, a visszaterjedő 

akciós potenciál és szabályozó 

szerepe. Függőségek: narkotiku-

mok, ópiátok, stimulánsok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Inger, ingerküszöb, neuron, dendrit, axon, axondomb, velőshüvely, 

glia, nyugalmi potenciál, akciós potenciál, Na+/K+ pumpa, depolar-

izáció, repolarizáció, refrakter szakasz, szinapszis. 

 

Tematikai egy-

ség 

Az emberi szervezet szabályozó működése. 

Az idegrendszer felépítése és működése 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Az életfolyamatok szabályozása és egészségvédelme. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az idegrendszer működéséhez kapcsolódó leggyakoribb betegségek, 

a kialakulásukban leggyakoribb kockázati tényezők megismerése és 

gyógyításuk lehetséges módjai. 

Személyes felelősség felismerése a veszélyes viselkedések és 

függőségek elkerülésében.  

A tudatos cselekvés és az érzelmek biológiájának megismerése. 

Az egészségre káros élvezeti szerek kockázatának megismerésére 

alapozva a használatuktól való tartózkodás megalapozása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Mi a gerincvelő és az agy 

szerepe az idegi szabályozásban? 

Melyek az agykéreg legfon-

tosabb szerkezeti és működési 

jellemzői? 

Fokozott izommunka alatt mi-

lyen szabályozás hatására válto-

zik a vázizmok és a bőr vérel-

látása? 

Milyen közös, és egyedi 

Az agykéreg működésének és 

az alvás biológiai szerepének ér-

telmezése. 

Tanulói vizsgálatok az 

alapvető reflexek, érzékelés-

élettani kísérletek köréből. 

Fizika: optika, 

lencsék fénytörés, 

képalkotás, hullámtan, 

hangtan. 

Magyar nyelv és 

irodalom: hangtan, 

Karihthy Frigyes. 

Vizuális kultúra: 

térbeli szerkezetek 

metszetei. 
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jellemzői vannak érzékszervein-

knek? 

Miért egészségtelen evés 

közben olvasással lekötni a 

figyelmünket? 

Hogyan érik el a borkóstolók, 

hogy az egymás után vizsgált 

borok zamatát azonos eséllyel 

tudják minősíteni? 

Milyen közegek vesznek részt 

a hang terjedésében és érzéke-

lésében? Miért nem látunk színe-

ket gyenge fényben? 

Hol érte az agyvérzés azt a be-

teget, aki nem tudja mozgatni a 

bal karját? 

Mit jelent a bal féleteke domi-

nanciája? 

Mit tehetünk az idegrend-

szerünket érintő rendellenességek 

megelőzése érdekében? 

Ismeretek 

A gerincvelő felépítése és 

működése. 

A reflexív felépítése (izom- és 

bőr eredetű, szomatikus és vege-

tatív reflexek). 

Az agy felépítése (agytörzs, 

agytörzsi hálózatos állomány, 

köztiagy [talamusz, hipotal-

amusz], kisagy, nagyagy, agykér-

gi sejtoszlop, limbikus rendszer), 

működése és vérellátása. 

Az érzékszervek felépítése és 

működése; hibáik és a korrigálás 

lehetőségei. 

Az idegrendszer érző 
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működése (idegek, pályák, 

központok). Az idegrendszer 

mozgató működése (központok, 

extrapiramidális és piramis-

pályarendszer, gerincvelő, végre-

hajtó szervek).  

A vegetatív idegrendszer 

(Cannon-féle vészreakció, 

stressz). 

Az idegrendszer betegségei 

(Parkinson-kór, Alzheimer-kór, 

depresszió).  

Selye János és Békésy György 

munkássága. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Reflexív, mag, dúc, pálya, ideg, idegrost, szomatikus, vegetatív, 

gerincvelői reflex, érzékszerv, receptor, rodopszin, Chorti-féle szerv, 

extrapiramidális és piramis-pályarendszer, vegetatív idegrendszer, 

szimpatikus, paraszimpatikus hatás. 

 

Tematikai egy-

ség 

Az ember önfenntartó működése és ennek sza-

bályozása. 

Kültakaró és mozgás 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Az ember kültakarója, mozgása és egészségvédelme. 

Szövettani alapismeretek. A sejt felépítése és működése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A korosztályos személyi higiénia problémáinak és kezelésük 

lehetséges módjainak megismerése. 

A reális és az idealizált énkép közötti különbségek felismerésének és 

elfogadásának elősegítése. 

A természettudományos ismereteknek a hétköznapi élet 

problémáinak megoldásában való alkalmazása. 

Egészségügyi ismeretek bővítése. 
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Mi a jelentősége a bőrben levő 

verejték és faggyúmirigyeknek? 

Milyen előnyökkel és milyen 

hátrányokkal járhat a napozás? 

Hogyan alakulnak ki az emberi 

fajra jellemző bőrszínváltozatok? 

Hogyan használhatók a bio-

lógiai ismeretek a helyes 

bőrápolásban? 

Hogyan alakul ki és előzhető 

meg a csontritkulás? 

Mi az oka annak, hogy a láb 

nagyujja nem fordítható szembe a 

többivel? 

Milyen összefüggés van a 

csigolyák felépítése és sokrétű 

funkciója között? 

Milyen anyagok és folyamatok 

szolgáltatják az izom 

működéséhez szükséges energiát? 

Hogyan előzhetők meg a 

mozgásszervi betegségek? 

Ismeretek 

Az emberi bőr felépítése, bio-

lógiai szerepe és működése. 

A bőr rétegei, szöveti 

szerkezete, mirigyei (emlő is), a 

benne található receptorok. A 

neuroendokrin hőszabályozás. 

A bőr betegségei. 

A mozgás szervrendszer fe-

Az izomláz kialakulásának és 

megszűnésének értelmezése a 

sejtek és szervek anyagcseréjének 

összekapcsolásával.  

A láz lehetséges okainak 

magyarázata.  

A testépítés során alkalmazott 

táplálék-kiegészítők káros 

hatásainak elemzése. 

A női és férfi váz- és izom-

rendszer összehasonlítása. 

A vázizmok reflexes és 

akaratlagos szabályozásának 

összehasonlítása. 

Grafikonelemzés, egyszerű 

számítási feladatok. 

A médiában megjelenő ál-

tudományos és kereskedelmi célú 

közlemények, hírek kritikai ele-

mzése. 

Fizika: gravitáció, 

munkavégzés, for-

gatónyomaték. 

Kémia: kalci-

umvegyületek. 

Testnevelés és 

sport: az edzettség 

növelése, a megfelelő 

testalkat kialakítása. 
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lépítése és működése: 

 a csont- és izomrendszer 

anatómiai felépítése, szöveti 

szerkezete, kémiai össze-

tétele, 

 a mozgás idegi szabályozása. 

Az izomműködés molekuláris 

mechanizmusa 

A mozgásszegény és a sportos 

életmód következményei, a váz- 

és izomrendszer betegségei. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hipotermia, ergoszterin, csonthártya, csöves csont, lapos csont, ízület, 

miofibrillum, izompólya, izomnyaláb, rángás, tartós izom-összehúzódás, 

izomtónus, miozin, aktin, ionpumpa, fehér izom, vörösizom, kreatin-

foszfát, mioglobin, Cori-kör. 

 

Tematikai egy-

ség 

Az ember önfenntartó működése és ennek sza-

bályozása. 

Az ember táplálkozása, légzése és kiválasztása, a 

vér és vérkeringés 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 
Az anyagcsere főbb folyamatai és egészségvédelme, szövettani is-

meretek 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A szervrendszerek összehangolt működésének megértése a sejt, a 

szerv és a rendszerek szintjén. 

A tematikai egységhez kapcsolódó civilizációs betegségek és 

kockázati tényezőik megismerése. 

Az egészséges életmód és a tudatos táplálkozás fontosságának felis-

merése, az egészségkárosító szokások egyéni és társadalmi 

hátrányainak belátása. 

Analizáló- és szintetizálókészség fejlesztése. 

A kísérletezőkészség fejlesztése (tervezés, végrehajtás, rendezett 

dokumentálás és értékelés). 
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Hogyan emésztődik meg a 

szalonnás tojásrántotta a 

szervezetünkben? 

Mi a bélbaktériumok élettani 

működése? 

Hogyan függ össze a testsúly 

megőrzése a helyes 

táplálkozással? 

Változik-e a be- és kilégzés az 

űrkabinban, ha a levegő össze-

tétele és nyomása megegyezik a 

tengerszinti légkörével? 

Miért alkalmas a kilélegzett 

levegő mesterséges lélegez-

tetésre? 

Milyen környezeti hatások és 

káros szokások veszélyeztetik lé-

gző szerv rendszerünk 

egészségét? 

Miért lehet a cukorbetegek 

vizeletében jelentős mennyiségű 

cukor és leheletükben aceton? 

Hogyan változik a vizelet 

mennyisége és összetétele, ha sok 

vizet iszunk, vagy erősen sós ételt 

fogyasztunk? 

Milyen lebontó folyamat 

terméke a karbamid, és hogyan 

változik koncentrációja a nefron 

szakaszaiban? 

Mi a vérdopping? 

Milyen káros követ-

A tápcsatorna reflexes fol-

yamatainak és az éhségérzet kia-

lakulásának magyarázata. 

 Az emésztőmirigyek az 

emésztőnedvek és az emésztően-

zimek közötti kapcsolat megér-

tése.  

A vér, a nyirok és a szövet-

nedv áramlási mechanizmusának 

magyarázata. 

Számítási feladatok a légző 

szervrendszer, a szív és a ker-

ingés teljesítményadataival. 

Kísérletek a tápanyag, a légzés 

és az emberi vizelet vizsgálatára. 

Emlősgége, emlősszív és em-

lősvese boncolása.  

A szervrendszerek egészséges 

állapotát jelző adatok elemzése. 

A szén-monoxid és szén-

dioxid okozta mérgezés tü-

neteinek felismerése és a tenni-

valók ismerete.  

Oszlop- és kördiagramok, 

grafikonok elemzése, egyszerű 

számítási feladatok megoldása. 

Az angol és a latin szak-

kifejezések értő alkalmazása, 

helyes kiejtése és írása. 

Az IKT lehetőségeinek fel-

használása gyakorlati problémák 

megoldásában. 

Fizika: nyomás, 

gáztörvények. 

Ének-zene: 

hangképzés. 

Kémia: kémiai 

számítások, pH, 

szerves kémia, sav-

bázis reakciók, pH, 

szerves kémia: 

makromolekulák hi-

drolízise, karbamid, 

húgysav. 

Vizuális kultúra: 

metszetek. 
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kezményekkel jár a vér albumin 

tartalmának a csökkenése, és ez 

mikor fordulhat elő? 

Hogyan hat a vérnyomásra az 

erek összkeresztmetszetének 

szűkülése, ill. tágulása? 

Hogyan változik a keringési 

perctérfogat az edzetlen és a 

rendszeresen sportoló ember 

szervezetében? 

Hogyan módosulhat a légzés 

és a vérkeringés feleléskor? 

Melyek a leggyakoribb szív- 

és érrendszeri betegségek, és ezek 

hogyan előzhetők meg? 

Ismeretek 

A táplálkozás, a légzés, a ki-

választás és a vérkeringés 

szervrendszerének felépítése, 

működése, különös tekintettel az 

anyagcserében és a homeosztázis 

kialakításában betöltött 

szerepükre.  

A vese hármas működése 

(szűrés, visszaszívás, kiválasztás) 

a vizelet kiválasztás folyam-

atában. 

A táplálkozás, a légzés, a vér-

keringés és a kiválasztás sza-

bályozása. 

A szív ingerületkeltő és vezető 

rendszere. 

A vér fizikai, kémiai és bio-

lógiai jellemzői, és szerepe az élő 

szervezet belső egyensúlyának 

kialakításában. 

A véralvadás folyamata. 
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A táplálkozáshoz, a kiválaszt-

áshoz, a légzéshez és a vérker-

ingéshez kapcsolódó civilizációs 

betegségek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alapanyagcsere, perisztaltikus mozgás, emésztőmirigy, emészt-

őnedv, emésztőenzim, amiláz, pepszin, tripszin, lipáz, nukleáz, 

minőségi és mennyiségi éhezés, sejtlégzés, belső gázcsere, külső 

gázcsere, légcsere, tüdőalveolus, hasi légzés, mellkasi légzés, vitálka-

pacitás, légzési perctérfogat, légmell, nefron, , szűrlet, vizelet, vér-

plazma, limfocita, granulocita, monocita, protrombin, trombin, fibrino-

gén, fibrin, kolloid-ozmózisnyomás, artéria-véna kapilláris, valódi ka-

pilláris, pulzustérfogat, keringési perctérfogat, nyugalmi perctérfogat. 

 

Tematikai egy-

ség 

Az ember önfenntartó működése és ennek sza-

bályozása. 

Szaporodás, egyedfejlődés és növekedés 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Az ember szaporodása, egyedfejlődése és egészségvédelme. 

Sejtosztódás: mitózis, meiózis.  

Hormonrendszer. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az emberi szexualitás biológiai és társadalmi-etikai megismerése. 

A felelősségteljes nemi magatartásra való törekvés kialakítása.  

A tudatos családtervezés, a várandós anya egészséges életmódja mel-

letti érvek megismerése és elfogadtatása. 

Az alkalmazott technikák előnyei mellett azok korlátainak és 

kockázatainak a felismerése, ehhez kapcsolódóan a mérlegelésen 

alapuló véleményalkotás fejlesztése. 

Különböző szexuális kultúrájú társadalmi csoportok, közösségek 

etikai elveinek megismerése, összevetése.  

Az egyén, a család és a társadalom felelősségének megértése az 

utódvállalásban. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, gya- A női nemi ciklus során a pe- Vizuális kultúra: a 
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korlati alkalmazások 

Miért van a férfiak kilövellt 

ondójában 300-400 millió 

spermium?  

Hogyan szabályozza a hor-

monrendszer a méh és a pe-

tefészek ciklusos működését? 

Hogyan képződnek a 

hímivarsejtek és a petesejtek? 

Hogyan mutatható ki a 

vizeletből a korai terhesség? 

Miért veszélyes a művi terhes-

ség-megszakítás? 

Hogyan történik a magzat 

táplálása? 

Ismeretek 

Az ember nemének me-

ghatározásának különböző szint-

jei (kromoszomális, ivarszervi és 

pszichoszexuális nem). 

A férfi és női nemi szervek fe-

lépítése, működése, és a működés 

szabályozása.  

A spermium és a petesejt 

érése. A meddőség okai.  

A hormonális fogamzásgátlás 

alapjai.  

A megtermékenyítés sejtbio-

lógiai alapjai. 

A terhesség és a szülés hor-

monális szabályozása. 

Az ember egyedfejlődése, a 

méhen belüli és a posztembrio-

nális fejlődés fő szakaszai. 

tefészekben, a méh nyálkahárt-

yában, a testhőmérsékletben és a 

hormonrendszerben végbemenő 

változások összefüggéseinek 

magyarázata.  

A meddőséget korrigáló le-

hetséges orvosi beavatkozások 

megismerése és a kapcsolódó 

etikai problémák elemzése. 

Az anyai és a magzati vérker-

ingés kapcsolatának bemutatása, 

összefüggésének igazolása az 

egészséges életmóddal. 

A here és petefészek szövet-

tani felépítésének mikroszkópi 

vizsgálata.  

A szexuális tartalmú adathalá-

szat lehetséges veszélyeinek ele-

mzése. 

nőideál változása a 

festészetben és szo-

brászatban a civi-

lizáció kezdeteitől nap-

jainkig. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kromoszómális, ivarszervi és pszichoszexuális nem, erekció és 

ejakuláció, 
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oocita, sarkitest, Graaf-tüsző, ovuláció, sárgatest, megtermékenyítés, 

beágyazódás, lombikbébi, koriongonadotropin, vetélés, abortusz, em-

briócsomó, amnionüreg, szikhólyag, külső és belső magzatburok, em-

briópajzs, embrió, méhlepény, köldökzsinór, akceleráció. 

 

Tematikai egy-

ség 

Immunológiai szabályozás. 

Az immunválasz molekuláris alapjai 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás A sejt felépítése és működése, molekuláris genetikai ismeretek 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az immunválasz élettani, molekuláris és genetikai alapjainak, 

szemléletmódjának, az egészségügyre, a betegségek gyors felismerésére, 

a megelőzésére és a társadalom higiéniai kultúrájára való hatásának a 

megismerése.  

A védőoltás és az egészségügyi politika kapcsolatának megértése.  

Az immunrendszer és a gyógyszerhasználat (pl. antibiotikumok) 

kapcsolatának megértése. 

Megalapozott szakmai ismereteken alapuló véleményalkotás és 

vitakészség fejlesztése. 

Annak felismerése, hogy az immunológia eredményeinek, 

alkalmazásának milyen szerepe van a társadalmi, gazdasági és 

környezeti folyamatok, jelenségek formálódásában.  

Annak megértése, hogy hogyan vezetett az emberiség tevékenysége 

környezeti problémák (pl. fertőzések, járványok, higiéniai problémák) 

kialakulásához, ezek kockázatának és az ezzel kapcsolatos felelősségnek 

a belátása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Miért duzzadnak meg 

fertőzések hatására a 

nyirokcsomók? 

Milyen kapcsolat van az im-

munrendszer sejtjei között? 

Az immunrendszer azon ké-

pességének bemutatása, amely 

nemcsak a „saját – nem saját”, 

hanem a „veszélyes – nem 

veszélyes” között is különbséget 

tud tenni, 

A veleszületett és az egyedi 

élet során szerzett immunválasz 

Kémia: 

szénhidrátok, nuklein-

savak, fehérjék. 

Informatika: in-

formációtárolás és -

előhívás. 
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Hogyan képes az emberi 

szervezet 10101011 különböző 

specifitású immunoglobulint 

előállítani? 

Miért nincs RH-

összeférhetetlenség annál a há-

zaspárnál, ahol a feleség RH+? 

Miért alakulhat ki pollen aller-

gia? 

Hogyan győzi le szervezetünk 

a vírus- és baktériumfertőzéseket? 

Hogyan védekezik 

szervezetünk a daganatsejtek el-

len? 

Ismeretek 

Az immunrendszer résztvevői, 

sejtes és oldékony komponensei, 

főbb feladatai.  

T és B nyiroksejtek (lim-

fociták), falósejtek, nyúlványos 

(dendritikus) sejtek szerepe. Ve-

leszületett és az egyedi élet során 

szerzett immunválasz. 

Az antigén-felismerő recep-

torok keletkezése (gé-

nátrendeződéssel és mutációkkal). 

A vércsoportok, vérátöm-

lesztés,  

szervátültetés. 

Az allergia, autoimmun be-

tegségek, a szerzett (pl. AIDS) és 

örökölt immunhiányok, valamint 

a rák és a fertőzések elleni im-

munválasz főbb mechanizmusai. 

A védőoltások szerepe a be-

tegségek megelőzésében. 

Gergely János munkássága. 

kapcsolatának elemzése.  

Példák gyűjtése a higiénia, a 

gyógyszer- és táplálkozási aller-

giák első tüneteiről. 

A fertőzések és az életmód 

szerepének magyarázata az im-

munválaszban. 

Az elmúlt időben jelentkezett 

influenzajárványok tapasztala-

tainak elemzése. 

A vérátömlesztés és a 

szervátültetés során fellépő im-

munproblémák elemzése. 

A kizárólag idegen nyelven 

rendelkezésre álló szakszövegek 

megértése, a hétköznapi 

nyelvhasználatban elterjedt ide-

gen szavak (pl. AIDS) helyes 

használata. 

Internetes hálópontok és 

animációk felkutatása és haszná-

lata.  
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Védekezés a vírus- és bakté-

riumfertőzések és a daganatsejtek 

ellen. 

Egyéni és etnikai genetikai el-

térések az immunválaszban. 

Biológiai (immun-)terápiák és 

perspektívájuk. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Immunrendszer-hálózat, antigén, antigénreceptor, T és B nyiroksejt 

(limfocita), falósejt, nyúlványos (dendritikus) sejt, 

antitest, antigén felismerés, a veleszületett (természetes) immun-

válasz, szerzett immunválasz, immunmemória, allergia, szerzett és 

örökölt immunhiány, autoimmunhiány, védőoltás. 

 

Tematikai egy-

ség 

Evolúció. 

Biológiai evolúció. 

Bevezetés, mikroevolúció 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Állattan és növénytan, genetika. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A biológiai evolúciónak mint a világegyetem legbonyolultabb 

folyamategyüttesének az értelmezése. 

Az összetett rendszerek elemzése, a nehézségek felismerése. 

A mikroevolúció populációgenetikai modellekkel való közelítése. 

Tudománytörténeti folyamatok értelmezése. 

A természet egységére vonatkozó elképzelések formálása. 

A matematikai modell és a biológiai folyamatok összefüggésének 

megértése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Hogyan bizonyítható, hogy 

egy recesszív letális allél sohasem 

A legfontosabb hungarikumok 

ismeretében példák gyűjtése a há-

ziasításra és a mesterséges 

szelecióra. 

Informatika: 

számítógépes mod-

ellek. 

Matematika: 
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tűnik el egy nagy egyedszámú 

populációból? 

Melyek az ideális populáció 

jellemzői? 

Mi az oka annak, hogy az em-

beriség génállományában foko-

zódik a hibás allélek száma? 

Milyen evolúciós jelenség a 

Darwin-pintyek megjelenése és 

változataik kialakulása a Galapa-

gos-szigeteken? 

Miben különbözik a 

természetes és a mesterséges 

szelekció? 

Mi lehet az oka annak, hogy az 

észak-amerikai indiánok körében 

a B vércsoport nem fordul elő? 

Ismeretek 

Az evolúció, a biológiai 

evolúció, 

evolúciós egységek, az egyed 

biológiai értelmezésének prob-

lémái (pl. zuzmó). 

Mikro- és makroevolúció 

fogalmának értelmezése. 

 

Az ideális populáció modellje.  

A Hardy–Weinberg-

egyensúly. 

A mutációk, a szelekció és a 

génáramlás szerepe a populációk 

genetikai átalakulásában. 

Darwin munkássága. Mes-

terséges szelekció, háziasítás, 

nemesítés (a legfontosabb ki-

indulási fajok és hungarikumok 

Számítások végzése a Hardy–

Weinberg-összefüggés alapján. 

Számítógépes modellek alkal-

mazása a mutáció, a szelekció, a 

génáramlás és a genetikai 

sodródás hatásának a be-

mutatására. 

A sarlósejtes vérszegénység és 

malária közötti összefüggés ele-

mzése. 

valószínűség, gyako-

riság, eloszlás, másod-

fokú egyenlet, soroza-

tok. 

Etika: genetikával 

kapcsolatos kérdések. 
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ismerete), 

Transzgenikus élőlények és 

felhasználásuk (gyógy-

szer/fermentációs ipar, 

alapanyag-termelés).  

A GMO hátterű növények, 

élelmiszerek (BT, kukorica stb.,), 

a GMO-vita lényege. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Evolúció, biológiai evolúció, evolúciós egység, mikro- és mak-

roevolúció, ideális populáció, reális populáció, szelekció, fitnesz, gé-

náramlás, genetikai sodródás, alapító elv, háziasítás, nemesítés, het-

erózishatás, kihalási küszöb, beltenyészés. 

 

Tematikai egy-

ség 

Evolúció. 

Biológiai evolúció. 

Speciáció  

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Növények, állatok, emberfajták, az állatok differenciálódása, 

a növények differenciálódása, endoszimbióta-elmélet, eukarióta sejt.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az élő szervezetek felépítésében és működésében megfigyelhető 

közös sajátosságok összegzése. 

Az evolúciós gondolkodás alkalmazása a növény- és állatfajok 

földrajzi elterjedésével kapcsolatos következtetésekben. 

A faj fogalma és a fajok rendszerezése nehézségeinek felismerése. 

A biológiai evolúció időskálájának megismerése és értelmezése. 

Az evolúciót értelmező, tantárgyon belüli és a tantárgyak közötti is-

meretek komplex szemlélete. Az evolúciós szemlélet formálása.  

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Különböző kormeghatározási 

módszerek összehasonlítása.  

Földrajz: kozmo-

lógia, földtörténeti 

korok, állat- és 
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Mi történik, ha a földrajzi el-

szigetelődés csak néhány 

generáció elteltével vagy évezre-

dek múlva szűnik meg? 

Miért használhatók a radioak-

tív izotópok a 

kormeghatározásra? 

Milyen kísérletekkel próbálták 

a tudósok igazolni a szerves bio-

molekulák abiogén keletkezését? 

Milyen érvek szólnak az en-

doszimbionta-elmélet mellett? 

Milyen jelentősége van a kb. 

50 m2 felületű belső mem-

bránrendszer kialakulásának az 

eukarióta sejtekben? 

Milyen magyarországi ember-

leleteket ismerünk? 

Ismeretek 

A földrajzi, ökológiai és ge-

netikai izoláció szerepe a popu-

lációk átalakulásában. 

A radioaktív kormeghatározás, 

relatív és abszolút 

kormeghatározás. 

A koevolúció, a kooperációs 

evolúció alapjai. 

A kémiai evolúció (Miller-

kísérlet). 

Az élet kialakulásának elmé-

letei. 

Prokariótából eukriótává válás. 

A bioszféra evolúciójának 

néhány feltételezett kulcslépése.  

Az ember evolúciója. 

A mikro- és makroevolúció 

összehasonlítása. 

Érvek gyűjtése az eukarióta 

sejt kialakulásának evolúciós je-

lentőségéről. 

Az érvek láncolatának köve-

tése és értékelése. 

növényföldrajzi is-

meretek. 

Fizika: az Univer-

zum kialakulása, csil-

lagfejlődés. 

Kémia: izotópok, 

radioaktivitás. 

Történelem, tár-

sadalmi és állampol-

gári ismeretek: 

ősközösség. 

Vizuális kultúra: 

barlangrajzok. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Speciáció, hibridizáció, izoláció, horizontális géntranszfer, relatív és 

abszolút kormeghatározás, „élő kövület”, lenyomat, kövület, koevolúció, 

kémiai evolúció, emberi rassz, atavizmus. 

 

Tematikai egy-

ség 
Rendszerbiológia és evolúció 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás Sejtbiológia, genetika, immunológia, ökológia. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A biológia tárgya, a teljes élővilág egységben látása. A környezet és 

az ember, az emberi közösség komplex kapcsolatának megértése. A 

rendszerelvű biológiai gondolkodás hatásának megértése az emberi 

együttélésre, a környezet megóvására és az egészségügyre. A fizikai és 

mentálhigiéniai kultúra összefüggéseinek megértése. A modern bio-

lógia és a bioinformatika egyre szorosabb kapcsolatának felismerése. 

A biológiai és környezettudományok rohamos fejlődése által fel-

vetődő új kérdések, konfliktusok és lehetséges megoldások bemutatása, 

azok (bio)etikai, jogi és világnézeti vonatkozásaival. A biológiai és a 

társadalmi törvények jellegének és kapcsolódásuk bemutatása. 

Az evolúció bemutatása mint a biológiai rendszerek változásainak 

alaptörvénye. A felvetődő ideológiai viták hátterének feltárása és fel-

oldhatóságuk megvitatása. 

A megalapozott szakmai ismereteken alapuló véleményalkotás és 

vitakészség fejlesztése. 

A rendszerelvű biológia és orvoslás jelentőségének felismerése, az 

eredmények alkalmazásával kapcsolatos véleményalkotás, érvelés 

fejlesztése. 
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások 

Milyen gazdálkodási, gondol-

kodási és életmódbeli formák le-

hetnek az emberiség fennmara-

dásának feltételei? 

Melyek az élet biológiai jelleg-

zetességei? 

Milyen általános és sajátos tör-

vényszerűségek jellemzik az egyes 

biológiai rendszereket? 

Melyek azok a biológiában me-

gismert új technikák, amelyek 

elősegíthetik az emberiség 

fejlődését? 

Ismeretek 

A biológiai rendszerekben 

működő általános (hasonló és elté-

rő) törvényszerűségek. 

Az élet alapvető (biológiai) 

jellegzetességei.  

A bioszféra hierarchikus rend-

szerei. 

Bioinformatikai alapfogalmak. 

A biológiai hálózatok általános 

és sajátos törvényszerűségei, 

dinamikai jellegzetességei. 

A legfontosabb hálózati mod-

ellek. 

Molekuláris (gén és fehérje), 

sejtes, szervezetszintű és tár-

sadalmi hálózatok működése ép és 

kóros körülmények között, 

A jövő kilátásai és várható új 

kihívásai a biológia várható 

Érvelés a bioetika fő 

kihívásainak a joggal és a 

világnézettel való kapcsolatáról. 

Az emberi és egyéb élő rend-

szerek minőségi és mennyiségi 

összefüggéseinek elemzése a rend-

szerelvű biológiai gondolkodás 

alapján. 

Betegségtérképek keresése az 

interneten, értelmezésük. 

A nemzetközileg elfogadott bi-

oetikai alapelvek és törvények ér-

tékelése. 

A hálózatos evolúciós kép kia-

lakítása. 

Kémia: a komplex 

folyamatok kémiája. 

Informatika: in-

formációtárolás és -

előhívás, a biológiai 

jelenségek informatikai 

megközelítése. 

Etika: környezeteti-

ka. 
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fejlődésének tükrében. 

Az evolúcióelmélet és az 

evolúciós modell mai bizonyítékai. 

A bioetika alapjai. 

Az ökológia és az evolúcióbio-

lógia kapcsolata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Biológiai hálózat (táplálkozási, farmakogenomikai, immungenomikai, 

onkobiológiai), betegségtérkép, bioetika, személyiségi jog, bioszociális 

háló, hálózatos evolúció. 

 

Tematikai 

egység 

 A biológia-tananyag szintézise biológiából 

érettségizők számára. 

A tananyag ismétlése az érettségi 

követelményrendszerében meghatározott tényanyag 

alapján 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás A 7–12. évfolyamos biológia-tananyag. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A biológia-tananyag átismétlése, rendszerezése. 

Komplex ismeretek és szemlélet kialakítása.  

A jelenségek közti logikai kapcsolatok felismerése.  

Biológiai megfigyelések és kísérletek önálló végrehajtása és 

értelmezése. Szakmai szövegek, ábrák, táblázatok, grafikonok 

értelmezése. Probléma-, feladat- és példamegoldás. Érvelés. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

 A biológia fogalmi rend-

szerének ismerete és használata.  

Két vagy több önálló ismere-

thalmaz meghatározott szem-

pontok alapján történő leírása, az 

összevetés eredményének meg-

fogalmazása. 

Tényekre alapozott érvelés egy 

választott álláspont mellett. 
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Vizsgálatok végzése. 

Tantárgyon belüli és tantár-

gyak közötti ismeretek komplex 

alkalmazása. 

Szóban és írásban a magyar 

nyelv helyes használata és a 

mondanivaló szabatos meg-

fogalmazása. 

A tervezett szakmához, 

hivatáshoz szükséges középis-

kolai ismeretek és készségek 

reális felmérése és elsajátítása. 

A fejlesztés 

várt eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

A tanulók felismerik a molekulák és a sejtalkotó részek kooperativi-

tását, képesek a kémia, illetve a biológia tantárgyban tanult ismeretek 

összekapcsolására. Megértik az anyag-, az energia- és az információfor-

galom összefüggéseit az élő rendszerekben. Összekapcsolják a moleku-

láris, a mendeli és a populációgenetika szemléletmódját.  

Rendszerben látják a hormonális, idegi és immunológiai szabályozást, 

és képesek összekapcsolni a szervrendszerek működését, kémiai, fizikai, 

műszaki és sejtbiológiai ismeretekkel. Felismerik a biológiai, a technikai 

és a társadalmi szabályozás analógiáit.  

Az ember egészségi állapotára jellemző következtetéseket képesek 

levonni biológiai, fizikai és kémiai mérések adataiból. 

Tudatosul bennük, hogy az ember szexuális életében alapvetőek a bio-

lógiai folyamatok, de a szerelemre épülő tartós párkapcsolat, az utódok 

tudatos vállalása, felelősségteljes felnevelése biztosít csak emberhez mé-

ltó életet. 

Helyesen értelmezik az evolúciós modellt. A rendszerelvű gondol-

kodás alapján megértik az emberi és egyéb élő rendszerek minőségi és 

mennyiségi összefüggéseit. Felismerik a biológia és a társadalmi gondol-

kodás közötti kapcsolatot.  

Egyéni vagy csoportos munkában képessé válnak kísérletek 

megvalósítására a tervezés, végrehajtás, dokumentálás logikája mentén, 

és nyitottá válnak az interdiszciplináris gondolkodásra.  

Ennek eredményeként sikeres érettségi vizsgát tesznek, megszerzik a 

felsőfokú tanuláshoz szükséges biztos alapokat.  

A saját életükben felismerik a biológiai eredetű problémákat, 

életmódjuk helyes megválasztásával, megbízható szakmai ismereteik 

alapján felelős egyéni és társadalmi döntéseket képesek hozni. 
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ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS  
Iskolánk szemlélete szerint egyre fontosabb a fiatalok védelme ebben az elembertelenedő vi-

lágban, ezért kiemelten foglalkozunk tanulóink felvilágosításával, illetve a szociálisan vagy 

egészségileg veszélyeztetett ifjúság hátrányos helyzetének kompezálásával. 

 A fiatalok mint a társadalom egyik korosztálya – az élettapasztalatok hiánya és a társa-

dalmi kihívások miatt – már önmagukban veszélyeztetettek, ezért fontosnak tartjuk e társadalmi 

réteg segítését, elsősegélynyújtásban való jártasság kialakítását, hiszen erre a mindennapi életben 

is szükségük lehet. 

Az osztályfőnöki és természettudományos órákon tanulóink közvetett és közvetlen módon 

szereznek információt az elsősegélynyújtásról, a balesetek kezeléséről. 

 Az elsősegélynyújtó versenyen középiskolai és felnőtt kategóriában a komplex újraélesz-

tés elméleti ismeretei és gyakorlatában való jártasság is követelmény, így ezeket is oktatjuk. 

Elsősegélynyújtás tanítása a 9. évfolyamon az első tanítási órákon kezdődik, a tűz-és baleset-

védelmi oktatás során (kémia és osztályfőnöki óra). Az elsősegélynyújtással részletesebben a bi-

ológia és egészségtan óra keretein belül foglalkozunk az alábbi témák tárgyalása során: 

 az emberi szervezet szabályozó működése, jelátvitel testfolyadék révén 

 kültakaró 

 mozgás 

 az ember táplálkozása 

 az ember légzése 

 az ember kiválasztása 

 a vér és a vérkeringés 

 immunológiai szabályozás 
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ÉNEK-ZENE 
Gimnázium, 9–10. évfolyam 

Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai: 

 Megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével. 

 Kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez és él-

vezetéhez. Ezeknek a céloknak az elérését segíti a kiválasztott repertoár. 

1. Zenei reprodukció 

1.1. Éneklés 

 Az iskolai ének-zenei nevelés elsődleges élményforrásai a közös éneklés és az elmé-

lyült zenehallgatás. Az ének-zene órán tanult zenei anyag egy részét énekléssel és kre-

atív zenei gyakorlatokkal készítik elő, illetve sajátítják el. 

 Az énekórai műhelymunkát kórus egészíti ki, amely közösségformáló erőt képvisel. 

Cél, hogy a kóruséneklés örömét a tanulók az ünnepi alkalmak és hétköznapok számos 

területén megoszthassák másokkal (pl. ünnepségen, hangversenyen, közös éneklés a 

kirándulásokon, baráti összejöveteleken, közösségi alkalmakon). 

1.2. Generatív és kreatív készségek fejlesztése 

 A generatív - létrehozó, alkotó - készségek és képességek fejlesztésének célja, hogy a 

tanulók a megszerzett zenei tapasztalatokat alkalmazni tudják, és azokkal képesek le-

gyenek újat alkotni. A generatív tevékenységek, amelyek a kreativitás fejlesztése 

szempontjából nélkülözhetetlenek, fejlesztik a tanulók zenei érzékét, zeneértését és 

összpontosító képességét. Segítik őket a zene elemeinek önálló és magabiztos haszná-

latában, fejlesztik a tanulók önkifejező képességét, ötletgazdagságát, kreativitását és 

zenei fantáziáját. 

 A generatív zenei tevékenységek a tanítás legkülönbözőbb témáihoz és fázisaihoz 

kapcsolódhatnak, s bennük a játékos alkotói munka öröme érvényesül. A generatív te-

vékenységet mindenkor megelőzi a zenei alkotóelemek (pl. ritmus, dallam, polifónia, 

harmónia, forma) vagy egy adott zenei stílushoz kapcsolódó zenei jelenségek (pl. a 

klasszika formaérzéke) megismerése az aktív zenélésen keresztül. 

1.3. Felismerő kottaolvasás 

 A kottaolvasás a zene értésének eszköze, általa olyan kódrendszer kulcsát kaphatják 

meg a tanulók, amely segíti őket abban, hogy eligazodjanak a zenei tartalmakban. Az 

önálló zenélésben nélkülözhetetlen eszközzé válik. 

 A kottaolvasás nem cél, hanem eszköz az iskolai zenetanulás folyamatában. 

 A felismerő kottaolvasáshoz kapcsolódó zenei ismeretek tanítása soha nem elvontan, 

hanem az énekes és hangzó zenei anyaghoz kapcsolódóan történik. A népdalokból vett 

zenei fordulatokat felhasználják a ritmikai, metrikai és dallami elemek tudatosítására, 

formájuk megismerése pedig segít a formaérzék fejlesztésében. Az elemző megközelí-

tés helyett válasszák a műfaji meghatározást, találják meg az élethelyzet, az érzelmi 

kifejezés, az esztétikai szépség személyes kapcsolódási pontjait. A népdalok szövegé-
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nek értelmezése rávilágít a népdalok gazdag szimbolikájára, megvilágítja a magyar 

szókincs gazdagságát. A népdalok nem a felismerő kottaolvasás gyakorlópéldái. Csak 

akkor szolmizáltassák, ha az a szebb, tisztább megszólaltatást segíti. 

Zenei befogadás 

2.1. Befogadói kompetenciák fejlesztése 

 A befogadói kompetenciák fejlesztése a zenehallgatás anyagának mélyreható megis-

merését segíti elő. A befogadói kompetenciák fejlesztése során az érzelmi és intellek-

tuális befogadás egyensúlyának kell érvényesülnie. A befogadói kompetenciák fejlesz-

tésével megalapozható a tanulók zenehallgatói magatartása, akik a zenehallgatás során 

olyan élményeket – minél többféle és valóságos zenei tapasztalatokat – szereznek a 

hallgatott zenéről, amelyek hatására egyre inkább különbséget tudnak tenni az elmé-

lyült zenehallgatás (vagyis a zene befogadása) és a háttérzene fogyasztása között. 

 Csend és teljes figyelem nélkül nem jön létre élményt adó zenei befogadás. A művészi 

értékű zene befogadójává csak az a tanuló válik, aki teljes figyelmét képes a hallott 

zene felé irányítani. A befogadói kompetencia fejlesztése éppen ezért részben a figye-

lem készségének kialakítása és folyamatos erősítése felé irányul. 

 Rendszeres zenehallgatás. A zeneművek zenei és zenén kívüli tartalmának, üzenetének 

megértéséhez szükség van a zenei élmények rendszeres biztosítására: minden órán le-

gyen zenehallgatás, amely az élmény (örömszerző) funkción túl alapját adja a genera-

tív készségek formálódásának. 

 Adekvát befogadói attitűd. A zenehallgatási anyag értő befogadását segíti az adekvát 

befogadói attitűd kialakítása, azaz a hallgatott zene funkciójához, stílusához és műfa-

jához megfelelő közelítés. Lényeges, hogy a tanulók úgy hallgassanak zenét, hogy a 

zene különböző megnyilvánulásaihoz a zenéhez leginkább illeszkedő befogadói maga-

tartással forduljanak. 

 A befogadói kompetencia fejlesztését segíti elő elsősorban a zenében rejlő gesztusok, 

karakterek, érzelmek, hangulatok érzékelésének és átérzésének képessége, másodsor-

ban pedig a biztos és differenciált hallási képesség (ritmus-, dallam- és hangszínérzék) 

és a zenei memória. Ezeket rendszeres és nagy mennyiségű énekléssel és a generatív 

készségek más fejlesztő gyakorlataival alakíthatják. 

 Zeneelméleti és zenetörténeti alapismeretek minden esetben a zenei befogadást segí-

tik, az elméleti és a lexikális adatok közül elsősorban a kiválasztott művel kapcsoló-

dókkal foglalkozzanak. Egy szerzői életrajz ismertetésében a szerző személyiségének 

bemutatása, művészi és emberi élethelyzeteinek, a környezetével való kölcsönhatásá-

nak, problémáinak, sorsfordulatainak átéreztetése és mindennek művészetére gyako-

rolt hatása az elsődleges tartalom. Ezt helyenként megtámogathatják a jól megválasz-

tott tényadatok (dátumok, helyszínek), mindenkor kisegítő, tájékozódást könnyítő jel-

leggel. Ugyanez érvényes az elméleti ismeretekre: a formatan, az összhangzattan vagy 

a szolmizáció alapinformációi csak akkor válnak hasznossá, ha zenei érzetekhez kap-

csolódnak, ha segítenek a gyerekeknek átérezni azokat a zenei jelenségeket, amelyek-

ről szólnak. 

2.2. Zenehallgatás 



Tantervek 2013. szeptember 1. után 383. oldal 

 383 / 627 

 A rendszeres és figyelmes zenehallgatással a tanulók zene iránti fogékonyságát és ze-

nei ízlését formálják. 

 A zenehallgatási anyag kiválasztásakor a zenei teljességre kell törekedni. Lehetőleg 

teljes műveket hallgassanak meg, hiszen a tanulók befogadói kompetenciáját s első-

sorban zenei formaérzékét a teljes kompozíciók bemutatása fejleszti. A műalkotás 

egészéről kell benyomást szerezniük, mielőtt a részletekre irányítják a figyelmüket. 

Miközben a figyelem irányítása bizonyos jelentéstartalmak megvilágítása érdekében 

fontos, fokozottan figyeljenek arra, hogy a szempontok ne tereljék el a tanulók fi-

gyelmét a mű egészének élményszerű befogadásáról. 

 Az iskolai zenehallgatás célja nem lehet minden remekmű, s az összes zenei műfaj 

megismertetése, sokkal fontosabb a befogadói kompetenciák fejlesztése és a zenehall-

gatás igényének kialakítása, amely biztosítja az egész életen át tartó zenei érdeklődést. 

 Az iskolai zenehallgatás mellett keresni kell a lehetőséget az élő zenehallgatásra, a 

rendszeres hangverseny-látogatásra, és ösztönözni a tanulókat a zenei információk 

gyűjtésére. A hangversenyek kifejezetten ahhoz a korcsoporthoz szóljanak, akikkel a 

látogatást teszik. Rendkívül fontos, hogy a hangverseny legyen előkészített, az órákon 

ismerjenek meg néhány zenei témát, a művek kontextusát, majd az azt követő alka-

lommal beszélgetéssel segítsék az élmények feldolgozását. Használják ki a koncert-

pedagógia adta lehetőségeket! 

Tárgyi feltételek 

 Szaktanterem pianínóval vagy zongorával 

 Megfelelő nagyságú tér a mozgáshoz, énekes játékokhoz 

 Megfelelő méretű, jól szellőztethető terem a kórusmunkához 

 Ötvonalas tábla 

 Mágneses tábla 

 Ritmushangszerek 

 Jó minőségű CD- és DVD-lejátszó, erősítő, hangszórók 

 Számítógép internetkapcsolattal 

 Hangtár, hozzáférhető hanganyag 

9–10.  ÉVFOLYAM 
Az ének-zene tantárgy 9–10. évfolyamon a NAT alábbi fejlesztési területeit képviseli hatéko-

nyan: erkölcsi nevelés, nemzeti öntudat, hazafias nevelés, felelősségvállalás másokért, önkéntes-

ség, médiatudatosságra nevelés, az önismeret és a társas kultúra fejlesztése, a testi és lelki egész-

ségre nevelés. A kulcskompetenciák fejlesztésében pedig a következőket képes támogatni: eszté-

tikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség, anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kom-

munikáció, digitális kompetencia, kezdeményezőképesség, vállalkozói kompetencia, hatékony, 

önálló tanulás. 

Ebben az életkorban a zenei stílusnak megfelelő előadásmód, a kommunikatív muzikalitás to-

vábbfejlesztése áll a középpontban. Pl. énekes néphagyomány felelevenítése, projektnapok zenei 

elemei, bensőséges közösségi-egyházi ünnepeken való aktív részvétel, osztályéneklési verseny, 

osztályindulók éneklése, „ki mit tud” stb. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció 

Éneklés 

Órakeret 24 

óra 

Előzetes tudás 
A felső tagozatban megismert népzenei és műzenei szemelvények 

elsajátítása során kialakult éneklési képességek, zenei ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanult dalanyag ébren tartása, használatával az éneklési készség 

fejlesztése. További dalkincsbővítés, a motivált és örömteli éneklés 

kialakítása, helyes énektechnikával és hangképzéssel. Stílusos, kifeje-

ző éneklés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

4-5 mű éneklése tiszta intonációval és helyes hangképzéssel 

az életkori sajátosságokat figyelembe véve (szükség esetén 

egyénre szabott kezdőhangról), a következő kategóriák mind-

egyikéből: 

Zeneirodalmi szemelvények, mindegyik megismert stíluskor-

szakból legalább egy dal vagy dalrészlet, néhány rövid zenei té-

ma: 

 gregorián, 

 reneszánsz, 

 barokk, 

 bécsi klasszikus, 

 romantikus, 

 XX. századi. 

Egyszólamú és többszólamú világi és egyházi vokális anyag, 

és hangszeres művek témái a zenehallgatás anyagából válogatva. 

Néhány populáris zenei szemelvény a zenehallgatás anyagá-

ból válogatva (lásd a magyar anyag a Zenehallgatási anyag meg-

felelő része). 

Magyar népzene és történeti dallamok (az életkornak megfe-

lelő tematikus csoportokból válogatva): 

 régi rétegű és új stílusú népdalok, 

 életfordulók, jeles napok dalai, 

 búcsúzók, keservesek, 

 pszalmodizáló népdalok, 

 balladák, 

 a táncházban énekelt népdalok, 

 virágénekek, diákdalok, 

 verbunkos dallamok. 

Más népek dalai. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: verbális kifejezőkés-

zség fejlesztése, dalok 

szövege, költői eszközök 

megfigyelése a zenei kife-

jezésben, magyar népbal-

ladák, virágénekek, szim-

bolika. 

Idegen nyelvek: más 

népek dalai eredeti szö-

veggel. 

 

Kulcsfogalmak/ fo- Népzene: ballada, jaj-nóta, sirató, táncház, népies műdal, verbunk, 
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galmak csárdás; egyházzene (zsoltár, korál, népének, spirituálé); világi zene 

(trubadúrének, ungaresca), dal (népdal, műdal, egyházi és világi dal, 

renszánsz kórusdal, romantikus dal, szórakoztató zenei dal). 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ritmus, metrum: 

Összetett és aszimmetrikus metrumokhoz kapcsolódó impro-

vizációs gyakorlatok tapssal és ütőhangszerekkel, szabályos és 

szabálytalan hangsúlyozás, metrum váltások. 

Dallam: 

Szövegalkotás egyszerű dallamra, jellegzetes ritmusokra és 

„vissza”. 

 Ismert dallamra új szöveg illesztése. 

 Versmegzenésítés. 

 A zenei és a szöveg hangsúlyai (prozódia) a gya-

korlatban. 

 Eredeti nyelvű szöveg és fordításainak összeha-

sonlítása. 

 Klasszikus és populáris műfajok. 

 Zenei prozódia megfigyelése, reprodukciója. 

Harmónia: 

 A dúr hangsor hármashangzatainak dallam alá illesz-

tése – gitár, zongora, basszushang éneklése – a cso-

portban lévő hangszert tanulók, zeneiskolások vagy 

különösen érdeklődő tanulók aktivizálásával. 

 Harmonikus és diszharmonikus együtthangzás meg-

szólaltatása (csoportban). 

Komponálás és rögtönzés összekapcsolása: 

 Az énekes és zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó 

dallamalkotási módok: 

o recitálás – zsoltártónus, recitativo, 

o díszítés a népzenében és műzenében, 

zenei szerkesztés módok, zenei formák parafrázisa zenei és 

nem zenei eszközökkel:ritmus rondó, szekvencia, periódus, vari-

áció, 

aranymetszés a zenében és a természetben. 

 Ismert dallamhoz ritmuskíséret vagy adott rit-

muskísérethez dallamalkotás. 

 Egyszerű ritmus- és harmóniakíséret alkotása: 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegalkotás egy-

szerű dallamra, versmeg-

zenésítés, szöveg hangsú-

lyok, prozódia. 

Idegen nyelvek: idegen 

nyelvű szövegek és fordí-

tásainak összehasonlítása 

a prozódia szempontjából. 

Matematika: absztrakt 

gondolkodás fejlesztése a 

zenei formákon keresztül. 

Vizuális kultúra: önki-

fejezés, érzelmek kifeje-

zése többféle eszközzel. 
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osztinátó, dudabasszus,orgonapont,T-D ingamozgás,tercelés. 

Kreatív közreműködés a tanult ritmikai, metrikai, dallami és 

harmóniai elemekből létrehozott és a tanult formai eszközökkel 

szerkesztett kompozíciók megszólaltatásában. 

Rögtönzés és komponálás egyéni és csoportos formában. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Zenei szerkesztésmód (egyszólamú dallamalkotás, homofónia, po-

lifónia). 

Metrumfajta (egyszerű, összetett, aszimmetrikus), szabályos és 

szabálytalan hangsúlyozás. Prozódia. Hármashangzatok.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció 

Felismerő kottaolvasás, nélkülözhetetlen zeneel-

méleti alapismeretek 

Órakeret 6 

óra 

Előzetes tudás Az általános iskolában megszerzett zeneelméleti alapismeretek a 

hagyományos klasszikus zenei notációról.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az eddig tanult felismerő kottaolvasási és zenei ismeretek megerő-

sítése, rendezése az ismétlés és az összefüggések feltárása által. A to-

vábbi gyakorlás a befogadást és a felidézést kísérő kottakövetéssel va-

lamint elemi szintű kottaolvasás alkalmazásával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zeneelméleti alapismeretek: 

A zenei írásbeliség kialakulásának főbb jellemzői. 

A kottaírás fejlődése: 

 néhány neuma és a C kulcsok ismerete (csak infor-

mációs szinten), 

 az ötvonalas rendszertől eltérő notációk: tabulatúra, 

aleatorikus zene, betűs akkordjelölés. 

Ritmikai elemek, metrum, tempó: 

Táncok ritmikai sajátosságainak megfigyelése a tánctípusok 

tempóbeli, metrikai és ritmikai jellemzői szempontjából: 

néptánc – magyar és nem magyar példák, 

reneszánsz és barokk táncok, 

modern táncok, 

ezek azonosítása hallás után és kottaképről. 

Harmóniai elemek:akkordfűzések megfigyelése. 

Partitúra: 

Vokális és hangszeres partitúrák megismerése: 

Vizuális kultúra: vizu-

ális jelek és jelzések 

használata. 
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zenehallgatás kottakép követéssel, témák azonosításával, 

előadói jelek és megvalósulás megfigyelésével, 

szólamok elrendeződésének ismerete. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Partitúra, notáció, tánctípus, dűvő, esztam, beat, offbeat, swing, 

ritmus. 

 

Tematikaiegység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei befogadás 

Befogadói kompetenciák fejlesztése 

Órakeret 6 

óra 

Előzetes tudás 
Korábbi évek során megszerzett kompetenciák, nyitott hozzáállás, 

zenei emlékek, tapasztalatok, koncertélmények. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A befogadás pályáinak szélesítésével, személyes – esztétikai, intel-

lektuális, gyakorlati – zenei élmények szerzésével, irányított és önálló 

feldolgozással a személyiség és az esztétikai érzék fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A zene rendszerezésének különböző szempontjai (pl. krono-

lógia, műfaj, forma, funkció, abszolút zene – programzene): 

A zene kapcsolatainak feltárása a társművészetekkel, iroda-

lommal, történelemmel, kultúrtörténettel a szintézis teremtés 

igényével (az egyházzene kapcsolata a liturgiával, zenei élet a 

főúri rezidenciákon és a nyilvános koncerttermekben, operahá-

zakban). 

Az alkotás – zenei reprodukció – befogadás viszonya (zene-

szerzés és előadó-művészet kapcsolata, komponálás/lejegyzés – 

improvizáció), a zene funkciói (művészi zene – szórakoztató ze-

ne, liturgia, önkifejezés, ünnepek zenéi, tánc, alkalmazott zene). 

A zenei ismeretszerzés és információgyűjtés, a zenehallgatás 

lehetőségei a számítógép és az internet segítségével. A felfede-

zés örömének kialakítása a folyamatos tanári tartalomközlés he-

lyett (zeneszerzők, életutak, életművek). 

Műalkotás-elemzés, önálló véleménynyilvánítás (művészi ér-

ték – giccs). 

Népzene és műzene kapcsolatai, a jazz és a populáris zene 

műfajainak kapcsolódási pontjai. 

Átköltés, átdolgozás, feldolgozás, stílusok keveredése, zenei 

humor, pl. komolyzenei témák megjelenése a médiában és a po-

Magyar nyelv és iro-

dalom: a műzene irodal-

mi kapcsolódásai, átköl-

tés, humor. 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári isme-

retek: a zene történelmi 

kapcsolódásai, zene a fő-

úri rezidenciákon, zene a 

liturgiában, polgárosodás 

és a nyilvános koncert-

termek, operaházak. 

Idegen nyelvek: zene-

hallgatási anyag idegen 

nyelven. 

Vizuális kultúra: önki-

fejezés, érzelmek kifeje-

zése többféle eszközzel. 

Informatika: 

infromációgyűjtés az in-

ternet segítségével. 
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puláris műfajokban, világzenei példák zenei forrásai. 

Jazzhangszerek, zenekar: trombita, szaxofon, klarinét, nagy-

bőgő, zongora, sokféle ütőhangszer, bigband. 

Egy zenemű/részlet egyéni feldolgozása, elemzése megadott 

témából választva (pl. élet, halál, születés, gyász, haza, becsület, 

küzdelem, szerelem, hűség, gúny, irónia, humor, hősiesség, sza-

badság, béke, vallás). 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Népzene – műzene, világi zene – egyházzene, abszolút zene – 

programzene, komolyzene – populáris zene, tánczene, alkalmazott ze-

ne, giccs. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei befogadás 

Zenehallgatás 

Órakeret 21 

óra 

Előzetes tudás 

A zenemű gondolati tartalmát közvetítő kifejezőeszközök átélésé-

nek és értelmezésének képessége. A korábban tanult jellegzetes zene-

művek részleteinek felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A befogadói kompetencia erősítése az ismeretek kronológiai rend-

szerezésével. Tájékozottság a zeneművek műfajában és a zenei stílu-

sokban. Önálló elemzés, véleménykifejtés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az alábbi szempontok alapján válogatott és meghallgatott 

zenei részletek felismerése. 

Népzene: 

népdal, hangszeres népzene, népies műdal, cigányzene. 

Klasszikus zene: 

Az európai műzene kialakulása napjaink zenéjéig – legfon-

tosabb stílusjegyek, műfajok és zeneszerzők. 

Középkor és reneszánsz – az egyszólamúságból a többszó-

lamúság első virágkoráig (gregorián, reneszánsz műfajok: mo-

tetta, madrigál). 

Barokk – a hangszeres műfajok és az opera kialakulása 

(concertáló stílus, basso continuo, monódia, fúga, korál, passió) 

XVII–XVIII. századi magyar műzene (Kájoni-kódex, Lő-

csei kézirat, Vietórisz-kódex anyagából). 

Bihari János, Lavotta János és Csermék Antal verbunkos 

zenéje. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a műzene irodalmi 

kapcsolódásai, átköltés, 

humor. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismeretek: 

a zene történelmi kapcso-

lódásai, zene a főúri rezi-

denciákon, zene a liturgiá-

ban, polgárosodás és a 

nyilvános koncerttermek, 

operaházak. 

Idegen nyelvek: zene-

hallgatási anyag idegen 

nyelven. 

Vizuális kultúra: önkife-

jezés, érzelmek kifejezése 
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Bécsi klasszika – a klasszikus zenei formák és műfajok 

(szonáta elvű formai építkezés, kamarazene, szimfónia, opera 

buffa), Haydn, Mozart, Beethoven. 

Romantika – dalciklus, hangszeres előadási darabok, opera 

és zenedráma (nemzeti jelleg a zenében, hangszeres virtuozitás, 

összművészet, az érzelmek szélsőséges megjelenítése, miniatűr 

kompozíciók és monumentalitás – formai és dallami jellemzők: 

szabad formák, kromatikus dallamalkotás, díszítés). 

A századforduló és a XX. század zenéje – a stílusegység 

felbomlása, új zenei irányzatok (impresszionizmus, verizmus, 

dodekafónia, avantgárd, experimentális zene, expresszioniz-

mus, elektronikus zene). 

Korunk zenéje a második világháborútól napjainking. 

A klasszikus zenén túl:a jazz műfajai a kezdetektől napjain-

kig, 

a beat és a klasszikus rock,a világzene,a zenés színház – 

rockopera, 

a szórakoztató zene műfajai, filmzene és alkalmazott zene. 

A mai populáris zene irányzatai.A mass media jelensége és 

zenei anyaga. 

A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefo-

gadás szándékának erősítése (pl. hangverseny-látogatás moti-

vációs szerepének felhasználásával). 

többféle eszközzel. 

Informatika: zenei 

infromációgyűjtés az inter-

net segítségével). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Stílusjegy, műfaj. 

 

A fejlesztés 

várt eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

A tanulók az énekes anyagból 40 dalt és műrészletet részben kottá-

ból, részben emlékezetből kifejezően énekelnek csoportosan. 

Képesek néhány dallamból (népdal, műdal, zenei téma) álló csokor 

felidézésére egy-egy témán, műfajon, stíluskörön belül is. 

Egyszerűbb két- és háromszólamú kórusművek vagy azok részletei, 

kánonok éneklése csoportosan. 

A tanulók a generatív tevékenységek eredményeként érzékelik, fel-

ismerik a zenei kifejezés, a forma, a műfaj és a zenei eszközök közti 

összefüggéseket. 

A kottakép elemeit és az alapvető zenei kifejezéseket felismerik és 

értelmezik, tanári segítséggel reprodukálják. 
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Képesek a műalkotások üzenetét felismerni, a bennük megjelenő 

sors- és magatartásmintákat értelmezni, gondolatiságukat, morális és 

humánus tartalmukat megérteni. 

A kiemelkedő zenei műalkotások megismerése által korunk kulturá-

lis sokszínűségében eligazodnak. 

A tanulók sokféle zenei stílust, korszakot, zeneművet megismertek 

(min. 20 alkotás). 

A tanulók felismernek minimum 20 alkotást. 

Tudnak tájékozódni a legfontosabb műfajokban és a stíluskorsza-

kokban. 

A műveket kontextusba helyezve képesek saját élményeket is fel-

idézni, választásaikat meg tudják indokolni. 

Különbséget tudnak tenni világi zene, egyházzene, szórakoztató, al-

kalmazott zene, programzene, abszolút zene vagy az alkalmazott zene 

között. 

A két év során az áttekintést segítő különböző szempontok alapján 

megismerik a különböző zenei stílusok jellemzőit, kronologikus és mű-

faji rendszer alakul ki az eddig megszerzett és ebben az időszakban ki-

egészített zenei ismeretekben. 

Zenehallgatás 

Klasszikus zenei anyag 

Gregorián ének (pl. Dies irae sequentia, Ave Maria himnusz). 

Ortodox egyházi zene: A. Katalszkíj: „Krisztus feltámadott” (Orosz húsvét). 

Giovanni Pierluigi da Palestrina: Messa di Gloria – Gloria. 

Claudio Monteverdi: Poppea megkoronázása – opera. 

Johann Sebastian Bach: János-passió. 

Johann Sebastian Bach: d-moll toccata és fúga, BWV 565. 

Georg Friedrich Händel: Júdás Makkabeus – oratórium, részletek. 

Joseph Haydn: Vonósnégyesek, Op. 76, Hob. III:75–80. 

Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni – részletek. 

Ludwig van Beethoven: IX. (d-moll) szimfónia, Op. 125. – zárótétel. 

Franz Schubert: Téli utazás (Winterreise) D. 911– részletek. 

Franz Schubert: Erlkönig, Op. 1. D. 328. 

Felix Mendelssohn-Bartholdy: Szentivánéji álom (Sommernachtstraum), Op. 21. 

Erkel Ferenc: Bánk bán – részletek. 
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Robert Schumann: Dichterliebe, Op. 48. – részletek. 

Liszt Ferenc: Velence és Nápoly (Venezia e Napoli), in: Vándorévek II. kötet (Années de 

pélerinage II.). 

Giuseppe Verdi: Nabucco – Rabszolgák kórusa. 

Wagner, Richard: A nürnbergi mesterdalnokok (Die Meistersinger von Nürnberg) – nyitány 

Johannes Brahms: A-dúr intermezzo, Op. 118. No. 2. 

Giacomo Puccini: Bohémélet (La Bohème) – opera. 

Gustav Mahler: V. (cisz-moll) szimfónia, IV. tétel Adagietto. 

Szergej Rahmanyinov: Vocalise, Op. 34, No. 14. 

Claude Debussy: Clair de lune (Holdfény). 

Maurice Ravel: Bolero. 

Carl Orff: Carmina Burana. 

Bartók Béla: Divertimento, BB 118, 1. tétel. 

Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus. 

Lajtha László: Quatre Hommages, Op. 42 (fafúvós kvartettre). 

Arnold Schönberg: Pierrot Lunaire, Op. 21. 

Anton Webern: Fünf Stücke (Öt darab) zenekarra, Op. 10. 

Conlon Nancarrow: Etüdök gépzongorára (Studies for prepared player piano). 

Kurtág György: József Attila-töredékek. 

Arvo Pärt: Magnificat. 

Steve Reich: Zene 18 zenészre (Music for 18 Musicians). 

Eötvös Péter: Mese (1968), Tücsökzene (1970). 

Populáris zenei szemelvények 

A 9–10. évfolyam énekes és a zenehallgatási anyagában megjelennek a klasszikus kompozí-

ciós műalkotásokon és a népzenén kívül eső műfajok is. 

CÍM SZERZŐ ELŐADÓ 

A hetedik Póka – József Attila Hobo Blues Band 

Apám hitte Presser, Zorán – Dusán Zorán 

Az utcán Szörényi – Bródy Illés együttes 

Azért vannak a jó barátok Máté Péter – S.Nagy István Máté Péter 

Budapest 

Cseh Tamás – Másik János 

– Bereményi Géza Cseh Tamás 

Európa 

Varga Miklós – Varga Mi-

hály Varga Miklós 
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Felkelt a napunk… Szörényi – Bródy Illés együttes 

Gyöngyhajú lány Presser – Adamis Omega 

Ha én rózsa volnék Szörényi – Bródy Koncz Zsuzsa 

Ha itt lennél velem Republic együttes Republic 

Ilyenek voltunk Kovács Ákos Ákos 

Iskolatáska Hajdú – Demjén Bergendy együttes 

Könnyű álmot hozzon az éj Várkonyi – Miklós Charlie 

Levél a távolból Szörényi – Bródy Fonográf 

Mama kérlek Bródy János Koncz Zsuzsa 

Miénk itt a tér Presser – Adamis LGT 

Miért hagytuk, hogy így legyen Szörényi – Bródy Illés együttes 

Mondd, hogy nem haragszol Szörényi – Bródy Fonográf 

Most múlik pontosan Kiss Tibor Quimby 

Ne várd a májust Bródy János Zorán 

Nemzeti dal 

Tolcsvai László – Petőfi 

Sándor Tolcsvai László 

Nézz az ég felé 

Lerch István – Horváth At-

tila Charlie 

Szállj fel magasra 

Gallai Péter – Köves Mik-

lós Piramis 

Szólj rám, ha hangosan éneke-

lek Presser Gábor LGT 

Te majd kézen fogsz és haza-

vezetsz Presser Gábor Presser Gábor 

Ugye mi jó barátok vagyunk Presser – Dusán LGT, Zorán, Demjén 

Valaki mondja meg Presser – Adamis Presser Gábor 

Várj, míg felkel majd a nap Lerch – Demjén V'Moto-Rock 

Zene nélkül mit érek én Máté Péter Máté Péter 
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9.  OSZTÁLY  

Óra 
Dal (énekes 
anyag) Téma Zenei elemek Zenehall gatás Koncentráció 

1. Az általános 
iskolában tanult 
népdalok, műda-
lok 

Visszaemlé-
kezés: zenetörté-
neti korok, zene-
szerzők, műfajok, 
formák, hangsze-
rek. 

Ritmusérté-
kek és jelek, mó-
dosítások, dúr és 
moll hangsorok, 
2 kereszt, 2 bé 
előjegyzés 

Tanult zeneművek 
felismerése (Ki nyer 
ma?) 

Történelem. Iro-
dalom. Képzőművé-
szetek. 

2. MEGRAK-
JÁK A TÜZET 

Népdalgyűj-
tőink. A Kaleva-
la. 

A pentaton 
hangsor. A régi 
stílus jellemzői. 

Kodály Zoltán: 
Vejnemöjnen muzsikál 

A finn nemzeti 
eposz. 

3. SZOMORÚ 
FŰZFÁNAK 

RÖPÜLJ 
PÁVA 

MADÁRKA, 
MADÁRKA 

Magyar nép-
zenei nyelvterü-
letek. Népdalaink 
csoportjai. 

Modális 
hangsorok (Dór 
és Fríg hangsor). 

Kodály Zoltán: Mát-
rai képek 

Madármotívum 
zenében és iroda-
lomban. 

4.  HEJ, ROZ-
MARING LE-
MENT A NAP 

Lajtha László 
Anépdalemezés 
szempontjai. 

Modális 
hangsorok: Líd, 
Mixolíd, 
Lokriszi. A moll-
hangsor háromfé-
le változata. 

Bartók Béla: Falun A sárközi vise-
let. 

5. REPÜLJ 
MADÁR, RE-
PÜLJ HA FE-
LÜLÖK  

Az ornamen-
tika. Magyar népi 
hangszerek. A 
villőzés. 

3 kereszt elő-
jegyzés 

Kodály Zoltán: Vil-
lő 

Népszokások, 
hagyományok. 

6. SZIVÁR-
VÁNY HAVA-
SÁN 

Dallami és 
szövegi varián-
sok. 

3 bé előjegy-
zés 

Karai József: Erdé-
lyi népdalok 

Országos Nép-
zenei Fesztiválok. 

7. KÖRÖSFŐI 
KERTEK 
ALATT 

Recitálás. 
Parlando elő-
adásmód. A zsol-
tártípusú dallam. 

Melizma (haj-
lítás)  

Bartók Béla: Nyolc 
magyar népdal. 

Csík megye 
földrajzi elhelyez-
kedése. 

8. AJ, SIRASS, 
ÉDESANYÁM  

A sirató. A 
keserves. A jaj-
nóta. 

A hangsúlyok 
eltolódása. 

Kodály Zoltán: Szé-
kely keserves 

Népi kultúránk 
sorsa. 

9. A Zene Vi-
lágnapja 

Zenei örök-
ség, évfordulók 

Lajtha László 
népdalgyűjtő A 
ballada. 

Giusto és ru-
bato előadásmód. 

Galga menti népda-
lok. 

Előadóművészet 
és az autentikus 
hangzásvilág. 

10
. 

Népzenei ismeretek összefoglalása, rendszerezése  Népzenei felvéte-
lek. 

Hagyományok 
őrzése, ápolása. 

11
. 

Szeikilosz 
sírverse 

A ZENE 
KEZDETE 

AZ ŐSKOR 
AZ ÓKOR ZE-
NÉJE 

A tizenhatod. 
A nyújtott érté-
kek. 

Törzsi dalok, kopt, 
indiai, kínai zene 

Történelmi hát-
tér. 

12
. 

DIES IRAE 
GREGORIÁN 
HIMNUSZ 

A KÖZÉP-
KOR ZENÉJE: – 
gregorián ének – 
a kottaírás törté-
nete – Arezzoi 
Guido – A mise 

Szillabikus és 
melizmatikus 
éneklés. 

Gregorián énekek 
Dies Irea felvételek 

Kódexek világa. 
Korabeli építkezés, 
díszítés. 

 

13
. 

MONIOT 
D'ARRAS: J. of 
Fornsete: Nyár-
kánon Ismeretlen 
szerző: Tavasz-
köszöntő 

A középkor 
világi zenéje: 
trubadúrének. 
Többszólamúság 
kezdete(az orgá-
num). A kánon. 

2 kereszt elő-
jegyzés gyakorlá-
sa 

Ifj. Somorjai József: 
Trubadúr-mollban 

Korabeli versek 
szövegének elemzé-
se. 
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14
. 

Ómagyar Má-
ria-siralom 

Halotti be-
széd  

A MA-
GYARSÁG ZE-
NÉJE A NÉP-
VÁNDORLÁS-
TÓL A XIV. SZ. 
VÉGÉIG. 

A recitálás. A 
nyolcados lükte-
tés. A variáns. 

Korabeli énekek. Anonymus: Ges-
ta Hungarorum. 
Feszty-körkép (rész-
let). 

15
. 

Josquin des 
Prčs: 
ÉVSZAKKÖ-
SZÖNTŐ  

A 
RENESZANSZ 
KORA: – zene-
szerzők G. P. DA 
PALESTRINA – 
korabeli hangsze-
rek 

A kétszólamú 
kottakép. 2 ke-
reszt gyakorlá-
sa(ismétlés). 2 bé 
gyakorlása 

Josquin des Prčs: 
Évszakköszöntő 

Humanista vi-
lágnézet a művésze-
tekben. 

16
. 

Karácsonyi 
ünnepkör 

Csordapászto-
rok. 

Népi hang-

szerek 

Karácsonyi dalla-
mok 

Népszokások 

17
. 

Karácsonyi 
ünnepkör – Kite-
kintés a nagyvi-
lágba 

Korál és 
egyéb karácsonyi 
dallamok ismét-
lése 

Karácsonyi 
szokások 

Karácsonyi pásztor-
tánc 

Népek karácso-
nyi szokásai 

18
. 

Orlandus 
Lassus: Szerelmi 
panasz (felső 
szólam) 

ORLANDUS 
LASSUS. 
Villanella, 
chason, madrigál, 
zsoltár, motetta, 
mise. Polifón és 
homofón szer-
kesztési formák. 

A többszóla-
mú kottakép. 

Orlandus Lassus: A 
visszhang 

XIII. Gergely 
pápa kapcsolata a 
művészetekkel 

19
. 

Tinódi: 
SOKFÉLE 
RÉSZÖGÖSRŐ
L TI MAGYA-
ROK, MÁR IS-
TENT IMÁD-
JÁTOK 

A MAGYAR 
RENESZÁNSZ. 
TINÓDI LAN-
TOS SEBES-
TYÉN. A 
Cronica. A histó-
riás ének. 

A lant. 

A tabulatúra Tinódi L. Sebes-
tyén: Sokféle 
részögösről 

A végvárak tör-
ténete (a lakóhely-
hez legközelebbi 
vár) 

20
. 

 MAGOS 
KŐSZIKLÁ-
NAK  

A XVI. 
SZÁZADI MA-
GYAR HANG-
SZERES ZENE. 
Bakfark Bálint. A 
magyar táncmu-
zsika. 

A nyújtott 
ritmus. 

Bakfark Bálint: f-
moll Fantázia 

Az irodalmi ér-
tékű Balassi-strófa. 

21
. 

J. S. BACH: 
JÖJJ, HALL-
GASD, MIT 
MOND A SZÉL.  

A BAROKK 
KORA ÉS ZE-
NÉJE. A zenés 
dráma. C. Mon-
teverdi, H. 
Schütz, G. B. 
Lully, A. Corelli, 
H. Purcell, A. 
Scarlatti. 

A kánon 

rendjének jelei. 

primo, secundo 

(prima volta, 

secunda volta) 

A. Corelli: La Folia XIV. Lajos mű-
vészeti törekvései. 

22
. 

Eljött a szép 
tavasz (korál) 

F. Couperin, 
J. Ph. Rameau. 
Antonio Vivaldi. 
A versenymű. A 
rondó. A csemba-
ló. 

A 4 szólamú 
kottakép, 

Az előke 

J. Ph. Rameau: 
Tambourin. A. Vivaldi: 
D-dúr fuvolaverseny. 

III. Károly ma-
gyar király kapcso-
lata a zenével 

23
. 

PACHEBEL : 
HŰS HAJNALI 
SZÉL 

JOHANN 
SEBASTIAN 
BACH Prelúdi-
um, fuga, toccata, 
szvit. BWV. A 
barokk zenekar. 

Módosítások. J. S. Bach: d-moll 
toccata és fúga. 
Daswohl- temperierte 
Klavier h-moll szvit 
Badinerie) II. Branden-
burgi veseny (F-dúr). 

Korabeli festmé-
nyek: a színek har-
móniája. 
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24
. 

J. S. BACH: 
– BEFIEHL DU 
DEINE WEGE 
(A fényes Isten-
arcot) – Ha köd 
lepi be a tájat 

Passió, kantá-
ta 

A 4 szólamú 
kottakép 

J. S. Bach: Máté 
passió. 

A barokk zene és 
a képzőművészet 
kapcsolata. 

25
. 

G. F. HÄN-
DEL: SZÉP 
HÁRSFALOMB 

GEORG 
FRIEDRICH 
HÄNDEL életút-
ja és művészete. 
Hangszeres kom-
pozíciók. Az or-
gona. 

A triola Di-
namikai jelek és 
kifejezések. 

G. F. Händel: Szép 
hársfalomb F-dúr orgo-
naverseny – I. tétel. Ví-
zizene (F-dúr szvit) 

Händel – Anglia 
– I. György. 

26
. 

Húsvéti Ün-
nepkör 

Tájegységek 
szerint 

Gyakorlás 
kvintkör 

Népzenei felvételek, 
locsoló versek 

Népművészet, 
népszokások 

27
. 

J.S.Bach Élet-
rajz összefoglalá-
sa 

Ismétlés 
A földre le-

szállt 

Élete és mű-
vészete. 

Hangsúlyok 
szerepe a zené-
ben. Dinamikai 
elemek. Módosí-
tások. 

Barokk korálok Alkotói motivá-
ciók. 

Händel zenei ha-
tása. 

28
. 

TÉRJ MEG 
MÁR 
BÚJDOSÁSIDB
ÓL (kuruc dal-
lam) 

A XVII. 
SZÁZADI MA-
GYAR ZENE. 
Kéziratok, kóde-
xek. ESTERHÁ-
ZY PÁL. Jellem-
ző hangszerek. 

A terc hang-
köz. 

Esterházy Pál: Ave 
maris stella (Tengernek 
fényes csillaga) 

Történelmi ese-
mények a XVII. sz.-
i Magyarországon. 

29
. 

A barokk ze-
nekar összetétele 

Az oratóri-
um., a passió, 
kantáta 

 

Nyújtott rit-
mus. A tizenha-
tod. A staccato. 

Purcell Trombita-
fanfár 

Természet és év-
szakok a művésze-
tekben. 

30
. 

Az angol ba-
rokk összefogla-
lása 

Az oratórium, 
a szvit 

A nyolcados 
ütemmutató.  

Handel művei Angol ünnepek, 
hagyományok 

31
. 

A német ba-
rokk 
össefoglalása 

Fúga, prelú-
dium,toccata, ko-
rál 

Hangközök, 
orgona, 

zongora – alsó 
szólamok. 

Schütz, Buxtehude, 
Bach, Telemann művei 

Német ünnepek, 
hagyományok 

32
. 

A francia ba-
rokk 

A balett, a 
szvit 

A kis nyújtott 
ritmus. 

Lully, balett és szvit 
művei 

Rameau zenéje 

Francia ünnepek, 
hagyományok 

33
. 

Az olasz ba-
rokk I. 

Vígopera, 
komoly opera 

 Monteverdi, Corelli, 
művei 

 

34
. 

Az olasz ba-
rokk II. 

A opera tör-
ténete 

A concerto 

 A kánon. Scarlatti, Vivaldi 
művei 

Emberi karakte-
rek. 

35
. 

Évzáró dal-
lamok 

    

36
. 

Évzáró dal-
lamok 

    

37
. 

A tanév során tanultak összegzése, rendszerezése: 
Az új énekek gyakorlása, kidolgozása. 

 

„Ki nyer ma?” a 
megismert zeneművek 
alapján. 
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Téma Zenei elemek Zenehallgatás Koncentráció 

1. A 9. osztály-
ban tanult műda-
lok, zenei idéze-
tek. 

Zenetörténeti 
korok, zeneszer-
zők, műfajok és 
formák, korabeli 
hangszerek és 
együttesek. 

1 kereszt, 1 bé 
előjegyzés. Mo-
dális hangsorok. 

A 9. osztályban 
megismert zeneművek 
felismerése. Ki nyer 
ma? 

Irodalom. Tör-
ténelem. Képző-
művészet. 

2. A 9. osztály-
ban tanult népda-
lok. 

Népzenekuta-
tás Ütempáros 
dallamok Régi és 
új stílusú népda-
lok Népi hang-
szerek. 

Pentaton 
hangsorok. 

A 9. osztályban 
meghallgatott népzenei 
felvételek. Népdalfel-
dolgozások. 

Néprajzi isme-
retek. 

3. FOLYIK A 
VÍZ  

A magyarok 
eredete – mondák 
– Népdalaink tar-
talma és formája 

A kvintváltás. 
Előjegyzés nélkü-
li kottázás. A 
csángó fríg, a 
nyújtott ritmus 

 Magyar történe-
lem. 

4. A DUDARI 
UTCÁN 

HOL JÁR-
TÁL AZ ÉJJEL 

Népzenekuta-
tás. A magyar 
népzene dialektus 
területei Népdal-
gyűjtők Barsi Er-
nő 

2 kereszt elő-
jegyzés. A kvint-
váltás. 

 Etnográfiai is-
meretek. Népkölté-
szet. 

5. Joseph 
Haydn: Szerenád 

A ROKOKÓ 
ÉS A GÁLÁNS 
STÍLUS. A 
KLASSZICIZ-
MUS KORA. A 
szimfonikus ze-
nekar. 

A nyolcados 
lüktetés. ABC-s 
nevek. Gyakorlá-
sa 

Motívum. 
Mondat. Perió-
dus. 

Klasszikus kedven-
cek. 

Történelem és a 
társművészetek. 

6. J. HAYDN: 
EGYKEDVŰ-
SÉG 

JOSEPH 
HAYDN élete és 
művészete. 

Hangsúlyok 
szerepe a zené-
ben. Dinamikai 
elemek. Módosí-
tások. 

G-dúr szimfónia 
(Oxford). D-dúr szim-
fónia (London). 

Alkotói motivá-

ciók. 

7. J. Haydn: 
SZÉP NYÁRI 
REGGEL 

A feldolgo-
zás. A vonósné-
gyes. A klasszi-
kus szimfónia. 

A violinkulcs 
alatti 8-as. 

D-dúr vonósnégyes 
(Pacsirta).  

A tehetségek 
elismerése – embe-
ri magatartás 

8. J. Haydn: Si-
mon gazda áriája. 
Vígan, vígan, ím 
itt a bor 

Az oratórium. Nyújtott rit-
mus. A tizenha-
tod. A staccato. 

Joseph Haydn: Év-
szakok. 

Természet és 
évszakok a művé-
szetekben. 

9. W. A. MO-
ZART: A FONÓ 
LÁNYKA 

W. A. MO-
ZART: Szép má-
jus (ismétlés) 

WOLFGANG 
AMADEUS 
MOZART életút-
ja és alkotásai. A 
szonáta, mint mű-
faj és mint forma. 
LUDWIG KÖC-
HEL 

A nyolcados 
ütemmutató.  

W. A. Mozart: A-
dúr szonáta. 

A REQUIEM 
Lacrymosa. 

Gyermekkor – 
érdeklődés felisme-
rése: írók, költők, 
önmagunk. 

Méltósággal el-
búcsúzni. 

10
. 

W. A. MO-
ZART: HOGY-
HA TÁN, GRÓF 
URAM MOST 
PEDIG VÉGE A 
SZÉP IDŐKNEK 
ASSZONYOK, 
LÁNYOK 

A klasszikus 
opera W. A. Mo-
zart: Varázsfuvo-
la és FIGARO 
HÁZASSÁGA.  

Módosítások. 
A diszkant-zárlat 

A kis nyújtott 
ritmus. 

W. A. Mozart: Figa-
ro házassága – részle-
tek. 

d-moll zongoraver-
seny. g-moll szimfónia. 

A Figaro házas-
sága témájához ha-
sonló irodalomban 

Keserű hangu-
lat az irodalomban. 
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11
. 

L. v. BEE-
THOVEN: A 
TÁVOLI KED-
VESHEZ FOR-
TE ÉS PIANO 

LUDWIG 
VAN BEETHO-
VEN élete és 
művészete. Szim-
fóniák I–IX. 

A nyolcados 
metrum. A ká-
non. 

L. v. Beethoven: 
szimfóniáinak főtémái. 

Emberi karakte-
rek. 

12
. 

L. v. Beethoven: 
Te szép ha-

zám – Szeretlek 

L. V. BEE-
THOVEN V. – 
SORS SZIMFÓ-
NIÁJA. 

Kromatika. 
Disszonancia. 
Aszimmetrikus 
ritmus. 

L. v. Beethoven: V. 
(Sors) szimfónia. 

A görög sors-
tragédiák. Shakes-
peare tragédiái. 

13
. 

CSEREBO-
GÁR, SÁRGA 
CSEREBOGÁR  

A verbunkos 
zene. Bihari, La-
votta, Csermák és 
Rózsavölgyi 
Márk. 

Ungar-skála, 
hangnemi ellen-
tét, rapszodikus 
dallamvezetés, 
cifrázás, kromati-
ka, triola, szinkó-
pa, bokázó rit-
mus. Violin-, Alt- 
és Basszuskulcs. 

Regös Együttes: 48-
as katonadalok. 

Történelem. 
Irodalom: Kisfalu-
dy, Berzsenyi, Jó-
kai, Erdélyi. 

14
. 

MI ÉGI BÁJ 
EZ... Részletek a 
Hunyadi László 
c. operából 

Erkel Ferenc. 
A magyar nemze-
ti opera. Báthori 
Mária és a Hu-
nyadi László c. 
operák. 

A zenei hang-
súly. Magyaros 
dallamvilág. A 
szinkópa. 

Erkel: Hunyadi 
László – Meghalt a 
cselszövő – Palotás 

Történelem. 
Irodalom. 

15
. 

Mint szám-
űzött, ki vándorol 
a sűrű éjen át Ke-
serű bordal SZÉP 
ÖRÖMKÖNNY 
RAGYOGÁSA 
Éljen a haza  

Erkel Ferenc 
operái. A népies 
hangvétel. Kórus 
és zenekar. 

A verbunkos-
ból eredő ritmika. 
Kodenciák = zár-
latok. A 
nyolcados lükte-
tés, mint kifejező 
zenei eszköz. 

Erkel: Bánk bán – 
Keserű bordal – Mint 
száműzött Erkel: Éljen 
a haza 

Történelem. 
Irodalom. 

16
. 

Kodály-
Vörösmarty: 
HIRHEDETT 
ZENÉSZE E VI-
LÁGNAK  

Liszt Ferenc. 
Les Preludes. A 
programzene. 
Esz-dúr zongora-
verseny. 

Hangnemvál-

tás. Oktávmenet. 

Kromatikus ská-

la. Tremoló. 

Liszt Ferenc: Les 
Preludes 

Irodalom. Föld-
rajz. 

17
. 

Liszt Ferenc: 
EOLHÁRFÁK 
ÚJRA ZENG-
JÉK... FELLEG 
BORULT AZ 
ERDŐRE  

A rapszódia. 
Mosonyi Mihály. 

A triola, a 
tizenhatodmoz-
gás, a kis nyújtott 
ritmus. Hangkö-
zök. 

 Történelem. 
Irodalom. 

18
. 

R. Wagner: 
Halleluja in 
Ewigkeit!  

Richard Wag-
ner. A német ope-
ra. 

Szekvencia. 
Kromatika. 

R. Wagner: Nürn-
bergi mesterdalnokok – 
nyitány – 

Német mitoló-
gia. 

19
. 

G. Verdi: 
LACRYMOSA 
Válogatott részle-
tek Verdi operái-
ból 

Giuseppe 
Verdi. Az olasz 
opera. 

Kettős. Terc-
párhuzam. 

G. Verdi: Nabucco – 
Rabszolgák kórusa. G. 
Verdi: Don Carlos – 
Szabadság-kettős 

Történelem. 

20
. 

F. Schubert: 
A MUZSIKÁ-
HOZ Hová? 

Franz Schu-
bert. A dal, dal-
ciklus. Schubert–
Goethe: Rémki-
rály. A szimfónia.  

Szekund és 
kvart hangköz, 
mint zenei esz-
köz. A kvartszext 
akkord (hangzat). 

F. Schubert: A mol-
nár virágai F. Schubert: 
VIII. h-moll "Befejezet-
len" szimfónia – részlet 

 

21
. 

R. Schumann: 
NYÁRI CSEND  

Robert Schu-
mann. Fryderyk 
Chopin. A hang-
szeres karakter-
darab. 

Variáció, 
coda, kromatika, 
ostinato. 

R. Schumann: A két 
gránátos F. Chopin: E-
dúr etűd 

Történelem. 
Irodalom. 
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22
. 

F. Mendels-
sohn–Bartholdy: 
A dalnak lenge 
szárnyán  

Felix Men-
delssohn–
Bartholdy. A nyi-
tány. A hegedű-
verseny. Johan-
nes Brahms. A 
requiem. A szim-
fonikus zenekar. 

Crescendo és 
decrescendo. A 3 
kereszt előjegy-
zés. Módosított 
hangok. 

F. Mendelssohn: – A 
dalnak lenge szárnyán – 
Szentivánéji álom – e-
moll hegedűverseny J. 
Brahms: Magyar táncok 
(V.) 

Irodalom: 
Shakespeare 

23
. 

M. P. Mu-
szorgszkij: Zeng-
jetek éneket... 

Mogyeszt Pet-
rovics Mu-
szorgszkij. Az 
„Orosz Ötök”. 
Pjotr Iljics Csaj-
kovszkij. 

A váltakozó 
ütem. A triola. 

M. P. Muszorgszkij: 
– Egy kiállítás képei – 
Egy éj a kopár hegyen 
P. J. Csajkovszkij: – h-
moll „Patetikus” szim-
fónia (VI.) – részlet 

Történelem. 

24
. 

B. Smetana: 
Élet, élet, boldog 
élet  

Bedrich Sme-
tana. Antonin 
Dvořák. A prog-
ramzene. A szim-
fónia tételrendje. 

A zenei idéze-
tekben található 
ritmikai elemek. 
A 3 bé előjegy-
zés. 

Antonin Dvořák: Új 
világ (IX.) szimfónia. 

Irodalom: a 
természet szépsé-
geinek megfogal-
mazása. Idézetek 
gyűjtése. 

25
. 

G. Puccini: 
Lásd, egy szép 
nap végre... 

Giacomo 
Puccini. 
Wagnerizmus. 
Verizmus. Pucci-
ni 

„Triptihon”-
ja. A Pillangókis-
asszony című 
opera. 

Énekbeszéd. 
Pentatónia.  

Részletek válogatása 
a Pillangókisasszony 
című operából. 

Történelem. Ja-
pán szokások, ha-
gyományok. 

26
. 

Au Clair de la 
Lune kezdetű 
francia népdal 

Claude De-
bussy. Impresszi-
onizmus a zené-
ben. A gamelán 
zenekar. Hangzás 
és szín egysége. 

Az öthangú 
skála A triola. A 
trilla játékmódja. 
Hangok módosí-
tása. 

C. Debussy: A ten-
ger 

Szimbolista 
költészet. Impresz-
szionista festészet. 

27
. 

Bolero témája  Maurice Ra-
vel: Egzotikus 
zene. 

Ostinato-
ritmus. 

A bolero lük-

tetése. 

 

M. Ravel: Bolero Táncok a ze-
neművekben. 

28
. 

A. Schönberg: 
Bútól szenvedőt 
ha látsz  

A XX. sz. ze-
néje. A modern 
zene irányzatai. 
Arnold Schön-
berg.  

A dodekafó-
nia. Tükör-, és 
rákfordítás. Rák-
tükör. 

A. Schönberg: Egy 
varsói menekült 

Történelem. 

29
. 

A. HONEG-
GER: TRIMAZO 
Nyárszalajtó 
cimborák (felső 
szólam)  

Igor 
Fjodorovics 
Sztravinszkij éle-
te és fő művei. 
Arthur Honegger. 
prológus-
epilógus. 

Előjegyzés 
nélküli kottakép.  

I. F. Sztravinszkij: 
Tűzmadár A. Honegger: 
Johanna a máglyán 

Történelem. 

30
. 

C. Orff: Tem-
pus est iucundum  

Carl Orff Pro-
fán ének Orff 
hangszerei Aram 
Hacsaturján 
Krzysztof Pende-
recki 

Ritmikai ele-
mek. XX. századi 
kottázás újszerű 
lehetőségei. 

C. Orff: Carmina 
Burana – Tempus est 
iucundum A. Hacsatur-
ján: kardtánc 

A tavasz, a bor 
és a szerelem him-
nusza, irodalmi 
példák u.ebben a 
témában 

31
. 

Bartók Béla: 
Áldást, békessé-
get kívánok. 

TÖLGYES 
BUCKA TÖVI-
BE – szlovák 
népdal  

A modern 
magyar zene. 
Bartók Béla. A 
kantáta. A 9 fiú 
legendája. 

A kétszólamú 
kottakép. Módo-
sított hangok. 

Bartók Béla hangja 
és a Cantata profana. 

Legendák, 
mondák és balla-
dák. 
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Óra 
Dal (énekes 
anyag) 

Téma Zenei elemek Zenehallgatás Koncentráció 

32
. 

Bartók Béla: 
– Ez a Kéksza-
kállú vára – 
Csendes, fehér 
tavat látok  

Bartók Béla 
színpadi művei. 
Az opera. A tánc-
játék. A zenés 
pantomim. 

Recitativo. 
Hangszínek. Ze-
nekari effektek 
(hatások). 

Bartók Béla: A Kék-
szakállú herceg vára – 
5. ajtó 

Balázs Béla és 
Lengyel Menyhért 
irodalmi munkás-
sága. 

33
. 

Bartók Béla: 
Kánon – felső 
szólam – BAR-
TÓK BÉLA: 
MADÁRDAL – a 
kiemelt részek fo-
lyamatos éneklé-
se 

Bartók Béla: 
Magyar képek. 
Zeneművek 
szimmetrikus fel-
építése. 27 egy-
neműkari mű. 
Bartók Béla: 
Concerto. 

A hangszere-
lés zongoráról 
zenekarra. 

Bartók Béla: – Este 
a székelyeknél – Con-
certo – részlet 

Magyar Nép-
költési Gyűjte-
mény. A népek 
testvérré válásának 
gondolata. 

34
. 

Kodály Zol-
tán: – Epigramma 
– Mikoron Dávid 

Kodály Zoltán 
munkássága és 
művei. Az epig-
ramma. Az orató-
rium. A psalmus 
fogalma és jelen-
tése. 

A nyolcados 
ütemmutató. A 
pentatone hang-
sor. 

Kodály Zoltán: 
Psalmus Hungaricus. 

Dávid király 
55. zsoltára. Kecs-
keméti Vég Mihály 
munkája. 

35
. 

Kodály Zol-
tán: Öt tantum 
ergo (IV.)  

Kodály Zol-
tán: Galántai tán-
cok. Magyar 
hangszeres ha-
gyományok mo-
dern feldolgozá-
sa. A partitúra. 
Kortársak, köve-
tők. 

A tánc-rondó. 
Ritmikai elemek. 

Kodály Zoltán: Ga-
lántai táncok 

XVIII–XIX. 
századi magyar ze-
ne és tánc. A XX. 
század művészei-
nek gondolatvilága. 

36
. 

G. GERSH-
WIN: – Clara 
bölcsődala – 
Porgy dala – 
SWANNE (Hu.) 
L. Bernstein: 
AMERIKA – 
részlet 

A szórakozta-
tó zene. A jazz 
Louis Armstrong. 
George Gersh-
win. Leonard 
Bernstein. A 
rock- és popzene. 

A kis-
szinkópa. Zenei 
kötések, hajlítá-
sok és dallam-
ívek.  

G. Gershwin: Kék 
rapszódia – bevezető L. 
Bernstein: West Side 
Story – Amerika 

Korunk művé-
szeti alkotásai. 

37
. 

A tanév során tanult új zenei is-
meretek összegzése, rendszerezése. 

Az új dalok gyakorlása, kidolgo-
zott előadása. 

Zenei idézetek felismerése, ének-
lése. 
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A KÓRUS MUNKATERVE  
A kórus célja a magas szintű kóruséneklés, énekelni szerető emberek közösséggé formálása, 

valamint olyan általános zenei ismeretek átadása, amelyek hozzásegítik a kórustagokat a zene 

komplexebb megértéséhez. 

A kórus teljes jogú tagja lehet az, aki elfogadja és betartja a kórusra vonatkozó egyszerű sza-

bályokat, és belső lelkesedéséből fakadóan a lehető legtöbb próbán és koncerten részt vesz. 

A kórus munkájának alapvető szabályai a karnagyra és a kórustagokra vonatkozóan: 

 hetente biztosított próbaterem, fix próbaidő, szükség esetén plusz próbák beiktatása 

 állandó jelenlét a próbákon 

 a megfelelő kották összeállítása 

 összetett hangképzés, beéneklés 

 új kórustagok toborzása 

 új lehetőségek felkutatása ( pl. versenyek, pályázatok ) 

Az énekkari foglalkozásokat egymást követő két órában tartjuk, ezért összekapcsolt óraként 

szerepelnek. 

1-2. óra Ismerkedés, Tagfelvétel 

3-4. óra Az ősz dalai 

5-6. óra Dalok Október 6.-i ünnepségre 

7-8. óra ARADI VÉRTANUK ÜNNEPÉ LY  

9-10. óra Október 23.-a dalai 

11-12. óra OKT .  23.  MEGEMLÉKEZÉS  

13-14. óra Középiskolások ének versenyére készülés 

15-16. óra Középiskolások ének versenyére készülés 

17-18. óra Vécsey verseny Óbudán 

19-20. óra Karácsonyi műsorra készülődés 

21-22. óra Karácsonyi műsor 

23-24. óra Farsangi dalkör 

25-26. óra MÁRCIUS 15-I  ÜNNEPÉLY  

27-28. óra Húsvéti népszokások 

29-30. óra Pünkösdi népszokások 

31-32. óra Ballagás dalok 

33-34. óra Ballagás dalok 

35-36. óra Évzáró dalok 

37-38.óra Kedvenc dalaink 
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ETIKA 
11. évfolyam/36 óra/ 

Nyelvi előkészítő, nyelvi tagozat, informatika és humán tagozat 

Az etika tantárgy a helyes életvezetéshez nélkülözhetetlen magatartásszabályok értelmének 

megvilágításával, felelősségtudatuk elmélyítésével és az önfejlesztés igényének megerősítésével 

felkészíti a tanulókat a személyközi kapcsolatok és a társadalmi együttélés konfliktusainak keze-

lésére, tudatosítja döntéseik, cselekedeteik erkölcsi jelentőségét. 

Képessé teszi a diákokat az elfogulatlan vizsgálódásra, méltányos párbeszédre, véleményük 

szabatos kifejtésére, önálló meggyőződés kialakítására az erkölcs kérdéseiben. A szellemi érté-

kek iránti fogékonyságra, a mások igazsága iránti nyitottságra nevel. Hozzájárul ahhoz, hogy a 

tanulók tiszteljék embertársaik erkölcsi méltóságát, felismerjék az élővilág gazdag változatossá-

gának értékét, és képessé váljanak a megértésen, kölcsönös segítségen alapuló együttműködésre 

társaikkal. 

Mindennek révén alapvető módon járul hozzá a Nemzeti alaptantervben az erkölcsi neveléssel 

kapcsolatos általános célok megvalósulásához. Fontos szerepet vállal az önismeret és a társas 

kultúra fejlesztésében, hozzájárulhat a lelki egészség megőrzéséhez, közvetve pedig a gazdasági 

és pénzügyi, valamint a médiatudatosságra való neveléshez is. A tantárgy – önkifejezésre, kérde-

zésre, véleményalkotásra, érvelésre és párbeszédre épülő módszertana révén – erőteljes befo-

lyáshoz juthat az anyanyelvi kommunikációs kompetencia fejlesztésében. A tanórák keretében 

feldolgozandó témák jól támogatják a szociális és állampolgári kompetencia fejlődését, ösztö-

nöznek a másokért és a közösségért való felelősségvállalásra. A személyes gondolatok igényes 

megfogalmazásának elvárása pedig elősegíti az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőké-

pesség fejlődését. 

A tantárgy sajátos fejlesztési céljai és követelményei, amelyek valamennyi témakör feldolgo-

zása során egységesen érvényesülnek, a következők: 

 Filozófiai fogalmak, vallási és irodalmi szövegek, példázatok elemzése, értelmezésük 

szóban és írásban. 

 A következtetés, érvelés, bizonyítás és cáfolat szabályainak alkalmazása, ettől eltérő 

gondolkodásmódok (sejtés, hit, képzelet, kétely, bizalom stb.) jelentőségének belátása. 

 Egyéni vélemény kialakítása, felülvizsgálata, fejlesztése a más véleményekkel való 

párbeszédben. 

 A méltányos vita szabályainak és készségeinek elsajátítása. Az elkötelezettség és az el-

fogulatlanság igényének összeegyeztetése. 

 Erkölcsi elvek alkalmazása egyedi esetekre, különféle élethelyzetek erkölcsi dimen-

ziójának felismerése, a gyakorlatban felmerülő értékkollíziók kezelése, alternatívák 

mérlegelése. 

 A helyes önismeret és az önnevelés igényének erősítése. A cselekedeteink minőségét 

meghatározó erkölcsi képességek (erények, különösen az okosság, igazságosság, bá-

torság és mértékletesség) jelentőségének belátása, fejlesztésük lehetőségeinek felisme-

rése. 
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 Az erkölcsi értékek megbecsülése, tisztelete másokban, igényesség kialakítása a saját 

magatartás tekintetében. A kötelességtudat és az autonóm viselkedés közötti összefüg-

gés felismerése. 

 A személyközi kapcsolatok morális, érzelmi, intellektuális és érzéki dimenziói közötti 

összefüggések felismerése. A szeretet, megértés, türelem, hűség, bizalom és odaadás 

értékének tudatosítása. A tartós párkapcsolatok és a harmonikus családi élet kialakítá-

sához szükséges gondolkodásmód és attitűd fejlesztése. A másokkal való együttérzés, 

azonosulás képességének elmélyítése. 

 Az ember erkölcsi méltóságáról alkotott fogalmak helyes felfogása: igazság és szabad-

ság, azaz az öntudatos létezés és a cselekedeteinkért és társainkért viselt felelősség kö-

zötti összefüggés tudatosítása. 

 Az élet, illetve az életformák gazdag változatosságának és változékonyságának tiszte-

lete a természetben és a kultúrában. Az aranyszabály értelmének, illetve a szenvedés-

okozás tilalmának belátása, gyakorlati alkalmazásuk képessége a globális egymásra-

utaltság feltételei között. A globális felelősség összefüggéseinek felismerése a hálózati 

társadalomban. A halállal való szembenézés képessége. 

 A természet szeretetén és a környezet ismeretén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a 

fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás fontosságának tudatosítása. 

 Az együttélési szabályok jelentőségének belátása. A törvények tisztelete és a lelkiis-

meret szabadsága közötti konfliktusok értelmezése. A társadalom jobbítására irányuló 

kezdeményezés és bírálat megbecsülése. Felkészülés a közéletben való felelős részvé-

telre. 

 A korrupció társadalmi jelenségének ismerete, az ellene alkalmazható egyéni és kö-

zösségi magatartásformák alkalmazásának készsége és képessége. 

 Az erkölcsi önigazolási mechanizmusok működése, a rossz példák, a rossz társadalmi 

gyakorlat hatása az egyéni döntésekre; a nemet mondás nehézsége. 

 A szolidáris és kooperatív viselkedés, a segítőkészség értékének belátása, alkalmazása 

konfliktushelyzetekben. Az előítéletes, kirekesztő, rasszista, a kisebbségekkel szem-

ben elutasító viselkedés gyökereinek feltárása, a társadalmi csoportok közötti együtt-

élés konfliktusainak méltányos kezelésére irányuló igény, illetve az ehhez szükséges 

attitűdök és ismeretek elmélyítése. 

E szempontok egyúttal jelzik az etika tantárgy tanításának kívánatos és a sikerességre reményt 

adó módszertanának legfontosabb vonásait is. A rendelkezésre álló idő függvényében, a témák 

feldolgozásának értékes formája lehet – a beszélgetés és a vita mellett – egy-egy projektfeladat 

megoldása is, egyéni vagy csoportos munka keretében. 

Tematikai egység Alapvető etika 
Órakeret 11 

óra 

Előzetes tudás 

A nyelvi/fogalmi gondolkodás és a tudatos környezetformálás 

(munka) szerepe a kulturális evolúcióban. Az Ó- és Újszövetség legis-

mertebb részletei. A felelősségvállalás, illetve az ezzel kapcsolatos mu-

lasztások irodalmi példái. 

Ismeretek, fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 
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Az erkölcsi gondolkodás alapjai 

Tények és értékek. Ismeret, megértés, értékelés, elhatáro-

zás. Elmélet és gyakorlat. 

A társas lény: erkölcsi lény. A Másik szerepe az öntuda-

tos én kialakulásában. 

Etika és nyelv: bizalom, megértés, egyetértés, vita, pár-

beszéd. 

Erkölcsi érzék, tanult viselkedés, az erkölcsi szabályok 

természete, az egyén erkölcsi méltósága. 

A munka mint az önkiteljesítés alapvető eszköze. 

Jó és rossz. A rossz eredete – különféle megközelítések. 

A szenvedés kérdése. 

Bibliai erkölcsi értékek a világi etikában 

Az ember kitüntetett léthelyzete. A világvallások ember-

képe és etikája. 

A szeretet erkölcsi jelentősége. 

A lelkiismeret szabadsága és a személyes felelősség elhá-

ríthatatlansága. 

Mit kell akarnom? Az erkölcsi döntés 

Az erkölcsi gondolkodás fejlődése. Szokáserkölcs, ha-

gyomány, törvény. 

A lelkiismeret szava. Példakövetés, tekintélytisztelet. A 

mások igazsága. 

Párbeszéd, vita, kétely. Értékkonfliktusok. 

Kötelesség és szabadság. A kanti kötelességetika és bírá-

lata. 

A felelősség kérdése 

Az erkölcsi cselekedet. A jóakarat. Felelősség a tettein-

kért – felelősség másokért. 

Az erények és a jó élet céljai 

Önmegvalósítás, önkorlátozás, önismeret, önértékelés. A 

jólét és a jó élet fogalmának megkülönböztetése. A boldog-

ság mint etikai kérdés. Az erények és a jellem. Az erkölcsi 

nevelés. Önállóság és példakövetés. Magánérdek és közjó.  

Filozófia: Az elérhető bol-

dogság. A szabad akarat és a 

rossz kérdései. Az értékteremtő 

ember és a hatalom. Szabadság, 

választás, felelősség, szorongás. 

Társadalmi, állampolgári 

ismeretek: Pályakezdés, állás-

keresés. 

Munkaerő-piaci elvárások 

itthon és külföldön.  

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Erkölcsi érték, értékítélet, gyakorlat, erkölcs, etika, öntudat, munka; 

hit, szeretet, kiválasztás, bűn, kegyelem; lelkiismeret, szabadság, köte-

lesség, törvény, megértés; felelősség, szándék, következmény, erény, 

boldogság, jellem, önigazolás. 

 

Tematikai egység Egyén és közösség 
Órakeret 

14 óra 
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Előzetes tudás 

Irodalmi példák törvénytisztelet és lelkiismeret összeütközésére. A 

haza szolgálatának és védelmének történelmi példái. A nemzetállamok 

kialakulásának sajátosságai Közép-Kelet-Európában. Nemzetiségi 

konfliktusok, vallásüldözés a magyar történelemben. A cigányság tör-

ténetével, helyzetével kapcsolatos alapismeretek. Hátrányos élethelyze-

tek, a szegénység alapvető társadalmi összetevőinek ismerete. 

Ismeretek, fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

A kapcsolatok etikája 

Az emberek közti testvériség eszméje. Barátok és ellenfelek. 

Szeretetkapcsolatok. Párválasztás. Felelősség a társakért. 

Szexuáletika. 

Házasság. Családi élet. Otthonteremtés. Családi szerepek. Szü-

lők és gyermekek. A családi élet válságai. 

Társadalmi szolidaritás 

Hátrányos élethelyzetek. Társadalmi igazságosság és/vagy 

kölcsönös segítség. 

A betegekkel és szegényekkel való törődés mint erkölcsi köte-

lesség. 

Törvény és lelkiismeret 

A szabadság rendje. Jogok és kötelességek. Erkölcs és politika 

A lelkiismeret és véleménynyilvánítás szabadsága. 

Szavak és tettek 

Visszaélés a szólásszabadsággal. Uszítás, rágalmazás, az em-

ber lealacsonyítása, az erőszak népszerűsítése, megtévesztő rek-

lámok. Szavak és tettek: a nyilvános beszéd a tömegmédiumok-

ban. Médiaetika. 

Hazaszeretet 

Állampolgárság és nemzeti érzés. Nemzeti szolidaritás. Áldo-

zat a hazáért. 

A társadalmi önazonosság (identitás) felépülése és torzulásai. 

Többség és kisebbség 

Az etnokulturális csoportok, nemzeti és vallási kisebbségek, il-

letve a többségi társadalom közti konfliktusok, az együttélés er-

kölcsi problémái. 

A nemzeti fejlődés traumái – Kárpát-medencei sajátosságok. A 

kirekesztő, elnyomó nemzetstratégiák erkölcsi megítélése. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: A 

jóléti társadalom. 

A magyar társadalom a 

rendszerváltozás után. 

A cigány (roma) társa-

dalom története, helyzete 

és integrációjának folya-

mata. 

Földrajz: Magyaror-

szág és a Kárpát-medence 

földrajza; a magyarság ál-

tal lakott, országhatáron 

túli területek. 

Mozgóképkultúra és mé-

diaismeret: 

A média társadalmi 

szerepe. 

Médiareprezentáció, való-

szerűség, hitelesség. 

Médiaetika, médiasza-

bályozás. 

Társadalmi, állampol-

gári ismeretek: Kulturális 

és etnikai kisebbségek ha-

zánkban. 

Esélyegyenlőtlenség és 

hátrányos társadalmi hely-

zet. 

Szolidaritás és társa-

dalmi felelősségvállalás. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Család, felelősség a társainkért, hűség, szeretet, szerelem; erkölcsi 

érték, erény, boldogság, jellem; törvény, törvénytisztelet, emberiesség, 

polgári engedetlenség; nemzet, identitás; nacionalizmus, sovinizmus, 

együttélés, idegengyűlölet, kisebbség; igazságosság, szolidaritás, ön-

kéntesség. 
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Tematikai egység Korunk kihívásai 
Órakeret 11 

óra 

Előzetes tudás 

A műszaki-tudományos haladás vívmányai, hatásai. Természet- és 

társadalom-földrajzi ismeretek. Pszichés funkciók a magasabb rendű 

állatoknál, biodiverzitás, ökológiai rendszerek. Kulturális hagyomány, 

jövőkép, az utódokról való gondoskodás szerepe és változásai a civili-

záció történetében. 

Ismeretek, fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

A tudományos-technikai haladás etikai kérdései 

Az emberi cselekvés megváltozott természete. Technika és 

etika. 

A tudósok felelőssége. 

Bioetika 

Születés és halál. Családtervezés. Terhességmegszakítás. 

Genetikailag módosított élőlények. 

Egészségvédelem és etika. Szembenézés a halállal. Eutaná-

zia. 

A felelősség új dimenziói a globalizáció korában 

Az egyén felelőssége és cselekvési lehetőségei a globális há-

lózatok korában. 

Magánérdek és közjó. A fenntarthatóság fogalma. Lokalizá-

ció és önrendelkezés: az emberi lépték helyreállítása. 

Világszegénység – a szegények világa. A szegénység új ar-

cai: környezetrombolás, adósságcsapda, szélsőséges jövedelmi 

egyenlőtlenségek, létbizonytalanság, népbetegségek, népesség-

robbanás, tömeges migráció. 

Ökoetika 

Az ökológiai válság mint erkölcsi kérdés. Számít-e erkölcsi-

leg, amit más lényekkel teszünk? Érvek az állatok védelmében: 

a szenvedésokozás tilalma, szolidaritás lénytársainkkal, a bio-

lógiai sokféleség értéke, megóvásának és fenntartásának lehe-

tősége. Az élet tisztelete. Az etika emberközpontúságának ér-

telmezése. Az ember felelőssége egy több mint emberi világ-

ban. 

A közösség és a korrupció problémája 

Tisztességes és tisztességtelen érdekérvényesítés. Jogos és 

jogtalan előnyszerzés, a megvesztegetés, a megvesztegethető-

ség. Magánérdek és közjó. A korrupció jelensége és veszélyei, 

hatalommal való visszaélés és korrupció a mindennapokban. 

Hogyan lehet a megvesztegetést, a korrupciót megszüntetni? 

Lehet-e hála jele a hálapénz? Ki hibázik, aki adja, vagy aki 

kapja? A korrupció elleni fellépés lehetőségei, az egyén és a 

közösség felelőssége. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: A 

tudományos-technikai forra-

dalom. Az emberiség az ez-

redfordulón: a globális világ 

és problémái. 

A globális világgazdaság 

fejlődésének új kihívásai és 

ezek hatása hazánk fejlődé-

sére. 

Földrajz: globális kihívá-

sok, migráció, mobilitás. 

Biológia-egészségtan: 

környezet és fenntartható-

ság. 

Filozófia: Az ökológiai 

válság etikai vonatkozása. 

Bioetikai állásfoglalások 

napjainkban. 
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Felelősség utódainkért 

Az emberiség közös öröksége. A jövő nemzedékek jogai. A 

ma élők felelőssége. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Uralom a természet felett, ökológiai elővigyázatosság; globális fele-

lősség, környezettudatosság, fenntarthatóság, közjó, korrupció, korrup-

ció-megelőzés; élet, halál, egészség; környezeti etika, állati jólét, fajso-

vinizmus, emberközpontúság, mélyökológia; az emberiség közös örök-

sége, a jövő nemzedékek jogai. 

 

A fejlesztés 

várt eredményei 

a11.évfolyam vé-

gén 

A tanulók ismerik az erkölcsi hagyomány legfontosabb elemeit, s e tu-

dás birtokában képesek a mindennapi életben felmerülő erkölcsi problé-

mák felismerésére és kezelésére. 

Értékítéleteiket ésszerű érvekkel tudják alátámasztani, képesek a fele-

lős mérlegelésen alapuló döntésre. Rendelkeznek az etikai és közéleti vi-

tákban való részvételhez, saját álláspontjuk megvédéséhez, illetve tovább-

fejlesztéséhez szükséges készségekkel és képességekkel. 

Képesek elfogadni, megérteni és tisztelni a magukétól eltérő nézeteket. 

Ismerik azokat az értékelveket, magatartásszabályokat és beállítódáso-

kat, amelyeknek a közmegegyezés kitüntetett erkölcsi jelentőséget tulaj-

donít. 
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ESZPERANTÓ 
BEVEZETÉS 
Az eszperantó a nemzetektől független, mindenki számára egyenjogú nyelvhasználatot bizto-

sító semleges, nemzetközi nyelv. Ez a nyelv – jellegéből adódóan – gyors sikerélményt ad a ta-

nulónak és megkönnyíti más nyelvek tanulását. 

A 2.(vagy 3.) idegen nyelv tanításának egyik célja, hogy a tanulók felismerjék: minél több 

nyelven tudnak gondolatot cserélni, annál hitelesebb képet kapnak a világról. 

Az eszperantó nemzetközi nyelv bizonyos értelemben alternatívát jelent az idegen nyelvek 

oktatásában. Lévén tervezett nyelv, egy nemzetnek sem sajátja, a kor szellemének megfelelő 

nyelvi egyenjogúságot, azt a demokratikus megoldást kínálja, amelynek birtokba vételéért min-

den népcsoportnak közel azonos erőfeszítéssel kell megküzdenie. Ugyanakkor könnyen áttekint-

hető, logikus szerkezete és szókészlete, mely a nemzetközivé vált, jórészt európai közös nyelv-

kincsre épül, lehetővé teszi, hogy a nemzeti nyelveknél nagyobb hatásfokkal lehessen elsajátíta-

ni. 

A tanulócsoport tagjai részeivé válhatnak egy új közösségnek, illetve kultúrának. 

A kurzus praktikus végső célja pedig az, hogy a tanulók sikeres középfokú ’c’ nyelvvizs-

gát tegyenek, ami jelentősen növeli majd az egyetemi felvételi esélyeiket. 

Az eszperantó nyelv tanítása az iskolában szakköri keretek közt zajlik, két tanéven át, heti két 

tanórában. 

TANTERVEK 

1. év (72 óra) 

Követelmények 

Beszédértés 

A tanuló értse meg az ismert szóelemekből képzett szavakat, kifejezéseket, utasításokat. A 

feldolgozott témakörökhöz tartozó egyszerű kérdéseket értse, s tudjon rájuk helyesen reagálni. 

Rövid, egyszerű, néhány ismeretlen elemet is tartalmazó, jól artikulált és a normális tempónál 

valamivel lassúbb szöveg megértése ne jelentsen számára gondot. Tudjon megoldani hallás utáni 

szövegértési gyakorlatokat. 

A tanuló tudja követni tanárának eszperantó nyelvű magyarázatát, kérdéseire tudjon több 

mondatból álló, összefüggő választ adni. Némi előkészítés után értsen meg mindennapi témakö-

rökben rövid, összefüggő, ismeretlen elemeket is tartalmazó, jól artikulált szöveget. A szöveg-

összefüggésből képes legyen kikövetkeztetni az ismeretlen nyelvi elemek jelentését, a mondani-

való lényegét kiszűrni. Értse meg a természeteshez közel álló tempójú idegen ajkú eszperantisták 

beszédét is, és tudja értelmezni a kommunikációs partner beszédszándékát, ha az mindennapi 

témákról, esetleg több ismeretlen lexikai elemet is használva beszél. Gondosan kiválasztott au-

tentikus szövegekből tudja kiszűrni a lényeget. 

Beszédkészség 
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Helyes hangsúllyal és hanglejtéssel, megfelelő beszédritmusban tudjon kérdéseket feltenni és 

azokra válaszolni; tudjon egyszerű információkat kérni, illetve adni a feldolgozott témakörök-

ben, vagy képet röviden, szóban bemutatni. 

Olvasási készség 

Tudjon ismert vagy csak néhány ismeretlen elemet tartalmazó szöveget szépen, kifejezően 

felolvasni. Értse is az olvasottakat, s tudja azok lényeges elemét kiemelni. Ismerkedjen meg egy-

szerű autentikus szövegféleségekkel: személyi adatlap, jelentkezési lap. 

Írásbeli készség 

Idegen szöveget, tollbamondást tudjon hibátlanul leírni, kérdésekre írásban reagálni. Képes 

legyen önállóan, röviden, egyszerű mondatokkal környezetét írásban bemutatni, ismerje a levél 

külső formai jegyeit. 

Beszédszándékok 

Dolgok megnevezése; egyetértés vagy egyet nem értés; egyszerű információkérés és -adás; 

tetszés, nem tetszés, akarat, kívánság, szándék kifejezése; attitűdök (öröm, bánat, hála) kifejezé-

se; köszönés, megszólítás, bemutatkozás, búcsúzás, elköszönés, meghívás, bocsánatkérés, udva-

rias kérés, jókívánságok. 

Nyelvtani fogalomkörök 

 Hangtan és helyesírás (egy betű egy hang). A szóhangsúly, a hanglejtés 

 Szóképzés: a végződéscsere: o > a > e > i. 

 A névelő 

 A főnév: egyes és többes szám, tárgyeset 

 A melléknév egyeztetése és fokozása 

 A határozószó: egyszerű és képzett alakok, fokozásuk 

 Az ige: egyszerű jelene, múltja és jövője, felszólító módja és főnévi igeneve 

 A tő- és sorszámnevek 

 A személyes és birtokos névmások 

 Tabellaszavak 

Témakörök, szókincs 

A tanuló és közvetlen környezete; a család és a barátok rövid jellemzése, ismerkedés; min-

dennapi tevékenységük, napszakok, időpontok, napirend hétköznapokon és ünnepnapokon; vá-

sárlás, mennyiségek, árak, pénznemek; étkezések, étel- és italfajták, terítés, kínálás; időjárás, év-

szakok; levelezés.. 

2. év (72 óra) 

Követelmények 

Beszédértés 

Növelni kell a hallás utáni értési gyakorlatok esetében az autentikus anyagok számát: külföldi 

rádióadások felvételei, hangkazetták; legyen a tanuló képes minden nemzet idegen nyelven nor-

mál tempóban beszélő tagját megérteni még akkor is, ha érezhető nyelvi akcentussal beszél. 
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Beszédkészség 

Tudjon eseményeket szóban leírni, embereket, tárgyakat jellemezni, érzelmeit és véleményét 

kifejezni. Tudjon összefüggően beszélni mindennapi eseményekről, képekről vagy képsorokról. 

Képes legyen az élet alapvető feladatait eszperantó nyelven megoldani (pl. vásárlás, útbaigazítás, 

étkezés, orvosi vizsgálat, jegyvásárlás, levélfeladás).. Váratlan nyelvi helyzetekben is képes le-

gyen helyesen reagálni. Beszédszándékát tudja árnyaltabban is kifejezni, tudjon kezdeményezni, 

rögtönözni. Legyen képes érveket is mozgósítani pozitív vagy negatív véleménye kifejtésekor. 

Beszédén ne lehessen érezni az eszperantótól idegen magyaros hangsúlyozást és hanglejtést. 

Tudjon társalogni mindennapi témákról különösebb felkészülés nélkül. E témákról tudjon 

összefüggően beszámolni. Képes legyen részt venni egyszerűbb témákról folyó vitákban valami 

mellett vagy ellen érvelve. Tudjon érdeklődési körével kapcsolatban információkat kérni és adni. 

A tanuló legyen felkészítve a középfokú szóbeli vizsgára a mindenkori követelményeknek meg-

felelően. 

Olvasásértési készség 

Tudjon a tanult témakörökben ismeretlen lexikai elemeket is tartalmazó szövegeket megérte-

ni, képes legyen az ismeretlen elemeket a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni. Ismerkedjen 

meg autentikus egyszerű szövegekkel is (turisztikai tájékoztató, menetrend, telefonkönyv, meg-

rendelő), s tudja ezeket a gyakorlatban hasznosítani. Legyen képes vicceket, anekdotákat, rövid 

meséket, elbeszéléseket hibátlanul felolvasni és megérteni. Sajátítsa el a megértő néma olvasást. 

Tudjon házi olvasmányként tudásszintjének megfelelő, esetleg adaptált történetet önállóan fel-

dolgozni. Tudjon szövegeket helyes intonációval, értelemszerűen bemutatni. 

Tudjon házi olvasmányként önállóan feldolgozni újság- vagy folyóiratcikket tőle nem idegen 

szakterületen vagy érdeklődési körben, s tudjon ezekről megfelelő szempontok alapján társai 

előtt beszámolni. Értse a szerző szándékát, képes legyen különbséget tenni tény és vélemény kö-

zött. 

Írásbeli készség 

Tudjon több mondatból álló koherens szöveget írni, tanult szövegmodelleket saját helyzetére 

alkalmazni. Tudjon megtörtént eseményekről tudósítani, embereket, dolgokat, jelenségeket írás-

ban jellemezni, bemutatni, tetszését, nemtetszését, véleményét kifejezni vagy ezek iránt érdek-

lődni. Képes legyen önálló, baráti levelezésre. Ismerje és tudja használni a kétnyelvű szótárt. Le-

gyen képes saját véleményét írásban megfogalmazni. Tudja kifejezni egyetértését és egyet nem 

értését. Ismerje a fogalmazás legegyszerűbb szerkezeti elemeit (bevezetés, kifejtés, befejezés), 

legyen jártas a mindennapi élettel kapcsolatos írásbeli feladatokban (életrajz, beszámoló, napló, 

rövid ismertető). Egyszerű szöveget tudjon helyesen anyanyelvére áttenni, illetve idegen nyelvű 

szöveget anyanyelvén tolmácsolni. Ismerkedjen meg a nyelvi tesztek megoldási technikájával is. 

Fordítsanak különböző jellegű szövegeket eszperantóról magyarra és magyarról eszperantóra. 

Gyakorolni kell a tesztek írását, a mindenkori követelményeknek megfelelően fel kell készíteni a 

végzős tanulókat a középfokú írásbeli vizsgára. 

Beszédszándékok 
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Információadás és -kérés magasabb szinten, bonyolultabb nyelvi formában; emlékezés, emlé-

keztetés, figyelmeztetés; attitűdök kifejezése (kívánság, remény, félelem, sajnálkozás, meglepe-

tés, együttérzés). Összefoglaló jellegű kérdések és információadás; a valószínűség és valószínűt-

lenség fokának kifejezése; rábeszélés, meggyőzés, érvelés, tanácsadás, az egyetértés és a vissza-

utasítás kifejezésének árnyaltabb nyelvi formái. 

Vita, érvelés valami mellett vagy ellen, meggyőzés; az eddig tanult beszédszándékok rendsze-

rező összefoglalása. A tanult kifejezési formákat ajánlatos újszerű formákkal bővíteni. 

Nyelvtani fogalomkörök 

 A szóképzés és szóösszetétel szabályai 

 Az ige feltételes módja 

 Alá- és mellérendelt mondatok (alanyi, tárgyas, jelzői, idő-, hely-, cél-, okhatározói, 

feltételes; kapcsolatos, ellentétes, magyarázó) 

 Kötőszók, indulatszók 

 Szorzó-, osztó- és gyűjtőszámnevek 

 Főnévi igeneves szerkezetek 

 Melléknévi és határozói igenevek 

 Az összetett igeidők 

 A szenvedő szerkezet 

 Mondatösszevonások 

 A magyartól eltérő igevonzatok 

Témakörök, szókincs 

Az emberi kapcsolatok: családi élet, házi munka, az emberek külső és belső jellemzése; tá-

gabb környezetünk: az iskola, tanulás; a város, közlekedés; természeti környezetünk: növény- és 

állatvilág, természetvédelem; egészség, betegség: az emberi test részei, orvosnál, gyógyszertár-

ban, kórházban; ételkészítés, étkezési szokások, vendéglő, szálloda; vásárlás, áruház, önkiszolgá-

lás; hobbi, szabadidős tevékenység, sport. Az ember és a társadalom, az élet fordulópontjai, em-

beri kapcsolatok, közösségek, a kultúra mint összetartó erő; tágabb környezetünk, szomszédos 

népek, országok, utazás külföldön (vonat, hajó, repülőgép, autó), népszokások, iskolarendszer, 

egészséges életmód, étkezés, testedzés, szórakozás (olvasás, tévé, mozi, színház, hangverseny). 

Munka, munkahely, foglalkozások, pályaválasztás, álláskeresés, továbbtanulás; önművelés, 

könyv, könyvtár, sajtó, elektronikus média. 
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FILOZÓFIA 
12. évfolyam, humán tagozat, heti 2 óra/ évi 62 óra/ 

A bölcsesség a mindennapi élet része, természetesen nem a nagy filozófusok tanításainak is-

merete, hanem a bölcsesség életirányító funkciója értelmében. Ezért fontos, hogy a felnövekvő 

ifjúság megismerje a bölcselet és az élet kapcsolatát. 

A filozófia a hagyományos filozófiai felfogás szerint a valóság egyetemes és mindent átfogó 

horizontjában „gondolkodik” a létről. A teljesség felől és a teljesség megértésének igényével kö-

zelít a létezőhöz. Globalizálódó korunkban a filozófia jelentősége nő, mert segíthet a tájékozó-

dásban, világképünk megteremtésében, az információözön célszerű szelektálásában és felhaszná-

lásában. 

A tantárgy tanítási anyagának megjelölése a filozófia meghatározásának nehézségéből adódik. 

Nem létezik egy igaz filozófia, hanem csak kérdések vannak, melyek nagy része állandó; és vá-

laszok, amelyek az emberi gondolkodás történetében igen különbözőek. Jaspers szerint a filozó-

fia úton-levést jelent. Létjogosultságát ma is az ember azon értelmi-érzelmi igénye adja, mely a 

világmindenség egészének megértésére irányul, ami igaz lehet akkor is, ha éppen a megértés le-

hetetlenségével szembesülünk. Ennek az igénynek a felkeltésére, illetve megerősítésére már a 

középiskolában is lehetőség és szükség van. 

A középiskola záró szakaszában, heti két órában a tantárgy célja természetesen nem lehet az, 

hogy a tanulók részletes és alapos ismereteket, illetve tájékozottságot szerezzenek akár csak az 

európai filozófiai gondolkodás két és fél évezredes fejlődéséről, problémáinak mérhetetlen gaz-

dagságáról, az utóbbiak megoldására tett megújuló erőfeszítések során felhalmozódott páratlan 

szellemi tőkéről. 

A megvalósítható célnak ennél sokkal szerényebbnek kell lennie, és elsősorban a következő 

szempontokat kell a középpontba állítania: 

 A tanulók szerezzenek tapasztalatokat a filozófia sajátos, az emberi szellem minden 

más tevékenységi formájától különböző gondolkodásmódjáról. 

 Alakuljon ki bennük az emberi léttel kapcsolatos kérdések feltevésének és az önálló 

válaszkeresésnek a képessége; ébredjen fel bennük az igény, hogy felismerjék saját 

koruk lényegi problémáit és reflektáljanak a felvetődő kérdésekre. 

 Ismerjék fel a filozófiának más szellemi területeket integráló és szintetizáló szerepét, 

értékhordozó voltát. 

 Ismerjék fel azt, hogy a filozófia a közös európai kultúra egyik pillére. 

 Alakuljon ki bennük az egészséges kritikai szemlélet és a tárgyszerű, indulatmentes 

vitakultúra. Sajátítsák el a logikus érvelés, a vitatkozás szabályait. Szerezzenek tapasz-

talatokat arról, mit jelent a különböző nézetek és vitapozíciók tisztelete, a tolerancia. 

Tudatosuljon bennük, hogy a vita alapja az alternatívák számbavétele és a választás 

szabadságának, illetve a szabadság korlátainak tudomásulvétele. 

 Ismerjék fel, hogyan segítheti mindennapi életüket a filozófia és a tudomány. 
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 Jussanak el annak felismerésére, hogy a filozófia nagy problémái örök emberi kérdé-

sekből fakadnak, s így a régi korok filozófiái nem poros bölcseletek, hanem általános 

emberi problémáinkra adott válaszlehetőségek. 

 Lássák be, hogy a filozófiai kérdések és a rájuk adott válaszok morális tartalmakat is 

hordoznak, s hogy minden embernek állást kell foglalnia az erkölcs kérdéseiben. 

 Tudatosuljon bennük, hogy az a hiteles személyiség, akinek a gondolkodása, a szavai 

és a tettei szinkronban vannak egymással. 

A tantárgy számára rendelkezésre álló időkeretek arra elegendők, hogy a tanulókban felébred-

jen az érdeklődés a filozófia iránt. A fent leírtak megvalósulása jelentős mértékben hozzájárulhat 

ahhoz, hogy az éretté nyilvánított tanulók erkölcsileg felelősen gondolkodó, kiegyensúlyozott, 

harmonikus személyiségekké váljanak. 

A filozófiaoktatás az általános fejlesztési területek közül az erkölcsi nevelést, a demokráciára 

nevelést, az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztését, a családi életre nevelést, a má-

sokért vállalt felelősség és az önkéntesség, valamint a fenntarthatóság és a környezettudatosság 

fontosságát támogatja sajátos tartalmi elemein, valamint tevékenységformáin keresztül. Sajátos 

eszközeivel hozzájárul a szociális és állampolgári kompetencia, a kezdeményezőkészség és vál-

lalkozói kompetencia, valamint a digitális kompetencia tökéletesítéséhez. 

A tanár a tanulói igényeknek és az iskola sajátosságainak megfelelően dönthet arról, hogy a 

tanulók milyen mélységben és módszerrel sajátítsák el a felsorolt ismeretegységeket, továbbá 

mérlegelheti, hogy az ajánlott filozófiai szövegek közül hányat és milyen terjedelemben dolgoz-

zanak fel. 

Tematikai egység 
A filozófia Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás A filozófia és az etika viszonya. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A szintetizáló gondolkodás fejlesztése, összefüggések meglátása, a 

filozófiai szövegek sajátos nyelvezetének megismerése, megközelíté-

si módszereinek elsajátítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pon-

tok 

A filozófia fogalma, tárgya, eredete. 

A filozófia és a többi tantárgy kapcsolódási pontjainak összefogla-

lása. 

A filozófia, a vallás, a művészetek és a tudományok közös és eltérő 

jellemzőinek felismerése. 

A tudományterületek létrejöttéhez viszonyított filozófia elsődleges-

ségének és reflexív jellegének megértése. 

A filozófia ágazatainak megismerése. 

A filozófiai kérdésfeltevés történeti változatainak értelmezése. 

A filozófia jelen kérdésirányainak áttekintése. 

Szabadon választott szemelvények az alábbi művekből: 

Platón: Hetedik levél 

Magyar nyelv és 

irodalom, ének-zene, 

vizuális kultúra: Ideo-

lógiai tényezők össze-

fonódása a művészet 

történetének korstílu-

saival és stílusirányza-

taival (pl. Kant és a 

romantika, klasszikus 

modernség és életfilo-

zófiák). 

Esztétikai írások 

(pl. Arisztotelész: Poé-
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Karl Jaspers: Bevezetés a filozófiába 

Bertrand Russell: A filozófia alapproblémái 

Jostein Gaarder: Sofie világa 

tika). 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: államelmé-

letek, utópiák, 

társadalmiszerződés-

elméletek a felvilágo-

sodás korában (Hob-

bes, Locke, Rousseau 

stb.). 

Kémia, fizika, bio-

lógia-egészségtan, ma-

tematika: tudomány-

történeti alapvetések (a 

Szókratész előtti filo-

zófusok). 

Kulcsfogal-

mak/ 

fogalmak 

Elméleti filozófia; gyakorlati filozófia; csodálkozás, kételkedés; dis-

puta. 

 

Tematikai egység 
Ismeretelmélet Órakeret 

10óra 

Előzetes tudás 
A világegyetem jelenségeit értelmező mítoszok. A keresztény vi-

lágkép alapjai. 

A felvilágosult gondolkodók főbb törekvései. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A megismeréssel, megértéssel és értelmezéssel összefüggő észrevéte-

lek, kérdések és nehézségek megfogalmazása a tanulás hétköznapi te-

vékenysége során szerzett tapasztalatok alapján. A saját tapasztalatok 

és reflexiók gazdagítása a filozófiai hagyomány hasonló területein 

felmerülő kérdésekkel, válaszkísérletekkel. A megjelölt tematikai 

egységekkel kapcsolatos információk önálló rendszerezése és értel-

mezése, a rendelkezésre álló ismeretforrások áttekintése és értékelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pon-

tok 

A világ megismerésére, szerkezetének leírására irányuló első filo-

zófiai törekvések. 

Az ismeretelmélet hagyományát kijelölő platóni és arisztotelé-

szi tanok. 

A hit és a tudás összeegyeztetésének középkori kísérletei. 

A tapasztalás és gondolkodás lehetőségeinek és korlátainak 

vizsgálata a felvilágosodás idején. 

Kant „kopernikuszi fordulata”. 

Az életfilozófusoknak az egyéni tudat és a világ viszonyára vo-

natkozó elméletei. 

Matematika: tudo-

mánytörténeti és mate-

matikai érdekességek, 

neves matematikusok 

(zénoni apóriák; ana-

litikus és szintetikus 

módszer; a logika arisz-

totelészi alapjai; Tha-

lész, Püthagorasz, Euk-

leidész). 

Kémia, fizika: Dé-

mokritosz atomelméle-
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A létre vonatkozó kérdés újbóli feltevése. 

Szabadon választott szemelvények az alábbi művekből: 

Platón: Állam VII. 514a-518b (Barlanghasonlat) 

Szent Ágoston: Vallomások, X. könyv 

René Descartes: Értekezés a módszerről 

John Locke: Értekezés az emberi értelemről II. könyv, I. fejezet 

Immanuel Kant: A tiszta ész kritikája (Bevezetés) 

Tengelyi László: Kant 

Friedrich Nietzsche: A nem morálisan felfogott igazságról és 

hazugságról 

te. 

Magyar nyelv és iro-

dalom, ének-zene, vizu-

ális kultúra: 

a klasszicizmus és a 

racionalizmus; a roman-

tikus gondolkodásmód 

és a kanti ismeretelmé-

let alapjai; műértelme-

zési módszerek; nyelv 

és gondolkodás, nyelv 

és megismerés, valóság 

és jelentés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Arkhé, logosz, vélekedés, valódi ismeret, idea, részesedés, visz-

szaemlékezés, szubsztancia, általános fogalom, egyedi létező, értel-

mi és hitigazság, teológia, realizmus, nominalizmus, a tapasztalás 

elsődlegessége, a gondolkodás elsődlegessége, módszeres kétely, 

velünk született eszme, tapasztalati és nem tapasztalati ismeret, ana-

litikus és szintetikus ítélet, kriticizmus. 

 

Tematikai egység 
A létre vonatkozó kérdések Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás A világ és az élet keletkezését, valamint az emberi létezést magya-

rázó természettudományos és mitikus elképzelések. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A világegyetem és az ember létezésére vonatkozó tudományos elmé-

letek és a hétköznapi megfigyelések problémafelvető mintázatainak 

absztrakt kifejezése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pon-

tok 

Az állandóság és változás tanai a Szókratészt megelőző gondolko-

dóknál (Parmenidész, Zénón, Hérakleitosz). 

A kétosztatú világ elmélete Platónnál és Arisztotelésznél. 

A szubsztancia fogalmának változatai az újkori lételméletekben 

(Descartes, Spinoza, Leibniz, Berkeley, Locke). 

Lét és gondolkodás különállása és összefűződése (Kant, Hegel). 

A lét logikai-filozófiai megközelítése (Wittgenstein) és a metafi-

zika kiküszöbölése a nyelv logikai elemzésén keresztül (Carnap). 

A lét és a semmi viszonya az egzisztencializmus képviselőinél 

(Sartre, Heidegger) 

Esszé írása a felmerülő filozófiai kérdésekről, ennek kapcsán a 

kérdés világos megfogalmazása, bizonyítékok és cáfolatok kifejtése, 

következtetések levonása. 

Szabadon választott szemelvények az alábbi művekből: 

Hérakleitosz: Töredékek 

Földrajz: a Nap-

rendszer kialakulása, 

felépítése, elhelyezke-

dése a világegyetem-

ben. 

Biológia-

egészségtan: Az evo-

lúció lényege. Adaptív 

és nem adaptív evolú-

ciós folyamatok; a fa-

jok kialakulása. Az 

evolúció bizonyítékai. 

Magyar nyelv és 

irodalom: jel, jelentés 

és referencia viszonya. 
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Arisztotelész: Metafizika 

Immanuel Kant: Prolegomena 

Martin Heidegger: Mi a metafizika? 

Ludwig Wittgenstein: Logikai-filozófiai értekezés 

Rudolf Carnap: A metafizika kiküszöbölése a nyelv logikai 

elemzésén keresztül 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kozmosz, idea, szubsztancia, létező-lényeg, létező-lét, anyag-

forma, test-lélek, jelenségvilág, magában való dolog, metafizika, cél-

elvűség, okelvűség, lét-semmi, lét-tudat. 

 

Tematikai egység 
Etika, erkölcsfilozófia Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Az erkölcsi gondolkodás alapjai, törvény és lelkiismeret, a kapcso-

latok világa. 

Korunk erkölcsi kihívásai. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Érvek gyűjtése saját vélemény alátámasztására, ellenérvek gyűjtése 

az ellenvélemények cáfolására, meghatározott álláspontok cáfolására, 

tárgyilagos érvelés és a személyeskedés megkülönböztetése. Az em-

beri cselekvés és annak következménye közötti kapcsolat felismeré-

sének gyakorlása. 

A globális világ kihívásaira kínált erkölcsfilozófiai válaszok megis-

merése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pon-

tok 

Az elérhető boldogság Szókratész, a cinikusok, a sztoikusok és az 

epikureusok szerint. 

Arisztotelész erényetikája. 

A szabad akarat és a rossz kérdései Szent Ágostonnál. 

Kant kötelességetikája. 

Az értékteremtő ember és a hatalom akarása Nietzschénél. 

Egzisztencialista etika: szabadság, választás, felelősség, szo-

rongás (Kierkegaard, Heidegger, Sartre, Jaspers). 

Az emberi tér átalakulása a fogyasztói társadalomban és a 

posztmodern állapot. 

Kortárs erkölcsfilozófiai irányzatok. 

Földrajz: A demo-

gráfiai robbanás, az 

élelmezési válság, a 

nyersanyag- és energia-

válság, valamint az ur-

banizáció környezeti 

következményei. A re-

gionális és a globális 

környezeti veszélyek 

összefüggései. A har-

monikus és fenntartható 

fejlesztés elvei, a meg-

valósítás korlátai. A 

termelés, a fogyasztás 
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Az ökológiai válság etikai vonatkozása. 

Bioetikai állásfoglalások napjainkban. 

Élethelyzetekből, aktuális eseményekből eredeztethető, etikai 

dilemmát hordozó tételmondat disputa keretében történő feldolgo-

zása. 

Szabadon választott szemelvények az alábbi művekből: 

Marcus Aurelius: Elmélkedések 

Arisztotelész: Nikomakhoszi Etika II. 5-6. 

Szent Ágoston: Vallomások VII. könyv 

Friedrich Nietzsche: A hatalom akarása: minden érték átértéke-

lésének kísérlete 

Jean-Paul Sartre: Mi az egzisztencializmus? 

Alasdair MacIntyre: Az erény nyomában: erkölcselméleti ta-

nulmány 

Lányi András – Jávor Benedek (szerk.): Környezet és etika 

(szöveggyűjtemény) 

Kovács József: A modern orvosi etika alapjai: bevezetés a bio-

etikába 

és a kereskedelem kap-

csolatai. 

Biológia-

egészségtan: A geneti-

kai kutatások jelentősé-

ge. A genetikai eredmé-

nyek és kutatások etikai 

kérdései. Az utódválla-

lás, családtervezés, ge-

netikai tanácsadás. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: Az egzisztencia-

lista tézisregény. Erköl-

csi kérdéseket felvető 

irodalmi alkotások. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Etikai racionalizmus, erény, boldogság, predesztináció, kategorikus 

imperativusz, individuum, erkölcsi autonómia, szabadság, esztétikai, 

etikai és vallási stádium, übermensch, dionüszoszi és apollóni életelv, 

közjó, határhelyzet, felelősség, gond, posztmodern, fenntarthatóság, fo-

gyasztói társadalom, globalizáció, klónozás, abortusz, eutanázia. 

 

Tematikai egység 
Politikai filozófia Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Államformák, államszervezet, a hatalommegosztás formái, függet-

lenség és alávetettség, világkép, eszmék, ideológiák a történelem kü-

lönböző korszakaiban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alapvető politikai filozófiai kérdések felismerése szövegekben, 

hanganyagokban, filmekben. A jelenben érzékelhető politikai, társa-

dalmi és gazdasági folyamatok, közéleti események azonosítása a po-

litikai filozófia szemszögéből. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A politika és a politikai filozófia viszonya. 

Államelméletek, utópiák és társadalmi szer-

ződés elméletek az újkorban (Morus Tamás, 

Machiavelli, Locke, Hobbes, Rousseau). 

A liberalizmus angolszász, valamint francia 

hagyománya és a szabadság kétféle (pozitív 

és negatív) fogalma. 

A közösségelvű politikai filozófia. 

Totalitárius eszmerendszerek. 

A társadalmi igazságosság és méltányosság 

kortárs elméletei. 

Különböző szövegek, hanganyagok, fil-

mek vizsgálata alapvető politikai filozófiai 

kérdések irányából. 

Szabadon választott szemelvények az 

alábbi művekből: 

Thomas Hobbes: Leviatán 

John Locke: Értekezés a kormányzatról 

II., VII., XI-XII. fejezet 

Jean-Jacques Rousseau: A társadalmi 

szerződésről 

Isaiah Berlin: A szabadság két fogalma 

John Rawls: A méltányosságként értett 

igazságosság: politikai, s nem metafizikai 

elmélet 

Michael J. Sandel: Az igazságosság és a 

közjó 

Roger Scruton: A nemzetek szükséges-

sége 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: A francia forradalom eszméi, irány-

zatai, hatásai. A nemzetállamok kialakulása és 

felemelkedése Európában, az Amerikai Egye-

sült Államokban. A bolsevik ideológia és a 

kommunista diktatúra a Szovjetunióban. A fa-

siszta ideológia és állam Olaszországban. A 

nemzetiszocialista ideológia és a náci diktatú-

ra. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: 

politikai intézményrendszer. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Közjó, egyéni érdek, természetjog, kény-

szermentesség, anarchizmus, konzervativiz-

mus, liberalizmus, szocializmus, kommuniz-

mus, fasizmus, igazságosság, méltányosság, 

tolerancia, pozitív és negatív szabadság. 

 

Tematikai egység 
Tudományfilozófia Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás A természettudományok és a társadalomtudományok kutatási 

módszerei, bizonyítási eljárásai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tudományos érvek kritikai értékelése. Az internet kritikus és tudatos 

felhasználása tudományfilozófia-történeti ismeretek szerzésére. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pon-

tok 

A célelvű gondolkodást felváltó oksági elv. 

A társadalomtudományok módszertani megújulása a pozitivizmus 

és a hermeneutika jegyében. 

A filozófia nyelvi fordulata. 

A tudomány fejlődése és a különböző korok tudományosságának. 

összemérhetetlensége. 

A tudományos állítások igazolásának kritériumai. 

Beszámoló, kiselőadás tartása önálló gyűjtő-, illetve kutatómun-

kával szerzett ismeretek alapján egy választott tudományfilozófiai 

problémáról. 

Szabadon választott szemelvények az alábbi művekből: 

Francis Bacon: Novum Organum 

Auguste Comte: A pozitív szellem 

Moritz Schlick: A filozófia fordulata 

Karl Popper: A tudományos felfedezés logikája 

Thomas Kuhn: A tudományos forradalmak szerkezete 

Lakatos Imre: Bizonyítások és cáfolatok 

Magyar nyelv és 

irodalom: Jel, jelentés 

és referencia viszonya. 

Nyelv és gondolkodás, 

nyelv és megismerés, 

valóság és jelentés. 

Kémia, biológia-

egészségtan, fizika: tu-

dománytörténeti alap-

vetések. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Teleológia, kauzalitás, pozitív stádium, nyelvfilozófia, verifikáció, 

falszifikáció, paradigma, heurisztika. 

 

Tematikai egység 
Vallásfilozófia Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
A kereszténység és Európa kapcsolata. 

Keresztény erkölcsi értékek a világi etikában. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A különböző vallások alaptanításainak összehasonlítása. A vallási 

meggyőződések eredetének tudatosítása és tiszteletben tartásának 

gyakorlása. A témához tartozó legfontosabb kézikönyvek használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pon-

tok 

A világvallások alaptanításai (hinduizmus, buddhizmus, 

univerzizmus, zsidó vallás, kereszténység, iszlám). 

A keresztény teológia és az antik filozófia kapcsolata (patrisztika 

és skolasztika). 

Aquinói Szent Tamás istenbizonyítékai. 

A felvilágosodás vallásfilozófiai irányzatai (ateizmus, deizmus, 

panteizmus). 

A modern és a posztmodern filozófiai istenkép. 

Szabadon választott szemelvények az alábbi művekből: 

Huston Smith: A világ nagy vallásai 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: A zsidó és 

keresztény kultúra érté-

kei, a kereszténység 

kezdetei és tanításai. 

Vallási, egyházi ellenté-

tek, hatalmi harcok, hó-

dítások. A vallás és az 

egyház szerepe a kö-
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Aquinói Szent Tamás: Summa Theologiae, Pars. I., Quaestio I. 

Nietzsche: Vidám tudomány 

Mezei Balázs: Zárójelbe tett Isten 

zépkori Európában. A 

reformáció és a katoli-

kus megújulás. A fran-

cia forradalom eszméi, 

irányzatai, hatásai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Védák, lélekvándorlás, konfucianizmus, taoizmus, teremtés, megvál-

tó, protestantizmus, ontológiai istenérv, skolasztikus érvelési módszer, 

ateizmus, deizmus, panteizmus, vasárnapi kereszténység, „Isten halott”. 

 

Tematikai egység 
Logika Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Matematikai bizonyítási módszerek. Alapvető retorikai ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Érvelési szerkezetek tudatosítása. Logikai alapfogalmak elsajátítása. 

Egyszerű állítások logikai szimbólumokkal való leírása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Arisztotelész kategóriatana és a logika alapfogalmai. 

A gondolkodás és nyelv kapcsolata. 

A kijelentéslogika alapjai. 

Matematika: a matemati-

kai logika nyelve, indirekt 

bizonyítás, logikai szita, ne-

gáció, konjunkció, 

diszjunkció, kettős tagadás, 

De Morgan-azonosságok. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: 

A mondatok szintaktikai 

rendje. Az érvelés techniká-

ja. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Premissza, konklúzió, indukció, dedukció, univerzális kvantor, eg-

zisztenciális kvantor, kopula, azonosság, reláció. 
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A fejlesztés 

várt eredményei 

a két évfolyamos 

ciklus végén 

A tanulók értik, hogy a filozófiai gondolkodásmód különbözik az 

emberi szellem más tevékenységi formáitól, ugyanakkor azonban ötvözi 

is azokat. 

Felismerik a filozófia integráló, szintetizáló és értékhordozó szerepét 

az emberi kultúrában. 

Képesek egy-egy szerző jellemző szövegeinek értelmezésére, vala-

mint filozófiai fogalmak jellemző kontextusainak felismerésére. 

Kialakult bennük a tárgyszerű, indulatmentes vita képessége. 

Logikusan tudnak érvelni saját gondolataik mellett, és nyitottan fo-

gadják mások a sajátjukétól eltérő véleményeket. 

Képesek a gondolati alternatívák számbavételére. 

Saját maguk és a mások szempontjából nézve is tudomásul veszik a 

választás szabadságát, valamint e szabadság korlátait. 
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FIZIKA 
9.  ÉVFOLYAM  
Az egyes témák feldolgozása minden esetben a korábbi ismeretek, hétköznapi tapasztalatok 

összegyűjtésével, a kísérletezéssel, méréssel indul, de az ismertszerzés fő módszere a tapasztala-

tokból 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 mun-

kaeszköz a számítógép. 

Célunk a korszerű természettudományos világkép alapjainak és a mindennapi élet szempont-

jából fontos gyakorlati fizikai ismeretek kellő mértékű elsajátítása. A tanuló érezze, hogy a fizi-

kában tanultak segítséget adnak számára, hogy biztonságosabban közlekedjen, hogy majd ener-

giatudatosan éljen, olcsóbban éljen, hogy a természeti jelenségeket megfelelően értse és tudja 

magyarázni, az áltudományos reklámok ígéreteit helyesen tudja kezelni. 

A tanterv az új anyag feldolgozására adott óraszámokat. Ezen felül 8 óra az ismétlésre és 

számonkérésre fenntartott keret. Mindezek összegeként adódik ki az éves, 72 órás tantárgyi óra-

keret. 

Tematikai egység 
Minden mozog, a mozgás relatív – a mozgástan 

elemei 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Hétköznapi mozgásokkal kapcsolatos gyakorlati ismeretek. 

A 7–8. évfolyamon tanult kinematikai alapfogalmak, az út- és 

időmérés alapvető módszerei, függvényfogalom, a grafikus ábrázolás 

elemei, egyenletrendezés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kinematikai alapfogalmak, mennyiségek kísérleti alapokon tör-

ténő kialakítása, illetve bővítése, az összefüggések (grafikus) ábrázo-

lása és matematikai leírása. A természettudományos megismerés Ga-

lilei-féle módszerének bemutatása. A kísérletezési kompetencia fej-

lesztése a legegyszerűbb kézi mérésektől a számítógépes méréstech-

nikáig. A problémamegoldó képesség fejlesztése a grafikus ábrázolás 

és ehhez kapcsolódó egyszerű feladatok megoldása során (is). 

A tanult ismeretek gyakorlati alkalmazása hétköznapi jelenségekre, 
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problémákra (pl. közlekedés, sport).  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-

meretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Alapfogalmak: 

a köznapi testek mozgásfor-

mái: haladó mozgás és forgás. 

Hely, hosszúság és idő mé-

rése 

Hosszúság, terület, térfogat, 

tömeg, sűrűség, idő, erő méré-

se. 

Hétköznapi helymeghatáro-

zás, úthálózat km-számítása. 

GPS-rendszer. 

A tanuló legyen képes a 

mozgásokról tanultak és a köz-

napi jelenségek összekapcsolá-

sára, a fizikai fogalmak helyes 

használatára, egyszerű számítá-

sok elvégzésére. 

Ismerje a mérés lényegi jel-

lemzőit, a szabványos és a gya-

korlati mértékegységeket. 

Legyen képes gyakorlatban 

alkalmazni a megismert mérési 

módszereket. 

Matematika: függvény 

fogalma, grafikus ábrázo-

lás, egyenletrendezés. 

Informatika: függvény-

ábrázolás (táblázatkezelő 

használata). 

Testnevelés és sport: 

érdekes sebességadatok, 

érdekes sebességek, pá-

lyák technikai környezete. 

Biológia-egészségtan: 

élőlények mozgása, se-

bességei, reakcióidő. 

Művészetek; magyar 

nyelv és irodalom: moz-

gások ábrázolása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: járművek se-

bessége és fékútja, köve-

tési távolság, közlekedés-

biztonsági eszközök, 

technikai eszközök (au-

tók, motorok), GPS, raké-

ták, műholdak alkalmazá-

sa, az űrhajózás célja. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismeretek: 

Galilei munkássága; 

a kerék feltalálásának 

jelentősége. 

Földrajz: a Naprend-

szer szerkezete, az égites-

tek mozgása, csillagké-

pek, távcsövek. 

A mozgás viszonylagossága, 

a vonatkoztatási rendszer. 

Galilei relativitási elve. 

Mindennapi tapasztalatok 

egyenletesen mozgó vonatkoz-

tatási rendszerekben (autó, vo-

nat). 

Alkalmazások: 

földrajzi koordináták; GPS; 

helymeghatározás, távol-

ságmérés radarral. 

Tudatosítsa a viszonyítási 

rendszer alapvető szerepét, 

megválasztásának szabadságát 

és célszerűségét. 

Egyenes vonalú egyenletes 

mozgás kísérleti vizsgálata. 

Grafikus leírás. 

Sebesség, átlagsebesség. 

Sebességrekordok a sport-

ban, sebességek az élővilágban. 

Értelmezze az egyenes vona-

lú egyenletes mozgás jellemző 

mennyiségeit, tudja azokat gra-

fikusan ábrázolni és értelmezni. 

Egyenes vonalú egyenletesen 

változó mozgás kísérleti vizsgá-

lata. 

Ismerje a változó mozgás ál-

talános fogalmát, értelmezze az 

átlag- és pillanatnyi sebességet. 
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A szabadesés vizsgálata. 

A nehézségi gyorsulás meg-

határozása. 

Ismerje a gyorsulás fogal-

mát, vektor-jellegét. 

Tudja ábrázolni az s-t, v-t, a-

t grafikonokat. 

Tudjon egyszerű feladatokat 

megoldani. 

Ismerje Galilei modern tu-

dományteremtő, történelmi 

módszerének lényegét: 

a jelenség megfigyelése, 

értelmező hipotézis felállítá-

sa, 

számítások elvégzése, 

az eredmény ellenőrzése cél-

zott kísérletekkel. 

Összetett mozgások. 

Egymásra merőleges egyen-

letes mozgások összege. 

Vízszintes hajítás vizsgálata, 

értelmezése összetett mozgás-

ként.  

Ismerje a mozgások függet-

lenségének elvét és legyen ké-

pes azt egyszerű esetekre (fo-

lyón átkelő csónak, eldobott 

labda pályája, a locsolócsőből 

kilépő vízsugár pályája) alkal-

mazni. 

Egyenletes körmozgás. 

A körmozgás, mint periodi-

kus mozgás. 

A mozgás jellemzői (kerületi 

és szögjellemzők). 

A centripetális gyorsulás ér-

telmezése. 

A bolygók körmozgáshoz 

hasonló centrális mozgása, 

Kepler törvényei. Kopernikuszi 

világkép alapjai. 

 

Ismerje a körmozgást leíró 

kerületi és szögjellemzőket és 

tudja alkalmazni azokat. 

Tudja értelmezni a centripe-

tális gyorsulást. 

Mutasson be egyszerű kísér-

leteket, méréseket. Tudjon 

alapszintű feladatokat megol-

dani. 

A tanuló ismerje Kepler tör-

vényeit, tudja azokat alkalmaz-

ni a Naprendszer bolygóira és 

mesterséges holdakra. 

Ismerje a geocentrikus és he-

liocentrikus világkép kultúrtör-

téneti dilemmáját és konfliktu-
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sát. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Sebesség, átlagsebesség, pillanatnyi sebesség, gyorsulás, vektorjel-

leg, mozgások összegződése, periódusidő, szögsebesség, centripetális 

gyorsulás. 

Tematikai egység 
Okok és okozatok (Arisztotelésztől Newtonig) - A 

Newtoni mechanika elemei 

Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás Erő, az erő mértékegysége, erőmérő, gyorsulás, tömeg, 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ösztönös arisztotelészi mozgásszemlélet tudatos lecserélése a 

newtoni dinamikus szemléletre. Az új szemléletű gondolkodásmód 

kiépítése. Az általános iskolában megismert sztatikus erőfogalom fel-

cserélése a dinamikai szemléletűvel, rámutatva a két szemlélet össz-

hangjára. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-

meretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

 A tehetetlenség törvénye 

(Newton I. axiómája). 

Mindennapos közlekedési 

tapasztalatok hirtelen fékezés-

nél, a biztonsági öv szerepe. 

Az űrben, űrhajóban szaba-

don mozgó testek. 

Legyen képes az arisztotelé-

szi mozgásértelmezés elvetésé-

re. 

Ismerje a tehetetlenség fo-

galmát és legyen képes az ezzel 

kapcsolatos hétköznapi jelensé-

gek értelmezésére. 

Ismerje az inercia-

(tehetetlenségi) rendszer fogal-

mát. 

Matematika: a függ-

vény fogalma, grafikus 

ábrázolás, egyenletrende-

zés. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Takarékosság; 

légszennyezés, zajszeny-

nyezés; közlekedésbiz-

tonsági eszközök, közle-

kedési szabályok, GPS, 

rakéták, műholdak al-

kalmazása, az űrhajózás 

célja. 

Biztonsági öv, ütközé-

ses balesetek, a gépkocsi 

biztonsági felszerelése, a 

biztonságos fékezés. 

Nagy sebességű utazás 

egészségügyi hatásai. 

Biológia-egészségtan: 

reakcióidő, az állatok 

mozgása (pl. medúza). 

Az erő fogalma. 

Az erő alak- és mozgásálla-

pot-változtató hatása. 

Erőmérés rugós erőmérővel. 

A tanuló ismerje az erő alak- 

és mozgásállapot-változtató ha-

tását, az erő mérését, mérték-

egységét, vektor-jellegét. Le-

gyen képes erőt mérni rugós 

erőmérővel. 

Az erő mozgásállapot-

változtató (gyorsító) hatása – 

Newton II. axiómája. 

A tömeg, mint a tehetetlen-

ség mértéke, a tömegközéppont 

Tudja Newton II. törvényét, 

lássa kapcsolatát az erő szabvá-

nyos mértékegységével. 

Ismerje a tehetetlen tömeg 

fogalmát. Értse a tömegközép-



Tantervek 2013. szeptember 1. után 425. oldal 

 425 / 627 

fogalma. pont szerepét a valóságos testek 

mozgásának értelmezése során. 

Földrajz: a Naprend-

szer szerkezete, az égites-

tek mozgása, csillagké-

pek, távcsövek. Erőtörvények, a dinamika 

alapegyenlete. 

A rugó erőtörvénye. 

A nehézségi erő és hatása. 

Tapadási és csúszási súrló-

dás. 

Alkalmazások: 

A súrlódás szerepe az autó 

gyorsításában, fékezésében. 

Szabadon eső testek súlyta-

lansága. 

Ismerje, és tudja alkalmazni 

a tanult egyszerű erőtörvénye-

ket. 

Legyen képes egyszerű fel-

adatok megoldására, néhány 

egyszerű esetben: 

állandó erővel húzott test; 

mozgás lejtőn, 

a súrlódás szerepe egyszerű 

mozgások esetén. 

 

Az egyenletes körmozgás di-

namikája. 

Jelenségek, gyakorlati alkal-

mazások: vezetés kanyarban, út 

megdöntése kanyarban, hullám-

vasút; függőleges síkban átfor-

duló kocsi; műrepülés, körhinta, 

centrifuga. 

Értse, hogy az egyenletes 

körmozgás végző test gyorsulá-

sát (a centripetális gyorsulást) a 

testre ható erők eredője adja, 

ami mindig a kör középpontjába 

mutat. 

 

Newton gravitációs törvénye. 

Jelenségek, gyakorlati alkal-

mazások: 

A nehézségi gyorsulás válto-

zása a Földön. 

Az árapály-jelenség kvalita-

tív magyarázata. A mesterséges 

holdak mozgása és a szabad-

esés. 

A súlytalanság értelmezése 

az űrállomáson. Geostacionárius 

műholdak, hírközlési műholdak.  

Ismerje Newton gravitációs 

törvényét. tudja, hogy a gravitá-

ciós kölcsönhatás a négy alap-

vető fizikai kölcsönhatás egyi-

ke, meghatározó jelentőségű az 

égi mechanikában. 

Legyen képes a a gravitációs 

erőtörvényt alkalmazni egysze-

rű esetekre. 

Értse a gravitáció szerepét az 

űrkutatással, űrhajózással kap-

csolatos közismert jelenségek-

ben. 

A kölcsönhatás törvénye 

(Newton III. axiómája). 

Ismerje Newton III: axiómá-

ját és egyszerű példákkal tudja 

azt illusztrálni. Értse, hogy az 
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erő két test közötti kölcsönha-

tás. Legyen képes az erő és el-

lenerő világos megkülönbözte-

tésére. 

A lendületváltozás és az erő-

hatás kapcsolata. 

Lendülettétel 

Ismerje a lendület fogalmát, 

vektor-jellegét, a lendületválto-

zás és az erőhatás kapcsolatát. 

Tudja a lendülettételt. 

 

Lendületmegmaradás pár-

kölcsönhatás (zárt rendszer) 

esetén. 

Jelenségek, gyakorlati al-

kalmazások: 

golyók, korongok ütközése. 

Ütközéses balesetek a közle-

kedésben. Miért veszélyes a 

koccanás? Az utas biztonságát 

védő technikai megoldások 

(biztonsági öv, légzsák, a gyű-

rődő karosszéria). 

A rakétameghajtás elve. 

 

 Ismerje a 

lendületmegmaradás törvényét 

párkölcsönhatás esetén. Tudjon 

értelmezni egyszerű köznapi je-

lenségeket a lendület megmara-

dásának törvényével. 

Legyen képes egyszerű szá-

mítások és mérési feladatok 

megoldására. 

Értse a rakétameghajtás lé-

nyegét. 

 

Pontszerű test egyensúlya. 

A kiterjedt test egyensúlya 

A kierjedt test, mint speciális 

pontrendszer, tömegközéppont. 

Forgatónyomaték. 

Jelenségek, gyakorlati al-

kalmazások: 

emelők, tartószerkezetek, 

építészeti érdekességek (pl. gó-

tikus támpillérek, boltívek. 

Deformálható testek egyen-

súlyi állapota. 

A tanuló ismerje, és egysze-

rű esetekre tudja alkalmazni a 

pontszerű test egyensúlyi felté-

telét. Legyen képes erővektorok 

összegzésére. 

Ismerje a kiterjedt test és a 

tömegközéppont fogalmát, tudja 

a kiterjedt test egyensúlyának 

kettős feltételét. 

Ismerje az erő forgató hatá-

sát, a forgatónyomaték fogalmát 

Legyen képes egyszerű szá-

mítások, mérések, szerkesztések 

elvégzésére. 
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Ismerje Hooke törvényét, 

értse a rugalmas alakváltozás és 

a belső erők kapcsolatát. 

Pontrendszerek mozgásának 

vizsgálata, dinamikai értelme-

zése. 

 

Tudja, hogy az egymással 

kölcsönhatásban lévő testek 

mozgását az egyes testekre ható 

külső erők és a testek közötti 

kényszerkapcsolatok figyelem-

bevételével lehetséges értel-

mezni.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Erő, párkölcsönhatás, lendület, lendületmegmaradás, erőtörvény, 

mozgásegyenlet, pontrendszer, rakétamozgás, ütközés.  

Tematikai egy-

ség 

Erőfeszítés és hasznosság 

– Munka – Energia – Teljesítmény 

Órakeret 9 

óra 

Előzetes tudás A newtoni dinamika elemei, a fizikai munkavégzés tanult fogalma. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az általános iskolában tanult munka- és mechanikai energiafoga-

lom elmélyítése és bővítése, a mechanikai energiamegmaradás igazo-

lása speciális esetekre és az energiamegmaradás törvényének általá-

nosítása. Az elméleti megközelítés mellett a fizikai ismeretek min-

dennapi alkalmazásának bemutatása, gyakorlása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-

meretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Fizikai munka és teljesít-

mény. 

Munkatétel 

Mechanikai energiafajták 

(helyzeti energia, mozgási 

energia, rugalmas energia). 

A tanuló értse a fizikai mun-

kavégzés és a teljesítmény fo-

galmát, ismerje mértékegysége-

iket. Legyen képes egyszerű 

feladatok megoldására. 

Ismerje a munkatételt és tud-

ja azt egyszerű esetekre alkal-

mazni. 

Ismerje az alapvető mecha-

nikai energiafajtákat, és tudja 

azokat a gyakorlatban értelmez-

ni.  

Matematika: a függ-

vény fogalma, grafikus 

ábrázolás, egyenletrende-

zés. 

Testnevelés és sport: 

sportolók teljesítménye, 

sportoláshoz használt pá-

lyák energetikai viszo-

nyai és sporteszközök 

energetikája. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: járművek fo-

gyasztása, munkavégzése, 
A mechanikai Tudja egyszerű zárt rendsze-
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energiamegmaradás törvénye. 

Alkalmazások, jelenségek: a 

fékút és a sebesség kapcsolata, a 

követési távolság meghatározá-

sa. 

rek példáin keresztül értelmezni 

a mechanikai 

energiamegmaradás törvényét. 

Tudja, hogy a mechanikai 

energiamegmaradás nem telje-

sül súrlódás, közegellenállás 

esetén, mert a rendszer mecha-

nikailag nem zárt. Ilyenkor a 

mechanikai energiaveszteség a 

súrlódási erő munkájával 

egyenlő. 

közlekedésbiztonsági 

eszközök, technikai esz-

közök (autók, motorok). 

Biológia-egészségtan: 

élőlények mozgása, telje-

sítménye. 

Egyszerű gépek, hatásfok. 

Érdekességek, alkalmazások. 

Ókori gépezetek, mai alkal-

mazások. Az egyszerű gépek 

elvének felismerése az élővi-

lágban. Egyszerű gépek az em-

beri szervezetben. 

Tudja a gyakorlatban hasz-

nált egyszerű gépek működését 

értelmezni, ezzel kapcsolatban 

feladatokat megoldani. 

Értse, hogy az egyszerű gé-

pekkel munka nem takarítható 

meg. 

Energia és egyensúlyi álla-

pot.  

Ismerje a stabil, labilis és 

közömbös egyensúlyi állapot 

fogalmát és tudja alkalmazni 

egyszerű esetekben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Munkavégzés, energia, helyzeti energia, mozgási energia, rugal-

mas energia, munkatétel, mechanikai energiamegmaradás. 

Folyadékok és gázok mechanikája 

Célok és feladatok 

 Az eddig megismert erőfogalom sajátos szempont szerinti b 

 ővítése, kiegészítő fogalmak és elnevezések bevezetése, használata (nyomóerő, nyo-

mott felület, felhajtóerő). 

 A kölcsönhatások, az ok és okozati kapcsolatok vizsgálata a nyomás fogalmának meg-

alkotásában. Tapasztalatok és kísérletek elemzése. A megfigyelő- és elemzőképesség 

fejlesztése. 

 A folyadékok és gázok nyomásával kapcsolatos jelenségek vizsgálata és azok értelme-

zése, magyarázata golyómodellel. A modellmódszer alkalmazása. 

 Tudatosítani a fizika mint a legáltalánosabb természettudomány érvényességi területét, 

és megmutatni, hogy – a sajátosságok figyelembevételével – ugyanazok a fogalmak, 

törvények alkalmazhatók az anyag bármely halmazállapota esetén. 
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 Elmélyíteni az élővilág két legfontosabb életteréről (levegő, víz) szerzett eddigi isme-

reteinket és kiemelni ezek védelmének jelentőségét az emberiség érdekében. 

 Bemutatni és bővíteni a részecskeszerkezetű anyag legáltalánosabb tulajdonságait, ér-

telmezni azok mennyiségi jellemzőit (molekuláris erők, felületi feszültség), és azok je-

lentőségét a természetben. 

 Felismertetni a gázok és folyadékok áramlását, azok létrejöttének egyszerű fizikai ma-

gyarázatát, szerepét a természetben, hasznos és káros hatását. 

 Arkhimédész törvényének kísérletekkel történő megalapozása és logikai úton történő 

felismertetése, megfogalmazása. A felhajtóerő nagyságának különféle módon történő 

kiszámítása. Annak tudatosítása, hogy ugyanazzal a jelenséggel kapcsolatos felisme-

rést különféle úton is elérhetjük. 

 A kölcsönhatás felismerése, a rendszerben történő gondolkodás erősítése. 

 A testet érő erőhatások együttes következményéről tanultak alkalmazása. Annak fel-

ismertetése, hogy a testek úszása, lebegése, elmerülése a folyadékokban és gázokban 

miért van kapcsolatban a sűrűségekkel. 

 A megállapítások, törvények érvényességi határának felismertetése a közlekedőedé-

nyek és hajszálcsövek vizsgálata alapján. 

 Kapcsolatteremtés a biológiában és a földrajzban tanultakkal, illetve a környezetvéde-

lemmel. 

Tematikai egység Folyadékok és gázok mechanikája 

Órake-

ret 10 

óra 

Előzetes tudás 

Hidrosztatikai és aerosztatikai alapismeretek, sűrűség, nyomás, 

légnyomás, felhajtóerő, kémia: anyagmegmaradás, halmazállapo-

tok, földrajz: tengeri, légköri áramlások.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A témakör jelentőségének bemutatása, mint a fizika egyik leg-

régebbi területe és egyúttal a legújabb kutatások színtere (pl. ten-

geri és légköri áramlások, a vízi- és szélenergia hasznosítása). A 

megismert fizikai törvények összekapcsolása a gyakorlati alkal-

mazásokkal. Önálló tanulói kísérletezéshez szükséges képességek 

fejlesztése, hétköznapi jelenségek fizikai értelmezésének gyako-

roltatása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 
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Légnyomás kimutatása és 

mérése. 

Jelenségek, gyakorlati al-

kalmazások: „Horror vacui” – 

mint egykori tudományos hi-

potézis. (Torricelli kísérlete 

vízzel, Guericke vákuum-

kísérletei, Geothe-barométer.) 

A légnyomás változásai. 

A légnyomás szerepe az 

időjárási jelenségekben, a ba-

rométer működése.  

Ismerje a légnyomás fo-

galmát, mértékegységeit. 

Ismerjen a levegő nyomá-

sával kapcsolatos, gyakorlati 

szempontból is fontos néhány 

jelenséget. 

Matematika: a függ-

vény fogalma, grafikus 

ábrázolás, egyenletren-

dezés. 

Kémia: folyadékok, 

felületi feszültség, kol-

loid rendszerek, gázok, 

levegő, viszkozitás, al-

ternatív energiaforrá-

sok. 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: hajózás sze-

repe, légiközlekedés 

szerepe. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: vízi jármű-

vek legnagyobb sebes-

ségeinek korlátja, lég-

nyomás, repülőgépek 

közlekedésbiztonsági 

eszközei, vízi és légi 

közlekedési szabályok. 

Biológia-

egészségtan: Vízi élőlé-

nyek, madarak mozgá-

sa, sebességei, reakció-

idő. A nyomás és válto-

zásának hatása az embe-

ri szervezetre (pl. súly-

fürdő, keszonbetegség, 

hegyi betegség). 

Alkalmazott hidrosztatika 

Pascal törvénye, hidroszta-

tikai nyomás. 

Hidraulikus gépek. 

Tudja alkalmazni hidro-

sztatikai ismereteit köznapi 

jelenségek értelmezésére. A 

tanult ismeretek alapján le-

gyen képes (pl. hidraulikus 

gépek alkalmazásainak bemu-

tatása).  

Felhajtóerő nyugvó folya-

dékokban és gázokban. 

Búvárharang, tengeralattjá-

ró 

Léghajó, hőlégballon. 

 

Legyen képes alkalmazni 

hidrosztatikai és aerosztatikai 

ismereteit köznapi jelenségek 

értelmezésére.  

Molekuláris erők folyadé-

kokban (kohézió és adhézió). 

Felületi feszültség. 

Jelenségek, gyakorlati al-

kalmazások: 

habok különleges tulajdon-

ságai, mosószerek hatásme-

chanizmusa. 

Ismerje a felületi feszültség 

fogalmát. Ismerje a határfelüle-

teknek azt a tulajdonságát, hogy 

minimumra törekszenek. 

Legyen tisztában a felületi 

jelenségek fontos szerepével 

az élő és élettelen természet-

ben. 
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Folyadékok és gázok áram-

lása 

Jelenségek, gyakorlati al-

kalmazások: légköri áramlá-

sok, a szél értelmezése a 

nyomásviszonyok alapján, 

nagy tengeráramlásokat meg-

határozó környezeti hatások. 

Tudja, hogy az áramlások 

oka a nyomáskülönbség. Le-

gyen képes köznapi áramlási 

jelenségek kvalitatív fizikai 

értelmezésére. 

Tudja értelmezni az áram-

lási sebesség változását a ke-

resztmetszettel az anyagmeg-

maradás (kontinuitási egyen-

let) alapján. 

Közegellenállás 

Az áramló közegek energi-

ája, a szél- és a vízi energia 

hasznosítása. 

Ismerje a közegellenállás 

jelenségét, tudja, hogy a kö-

zegellenállási erő sebesség-

függő. 

Legyen tisztában a vízi és 

szélenergia jelentőségével 

hasznosításának múltbeli és 

korszerű lehetőségeivel. A 

megújuló energiaforrások ak-

tuális hazai hasznosítása.  

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő, úszás, viszkozitás, felületi 

feszültség, légnyomás, légáramlás, áramlási sebesség, aerodina-

mikai felhajtóerő, közegellenállás, szél- és vízienergia, szélerőmű, 

vízierőmű. 

10.  ÉVFOLYAM  
Az egyes témák feldolgozása minden esetben a korábbi ismeretek, hétköznapi tapasztalatok 

összegyűjtésével, a kísérletezéssel, méréssel indul, de az ismertszerzés fő módszere a tapasztala-

tokból 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 mun-

kaeszköz a számítógép. 
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Célunk a korszerű természettudományos világkép alapjainak és a mindennapi élet szempont-

jából fontos gyakorlati fizikai ismeretek kellő mértékű elsajátítása. A tanuló érezze, hogy a fizi-

kában tanultak segítséget adnak számára, hogy biztonságosabban közlekedjen, hogy majd ener-

giatudatosan éljen, olcsóbban éljen, hogy a természeti jelenségeket megfelelően értse és tudja 

magyarázni, az áltudományos reklámok ígéreteit helyesen tudja kezelni. 

A tanterv az új anyag feldolgozására adott óraszámokat. Ezen felül 8 óra az ismétlésre és 

számonkérésre fenntartott keret. Mindezek összegeként adódik ki az éves, 72 órás tantárgyi óra-

keret. 

Tematikai egység Közel- és távolhatás - Elektromos töltés és erőtér 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Erő, munka, energia, elektromos töltés.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektrosztatikus mező fizikai valóságként való elfogadtatása. 

A mező jellemzése a térerősség, potenciál és erővonalak segítségé-

vel. A problémamegoldó képesség fejlesztése jelenségek, kísérletek, 

mindennapi alkalmazások értelmezésével. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-

meretek 

Követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 

Elektrosztatikai alapjelensé-

gek. 

Elektromos kölcsönhatás. 

Elektromos töltés. 

A tanuló ismerje az elektro-

sztatikus alapjelenségeket, po-

zitív és negatív töltést, tudjon 

egyszerű kísérleteket, jelensé-

geket értelmezni. 

Kémia: elektron, 

proton, elektromos töl-

tés, az atom felépítése, 

elektrosztatikus köl-

csönhatások, kristály-

rácsok szerkezete. Kö-

tés, polaritás, moleku-

lák polaritása, fémes 

Coulomb törvénye 

(A töltés mértékegysége). 

Ismerje a Coulomb-féle erő-

törvényt.  
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Az elektromos erőtér (mező) 

Az elektromos mező, mint a 

kölcsönhatás közvetítője. 

Az elektromos térerősség 

vektora, a tér szerkezetének 

szemléltetése erővonalakkal. 

A homogén elektromos me-

ző. 

Az elektromos mező mun-

kája homogén mezőben. 

Az elektromos feszültség 

fogalma. 

 

Ismerje a mező fogalmát, és 

létezését fogadja el anyagi ob-

jektumként. Tudja, hogy az 

elektromos mező forrása/i a 

töltés/töltések. 

Ismerje a mezőt jellemző 

térerősséget, értse az erővona-

lak jelentését. 

Ismerje a homogén elektro-

mos mező fogalmát és jellem-

zését. 

Ismerje az elektromos fe-

szültség fogalmát. 

Tudja, hogy a töltés mozga-

tása során végzett munka nem 

függ az úttól, csak a kezdeti és 

végállapotok helyzetétől. 

Legyen képes homogén 

elektromos térrel kapcsolatos 

elemi feladatok megoldására. 

kötés, fémek elektro-

mos vezetése. 

Matematika: alap-

műveletek, egyenlet-

rendezés, számok nor-

málalakja, vektorok 

függvények. 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: baleset-

védelem, földelés. 

Töltés eloszlása fémes veze-

tőn. 

Jelenségek, gyakorlati al-

kalmazások: légköri elektro-

mosság, csúcshatás, villámhárí-

tó, Faraday-kalitka, árnyékolás. 

Miért véd az autó karosszériája 

a villámtól? Elektromos ko-

romleválasztó. 

A fénymásoló működése. 

Tudja, hogy a fémre felvitt 

töltések a felületen helyezked-

nek el. 

Ismerje az elektromos meg-

osztás, a csúcshatás jelenségét, 

a Faraday-kalitka és a villám-

hárító működését és gyakorlati 

jelentőségét.  
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Kapacitás fogalma. 

A síkkondenzátor kapacitá-

sa. Kondenzátorok kapcsolása. 

A kondenzátor energiája. 

Az elektromos mező energi-

ája. 

Ismerje a kapacitás fogal-

mát, a síkkondenzátor terét. 

Tudja értelmezni kondenzá-

torok soros és párhuzamos 

kapcsolását. 

Egyszerű kísérletek alapján 

tudja értelmezni, hogy a feltöl-

tött kondenzátornak, azaz a 

kondenzátor elektromos teré-

nek energiája van. 

Kulcsfo-

galmak/ fo-

galmak 

Töltés, elektromos erőtér, térerősség, erővonalrendszer, feszültség, po-

tenciál, kondenzátor, az elektromos tér energiája. 

 

Tematikai egység A mozgó töltések – egyenáram 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Telep (áramforrás), áramkör, fogyasztó, áramerősség, feszültség. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az egyenáram értelmezése, mint a töltéseknek áramlása. Az elekt-

romos áram jellemzése hatásain keresztül (hőhatás, mágneses, vegyi 

és biológiai hatás). Az elméleten alapuló gyakorlati ismeretek kialakí-

tása (egyszerű hálózatok ismerete, ezekkel kapcsolatos egyszerű szá-

mítások, telepek, akkumulátorok, elektromágnesek, motorok). Az 

energiatudatos magatartás fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 
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Az elektromos áram fogal-

ma, kapcsolata a fémes veze-

tőkben zajló töltésmozgással. 

A zárt áramkör. 

Jelenségek, alkalmazások: 

Volta-oszlop, laposelem, rúd-

elem, napelem. 

A tanuló ismerje az elekt-

romos áram fogalmát, mérték-

egységét, mérését. Tudja, hogy 

az egyenáramú áramforrások 

feszültségét, pólusainak pola-

ritását nem elektromos jellegű 

belső folyamatok (gyakran töl-

tésátrendeződéssel járó kémiai 

vagy más folyamatok) bizto-

sítják. 

Ismerje az elektromos 

áramkör legfontosabb részeit, 

az áramkör ábrázolását kap-

csolási rajzon.  

Kémia: elektromos 

áram, elektromos veze-

tés, rácstípusok tulajdon-

ságai és azok anyagszer-

kezeti magyarázata. 

Galvánelemek műkö-

dése, elektromotoros erő. 

Ionos vegyületek 

elektromos vezetése ol-

vadékban és oldatban, 

elektrolízis. 

Vas mágneses tulaj-

donsága. 

Matematika: alapmű-

veletek, egyenletrende-

zés, számok normálalak-

ja. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: áram biológiai 

hatása, elektromos áram 

a háztartásban, biztosí-

ték, fogyasztásmérők, 

balesetvédelem. 

Világítás fejlődése és 

korszerű világítási esz-

közök. 

Korszerű elektromos 

háztartási készülékek, 

energiatakarékosság. 

Informatika: mikro-

elektronikai áramkörök, 

mágneses információ-

rögzítés. 

Ohm törvénye, áram- és fe-

szültségmérés. 

Fogyasztók (vezetékek) el-

lenállása. Fajlagos ellenállás. 

Ohm törvénye teljes áram-

körre. 

Elektromotoros erő, ka-

pocsfeszültség, a belső ellenál-

lás fogalma. 

Az elektromos mező mun-

kája az áramkörben. Az elekt-

romos teljesítmény. 

Az elektromos áram hőha-

tása. Fogyasztók a háztartás-

ban, fogyasztásmérés, az ener-

giatakarékosság lehetőségei. 

Ismerje az elektromos el-

lenállás, fajlagos ellenállás fo-

galmát, mértékegységét és mé-

résének módját.  

Tudja Ohm törvényét. Le-

gyen képes egyszerű számítá-

sokat végezni Ohm törvénye 

alapján. 

Ismerje a telepet jellemző 

elektromotoros erő és a belső 

ellenállás fogalmát, Ohm tör-

vényét teljes áramkörre. 

Tudja értelmezni az elekt-

romos áram teljesítményét, 

munkáját. 

Legyen képes egyszerű 

számítások elvégzésére. Tudja 

értelmezni a fogyasztókon fel-

tüntetett teljesítményadatokat. 

Az energiatakarékosság fon-

tosságának bemutatása. 

Összetett hálózatok. 

Ellenállások kapcsolása. Az 

eredő ellenállás fogalma, szá-

mítása. 

Tudja a hálózatok törvénye-

it alkalmazni ellenállás-

kapcsolások eredőjének számí-

tása során.  
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Az áram vegyi hatása. 

Az áram biológiai hatása. 

Tudja, hogy az elektroli-

tokban mozgó ionok jelentik 

az áramot. Ismerje az elektro-

lízis fogalmát, néhány gyakor-

lati alkalmazását. 

Értse, hogy az áram vegyi 

hatása és az élő szervezeteket 

gyógyító és károsító hatása 

között összefüggés van. 

Ismerje az alapvető elekt-

romos érintésvédelmi szabá-

lyokat és azokat a gyakorlat-

ban is tartsa be. 

Mágneses mező (perma-

nens mágnesek). 

Az egyenáram mágneses 

hatása 

Áram és mágnes, kölcsön-

hatása. 

Egyenes vezetőben folyó 

egyenáram mágneses terének 

vizsgálata. A mágneses mezőt 

jellemző indukcióvektor fo-

galma, mágneses indukcióvo-

nalak, 

A vasmag (ferromágneses 

közeg) szerepe a mágneses ha-

tás szempontjából. Az áram-

járta vezetőre ható erő mágne-

ses térben 

Az elektromágnes és gya-

korlati alkalmazásai. 

Az elektromotor működése. 

Permanens mágnesek köl-

csönhatása, a mágnesek tere. 

Tudja bemutatni az áram 

mágneses terét egyszerű kísér-

lettel. 

Ismerje a tér jellemzésére 

alkalmas mágneses indukció-

vektor fogalmát. 

Legyen képes a mágneses 

és az elektromos mező jellem-

zőinek összehasonlítására, a 

hasonlóságok és különbségek 

bemutatására. 

Tudja értelmezni az áramra 

ható erőt mágneses térben. 

Ismerje az egyenáramú mo-

tor működésének elvét.  

Lorentz-erő – mágneses tér 

hatása mozgó szabad töltések-

re. 

Ismerje a Lorentz-erő fo-

galmát és tudja alkalmazni né-

hány jelenség értelmezésére 

(katódsugárcső, ciklotron). 

Kulcsfogalmak/ Áramkör, ellenállás, fajlagos ellenállás, az egyenáram teljesítmé-
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fogalmak nye és munkája, elektromotoros erő, belső ellenállás, az áram hatásai 

(hő, kémiai, biológiai, mágneses), elektromágnes, Lorentz-erő, elekt-

romotor. 

 

Tematikai egység 
Hőhatások és állapotváltozások - hőtani alapje-

lenségek, gáztörvények 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 
Hőmérséklet, hőmérséklet mérése. A gázokról kémiából tanult is-

meretek. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A hőtágulás jelenségének tárgyalása, mint a hőmérséklet mérésé-

nek klasszikus alapjelensége. A gázok anyagi minőségtől független 

hőtágulásán alapuló Kelvin féle „abszolút” hőmérsékleti skála beve-

zetése. Gázok állapotjelzői közt fennálló összefüggések kísérleti és 

elméleti vizsgálata.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-

meretek 

Követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 

A hőmérséklet, hőmérők, 

hőmérsékleti skálák. 

Hőtágulás 

Szilárd anyagok lineáris, fe-

lületi és térfogati hőtágulása. 

Folyadékok hőtágulása. 

 

Ismerje a tanuló a hőmér-

sékletmérésre leginkább elter-

jedt Celsius-skálát, néhány 

gyakorlatban használt hőmérő 

működési elvét. Legyen gya-

korlata hőmérsékleti grafiko-

nok olvasásában. 

Ismerje a hőtágulás jelensé-

gét szilárd anyagok és folya-

dékok esetén. Tudja a 

hőtágulás jelentőségét a köz-

napi életben, ismerje a víz kü-

lönleges hőtágulási sajátossá-

gát. 

Kémia: a gáz fogal-

ma és az állapothatáro-

zók közötti összefüggé-

sek: Avogadro törvénye, 

moláris térfogat, abszo-

lút, illetve relatív sűrű-

ség. 

Matematika: a függ-

vény fogalma, grafikus 

ábrázolás, egyenletren-

dezés, exponenciális 

függvény. 

Testnevelés és sport: 

sport nagy magasságok-
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Gázok állapotjelzői, össze-

függéseik 

Boyle-Mariotte-törvény, 

Gay-Lussac-törvények. 

A Kelvin-féle gázhőmérsék-

leti skála.  

Ismerje a tanuló a gázok 

alapvető állapotjelzőit, az álla-

potjelzők közötti páronként 

kimérhető összefüggéseket. 

Ismerje a Kelvin-féle hő-

mérsékleti skálát és legyen ké-

pes a két alapvető hőmérsékleti 

skála közti átszámításokra. 

Tudja értelmezni az abszolút 

nulla fok jelentését. Tudja, 

hogy a gázok döntő többsége 

átlagos körülmények között az 

anyagi minőségüktől függetle-

nül hasonló fizikai sajátságokat 

mutat. Ismerje az ideális gázok 

állapotjelzői között felírható 

összefüggést, az állapotegyen-

letet és tudjon ennek segítsé-

gével egyszerű feladatokat 

megoldani. 

ban, sportolás a mély-

ben. 

Biológia-

egészségtan: keszonbe-

tegség, hegyi betegség, 

madarak repülése. 

Földrajz: széltérké-

pek, nyomástérképek, 

hőtérképek, áramlások. 

Az ideális gáz állapotegyen-

lete. 

Tudja a gázok állapotegyen-

letét, mint az állapotjelzők közt 

fennálló összefüggést. 

Ismerje az izoterm, izochor 

és izobár, adiabatikus állapot-

változásokat. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hőmérséklet, hőmérsékletmérés, hőmérsékleti skála, lineáris és 

térfogati hőtágulás, állapotegyenlet, egyesített gáztörvény, állapotvál-

tozás, izochor, izoterm, izobár változás, Kelvin-skála. 

 

Tematikai egység 
Részecskék rendezett és rendezetlen mozgása - 

Molekuláris hőelmélet elemei  

Órakeret 4 

óra 

Előzetes tudás 

Az anyag atomos szerkezete, az anyag golyómodellje, gázok nyo-

mása, rugalmas ütközés, lendületváltozás, mozgási energia, kémiai 

részecskék tömege. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

Az ideális gáz modelljének jellemzői. A gázok makroszkopikus 

jellemzőinek értelmezése a modell alapján, a nyomás, hőmérséklet – 

átlagos kinetikus energia, „belső energia”. A melegítés hatására fellé-
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fejlesztési céljai pő hőmérséklet-növekedésének és a belső energia változásának a mo-

dellre alapozott fogalmi összekapcsolása révén a hőtan főtételei meg-

értésének előkészítése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Az ideális gáz kinetikus 

modellje. 

A tanuló ismerje a gázok 

univerzális tulajdonságait ma-

gyarázó részecske-modellt. 

Kémia: gázok tulaj-

donságai, ideális gáz. 

A gáz nyomásának és hő-

mérsékletének értelmezése. 

Értse a gáz nyomásának és 

hőmérsékletének a modellből 

kapott szemléletes magyaráza-

tát.  

Az ekvipartíció tétele, a ré-

szecskék szabadsági fokának 

fogalma. 

Gázok moláris és fajlagos 

hőkapacitása.  

Ismerje az ekvipartíció-

tételt, a gázrészecskék átlagos 

kinetikus energiája és a hő-

mérséklet közti kapcsolatot. 

Lássa, hogy a gázok melegíté-

se során a gáz energiája nő, a 

melegítés lényege energiaát-

adás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Modellalkotás, kinetikus gázmodell, nyomás, hőmérséklet, 

ekvipartíció. 

 

Tematikai egység Energia, hő és munka - a hőtan főtételei 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Munka, kinetikus energia, energiamegmaradás, hőmérséklet, me-

legítés.  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

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 elfo-

gadtatása, hogy energia befektetése nélkül nem működik egyetlen 

gép, berendezés sem, örökmozgók nem léteznek. A hőtani főtételek 

univerzális (a természettudományokra általánosan érvényes) tartal-
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mának bemutatása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 
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Melegítés munkavégzéssel. 

(Az ősember tűzgyújtása.) 

A belső energia fogalmának 

kialakítása. 

A belső energia megváltoz-

tatása.  

Tudja, hogy a melegítés lé-

nyege energiaátadás, 

„hőanyag” nincs! 

Ismerje a tanuló a belső 

energia fogalmát, mint a gáz-

részecskék energiájának ösz-

szegét. Tudja, hogy a belső 

energia melegítéssel és/vagy 

munkavégzéssel változtatható. 

Kémia: exoterm és 

endotem folyamatok, 

termokémia, Hess- tétel, 

kötési energia, reakció-

hő, égéshő, elektrolízis. 

Gyors és lassú égés, 

tápanyag, energiatarta-

lom (ATP), a kémiai re-

akciók iránya, megfor-

dítható folyamatok, ké-

miai egyensúlyok, staci-

onárius állapot, élelmi-

szerkémia. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Folyamatos 

technológiai fejlesztések, 

innováció. 

Hőerőművek gazda-

ságos működtetése és 

környezetvédelme. 

Földrajz: környezet-

védelem, a megújuló és 

nem 

megújuló energia fo-

galma. 

Biológia-egészségtan: 

az „éltető Nap”, hőház-

tartás, öltözködés. 

Magyar nyelv és iro-

dalom; idegen nyelvek: 

Madách Imre, Tom 

Stoppard. 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek; vizuális kultú-

ra: a Nap kitüntetett sze-

repe a mitológiában és a 

művészetekben. A beru-

házás megtérülése, meg-

térülési idő, takarékos-

ság. 

Filozófia; magyar 

nyelv és irodalom: Ma-

dách: Az ember tragédiá-
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A termodinamika I. főtéte-

le. 

Alkalmazások konkrét fizi-

kai, kémiai, biológiai példá-

kon. 

Egyszerű számítások. 

Ismerje a termodinamika I. 

főtételét mint az 

energiamegmaradás általánosí-

tott megfogalmazását. 

Az I. főtétel alapján tudja 

energetikai szempontból ér-

telmezni a gázok korábban ta-

nult speciális állapotváltozása-

it. Kvalitatív példák alapján 

fogadja el, hogy az I. főtétel 

általános természeti törvény, 

ami fizikai, kémiai, biológiai, 

geológiai folyamatokra egy-

aránt érvényes. 

 

Hőerőgép. 

Gázzal végzett körfolyama-

tok. 

A hőerőgépek hatásfoka. 

Az élő szervezet hőerőgép-

szerű működése. 

Gázok körfolyamatainak 

elméleti vizsgálata alapján ért-

se meg a hőerőgép, hűtőgép, 

hőszivattyú működésének 

alapelvét. Tudja, hogy a hő-

erőgépek hatásfoka lényegesen 

kisebb, mint 100%. Tudja kva-

litatív szinten alkalmazni a fő-

tételt a gyakorlatban használt 

hőerőgépek, működő modellek 

energetikai magyarázatára. 

Energetikai szempontból lássa 

a lényegi hasonlóságot a hő-

erőgépek és az élő szervezetek 

működése között. 

 

Az „örökmozgó” lehetet-

lensége. 

Tudja, hogy „örökmozgó” 

(energiabetáplálás nélküli hő-

erőgép) nem létezhet!  
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A természeti folyamatok 

iránya. 

A spontán termikus folya-

matok iránya, a folyamatok 

megfordításának lehetősége. 

Ismerje a reverzibilis és ir-

reverzibilis változások fogal-

mát. Tudja, hogy a természet-

ben az irreverzibilitás a meg-

határozó. 

Kísérleti tapasztalatok alap-

ján lássa, hogy különböző hő-

mérsékletű testek közti termi-

kus kölcsönhatás iránya meg-

határozott: a magasabb hőmér-

sékletű test energiát ad át az 

alacsonyabb hőmérsékletűnek; 

a folyamat addig tart, amíg a 

hőmérsékletek kiegyenlítőd-

nek. A spontán folyamat irá-

nya csak energia befektetés 

árán változtatható meg. 

A termodinamika II. főtéte-

le. 

Ismerje a hőtan II. főtételét 

és tudja, hogy kimondása ta-

pasztalati alapon történik. 

Tudja, hogy a hőtan II. főtétele 

általános természettörvény, a 

fizikán túl minden természet-

tudomány és a műszaki tudo-

mányok is alapvetőnek tekin-

tik. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Főtételek, hőerőgépek, reverzibilitás, irreverzibilitás, örökmozgó. 

 

Tematikai egység 
Hő felvétel hőmérsékletváltozás nélkül - halmazál-

lapot-változások 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás Halmazállapotok szerkezeti jellemzői (kémia), a hőtan főtételei. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A halmazállapotok jellemző tulajdonságainak és a halmazállapot-

változások energetikai hátterének tárgyalása, bemutatása. A halmaz-

állapot változásokkal kapcsolatos mindennapi jelenségek értelmezése 

a fizikában, és a társ-természettudományok területén is.  

Problémák, jelenségek, Követelmények Kapcsolódási pon-
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gyakorlati alkalmazások, is-

meretek 

tok 

A halmazállapotok mak-

roszkopikus jellemzése, ener-

getika és mikroszerkezeti ér-

telmezése. 

A tanuló tudja, hogy az 

anyag különböző halmazálla-

potait (szilárd, folyadék- és 

gázállapot) makroszkopikus 

fizikai tulajdonságaik alapján 

jellemezni. Lássa, hogy ugyan-

azon anyag különböző halmaz-

állapotai esetén a belsőenergia-

értékek különböznek, a hal-

mazállapot megváltozása ener-

giaközlést (elvonást) igényel. 

Matematika: a függ-

vény fogalma, grafikus 

ábrázolás, egyenletren-

dezés. 

Kémia: halmazálla-

potok és halmazállapot-

változások, exoterm és 

endoterm folyamatok, 

kötési energia, 

képződéshő, reakcióhő, 

üzemanyagok égése, 

elektrolízis. 

Biológia-

egészségtan: a táplálko-

zás alapvető biológiai 

folyamatai, ökológia, az 

„éltető Nap”, hőháztar-

tás, öltözködés. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: folyamatos 

technológiai fejleszté-

sek, innováció. 

Földrajz: környezet-

védelem, a megújuló és 

nem megújuló energia 

fogalma. 

Az olvadás és a fagyás jel-

lemzői. 

A halmazállapot-változás 

energetikai értelmezése. 

Jelenségek, alkalmazások: 

A hűtés mértéke és s hűtési 

sebesség meghatározza a meg-

szilárduló anyag mikro-

szerkezetét és ezen keresztül 

sok tulajdonságát. Fontos a 

kohászatban, mirelitte-iparban. 

Ha a hűlés túl gyors, nincs 

kristályosodás – az olvadék 

üvegként szilárdul meg. 

 

Ismerje az olvadás, fagyás 

fogalmát, jellemző paramétere-

it (olvadáspont, olvadáshő). 

Legyen képes egyszerű kalori-

kus feladatok megoldására. 

Ismerje a fagyás és olvadás 

szerepét a mindennapi életben. 
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Párolgás és lecsapódás (for-

rás) 

A párolgás (forrás), lecsa-

pódás jellemzői. Halmazálla-

pot-változások a természetben. 

A halmazállapot-változás 

energetikai értelmezése. 

Jelenségek, alkalmazások: a 

„kuktafazék” működése (a for-

ráspont nyomásfüggése), a pá-

rolgás hűtő hatása, szublimá-

ció, desztilláció, szárítás, csa-

padékformák. 

Ismerje a párolgás, forrás, 

lecsapódás jelenségét, mennyi-

ségi jellemzőit. Legyen képes 

egyszerű számítások elvégzé-

sére, a jelenségek felismerésére 

a hétköznapi életben (időjárás). 

Ismerje a forráspont nyomás-

függésének gyakorlati jelentő-

ségét és annak alkalmazását. 

Legyen képes egyszerű ka-

lorikus feladatok megoldására 

számítással. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmazállapot (gáz, folyadék, szilárd), halmazállapot-változás 

(olvadás, fagyás, párolgás, lecsapódás, forrás). 

 

Tematikai egység Mindennapok hőtana 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A fizika és a mindennapi jelenségek kapcsolatának, a fizikai is-

meretek hasznosságának tudatosítása. Kiscsoportos projektmunka 

otthoni, internetes és könyvtári témakutatással, adatgyűjtéssel, kísér-

letezés tanári irányítással. A csoportok eredményeinek bemutatása, 

megvitatása, értékelése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-

meretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 

Feldolgozásra ajánlott té-

mák: 

Halmazállapot-változások a 

természetben. 

Korszerű fűtés, hőszigetelés 

a lakásban. 

Hőkamerás felvételek. 

Hogyan készít meleg vizet a 

Kísérleti munka tervezése 

csoportmunkában, a feladatok 

felosztása. 

A kísérletek megtervezése, a 

mérések elvégzése, az eredmé-

nyek rögzítése. 

Az eredmények nyilvános 

bemutatása kiselőadások, kísér-

leti bemutató formájában.  

Technika, életvitel 

és gyakorlat: takaré-

kosság, az autók hűtési 

rendszerének téli vé-

delme. 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: beruházás 

megtérülése, megtérü-
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napkollektor. 

Hőtan a konyhában. 

Naperőmű. 

A vízerőmű és a hőerőmű 

összehasonlító vizsgálata. 

Az élő szervezet mint ter-

modinamikai gép. 

Az UV- és az IR-sugárzás 

egészségügyi hatása. 

Látszólagos „örökmozgók” 

működésének vizsgálata. 

lési idő. 

Biológia-

egészségtan: táplálko-

zás, ökológiai problé-

mák. A hajszálcsöves-

ség szerepe növények-

nél, a levegő páratar-

talmának hatása az 

élőlényekre, fagykár a 

gyümölcsösökben, 

üvegházhatás, a vér-

nyomásra ható ténye-

zők. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Madách: Az ember 

tragédiája (eszkimó 

szín). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A hőtani tematikai egységek kulcsfogalmai. 

 

A fejlesztés 

várt eredményei 

a két évfolyamos 

ciklus végén 

A kísérletezési, mérési kompetencia, a megfigyelő, rendszerező kész-

ség fejlődése. 

A mozgástani alapfogalmak ismerete, grafikus feladatmegoldás. A 

newtoni mechanika szemléleti lényegének elsajátítása: az erő nem a 

mozgás fenntartásához, hanem a mozgásállapot megváltoztatásához 

szükséges. 

Egyszerű kinematikai és dinamikai feladatok megoldása. 

A kinematika és dinamika mindennapi alkalmazása. 

Folyadékok és gázok sztatikájának és áramlásának alapjelenségei és 

ezek felismerése a gyakorlati életben. 

Az elektrosztatika alapjelenségei és fogalmai, az elektromos és a 

mágneses mező fizikai objektumként való elfogadása. Az áramokkal 

kapcsolatos alapismeretek és azok gyakorlati alkalmazásai, egyszerű 

feladatok megoldása. 

A gázok makroszkopikus állapotjelzői és összefüggéseik, az ideális 

gáz golyómodellje, a nyomás és a hőmérséklet kinetikus értelmezése go-
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lyómodellel. 

Hőtani alapfogalmak, a hőtan főtételei, hőerőgépek. Annak ismerete, 

hogy gépeink működtetése, az élő szervezetek működése csak energia 

befektetése árán valósítható meg, a befektetett energia jelentős része el-

vész, a működésben nem hasznosul, „örökmozgó” létezése elvileg ki-

zárt. Mindennapi környezetünk hőtani vonatkozásainak ismerete. 

Az energiatudatosság fejlődése. 

11.  ÉVFOLYAM  
A képzés második szakasza a matematikailag igényesebb mechanikai és elektrodinamikai tar-

talmakat (rezgések, indukció, elektromágneses rezgések, hullámok), az optikát és a modern fizi-

ka két nagy témakörét: a héj- és magfizikát valamint a csillagászat-asztrofizikát dolgozza fel. A 

mechanikai, elektrodinamika és az optika esetén a jelenségek és a törvények megismerésén az 

érdekességek és a gyakorlati alkalmazásokon túl fontos az alapszintű feladat- és problémameg-

oldás. A modern fizikában a hangsúly a jelenségeken, 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 kö-

tésekkel összetartott kristályos és cseppfolyós anyagok mikroszerkezete és fizikai sajátságai köz-

ti kapcsolat. Ez utóbbi témának fontos része a félvezetők tárgyalása. 

A magfizika tárgyalása az elméleti alapozáson túl magába foglalja a nukleáris technika kér-

déskörét, annak kockázati tényezőit is. A Csillagászat és asztrofizika fejezet a klasszikus csilla-

gászati ismeretek rendszerezése után a magfizikához jól kapcsolódó csillagszerkezeti és kozmo-

lógiai kérdésekkel folytatódik. A fizika tematikus tanulásának záró éve döntően az ismeretek bő-

vítését és rendszerezését szolgálja, bemutatva a fizika szerepét a mindennapi jelenségek és a kor-

szerű 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 be-

kapcsolódáshoz. Az eredményes vizsgázáshoz és a továbbtanuláshoz 11-12 évfolyamon intenzív 

kiegészítő foglalkozásokat kell szervezni. A kiegészítő felkészítés része kell legyen a szükséges 

matematikai ismeretek, a fizikai feladatmegoldás, kísérleti készség fejlesztése. 

8 óra ismétlésre és számonkérésre ajánlott óraszám. Ezekből adódik össze a 72 órás teljes évi 

órakeret. 

Tematikai egység Mechanikai rezgések, hullámok 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 

A forgásszögek szögfüggvényei. A dinamika alapegyenlete, a rugó 

erőtörvénye, kinetikus energia, rugóenergia, sebesség, hangtani jelen-

ségek, alapismeretek. 

A tematikai egy- A mechanikai rezgések tárgyalásával a a váltakozó áramok és a az 
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ség nevelési-

fejlesztési céljai 

elektromágneses rezgések megértésének előkészítése. A rezgések 

szerepének bemutatása mindennapi életben. A mechanikai hullámok 

tárgyalása. A rezgésállapot terjedésének, és a hullám időbeli és térbeli 

periodicitásának leírásával az elektromágneses hullámok megértését 

alapozza meg. Hangtan tárgyalása a fizikai fogalmak és a köznapi je-

lenségek összekapcsolásával. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

A rugóra akasztott rezgő 

test kinematikai vizsgálata. 

A rezgésidő meghatározása. 

A rezgés dinamikai vizsgá-

lata. 

A tanuló ismerje a rezgő 

test jellemző paramétereit 

(amplitúdó, rezgésidő, frek-

vencia). 

Ismerje és tudja grafikusan 

ábrázolni a mozgás kitérés-

idő, sebesség-idő, gyorsulás-

idő függvényeit. Tudja, hogy a 

rezgésidőt a test tömege és a 

rugóállandó határozza meg. 

Tudja, hogy a harmonikus 

rezgés dinamikai feltétele a li-

neáris erőtörvény. Legyen ké-

pes felírni a rugón rezgő test 

mozgásegyenletét. 

Matematika: periodi-

kus függvények. 

Filozófia: az idő filo-

zófiai kérdései. 

Informatika: az in-

formatikai eszközök mű-

ködésének alapja, az óra-

jel. 
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A rezgőmozgás energetikai 

vizsgálata. 

A mechanikai 

energiamegmaradás harmoni-

kus rezgés esetén. 

Legyen képes az energiavi-

szonyok kvalitatív értelmezé-

sére a rezgés során. Tudja, 

hogy a feszülő rugó energiája 

a test mozgási energiájává ala-

kul, majd újból rugóenergiává. 

Ha a csillapító hatások elha-

nyagolhatók, a rezgésre érvé-

nyes a mechanikai energia 

megmaradása. 

Tudja, hogy a környezeti 

hatások (súrlódás, közegellen-

állás) miatt a rezgés csillapo-

dik. 

Ismerje a rezonancia jelen-

ségét és ennek gyakorlati je-

lentőségét. 
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A hullám fogalma, jellem-

zői. 

Hullámterjedés egy dimen-

zióban, kötélhullámok. 

Felületi hullámok. 

Hullámok visszaverődése, 

törése. 

Hullámok találkozása, álló-

hullámok. 

Hullámok interferenciája, 

az erősítés és a gyengítés fel-

tételei. 

Térbeli hullámok. 

Jelenségek: 

földrengéshullámok, 

lemeztektonika. 

A tanuló tudja, hogy a me-

chanikai hullám a rezgésálla-

pot terjedése valamely közeg-

ben, miközben anyagi részecs-

kék nem haladnak a hullám-

mal, a hullámban energia ter-

jed. 

Kötélhullámok esetén ér-

telmezze a jellemző mennyi-

ségeket (hullámhossz, perió-

dusidő). 

Ismerje a terjedési sebes-

ség, a hullámhossz és a perió-

dusidő kapcsolatát. 

Ismerje a longitudinális és 

transzverzális hullámok fo-

galmát. 

Hullámkádas kísérletek 

alapján értelmezze a hullámok 

visszaverődését, törését. 

Tudja, hogy a hullámok 

akadálytalanul áthaladhatnak 

egymáson. 

Értse az interferencia jelen-

ségét és értelmezze erősítés és 

gyengítés (kioltás) feltételeit. 

Tudja, hogy alkalmas frek-

venciájú rezgés állandósult 

hullámállapotot (állóhullám) 

eredményezhet. 
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A hang, mint a térben terje-

dő hullám. 

A hang fizikai jellemzői. 

Alkalmazások: hallásvizsgálat. 

Hangszerek, a zenei hang 

jellemzői. 

Ultrahang és infrahang. 

Zajszennyeződés fogalma. 

Tudja, hogy a hang mecha-

nikai rezgés, ami a levegőben 

longitudinális hullámként ter-

jed. 

Ismerje a hangmagasság, a 

hangerősség, a terjedési sebes-

ség fogalmát. 

Legyen képes legalább egy 

hangszer működésének ma-

gyarázatára. 

Ismerje az ultrahang és az 

infrahang fogalmát, gyakorlati 

alkalmazását. 

Ismerje a hallás fizikai 

alapjait, a hallásküszöb és a 

zajszennyezés fogalmát.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Harmonikus rezgés, lineáris erőtörvény, rezgésidő, hullám, hul-

lámhossz, periódusidő, transzverzális hullám, longitudinális hullám, 

hullámtörés, interferencia, állóhullám, hanghullám, hangsebesség, 

hangmagasság, hangerő, rezonancia. 

 

Tematikai egység 

Mágnesség és elektromosság – 

Elektromágneses indukció, váltóáramú háló-

zatok 

Órakeret 10 

óra 

Előzetes tudás Mágneses tér, az áram mágneses hatása, feszültség, áram. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az indukált elektromos mező és a nyugvó töltések által keltett 

erőtér közötti lényeges szerkezeti különbség kiemelése. Az elektro-

mágneses indukció gyakorlati jelentőségének bemutatása. Energia 

hálózatok ismerete és az energia takarékosság fogalmának kialakítása 

a fiatalokban.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 
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Az elektromágneses in-

dukció jelensége. 

A mozgási indukció. 

A nyugalmi indukció. 

 

A tanuló ismerje a mozgá-

si indukció alapjelenségét, és 

tudja azt a Lorentz-erő segít-

ségével értelmezni. 

Ismerje a nyugalmi induk-

ció jelenségét. 

Tudja értelmezni Lenz 

törvényét az indukció jelen-

ségeire. 

Kémia: elektromos 

áram, elektromos vezetés. 

Matematika: trigono-

metrikus függvények, 

függvény transzformáció. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: az áram bioló-

giai hatása, balesetvéde-

lem, elektromos áram a 

háztartásban, biztosíték, 

fogyasztásmérők. 

Korszerű elektromos 

háztartási készülékek, 

energiatakarékosság. 

Váltakozó feszültség kelté-

se, a váltóáramú generátor 

elve (mozgási indukció mág-

neses térben forgatott te-

kercsben). 

Lenz törvénye. 

A váltakozó feszültség és 

áram jellemző paraméterei. 

 

Értelmezze a váltakozó fe-

szültség keletkezését mozgás-

indukcióval. 

Ismerje a szinuszosan vál-

takozó feszültséget és áramot 

leíró függvényt, tudja értel-

mezni a benne szereplő 

mennyiségeket. 

Ismerje Lenz törvényét. 

Ismerje a váltakozó áram 

effektív hatását leíró mennyi-

ségeket (effektív feszültség, 

áram, teljesítmény). 

 Ohm törvénye váltóáramú 

hálózatban. 

Értse, hogy a tekercs és a 

kondenzátor ellenállásként 

viselkedik a váltakozó áramú 

hálózatban. 

Transzformátor. 

Gyakorlati alkalmazások. 

Értelmezze a transzformá-

tor működését az indukció-

törvény alapján. 

Tudjon példákat a transz-

formátorok gyakorlati alkal-

mazására. 

Az önindukció jelensége. Ismerje az önindukció je-

lenségét és szerepét a gyakor-

latban.  
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Az elektromos energiahá-

lózat. 

A háromfázisú energiahá-

lózat jellemzői. 

Az energia szállítása az 

erőműtől a fogyasztóig. 

Távvezeték, transzformá-

torok. 

Az elektromos energiafo-

gyasztás mérése. 

Az energiatakarékosság 

lehetőségei. 

Tudomány- és technikatör-

ténet 

Jedlik Ányos, Siemens 

szerepe. 

Ganz, Diesel mozdonya. 

A transzformátor magyar 

feltalálói. 

Ismerje a hálózati elekt-

romos energia előállításának 

gyakorlati megvalósítását, az 

elektromos energiahálózat 

felépítését és működésének 

alapjait. 

Ismerje az elektromos 

energiafogyasztás mérésének 

fizikai alapjait, az energiata-

karékosság gyakorlati lehető-

ségeit a köznapi életben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mozgási indukció, nyugalmi indukció, önindukció, váltóáramú 

generátor, váltóáramú elektromos hálózat. 

 

Tematikai egység 
Rádió, Televízió, Mobiltelefon – 

Elektromágneses rezgések, hullámok 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 
Elektromágneses indukció, önindukció, kondenzátor, kapacitás, 

váltakozó áram.  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az elektromágneses sugárzások fizikai hátterének bemutatása. 

Az elektromágneses hullámok spektrumának bemutatása, érzék-

szerveinkkel, illetve műszereinkkel érzékelt egyes spektrum-

tartományainak jellemzőinek kiemelése. Az információ elektromág-

neses úton történő továbbításának elméleti és kísérleti megalapozá-

sa. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 
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Az elektromágneses rezgő-

kör, elektromágneses rezgé-

sek. 

A tanuló ismerje az elekt-

romágneses rezgőkör felépíté-

sét és működését. 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: kommu-

nikációs eszközök, in-

formációtovábbítás 

üvegszálas kábelen, le-

vegőben, az információ 

tárolásának lehetőségei. 

Biológia-

egészségtan: élettani 

hatások, a képalkotó 

diagnosztikai eljárások, 

a megelőzés szerepe. 

Informatika: infor-

mációtovábbítás jogi 

szabályozása, internet-

jogok és -szabályok. 

Vizuális kultúra: 

Képalkotó eljárások al-

kalmazása a digitális 

művészetekben, művé-

szi reprodukciók. A 

média szerepe. 

Elektromágneses hullám, 

hullámjelenségek. 

Jelenségek, gyakorlati al-

kalmazások: információtováb-

bítás elektromágneses hullá-

mokkal. 

Ismerje az elektromágneses 

hullám fogalmát, tudja, hogy 

az elektromágneses hullámok 

fénysebességgel terjednek, a 

terjedéséhez nincs szükség kö-

zegre. Távoli, rezonanciára 

hangolt rezgőkörök között az 

elektromágneses hullámok ré-

vén energiaátvitel lehetséges 

fémes összeköttetés nélkül. In-

formáció továbbítás új útjai. 

Az elektromágneses spekt-

rum. 

Jelenségek, gyakorlati al-

kalmazások: 

hőfénykép, röntgentele-

szkóp, rádiótávcső. 

Ismerje az elektromágneses 

hullámok frekvenciatartomá-

nyokra osztható spektrumát és 

az egyes tartományok jellem-

zőit. 

Az elektromágneses hullá-

mok gyakorlati alkalmazása. 

Jelenségek, gyakorlati al-

kalmazások: a rádiózás fizikai 

alapjai. A tévéadás és -vétel 

elvi alapjai. A GPS műholdas 

helymeghatározás. A mobilte-

lefon. A mikrohullámú sütő. 

Tudja, hogy az elektromág-

neses hullámban energia ter-

jed. 

Legyen képes példákon 

bemutatni az elektromágneses 

hullámok gyakorlati alkalma-

zását. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektromágneses rezgőkör, rezgés, rezonancia, elektromágneses 

hullám, elektromágneses spektrum. 

 

Tematikai egység Hullám- és sugároptika 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
 Korábbi geometriai optikai ismeretek, hullámtulajdonságok, elekt-

romágneses spektrum.  
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A fény és a fényjelenségek tárgyalása az elektromágneses hullá-

mokról tanultak alapján. A fény gyakorlati szempontból kiemelt sze-

repének tudatosítása, hétköznapi fényjelenségek és optikai eszközök 

működésének értelmezése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

A fény mint elektromágne-

ses hullám. 

Jelenségek, gyakorlati al-

kalmazások: a lézer mint fény-

forrás, a lézer sokirányú al-

kalmazása. 

A fény terjedése, a váku-

umbeli fénysebesség. 

A történelmi kísérletek a 

fény terjedési sebességének 

meghatározására. 

Tudja a tanuló, hogy a fény 

elektromágneses hullám, az 

elektromágneses spektrum egy 

meghatározott frekvenciatar-

tományához tartozik. 

Tudja a vákuumbeli fény-

sebesség értékét és azt, hogy 

mai tudásunk szerint ennél na-

gyobb sebesség nem létezhet 

(határsebesség). 

Biológia-egészségtan: 

A szem és a látás, a szem 

egészsége. Látáshibák és 

korrekciójuk. 

Az energiaátadás sze-

repe a gyógyászati al-

kalmazásoknál, a fény 

élettani hatása napozás-

nál. A fény szerepe a 

gyógyászatban és a meg-

figyelésben. 

Magyar nyelv és iro-

dalom; mozgóképkultúra 

és médiaismeret: A fény 

szerepe. Az Univerzum 

megismerésének irodal-

mi és művészeti vonat-

kozásai, színek a művé-

szetben. 

Vizuális kultúra: a 

fényképezés mint művé-

szet. 

A fény visszaverődése, tö-

rése új közeg határán (tükör, 

prizma). 

Ismerje a fény terjedésével 

kapcsolatos geometriai optikai 

alapjelenségeket (visszaverő-

dés, törés)  

 Interferencia, polarizáció 

(optikai rés, optikai rács). 

Ismerje a fény hullámter-

mészetét bizonyító legfonto-

sabb kísérleti jelenségeket ( 

interferencia, polarizáció) és 

értelmezze azokat. 

A fehér fény színekre bon-

tása. 

Prizma és rács színkép. 

Tudja értelmezni a fehér 

fény összetett voltát. 



Tantervek 2013. szeptember 1. után 456. oldal 

 456 / 627 

A fény kettős természete. 

Fényelektromos hatás – Ein-

stein-féle foton elmélete. 

Gázok vonalas színképe. 

 

Ismerje a fény részecsketu-

lajdonságára utaló fényelekt-

romos kísérletet, a foton fo-

galmát, energiáját. 

Legyen képes egyszerű 

számításokra a foton energiá-

jának felhasználásával. 

A geometriai optika alkal-

mazása. 

Képalkotás. 

Jelenségek, gyakorlati al-

kalmazások: 

a látás fizikája, a szivár-

vány. Optikai kábel, spektro-

szkóp. A hagyományos és a 

digitális fényképezőgép mű-

ködése. A lézer mint a digitális 

technika eszköze (CD-írás, ol-

vasása, lézernyomtató). A 3D-

és filmek titka. Légköroptikai 

jelenségek (szivárvány, leme-

nő nap vörös színe). 

Ismerje a geometriai optika 

legfontosabb alkalmazásait. 

Értse a leképezés fogalmát, 

tükrök, lencsék képalkotását. 

Legyen képes egyszerű kép-

szerkesztésekre és tudja al-

kalmazni a leképezési törvényt 

egyszerű számításos felada-

tokban. 

Ismerje és értse a gyakor-

latban fontos optikai eszközök 

(egyszerű nagyító, mikro-

szkóp, távcső). Szemüveg, 

működését. 

Legyen képes egyszerű op-

tikai kísérletek elvégzésére. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A fény mint elektromágneses hullám, fénytörés, visszaverődés, el-

hajlás, interferencia, polarizáció, diszperzió, spektroszkópia, képalko-

tás. 

 

Tematikai egység Az atomok szerkezete  
Órakeret 8 

óra 

Előzetes tudás Az anyag atomos szerkezete.  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az atomfizika tárgyalásának összekapcsolása a kémiai tapasztala-

tokon (súlyviszonytörvények) alapuló atomelmélettel. A fizikában 

alapvető modellalkotás folyamatának bemutatása az atommodellek 

változásain keresztül. A kvantummechanikai atommodell egyszerűsí-

tett képszerű bemutatása. A műszaki-technikai szempontból alapvető 

félvezetők sávszerkezetének, kvalitatív, kvantummechanikai szemlé-
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letű megalapozása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Az anyag atomos felépítése 

felismerésének történelmi fo-

lyamata. 

Ismerje a tanuló az atomok 

létezésére utaló korai termé-

szettudományos tapasztalato-

kat, tudjon meggyőzően érvel-

ni az atomok létezése mellett. 

 

Kémia: az anyag 

szerkezetéről alkotott el-

képzelések, a változásu-

kat előidéző kísérleti té-

nyek és a belőlük levont 

következtetések, a perió-

dusos rendszer elektron-

szerkezeti értelmezése. 

Matematika: folyto-

nos és diszkrét változó. 

Filozófia: ókori görög 

bölcselet; az anyag mé-

lyebb megismerésének 

hatása a gondolkodásra, 

a tudomány felelősségé-

nek kérdései, a megis-

merhetőség határai és 

korlátai. 

A modern atomelméletet 

megalapozó felfedezések. 

A korai atommodellek. 

Az elektron felfedezése: 

Thomson-modell. 

Az atommag felfedezése: 

Rutherford-modell. 

Értse az atomról alkotott 

elképzelések (atommodellek) 

fejlődését: a modell mindig kí-

sérleteken, méréseken alapul, 

azok eredményeit magyarázza; 

új, a modellel már nem értel-

mezhető, azzal ellentmondás-

ban álló kísérleti tapasztalatok 

esetén új modell megalkotásá-

ra van szükség. 

Mutassa be a modellalkotás 

lényegét Thomson és Ruther-

ford modelljén, a modellt 

megalapozó és megdöntő kí-

sérletek, jelenségek alapján. 

  

Bohr-féle atommodell. 

 

Ismerje a Bohr-féle atom-

modell kísérleti alapjait 

(spektroszkópia, Rutherford-

kísérlet). 

Legyen képes összefoglalni 

a modell lényegét és bemutat-

ni, mennyire alkalmas az a gá-

zok vonalas színképének ér-

telmezésére és a kémiai köté-

sek magyarázatára. 
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Az elektron kettős termé-

szete, de Broglie-hullámhossz. 

Alkalmazás: az elektron-

mikroszkóp. 

Ismerje az elektron hullám-

természetét igazoló elektronin-

terferencia-kísérletet. Értse, 

hogy az elektron hullámtermé-

szetének ténye új alapot ad a 

mikrofizikai jelenségek meg-

értéséhez. 

A kvantummechanikai 

atommodell. 

Tudja, hogy a kvantumme-

chanikai atommodell az elekt-

ronokat hullámként írja le. 

Tudja, hogy az elektronok im-

pulzusa és helye egyszerre 

nem mondható meg pontosan. 

Fémek elektromos vezeté-

se. 

Jelenség: szupravezetés. 

Félvezetők szerkezete és 

vezetési tulajdonságai. 

Mikroelektronikai alkalma-

zások: 

dióda, tranzisztor, LED, 

fényelem stb. 

 

Legyen kvalitatív képe a 

fémek elektromos ellenállásá-

nak klasszikus értelmezéséről. 

A kovalens kötésű kristá-

lyok szerkezete alapján értel-

mezze a szabad töltéshordozók 

keltését tiszta félvezetőkben. 

Ismerje a szennyezett fél-

vezetők elektromos tulajdon-

ságait. 

Tudja magyarázni a p-n át-

menetet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Atom, atommodell, elektronhéj, energiaszint, kettős természet, 

Bohr-modell, Heisenberg-féle határozatlansági reláció, félvezetők. 

 

Tematikai egység 
Az atommag is részekre bontható – a magfizika 

elemei 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Atommodellek, Rutherford-kísérlet, rendszám, tömegszám, izotó-

pok. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A magfizika alapismereteinek bemutatása a XX. századi történel-

mi események, a nukleáris energiatermelés, a mindennapi életben tör-

ténő széleskörű alkalmazás és az ezekhez kapcsolódó nukleáris koc-

kázat kérdéseinek szempontjából. Az ismereteken alapuló energiatu-

datos szemlélet kialakítása. A betegség felismerés és a terápia során 
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fellépő reális kockázatok felelős vállalásának megértése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Az atommag alkotórészei, 

tömegszám, rendszám, neut-

ronszám. 

A tanuló ismerje az atom-

mag jellemzőit (tömegszám, 

rendszám) és a mag alkotóré-

szeit. 

Kémia: atommag, 

proton, neutron, rend-

szám, tömegszám, izo-

tóp, radioaktív izotópok 

és alkalmazásuk, radio-

aktív bomlás. Hidrogén, 

hélium, magfúzió. 

Biológia-egészségtan: 

a sugárzások biológiai 

hatásai; a sugárzás sze-

repe az evolúcióban, a 

fajtanemesítésben a mu-

tációk előidézése révén; 

a radioaktív sugárzások 

hatása. 

Földrajz: energiafor-

rások, az atomenergia 

szerepe a világ energia-

termelésében. 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári isme-

retek: a Hirosimára és 

Nagaszakira ledobott két 

atombomba története, 

politikai háttere, későbbi 

következményei. Einste-

in; Szilárd Leó, Teller 

Ede és Wigner Jenő, a 

világtörténelmet formáló 

Az erős kölcsönhatás. 

Stabil atommagok létezésé-

nek magyarázata.  

Ismerje az atommagot ösz-

szetartó magerők, az ún. „erős 

kölcsönhatás” tulajdonságait. 

Tudja kvalitatív szinten értel-

mezni a mag kötési energiáját, 

értse a neutronok szerepét a 

mag stabilizálásában. 

Ismerje a tömegdefektus je-

lenségét és kapcsolatát a köté-

si energiával. 

Magreakciók. Tudja értelmezni a fajlagos 

kötési energia-tömegszám gra-

fikont, és ehhez kapcsolódva 

tudja értelmezni a lehetséges 

magreakciókat. 

A radioaktív bomlás. Ismerje a radioaktív bomlás 

típusait, a radioaktív sugárzás 

fajtáit és megkülönböztetésük 

kísérleti módszereit. Tudja, 

hogy a radioaktív sugárzás in-

tenzitása mérhető. Ismerje a 

felezési idő fogalmát és ehhez 

kapcsolódóan tudjon egyszerű 

feladatokat megoldani. 
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A természetes radioaktivi-

tás. 

Legyen tájékozott a termé-

szetben előforduló radioaktivi-

tásról, a radioaktív izotópok 

bomlásával kapcsolatos bom-

lási sorokról. Ismerje a radio-

aktív kormeghatározási mód-

szer lényegét.  

magyar tudósok. 

Filozófia; etika: a tu-

domány felelősségének 

kérdései. 

Matematika: 

valószínűségszámítás.  

Mesterséges radioaktív izo-

tópok előállítása és alkalmazá-

sa. 

Legyen fogalma a radioak-

tív izotópok mesterséges előál-

lításának lehetőségéről és tud-

jon példákat a mesterséges ra-

dioaktivitás néhány gyakorlati 

alkalmazására a gyógyászat-

ban és a műszaki gyakorlat-

ban. 

Maghasadás. 

Tömegdefektus, tömeg-

energia egyenértékűség. 

A láncreakció fogalma, lét-

rejöttének feltételei. 

Ismerje az urán–235 izotóp 

spontán hasadásának jelensé-

gét. Tudja értelmezni a hasa-

dással járó energia-

felszabadulást. 

Értse a láncreakció lehető-

ségét és létrejöttének feltétele-

it. 

Az atombomba. Értse az atombomba műkö-

désének fizikai alapjait és is-

merje egy esetleges nukleáris 

háború globális pusztításának 

veszélyeit. 

Az atomreaktor és atom-

erőmű. 

Ismerje az ellenőrzött lánc-

reakció fogalmát, tudja, hogy 

az atomreaktorban ellenőrzött 

láncreakciót valósítanak meg 

és használnak energiaterme-

lésre. Értse az atomenergia 

szerepét az emberiség növek-

vő energiafelhasználásában, 

ismerje előnyeit és hátrányait. 
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Magfúzió. Legyen tájékozott arról, 

hogy a csillagokban magfúziós 

folyamatok zajlanak, ismerje a 

Nap energiatermelését biztosí-

tó fúziós folyamat lényegét. 

Tudja, hogy a H-bomba 

pusztító hatását mesterséges 

magfúzió során felszabaduló 

energiája biztosítja. Tudja, 

hogy a békés energiatermelés-

re használható ellenőrzött 

magfúziót még nem sikerült 

megvalósítani, de ez lehet a 

jövő perspektivikus energia-

forrása.  

A radioaktivitás kockázata-

inak leíró bemutatása. 

Sugárterhelés, sugárvéde-

lem. 

Ismerje a kockázat fogal-

mát, számszerűsítésének mód-

ját és annak valószínűségi tar-

talmát. 

Ismerje a sugárvédelem 

fontosságát és a sugárterhelés 

jelentőségét.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Magerő, kötési energia, tömegdefektus, maghasadás, radioaktivi-

tás, magfúzió, láncreakció, atomreaktor, fúziós reaktor. 

 

Tematikai egység Csillagászat és asztrofizika elemei 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 
A földrajzból tanult csillagászati alapismeretek, a bolygómozgás 

törvényei, a gravitációs erőtörvény. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Annak bemutatása, hogy a csillagászat, a megfigyelési módszerek 

gyors fejlődése révén a XXI. század vezető tudományává vált. A vi-

lágegyetemről szerzett új ismeretek segítenek, hogy az emberiség fel-

ismerje a helyét a kozmoszban, miközben minden eddiginél maga-

sabb szinten meggyőzően igazolják az égi és földi jelenségek törvé-

nyei azonosságát.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-
Követelmények Kapcsolódási pontok 
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meretek 

Leíró csillagászat. 

Problémák: 

a csillagászat kultúrtörténe-

te. 

Geocentrikus és heliocent-

rikus világkép. 

Asztronómia és asztrológia. 

Alkalmazások: 

hagyományos és új csillagá-

szati műszerek. 

Űrtávcsövek. 

Rádiócsillagászat. 

A tanuló legyen képes tájé-

kozódni a csillagos égbolton. 

Ismerje a csillagászati hely-

meghatározás alapjait. Ismerjen 

néhány csillagképet és legyen 

képes azokat megtalálni az ég-

bolton. Ismerje a Nap és a Hold 

égi mozgásának jellemzőit, értse 

a Hold fázisainak változását, 

tudja értelmezni a hold- és nap-

fogyatkozásokat. 

Tájékozottság szintjén ismer-

je a csillagászat megfigyelési 

módszereit az egyszerű távcsö-

ves megfigyelésektől az űrtáv-

csöveken át a rádió-

teleszkópokig.  

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: Koperni-

kusz, Kepler, Newton 

munkássága. A napfo-

gyatkozások szerepe az 

emberi kultúrában, a 

Hold „képének” értel-

mezése a múltban. 

Földrajz: a Föld 

forgása és keringése, a 

Föld forgásának követ-

kezményei (nyugati 

szelek öve), a Föld bel-

ső szerkezete, földtör-

téneti katasztrófák, 

kráterbecsapódás kel-

tette felszíni alakzatok. 

Biológia-

egészségtan: a Hold és 

az ember biológiai cik-

lusai, az élet feltételei. 

Kémia: a periódusos 

rendszer, a kémiai 

elemek keletkezése. 

Magyar nyelv és 

irodalom; mozgókép-

kultúra és médiaisme-

Égitestek. Ismerje a legfontosabb égi-

testeket (bolygók, holdak, üstö-

kösök, kisbolygók és aszteroi-

dák, csillagok és csillagrendsze-

rek, galaxisok, 

galaxishalmazok) és azok leg-

fontosabb jellemzőit. 

Legyenek ismeretei a mester-

séges égitestekről és azok gya-

korlati jelentőségéről a tudo-

mányban és a technikában. 
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A Naprendszer és a Nap. Ismerje a Naprendszer jel-

lemzőit, a keletkezésére vonat-

kozó tudományos elképzelése-

ket. 

Tudja, hogy a Nap csak egy 

az átlagos csillagok közül, mi-

közben a földi élet szempontjá-

ból meghatározó jelentőségű. 

Ismerje a Nap legfontosabb jel-

lemzőit: 

a Nap szerkezeti felépítését, 

belső, energiatermelő folyama-

tait és sugárzását, a Napból a 

Földre érkező energia mennyi-

ségét (napállandó). 

ret: „a csillagos ég 

alatt”. 

Filozófia: a kozmo-

lógia kérdései. 

Csillagrendszerek, Tejút-

rendszer és galaxisok. 

A csillagfejlődés: 

a csillagok szerkezete, 

energiamérlege és keletkezése. 

Kvazárok, pulzárok; fekete 

lyukak. 

Legyen tájékozott a csilla-

gokkal kapcsolatos legfontosabb 

tudományos ismeretekről. Is-

merje a gravitáció és az energia-

termelő nukleáris folyamatok 

meghatározó szerepét a csilla-

gok kialakulásában, „életében” 

és megszűnésében. 
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A kozmológia alapjai 

Problémák, jelenségek: 

a kémiai anyag (atomma-

gok) kialakulása. 

Perdület a Naprendszerben. 

Nóvák és szupernóvák. 

A földihez hasonló élet, 

kultúra esélye és keresése, 

exobolygók kutatása. 

Gyakorlati alkalmazások: 

 műholdak, 

 hírközlés és meteoro-

lógia, 

 GPS, 

 űrállomás, 

 holdexpediciók, 

 bolygók kutatása. 

Legyenek alapvető ismeretei 

az Univerzumra vonatkozó ak-

tuális tudományos elképzelések-

ről. Ismerje az ősrobbanásra és a 

Világegyetem tágulására utaló 

csillagászati méréseket. Ismerje 

az Univerzum korára és kiterje-

désére vonatkozó becsléseket, 

tudja, hogy az Univerzum gyor-

suló ütemben tágul. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Égitest, csillagfejlődés, csillagrendszer, ősrobbanás, táguló világ-

egyetem, Naprendszer, űrkutatás. 

 

A fejlesztés 

várt eredményei  

A mechanikai fogalmak bővítése a rezgések és hullámok témaköré-

vel, valamint a forgómozgás és a síkmozgás gyakorlatban is fontos is-

mereteivel. 

Az elektromágneses indukcióra épülő mindennapi alkalmazások fizi-

kai alapjainak ismerete: elektromos energiahálózat, elektromágneses 

hullámok. 

Az optikai jelenségek értelmezése hármas modellezéssel (geometriai 

optika, hullámoptika, fotonoptika). Hétköznapi optikai jelenségek értel-

mezése. 

A modellalkotás jellemzőinek bemutatása az atommodellek fejlődé-

sén. 

Alapvető ismeretek a kondenzált anyagok szerkezeti és fizikai tulaj-

donságainak összefüggéseiről. 

A magfizika elméleti ismeretei alapján a korszerű nukleáris technikai 

alkalmazások értelmezése. A kockázat ismerete és reális értékelése. 

A csillagászati alapismeretek felhasználásával Földünk elhelyezése az 
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Univerzumban, szemléletes kép az Univerzum térbeli, időbeli méretei-

ről. 

A csillagászat és az űrkutatás fontosságának ismerete és megértése. 

Képesség önálló ismeretszerzésre, forráskeresésre, azok szelektálásá-

ra és feldolgozására. 

FIZIKA ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐ 
heti két óra 

Három éves fizika tanulás után, ha érettségizni szeretne a tanuló, akkor ajánlott a tananyag 

rendszerezése, összefoglalása. Ez a heti két órás tanterv erre szól. Nem tartalmaz számonkérő 

órákat, hiszen ezt a tantárgyat nem értékeljük. 

Az óraszám szűkre szabott, ezért számítunk a tanulók otthoni munkájára, önálló feladatmeg-

oldására. Az érettségin előforduló kísérletek ismétlésére 6 órát szántunk. 

Az óraszám összesen 64 óra. 

Tematikai egység 
Minden mozog, a mozgás relatív – a mozgástan 

elemei 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

Hétköznapi mozgásokkal kapcsolatos gyakorlati ismeretek. 

A 7–8. évfolyamon tanult kinematikai alapfogalmak, az út- és 

időmérés alapvető módszerei, függvényfogalom, a grafikus ábrázolás 

elemei, egyenletrendezés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kinematikai alapfogalmak, mennyiségek kísérleti alapokon történő 

kialakítása, illetve bővítése, az összefüggések (grafikus) ábrázolása és 

matematikai leírása. A természettudományos megismerés Galilei-féle 

módszerének bemutatása. A kísérletezési kompetencia fejlesztése a leg-

egyszerűbb kézi mérésektől a számítógépes méréstechnikáig. A prob-

lémamegoldó képesség fejlesztése a grafikus ábrázolás és ehhez kap-

csolódó egyszerű feladatok megoldása során (is). 

A tanult ismeretek gyakorlati alkalmazása hétköznapi jelenségekre, 

problémákra (pl. közlekedés, sport).  

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 
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Alapfogalmak: 

a köznapi testek mozgásfor-

mái: haladó mozgás és forgás. 

Hely, hosszúság és idő méré-

se 

Hosszúság, terület, térfogat, 

tömeg, sűrűség, idő, erő mérése. 

Hétköznapi helymeghatáro-

zás, úthálózat km-számítása. 

GPS-rendszer. 

A tanuló legyen képes a moz-

gásokról tanultak és a köznapi 

jelenségek összekapcsolására, a 

fizikai fogalmak helyes haszná-

latára, egyszerű számítások el-

végzésére. 

Ismerje a mérés lényegi jel-

lemzőit, a szabványos és a gya-

korlati mértékegységeket. 

Legyen képes gyakorlatban 

alkalmazni a megismert mérési 

módszereket. 

Matematika: függvény 

fogalma, grafikus ábrázo-

lás, egyenletrendezés. 

Informatika: függvény-

ábrázolás (táblázatkezelő 

használata). 

Testnevelés és sport: 

érdekes sebességadatok, 

érdekes sebességek, pályák 

technikai környezete. 

Biológia-egészségtan: 

élőlények mozgása, sebes-

ségei, reakcióidő. 

Művészetek; magyar 

nyelv és irodalom: mozgá-

sok ábrázolása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: járművek sebes-

sége és fékútja, követési 

távolság, közlekedésbiz-

tonsági eszközök, techni-

kai eszközök (autók, moto-

rok), GPS, rakéták, műhol-

dak alkalmazása, az űrha-

józás célja. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismeretek: 

Galilei munkássága; 

a kerék feltalálásának 

jelentősége. 

A mozgás viszonylagossága, 

a vonatkoztatási rendszer. 

Galilei relativitási elve. 

Mindennapi tapasztalatok 

egyenletesen mozgó vonatkozta-

tási rendszerekben (autó, vonat). 

Alkalmazások: 

földrajzi koordináták; GPS; 

helymeghatározás, távolság-

mérés radarral. 

Tudatosítsa a viszonyítási 

rendszer alapvető szerepét, meg-

választásának szabadságát és 

célszerűségét. 

Egyenes vonalú egyenletes 

mozgás kísérleti vizsgálata. 

Grafikus leírás. 

Sebesség, átlagsebesség. 

Sebességrekordok a sportban, 

sebességek az élővilágban. 

Értelmezze az egyenes vonalú 

egyenletes mozgás jellemző 

mennyiségeit, tudja azokat gra-

fikusan ábrázolni és értelmezni. 
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Egyenes vonalú egyenletesen 

változó mozgás kísérleti vizsgá-

lata. 

A szabadesés vizsgálata. 

A nehézségi gyorsulás meg-

határozása. 

Ismerje a változó mozgás ál-

talános fogalmát, értelmezze az 

átlag- és pillanatnyi sebességet. 

Ismerje a gyorsulás fogalmát, 

vektor-jellegét. 

Tudja ábrázolni az s-t, v-t, a-t 

grafikonokat. 

Tudjon egyszerű feladatokat 

megoldani. 

Ismerje Galilei modern tudo-

mányteremtő, történelmi mód-

szerének lényegét: 

a jelenség megfigyelése, 

értelmező hipotézis felállítá-

sa, 

számítások elvégzése, 

az eredmény ellenőrzése cél-

zott kísérletekkel. 

Földrajz: a Naprendszer 

szerkezete, az égitestek 

mozgása, csillagképek, 

távcsövek. 

Összetett mozgások. 

Egymásra merőleges egyenle-

tes mozgások összege. 

Vízszintes hajítás vizsgálata, 

értelmezése összetett mozgás-

ként.  

Ismerje a mozgások függet-

lenségének elvét és legyen képes 

azt egyszerű esetekre (folyón át-

kelő csónak, eldobott labda pá-

lyája, a locsolócsőből kilépő víz-

sugár pályája) alkalmazni. 
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Egyenletes körmozgás. 

A körmozgás, mint periodikus 

mozgás. 

A mozgás jellemzői (kerületi 

és szögjellemzők). 

A centripetális gyorsulás ér-

telmezése. 

A bolygók körmozgáshoz ha-

sonló centrális mozgása, Kepler 

törvényei. Kopernikuszi világ-

kép alapjai. 

 

Ismerje a körmozgást leíró 

kerületi és szögjellemzőket és 

tudja alkalmazni azokat. 

Tudja értelmezni a centripetá-

lis gyorsulást. 

Mutasson be egyszerű kísér-

leteket, méréseket. Tudjon alap-

szintű feladatokat megoldani. 

A tanuló ismerje Kepler tör-

vényeit, tudja azokat alkalmazni 

a Naprendszer bolygóira és mes-

terséges holdakra. 

Ismerje a geocentrikus és he-

liocentrikus világkép kultúrtör-

téneti dilemmáját és konfliktu-

sát. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Sebesség, átlagsebesség, pillanatnyi sebesség, gyorsulás, vektorjel-

leg, mozgások összegződése, periódusidő, szögsebesség, centripetális 

gyorsulás. 

 

Tematikai egység 
Okok és okozatok (Arisztotelésztől Newtonig) - A 

Newtoni mechanika elemei 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Erő, az erő mértékegysége, erőmérő, gyorsulás, tömeg, 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az ösztönös arisztotelészi mozgásszemlélet tudatos lecserélése a 

newtoni dinamikus szemléletre. Az új szemléletű gondolkodásmód 

kiépítése. Az általános iskolában megismert sztatikus erőfogalom fel-

cserélése a dinamikai szemléletűvel, rámutatva a két szemlélet össz-

hangjára. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-

meretek 

Követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 

 A tehetetlenség törvénye 

(Newton I. axiómája). 

Mindennapos közlekedési 

tapasztalatok hirtelen fékezés-

nél, a biztonsági öv szerepe. 

Legyen képes az arisztotelé-

szi mozgásértelmezés elvetésé-

re. 

Ismerje a tehetetlenség fo-

galmát és legyen képes az ez-

Matematika: a függ-

vény fogalma, grafikus 

ábrázolás, egyenletren-

dezés. 

Technika, életvitel és 
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Az űrben, űrhajóban szaba-

don mozgó testek. 

zel kapcsolatos hétköznapi je-

lenségek értelmezésére. 

Ismerje az inercia-

(tehetetlenségi) rendszer fo-

galmát. 

gyakorlat: Takarékos-

ság; légszennyezés, zaj-

szennyezés; közleke-

désbiztonsági eszközök, 

közlekedési szabályok, 

GPS, rakéták, műhol-

dak alkalmazása, az űr-

hajózás célja. 

Biztonsági öv, ütkö-

zéses balesetek, a gép-

kocsi biztonsági felsze-

relése, a biztonságos 

fékezés. Nagy sebessé-

gű utazás egészségügyi 

hatásai. 

Biológia-

egészségtan: reakció-

idő, az állatok mozgása 

(pl. medúza). 

Földrajz: a Naprend-

szer szerkezete, az égi-

testek mozgása, csillag-

képek, távcsövek. 

Az erő fogalma. 

Az erő alak- és mozgásálla-

pot-változtató hatása. 

Erőmérés rugós erőmérővel. 

A tanuló ismerje az erő 

alak- és mozgásállapot-

változtató hatását, az erő méré-

sét, mértékegységét, vektor-

jellegét. Legyen képes erőt 

mérni rugós erőmérővel. 

Az erő  

mozgásállapot-változtató 

(gyorsító) hatása – Newton II. 

axiómája. 

A tömeg, mint a tehetetlen-

ség mértéke, a tömegközéppont 

fogalma. 

 

Tudja Newton II. törvényét, 

lássa kapcsolatát az erő szab-

ványos mértékegységével. 

Ismerje a tehetetlen tömeg 

fogalmát. Értse a tömegközép-

pont szerepét a valóságos tes-

tek mozgásának értelmezése 

során. 

Erőtörvények, a dinamika 

alapegyenlete. 

A rugó erőtörvénye. 

A nehézségi erő és hatása. 

Tapadási és csúszási súrló-

dás. 

Alkalmazások: 

A súrlódás szerepe az autó 

gyorsításában, fékezésében. 

Szabadon eső testek súlyta-

lansága. 

Ismerje, és tudja alkalmazni 

a tanult egyszerű erőtörvénye-

ket. 

Legyen képes egyszerű fel-

adatok megoldására, néhány 

egyszerű esetben: 

állandó erővel húzott test; 

mozgás lejtőn, 

a súrlódás szerepe egyszerű 

mozgások esetén. 

 

Az egyenletes körmozgás 

dinamikája. 

Jelenségek, gyakorlati al-

kalmazások: vezetés kanyar-

ban, út megdöntése kanyarban, 

hullámvasút; függőleges síkban 

átforduló kocsi; műrepülés, 

Értse, hogy az egyenletes 

körmozgás végző test gyorsu-

lását (a centripetális gyorsu-

lást) a testre ható erők eredője 

adja, ami mindig a kör közép-

pontjába mutat. 
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körhinta, centrifuga.  

Newton gravitációs törvé-

nye. 

Jelenségek, gyakorlati al-

kalmazások: 

A nehézségi gyorsulás vál-

tozása a Földön. 

Az árapály-jelenség kvalita-

tív magyarázata. A mesterséges 

holdak mozgása és a szabad-

esés. 

A súlytalanság értelmezése 

az űrállomáson. 

Geostacionárius műholdak, 

hírközlési műholdak.  

Ismerje Newton gravitációs 

törvényét. tudja, hogy a gravi-

tációs kölcsönhatás a négy 

alapvető fizikai kölcsönhatás 

egyike, meghatározó jelentősé-

gű az égi mechanikában. 

Legyen képes a a gravitáci-

ós erőtörvényt alkalmazni egy-

szerű esetekre. 

Értse a gravitáció szerepét 

az űrkutatással, űrhajózással 

kapcsolatos közismert jelensé-

gekben. 

A kölcsönhatás törvénye 

(Newton III. axiómája). 

 

Ismerje Newton III: axiómá-

ját és egyszerű példákkal tudja 

azt illusztrálni. Értse, hogy az 

erő két test közötti kölcsönha-

tás. Legyen képes az erő és el-

lenerő világos megkülönbözte-

tésére. 

A lendületváltozás és az 

erőhatás kapcsolata. 

Lendülettétel 

Ismerje a lendület fogalmát, 

vektor-jellegét, a lendületvál-

tozás és az erőhatás kapcsola-

tát. 

Tudja a lendülettételt. 

 

Lendületmegmaradás pár-

kölcsönhatás (zárt rendszer) 

esetén. 

Jelenségek, gyakorlati al-

kalmazások: 

golyók, korongok ütközése. 

Ütközéses balesetek a köz-

lekedésben. Miért veszélyes a 

koccanás? Az utas biztonságát 

 Ismerje a 

lendületmegmaradás törvényét 

párkölcsönhatás esetén. Tudjon 

értelmezni egyszerű köznapi 

jelenségeket a lendület meg-

maradásának törvényével. 

Legyen képes egyszerű 

számítások és mérési feladatok 

megoldására. 

Értse a rakétameghajtás lé-
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védő technikai megoldások 

(biztonsági öv, légzsák, a gyű-

rődő karosszéria). 

A rakétameghajtás elve. 

nyegét. 

Pontszerű test egyensúlya. 

A kiterjedt test egyensúlya 

A kierjedt test, mint speciá-

lis pontrendszer, tömegközép-

pont. 

Forgatónyomaték. 

Jelenségek, gyakorlati al-

kalmazások: 

emelők, tartószerkezetek, 

építészeti érdekességek (pl. gó-

tikus támpillérek, boltívek. 

Deformálható testek egyen-

súlyi állapota. 

A tanuló ismerje, és egysze-

rű esetekre tudja alkalmazni a 

pontszerű test egyensúlyi felté-

telét. Legyen képes erővekto-

rok összegzésére. 

Ismerje a kiterjedt test és a 

tömegközéppont fogalmát, tud-

ja a kiterjedt test egyensúlyá-

nak kettős feltételét. 

Ismerje az erő forgató hatá-

sát, a forgatónyomaték fogal-

mát 

Legyen képes egyszerű 

számítások, mérések, szerkesz-

tések elvégzésére. 

Ismerje Hooke törvényét, 

értse a rugalmas alakváltozás 

és a belső erők kapcsolatát. 

Pontrendszerek mozgásának 

vizsgálata, dinamikai értelme-

zése. 

 

Tudja, hogy az egymással 

kölcsönhatásban lévő testek 

mozgását az egyes testekre ha-

tó külső erők és a testek közötti 

kényszerkapcsolatok figye-

lembevételével lehetséges ér-

telmezni.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Erő, párkölcsönhatás, lendület, lendületmegmaradás, erőtörvény, 

mozgásegyenlet, pontrendszer, rakétamozgás, ütközés.  

 

Tematikai egység 
Erőfeszítés és hasznosság 

– Munka – Energia – Teljesítmény 

Órakeret 3 

óra 

Előzetes tudás A newtoni dinamika elemei, a fizikai munkavégzés tanult fogalma. 

A tematikai egy- Az általános iskolában tanult munka- és mechanikai energiafoga-
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ség nevelési-

fejlesztési céljai 

lom elmélyítése és bővítése, a mechanikai energiamegmaradás igazo-

lása speciális esetekre és az energiamegmaradás törvényének általá-

nosítása. Az elméleti megközelítés mellett a fizikai ismeretek min-

dennapi alkalmazásának bemutatása, gyakorlása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Fizikai munka és teljesít-

mény. 

Munkatétel 

Mechanikai energiafajták 

(helyzeti energia, mozgási 

energia, rugalmas energia). 

A tanuló értse a fizikai 

munkavégzés és a teljesítmény 

fogalmát, ismerje mértékegy-

ségeiket. Legyen képes egy-

szerű feladatok megoldására. 

Ismerje a munkatételt és 

tudja azt egyszerű esetekre al-

kalmazni. 

Ismerje az alapvető mecha-

nikai energiafajtákat, és tudja 

azokat a gyakorlatban értel-

mezni.  

Matematika: a függ-

vény fogalma, grafikus 

ábrázolás, egyenletren-

dezés. 

Testnevelés és sport: 

sportolók teljesítménye, 

sportoláshoz használt pá-

lyák energetikai viszo-

nyai és sporteszközök 

energetikája. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: járművek fo-

gyasztása, munkavégzé-

se, közlekedésbiztonsági 

eszközök, technikai esz-

közök (autók, motorok). 

Biológia-egészségtan: 

élőlények mozgása, tel-

jesítménye. 

A mechanikai 

energiamegmaradás törvénye. 

Alkalmazások, jelenségek: 

a fékút és a sebesség kapcsola-

ta, a követési távolság megha-

tározása. 

Tudja egyszerű zárt rend-

szerek példáin keresztül értel-

mezni a mechanikai 

energiamegmaradás törvényét. 

Tudja, hogy a mechanikai 

energiamegmaradás nem telje-

sül súrlódás, közegellenállás 

esetén, mert a rendszer me-

chanikailag nem zárt. Ilyenkor 

a mechanikai energiaveszteség 

a súrlódási erő munkájával 

egyenlő. 

Egyszerű gépek, hatásfok. 

Érdekességek, alkalmazá-

sok. 

Ókori gépezetek, mai al-

kalmazások. Az egyszerű gé-

pek elvének felismerése az 

élővilágban. Egyszerű gépek 

Tudja a gyakorlatban hasz-

nált egyszerű gépek működé-

sét értelmezni, ezzel kapcso-

latban feladatokat megoldani. 

Értse, hogy az egyszerű gé-

pekkel munka nem takarítható 

meg. 
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az emberi szervezetben. 

Energia és egyensúlyi álla-

pot.  

Ismerje a stabil, labilis és 

közömbös egyensúlyi állapot 

fogalmát és tudja alkalmazni 

egyszerű esetekben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Munkavégzés, energia, helyzeti energia, mozgási energia, rugal-

mas energia, munkatétel, mechanikai energiamegmaradás. 

 

Tematikai egység Folyadékok és gázok mechanikája 
Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 

Hidrosztatikai és aerosztatikai alapismeretek, sűrűség, nyomás, 

légnyomás, felhajtóerő, kémia: anyagmegmaradás, halmazállapo-

tok, földrajz: tengeri, légköri áramlások.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A témakör jelentőségének bemutatása, mint a fizika egyik legré-

gebbi területe és egyúttal a legújabb kutatások színtere (pl. tengeri 

és légköri áramlások, a vízi- és szélenergia hasznosítása). A meg-

ismert fizikai törvények összekapcsolása a gyakorlati alkalmazá-

sokkal. Önálló tanulói kísérletezéshez szükséges képességek fej-

lesztése, hétköznapi jelenségek fizikai értelmezésének gyakorolta-

tása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Légnyomás kimutatása és 

mérése. 

Jelenségek, gyakorlati al-

kalmazások: „Horror vacui” – 

mint egykori tudományos hi-

potézis. (Torricelli kísérlete 

vízzel, Guericke vákuum-

kísérletei, Geothe-barométer.) 

A légnyomás változásai. 

A légnyomás szerepe az 

időjárási jelenségekben, a ba-

rométer működése.  

Ismerje a légnyomás fo-

galmát, mértékegységeit. 

Ismerjen a levegő nyomá-

sával kapcsolatos, gyakorlati 

szempontból is fontos néhány 

jelenséget. 

 

Matematika: a függ-

vény fogalma, grafikus 

ábrázolás, egyenletren-

dezés. 

Kémia: folyadékok, 

felületi feszültség, kollo-

id rendszerek, gázok, le-

vegő, viszkozitás, alter-

natív energiaforrások. 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári isme-

retek: hajózás szerepe, 
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Alkalmazott hidrosztatika 

Pascal törvénye, hidroszta-

tikai nyomás. 

Hidraulikus gépek. 

Tudja alkalmazni hidro-

sztatikai ismereteit köznapi 

jelenségek értelmezésére. A 

tanult ismeretek alapján le-

gyen képes (pl. hidraulikus 

gépek alkalmazásainak bemu-

tatása).  

légiközlekedés szerepe. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: vízi járművek 

legnagyobb sebességei-

nek korlátja, légnyomás, 

repülőgépek közlekedés-

biztonsági eszközei, vízi 

és légi közlekedési sza-

bályok. 

Biológia-egészségtan: 

Vízi élőlények, madarak 

mozgása, sebességei, re-

akcióidő. A nyomás és 

változásának hatása az 

emberi szervezetre (pl. 

súlyfürdő, keszonbeteg-

ség, hegyi betegség). 

Felhajtóerő nyugvó folya-

dékokban és gázokban. 

Búvárharang, tengeralattjá-

ró 

Léghajó, hőlégballon. 

 

Legyen képes alkalmazni 

hidrosztatikai és aerosztatikai 

ismereteit köznapi jelenségek 

értelmezésére.  

Molekuláris erők folyadé-

kokban (kohézió és adhézió). 

Felületi feszültség. 

Jelenségek, gyakorlati al-

kalmazások: 

habok különleges tulajdon-

ságai, mosószerek hatásme-

chanizmusa. 

Ismerje a felületi feszültség 

fogalmát. Ismerje a határfelüle-

teknek azt a tulajdonságát, hogy 

minimumra törekszenek. 

Legyen tisztában a felületi 

jelenségek fontos szerepével 

az élő és élettelen természet-

ben. 

Folyadékok és gázok áram-

lása 

Jelenségek, gyakorlati al-

kalmazások: légköri áramlá-

sok, a szél értelmezése a 

nyomásviszonyok alapján, 

nagy tengeráramlásokat meg-

határozó környezeti hatások. 

Tudja, hogy az áramlások 

oka a nyomáskülönbség. Le-

gyen képes köznapi áramlási 

jelenségek kvalitatív fizikai 

értelmezésére. 

Tudja értelmezni az áram-

lási sebesség változását a ke-

resztmetszettel az anyagmeg-

maradás (kontinuitási egyen-

let) alapján. 
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Közegellenállás 

Az áramló közegek energi-

ája, a szél- és a vízi energia 

hasznosítása. 

Ismerje a közegellenállás 

jelenségét, tudja, hogy a kö-

zegellenállási erő sebesség-

függő. 

Legyen tisztában a vízi és 

szélenergia jelentőségével 

hasznosításának múltbeli és 

korszerű lehetőségeivel. A 

megújuló energiaforrások ak-

tuális hazai hasznosítása.  

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő, úszás, viszkozitás, felületi 

feszültség, légnyomás, légáramlás, áramlási sebesség, aerodinami-

kai felhajtóerő, közegellenállás, szél- és vízienergia, szélerőmű, 

vízierőmű. 

 

Tematikai egység Közel- és távolhatás - Elektromos töltés és erőtér 
Órakeret 5 

óra 

Előzetes tudás Erő, munka, energia, elektromos töltés.  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az elektrosztatikus mező fizikai valóságként való elfogadtatása. A 

mező jellemzése a térerősség, potenciál és erővonalak segítségével. A 

problémamegoldó képesség fejlesztése jelenségek, kísérletek, min-

dennapi alkalmazások értelmezésével. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Elektrosztatikai alapjelen-

ségek. 

Elektromos kölcsönhatás. 

Elektromos töltés. 

A tanuló ismerje az elektro-

sztatikus alapjelenségeket, po-

zitív és negatív töltést, tudjon 

egyszerű kísérleteket, jelensé-

geket értelmezni. 

Kémia: elektron, pro-

ton, elektromos töltés, az 

atom felépítése, elektro-

sztatikus kölcsönhatások, 

kristályrácsok szerkeze-

te. Kötés, polaritás, mo-

lekulák polaritása, fémes 

kötés, fémek elektromos 

Coulomb törvénye 

(A töltés mértékegysége). 

Ismerje a Coulomb-féle 

erőtörvényt.  
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Az elektromos erőtér (me-

ző) 

Az elektromos mező, mint 

a kölcsönhatás közvetítője. 

Az elektromos térerősség 

vektora, a tér szerkezetének 

szemléltetése erővonalakkal. 

A homogén elektromos 

mező. 

Az elektromos mező mun-

kája homogén mezőben. 

Az elektromos feszültség 

fogalma. 

Ismerje a mező fogalmát, és 

létezését fogadja el anyagi ob-

jektumként. Tudja, hogy az 

elektromos mező forrása/i a 

töltés/töltések. 

Ismerje a mezőt jellemző 

térerősséget, értse az erővona-

lak jelentését. 

Ismerje a homogén elekt-

romos mező fogalmát és jel-

lemzését. 

Ismerje az elektromos fe-

szültség fogalmát. 

Tudja, hogy a töltés mozga-

tása során végzett munka nem 

függ az úttól, csak a kezdeti és 

végállapotok helyzetétől. 

Legyen képes homogén 

elektromos térrel kapcsolatos 

elemi feladatok megoldására. 

vezetése. 

Matematika: alapmű-

veletek, egyenletrende-

zés, számok normálalak-

ja, vektorok függvények. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: balesetvéde-

lem, földelés. 

Töltés eloszlása fémes ve-

zetőn. 

Jelenségek, gyakorlati al-

kalmazások: légköri elektro-

mosság, csúcshatás, villámhá-

rító, Faraday-kalitka, árnyéko-

lás. Miért véd az autó karosz-

szériája a villámtól? Elektro-

mos koromleválasztó. 

A fénymásoló működése. 

Tudja, hogy a fémre felvitt 

töltések a felületen helyezked-

nek el. 

Ismerje az elektromos 

megosztás, a csúcshatás jelen-

ségét, a Faraday-kalitka és a 

villámhárító működését és 

gyakorlati jelentőségét.  
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Kapacitás fogalma. 

A síkkondenzátor kapacitá-

sa. Kondenzátorok kapcsolása. 

A kondenzátor energiája. 

Az elektromos mező ener-

giája. 

Ismerje a kapacitás fogal-

mát, a síkkondenzátor terét. 

Tudja értelmezni kondenzá-

torok soros és párhuzamos 

kapcsolását. 

Egyszerű kísérletek alapján 

tudja értelmezni, hogy a feltöl-

tött kondenzátornak, azaz a 

kondenzátor elektromos teré-

nek energiája van. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Töltés, elektromos erőtér, térerősség, erővonalrendszer, feszültség, 

potenciál, kondenzátor, az elektromos tér energiája. 

 

Tematikai egység A mozgó töltések – egyenáram 
Órakeret 4 

óra 

Előzetes tudás Telep (áramforrás), áramkör, fogyasztó, áramerősség, feszültség. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az egyenáram értelmezése, mint a töltéseknek áramlása. Az elekt-

romos áram jellemzése hatásain keresztül (hőhatás, mágneses, vegyi 

és biológiai hatás). Az elméleten alapuló gyakorlati ismeretek kialakí-

tása (egyszerű hálózatok ismerete, ezekkel kapcsolatos egyszerű szá-

mítások, telepek, akkumulátorok, elektromágnesek, motorok). Az 

energiatudatos magatartás fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 
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Az elektromos áram fogal-

ma, kapcsolata a fémes veze-

tőkben zajló töltésmozgással. 

A zárt áramkör. 

Jelenségek, alkalmazások: 

Volta-oszlop, laposelem, rúd-

elem, napelem. 

A tanuló ismerje az elekt-

romos áram fogalmát, mérték-

egységét, mérését. Tudja, hogy 

az egyenáramú áramforrások 

feszültségét, pólusainak pola-

ritását nem elektromos jellegű 

belső folyamatok (gyakran töl-

tésátrendeződéssel járó kémiai 

vagy más folyamatok) bizto-

sítják. 

Ismerje az elektromos 

áramkör legfontosabb részeit, 

az áramkör ábrázolását kap-

csolási rajzon.  

Kémia: elektromos 

áram, elektromos veze-

tés, rácstípusok tulajdon-

ságai és azok anyagszer-

kezeti magyarázata. 

Galvánelemek műkö-

dése, elektromotoros erő. 

Ionos vegyületek 

elektromos vezetése ol-

vadékban és oldatban, 

elektrolízis. 

Vas mágneses tulaj-

donsága. 

Matematika: alapmű-

veletek, egyenletrende-

zés, számok normálalak-

ja. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: áram biológiai 

hatása, elektromos áram 

a háztartásban, biztosí-

ték, fogyasztásmérők, 

balesetvédelem. 

Világítás fejlődése és 

korszerű világítási esz-

közök. 

Korszerű elektromos 

háztartási készülékek, 

energiatakarékosság. 

Informatika: mikro-

elektronikai áramkörök, 

mágneses információ-

rögzítés. 

Ohm törvénye, áram- és fe-

szültségmérés. 

Fogyasztók (vezetékek) el-

lenállása. Fajlagos ellenállás. 

Ohm törvénye teljes áram-

körre. 

Elektromotoros erő, ka-

pocsfeszültség, a belső ellenál-

lás fogalma. 

Az elektromos mező mun-

kája az áramkörben. Az elekt-

romos teljesítmény. 

Az elektromos áram hőha-

tása. Fogyasztók a háztartás-

ban, fogyasztásmérés, az ener-

giatakarékosság lehetőségei. 

Ismerje az elektromos el-

lenállás, fajlagos ellenállás fo-

galmát, mértékegységét és mé-

résének módját.  

Tudja Ohm törvényét. Le-

gyen képes egyszerű számítá-

sokat végezni Ohm törvénye 

alapján. 

Ismerje a telepet jellemző 

elektromotoros erő és a belső 

ellenállás fogalmát, Ohm tör-

vényét teljes áramkörre. 

Tudja értelmezni az elekt-

romos áram teljesítményét, 

munkáját. 

Legyen képes egyszerű 

számítások elvégzésére. Tudja 

értelmezni a fogyasztókon fel-

tüntetett teljesítményadatokat. 

Az energiatakarékosság fon-

tosságának bemutatása. 

Összetett hálózatok. 

Ellenállások kapcsolása. Az 

eredő ellenállás fogalma, szá-

mítása. 

Tudja a hálózatok törvénye-

it alkalmazni ellenállás-

kapcsolások eredőjének számí-

tása során.  
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Az áram vegyi hatása. 

Az áram biológiai hatása. 

Tudja, hogy az elektroli-

tokban mozgó ionok jelentik 

az áramot. Ismerje az elektro-

lízis fogalmát, néhány gyakor-

lati alkalmazását. 

Értse, hogy az áram vegyi 

hatása és az élő szervezeteket 

gyógyító és károsító hatása 

között összefüggés van. 

Ismerje az alapvető elekt-

romos érintésvédelmi szabá-

lyokat és azokat a gyakorlat-

ban is tartsa be. 

Mágneses mező (perma-

nens mágnesek). 

Az egyenáram mágneses 

hatása 

Áram és mágnes, kölcsön-

hatása. 

Egyenes vezetőben folyó 

egyenáram mágneses terének 

vizsgálata. A mágneses mezőt 

jellemző indukcióvektor fo-

galma, mágneses indukcióvo-

nalak, 

A vasmag (ferromágneses 

közeg) szerepe a mágneses ha-

tás szempontjából. Az áram-

járta vezetőre ható erő mágne-

ses térben 

Az elektromágnes és gya-

korlati alkalmazásai. 

Az elektromotor működése. 

Permanens mágnesek köl-

csönhatása, a mágnesek tere. 

Tudja bemutatni az áram 

mágneses terét egyszerű kísér-

lettel. 

Ismerje a tér jellemzésére 

alkalmas mágneses indukció-

vektor fogalmát. 

Legyen képes a mágneses 

és az elektromos mező jellem-

zőinek összehasonlítására, a 

hasonlóságok és különbségek 

bemutatására. 

Tudja értelmezni az áramra 

ható erőt mágneses térben. 

Ismerje az egyenáramú mo-

tor működésének elvét.  

Lorentz-erő – mágneses tér 

hatása mozgó szabad töltések-

re. 

Ismerje a Lorentz-erő fo-

galmát és tudja alkalmazni né-

hány jelenség értelmezésére 

(katódsugárcső, ciklotron). 

Kulcsfogalmak/ Áramkör, ellenállás, fajlagos ellenállás, az egyenáram teljesítmé-
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fogalmak nye és munkája, elektromotoros erő, belső ellenállás, az áram hatásai 

(hő, kémiai, biológiai, mágneses), elektromágnes, Lorentz-erő, elekt-

romotor. 

 

Tematikai egység 
Hőhatások és állapotváltozások - hőtani alapje-

lenségek, gáztörvények 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
Hőmérséklet, hőmérséklet mérése. A gázokról kémiából tanult is-

meretek. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A hőtágulás jelenségének tárgyalása, mint a hőmérséklet mérésé-

nek klasszikus alapjelensége. A gázok anyagi minőségtől független 

hőtágulásán alapuló Kelvin féle „abszolút” hőmérsékleti skála beve-

zetése. Gázok állapotjelzői közt fennálló összefüggések kísérleti és 

elméleti vizsgálata.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-

meretek 

Követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 

A hőmérséklet, hőmérők, 

hőmérsékleti skálák. 

Hőtágulás 

Szilárd anyagok lineáris, fe-

lületi és térfogati hőtágulása. 

Folyadékok hőtágulása. 

Ismerje a tanuló a hőmér-

sékletmérésre leginkább elter-

jedt Celsius-skálát, néhány 

gyakorlatban használt hőmérő 

működési elvét. Legyen gya-

korlata hőmérsékleti grafiko-

nok olvasásában. 

Ismerje a hőtágulás jelensé-

gét szilárd anyagok és folya-

dékok esetén. Tudja a 

hőtágulás jelentőségét a köz-

napi életben, ismerje a víz kü-

lönleges hőtágulási sajátossá-

gát. 

Kémia: a gáz fogal-

ma és az állapothatáro-

zók közötti összefüggé-

sek: Avogadro törvénye, 

moláris térfogat, abszo-

lút, illetve relatív sűrű-

ség. 

Matematika: a függ-

vény fogalma, grafikus 

ábrázolás, egyenletren-

dezés, exponenciális 

függvény. 

Testnevelés és sport: 

sport nagy magasságok-
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Gázok állapotjelzői, össze-

függéseik 

Boyle-Mariotte-törvény, 

Gay-Lussac-törvények. 

A Kelvin-féle gázhőmérsék-

leti skála.  

Ismerje a tanuló a gázok 

alapvető állapotjelzőit, az álla-

potjelzők közötti páronként 

kimérhető összefüggéseket. 

Ismerje a Kelvin-féle hő-

mérsékleti skálát és legyen ké-

pes a két alapvető hőmérsékleti 

skála közti átszámításokra. 

Tudja értelmezni az abszolút 

nulla fok jelentését. Tudja, 

hogy a gázok döntő többsége 

átlagos körülmények között az 

anyagi minőségüktől függetle-

nül hasonló fizikai sajátságokat 

mutat. Ismerje az ideális gázok 

állapotjelzői között felírható 

összefüggést, az állapotegyen-

letet és tudjon ennek segítsé-

gével egyszerű feladatokat 

megoldani. 

ban, sportolás a mély-

ben. 

Biológia-

egészségtan: keszonbe-

tegség, hegyi betegség, 

madarak repülése. 

Földrajz: széltérké-

pek, nyomástérképek, 

hőtérképek, áramlások. 

Az ideális gáz állapotegyen-

lete. 

Tudja a gázok állapotegyen-

letét, mint az állapotjelzők közt 

fennálló összefüggést. 

Ismerje az izoterm, izochor 

és izobár, adiabatikus állapot-

változásokat. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hőmérséklet, hőmérsékletmérés, hőmérsékleti skála, lineáris és 

térfogati hőtágulás, állapotegyenlet, egyesített gáztörvény, állapotvál-

tozás, izochor, izoterm, izobár változás, Kelvin-skála. 

 

Tematikai egység 
Részecskék rendezett és rendezetlen mozgása - 

Molekuláris hőelmélet elemei  

Órakeret 2 

óra 

Előzetes tudás 

Az anyag atomos szerkezete, az anyag golyómodellje, gázok nyo-

mása, rugalmas ütközés, lendületváltozás, mozgási energia, kémiai 

részecskék tömege. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

Az ideális gáz modelljének jellemzői. A gázok makroszkopikus 

jellemzőinek értelmezése a modell alapján, a nyomás, hőmérséklet – 

átlagos kinetikus energia, „belső energia”. A melegítés hatására fellé-
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fejlesztési céljai pő hőmérséklet-növekedésének és a belső energia változásának a mo-

dellre alapozott fogalmi összekapcsolása révén a hőtan főtételei meg-

értésének előkészítése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Az ideális gáz kinetikus 

modellje. 

A tanuló ismerje a gázok 

univerzális tulajdonságait ma-

gyarázó részecske-modellt. 

Kémia: gázok tulaj-

donságai, ideális gáz. 

A gáz nyomásának és hő-

mérsékletének értelmezése. 

Értse a gáz nyomásának és 

hőmérsékletének a modellből 

kapott szemléletes magyaráza-

tát.  

Az ekvipartíció tétele, a ré-

szecskék szabadsági fokának 

fogalma. 

Gázok moláris és fajlagos 

hőkapacitása.  

Ismerje az ekvipartíció-

tételt, a gázrészecskék átlagos 

kinetikus energiája és a hő-

mérséklet közti kapcsolatot. 

Lássa, hogy a gázok melegíté-

se során a gáz energiája nő, a 

melegítés lényege energiaát-

adás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Modellalkotás, kinetikus gázmodell, nyomás, hőmérséklet, 

ekvipartíció. 

 

Tematikai egység Energia, hő és munka - a hőtan főtételei 
Órakeret 6 

óra 

Előzetes tudás 
Munka, kinetikus energia, energiamegmaradás, hőmérséklet, me-

legítés.  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

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 elfo-

gadtatása, hogy energia befektetése nélkül nem működik egyetlen 

gép, berendezés sem, örökmozgók nem léteznek. A hőtani főtételek 

univerzális (a természettudományokra általánosan érvényes) tartal-
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mának bemutatása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Melegítés munkavégzéssel. 

(Az ősember tűzgyújtása.) 

A belső energia fogalmának 

kialakítása. 

A belső energia megváltoz-

tatása.  

Tudja, hogy a melegítés lé-

nyege energiaátadás, 

„hőanyag” nincs! 

Ismerje a tanuló a belső 

energia fogalmát, mint a gáz-

részecskék energiájának ösz-

szegét. Tudja, hogy a belső 

energia melegítéssel és/vagy 

munkavégzéssel változtatható. 

Kémia: exoterm és 

endotem folyamatok, 

termokémia, Hess- tétel, 

kötési energia, reakció-

hő, égéshő, elektrolízis. 

Gyors és lassú égés, 

tápanyag, energiatarta-

lom (ATP), a kémiai re-

akciók iránya, megfor-

dítható folyamatok, ké-

miai egyensúlyok, staci-

onárius állapot, élelmi-

szerkémia. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Folyamatos 

technológiai fejlesztések, 

innováció. 

Hőerőművek gazda-

ságos működtetése és 

környezetvédelme. 

Földrajz: környezet-

védelem, a megújuló és 

nem 

A termodinamika I. főtéte-

le. 

Alkalmazások konkrét fizi-

kai, kémiai, biológiai példá-

kon. 

Egyszerű számítások. 

Ismerje a termodinamika I. 

főtételét mint az 

energiamegmaradás általánosí-

tott megfogalmazását. 

Az I. főtétel alapján tudja 

energetikai szempontból ér-

telmezni a gázok korábban ta-

nult speciális állapotváltozása-

it. Kvalitatív példák alapján 

fogadja el, hogy az I. főtétel 

általános természeti törvény, 

ami fizikai, kémiai, biológiai, 

geológiai folyamatokra egy-

aránt érvényes. 
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Hőerőgép. 

Gázzal végzett körfolyama-

tok. 

A hőerőgépek hatásfoka. 

Az élő szervezet hőerőgép-

szerű működése. 

Gázok körfolyamatainak 

elméleti vizsgálata alapján ért-

se meg a hőerőgép, hűtőgép, 

hőszivattyú működésének 

alapelvét. Tudja, hogy a hő-

erőgépek hatásfoka lényegesen 

kisebb, mint 100%. Tudja kva-

litatív szinten alkalmazni a fő-

tételt a gyakorlatban használt 

hőerőgépek, működő modellek 

energetikai magyarázatára. 

Energetikai szempontból lássa 

a lényegi hasonlóságot a hő-

erőgépek és az élő szervezetek 

működése között. 

megújuló energia fo-

galma. 

Biológia-egészségtan: 

az „éltető Nap”, hőház-

tartás, öltözködés. 

Magyar nyelv és iro-

dalom; idegen nyelvek: 

Madách Imre, Tom 

Stoppard. 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek; vizuális kultú-

ra: a Nap kitüntetett sze-

repe a mitológiában és a 

művészetekben. A beru-

házás megtérülése, meg-

térülési idő, takarékos-

ság. 

Filozófia; magyar 

nyelv és irodalom: Ma-

dách: Az ember tragédiá-

ja, eszkimó szín, a Nap 

kihűl, az élet elpusztul. 

Az „örökmozgó” lehetet-

lensége. 

Tudja, hogy „örökmozgó” 

(energiabetáplálás nélküli hő-

erőgép) nem létezhet!  

A természeti folyamatok 

iránya. 

A spontán termikus folya-

matok iránya, a folyamatok 

megfordításának lehetősége. 

Ismerje a reverzibilis és ir-

reverzibilis változások fogal-

mát. Tudja, hogy a természet-

ben az irreverzibilitás a meg-

határozó. 

Kísérleti tapasztalatok alap-

ján lássa, hogy különböző hő-

mérsékletű testek közti termi-

kus kölcsönhatás iránya meg-

határozott: a magasabb hőmér-

sékletű test energiát ad át az 

alacsonyabb hőmérsékletűnek; 

a folyamat addig tart, amíg a 

hőmérsékletek kiegyenlítőd-

nek. A spontán folyamat irá-

nya csak energia befektetés 

árán változtatható meg. 
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A termodinamika II. főtéte-

le. 

Ismerje a hőtan II. főtételét 

és tudja, hogy kimondása ta-

pasztalati alapon történik. 

Tudja, hogy a hőtan II. főtétele 

általános természettörvény, a 

fizikán túl minden természet-

tudomány és a műszaki tudo-

mányok is alapvetőnek tekin-

tik. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Főtételek, hőerőgépek, reverzibilitás, irreverzibilitás, örökmozgó. 

 

Tematikai egység 
Hő felvétel hőmérsékletváltozás nélkül - halmazál-

lapot-változások 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás Halmazállapotok szerkezeti jellemzői (kémia), a hőtan főtételei. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A halmazállapotok jellemző tulajdonságainak és a halmazállapot-

változások energetikai hátterének tárgyalása, bemutatása. A halmaz-

állapot változásokkal kapcsolatos mindennapi jelenségek értelmezése 

a fizikában, és a társ-természettudományok területén is.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-

meretek 

Követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 

A halmazállapotok mak-

roszkopikus jellemzése, ener-

getika és mikroszerkezeti ér-

telmezése. 

A tanuló tudja, hogy az 

anyag különböző halmazálla-

potait (szilárd, folyadék- és 

gázállapot) makroszkopikus 

fizikai tulajdonságaik alapján 

jellemezni. Lássa, hogy ugyan-

azon anyag különböző halmaz-

állapotai esetén a belsőenergia-

értékek különböznek, a hal-

mazállapot megváltozása ener-

giaközlést (elvonást) igényel. 

Matematika: a függ-

vény fogalma, grafikus 

ábrázolás, egyenletren-

dezés. 

Kémia: halmazálla-

potok és halmazállapot-

változások, exoterm és 

endoterm folyamatok, 

kötési energia, 

képződéshő, reakcióhő, 

üzemanyagok égése, 
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Az olvadás és a fagyás jel-

lemzői. 

A halmazállapot-változás 

energetikai értelmezése. 

Jelenségek, alkalmazások: 

A hűtés mértéke és s hűtési 

sebesség meghatározza a meg-

szilárduló anyag mikro-

szerkezetét és ezen keresztül 

sok tulajdonságát. Fontos a 

kohászatban, mirelitte-iparban. 

Ha a hűlés túl gyors, nincs 

kristályosodás – az olvadék 

üvegként szilárdul meg. 

 

Ismerje az olvadás, fagyás 

fogalmát, jellemző paramétere-

it (olvadáspont, olvadáshő). 

Legyen képes egyszerű kalori-

kus feladatok megoldására. 

Ismerje a fagyás és olvadás 

szerepét a mindennapi életben. 

elektrolízis. 

Biológia-

egészségtan: a táplálko-

zás alapvető biológiai 

folyamatai, ökológia, az 

„éltető Nap”, hőháztar-

tás, öltözködés. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: folyamatos 

technológiai fejleszté-

sek, innováció. 

Földrajz: környezet-

védelem, a megújuló és 

nem megújuló energia 

fogalma. 

Párolgás és lecsapódás (for-

rás) 

A párolgás (forrás), lecsa-

pódás jellemzői. Halmazálla-

pot-változások a természetben. 

A halmazállapot-változás 

energetikai értelmezése. 

Jelenségek, alkalmazások: a 

„kuktafazék” működése (a for-

ráspont nyomásfüggése), a pá-

rolgás hűtő hatása, szublimá-

ció, desztilláció, szárítás, csa-

padékformák. 

Ismerje a párolgás, forrás, 

lecsapódás jelenségét, mennyi-

ségi jellemzőit. Legyen képes 

egyszerű számítások elvégzé-

sére, a jelenségek felismerésére 

a hétköznapi életben (időjárás). 

Ismerje a forráspont nyomás-

függésének gyakorlati jelentő-

ségét és annak alkalmazását. 

Legyen képes egyszerű ka-

lorikus feladatok megoldására 

számítással. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmazállapot (gáz, folyadék, szilárd), halmazállapot-változás 

(olvadás, fagyás, párolgás, lecsapódás, forrás). 

 

Tematikai egység Mechanikai rezgések, hullámok 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

A forgásszögek szögfüggvényei. A dinamika alapegyenlete, a ru-

gó erőtörvénye, kinetikus energia, rugóenergia, sebesség, hangtani 

jelenségek, alapismeretek. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mechanikai rezgések tárgyalásával a a váltakozó áramok és a 

az elektromágneses rezgések megértésének előkészítése. A rezgések 

szerepének bemutatása mindennapi életben. A mechanikai hullámok 

tárgyalása. A rezgésállapot terjedésének, és a hullám időbeli és tér-

beli periodicitásának leírásával az elektromágneses hullámok megér-

tését alapozza meg. Hangtan tárgyalása a fizikai fogalmak és a köz-

napi jelenségek összekapcsolásával. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

A rugóra akasztott rezgő 

test kinematikai vizsgálata. 

A rezgésidő meghatározá-

sa. 

A rezgés dinamikai vizsgá-

lata. 

A tanuló ismerje a rezgő 

test jellemző paramétereit 

(amplitúdó, rezgésidő, frek-

vencia). 

Ismerje és tudja grafikusan 

ábrázolni a mozgás kitérés-

idő, sebesség-idő, gyorsulás-

idő függvényeit. Tudja, hogy 

a rezgésidőt a test tömege és a 

rugóállandó határozza meg. 

Tudja, hogy a harmonikus 

rezgés dinamikai feltétele a 

lineáris erőtörvény. Legyen 

képes felírni a rugón rezgő 

test mozgásegyenletét. 

Matematika: periodi-

kus függvények. 

Filozófia: az idő filo-

zófiai kérdései. 

Informatika: az infor-

matikai eszközök műkö-

désének alapja, az órajel. 
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A rezgőmozgás energetikai 

vizsgálata. 

A mechanikai 

energiamegmaradás harmoni-

kus rezgés esetén. 

Legyen képes az energiavi-

szonyok kvalitatív értelmezé-

sére a rezgés során. Tudja, 

hogy a feszülő rugó energiája 

a test mozgási energiájává 

alakul, majd újból rugóener-

giává. Ha a csillapító hatások 

elhanyagolhatók, a rezgésre 

érvényes a mechanikai ener-

gia megmaradása. 

Tudja, hogy a környezeti 

hatások (súrlódás, közegellen-

állás) miatt a rezgés csillapo-

dik. 

Ismerje a rezonancia jelen-

ségét és ennek gyakorlati je-

lentőségét. 
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A hullám fogalma, jellem-

zői. 

Hullámterjedés egy dimen-

zióban, kötélhullámok. 

Felületi hullámok. 

Hullámok visszaverődése, 

törése. 

Hullámok találkozása, ál-

lóhullámok. 

Hullámok interferenciája, 

az erősítés és a gyengítés fel-

tételei. 

Térbeli hullámok. 

Jelenségek: 

földrengéshullámok, 

lemeztektonika. 

A tanuló tudja, hogy a me-

chanikai hullám a rezgésálla-

pot terjedése valamely közeg-

ben, miközben anyagi ré-

szecskék nem haladnak a hul-

lámmal, a hullámban energia 

terjed. 

Kötélhullámok esetén ér-

telmezze a jellemző mennyi-

ségeket (hullámhossz, perió-

dusidő). 

Ismerje a terjedési sebes-

ség, a hullámhossz és a perió-

dusidő kapcsolatát. 

Ismerje a longitudinális és 

transzverzális hullámok fo-

galmát. 

Hullámkádas kísérletek 

alapján értelmezze a hullámok 

visszaverődését, törését. 

Tudja, hogy a hullámok 

akadálytalanul áthaladhatnak 

egymáson. 

Értse az interferencia je-

lenségét és értelmezze erősítés 

és gyengítés (kioltás) feltét-

eleit. 

Tudja, hogy alkalmas frek-

venciájú rezgés állandósult 

hullámállapotot (állóhullám) 

eredményezhet. 
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A hang, mint a térben ter-

jedő hullám. 

A hang fizikai jellemzői. 

Alkalmazások: hallásvizsgá-

lat. 

Hangszerek, a zenei hang 

jellemzői. 

Ultrahang és infrahang. 

Zajszennyeződés fogalma. 

Tudja, hogy a hang me-

chanikai rezgés, ami a leve-

gőben longitudinális hullám-

ként terjed. 

Ismerje a hangmagasság, a 

hangerősség, a terjedési se-

besség fogalmát. 

Legyen képes legalább egy 

hangszer működésének ma-

gyarázatára. 

Ismerje az ultrahang és az 

infrahang fogalmát, gyakorlati 

alkalmazását. 

Ismerje a hallás fizikai 

alapjait, a hallásküszöb és a 

zajszennyezés fogalmát.  

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Harmonikus rezgés, lineáris erőtörvény, rezgésidő, hullám, hul-

lámhossz, periódusidő, transzverzális hullám, longitudinális hullám, 

hullámtörés, interferencia, állóhullám, hanghullám, hangsebesség, 

hangmagasság, hangerő, rezonancia. 

 

Tematikai egység 

Mágnesség és elektromosság – 

Elektromágneses indukció, váltóáramú hálóza-

tok 

Órakeret 5 

óra 

Előzetes tudás Mágneses tér, az áram mágneses hatása, feszültség, áram. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az indukált elektromos mező és a nyugvó töltések által keltett erő-

tér közötti lényeges szerkezeti különbség kiemelése. Az elektromág-

neses indukció gyakorlati jelentőségének bemutatása. Energia hálóza-

tok ismerete és az energia takarékosság fogalmának kialakítása a fia-

talokban.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-

meretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 
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Az elektromágneses induk-

ció jelensége. 

A mozgási indukció. 

A nyugalmi indukció. 

 

A tanuló ismerje a mozgási 

indukció alapjelenségét, és 

tudja azt a Lorentz-erő segít-

ségével értelmezni. 

Ismerje a nyugalmi induk-

ció jelenségét. 

Tudja értelmezni Lenz tör-

vényét az indukció jelenségei-

re. 

Kémia: elektromos 

áram, elektromos veze-

tés. 

Matematika: trigono-

metrikus függvények, 

függvény transzformá-

ció. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: az áram bio-

lógiai hatása, balesetvé-

delem, elektromos áram 

a háztartásban, biztosí-

ték, fogyasztásmérők. 

Korszerű elektromos 

háztartási készülékek, 

energiatakarékosság. 

Váltakozó feszültség kelté-

se, a váltóáramú generátor el-

ve (mozgási indukció mágne-

ses térben forgatott tekercs-

ben). 

Lenz törvénye. 

A váltakozó feszültség és 

áram jellemző paraméterei. 

 

Értelmezze a váltakozó fe-

szültség keletkezését mozgás-

indukcióval. 

Ismerje a szinuszosan vál-

takozó feszültséget és áramot 

leíró függvényt, tudja értel-

mezni a benne szereplő meny-

nyiségeket. 

Ismerje Lenz törvényét. 

Ismerje a váltakozó áram 

effektív hatását leíró mennyi-

ségeket (effektív feszültség, 

áram, teljesítmény). 

 Ohm törvénye váltóáramú 

hálózatban. 

Értse, hogy a tekercs és a 

kondenzátor ellenállásként vi-

selkedik a váltakozó áramú 

hálózatban. 

Transzformátor. 

Gyakorlati alkalmazások. 

Értelmezze a transzformá-

tor működését az indukciótör-

vény alapján. 

Tudjon példákat a transz-

formátorok gyakorlati alkal-

mazására. 

Az önindukció jelensége. Ismerje az önindukció je-

lenségét és szerepét a gyakor-

latban.  
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Az elektromos energiaháló-

zat. 

A háromfázisú energiaháló-

zat jellemzői. 

Az energia szállítása az 

erőműtől a fogyasztóig. 

Távvezeték, transzformáto-

rok. 

Az elektromos energiafo-

gyasztás mérése. 

Az energiatakarékosság le-

hetőségei. 

Tudomány- és technikatör-

ténet 

Jedlik Ányos, Siemens sze-

repe. 

Ganz, Diesel mozdonya. 

A transzformátor magyar 

feltalálói. 

Ismerje a hálózati elektro-

mos energia előállításának 

gyakorlati megvalósítását, az 

elektromos energiahálózat fel-

építését és működésének alap-

jait. 

Ismerje az elektromos 

energiafogyasztás mérésének 

fizikai alapjait, az energiataka-

rékosság gyakorlati lehetősé-

geit a köznapi életben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mozgási indukció, nyugalmi indukció, önindukció, váltóáramú 

generátor, váltóáramú elektromos hálózat. 

 

Tematikai egység 
Rádió, Televízió, Mobiltelefon – 

Elektromágneses rezgések, hullámok 

Órakeret 1 

óra 

Előzetes tudás 
Elektromágneses indukció, önindukció, kondenzátor, kapacitás, 

váltakozó áram.  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az elektromágneses sugárzások fizikai hátterének bemutatása. Az 

elektromágneses hullámok spektrumának bemutatása, érzékszerve-

inkkel, illetve műszereinkkel érzékelt egyes spektrum-tartományainak 

jellemzőinek kiemelése. Az információ elektromágneses úton történő 

továbbításának elméleti és kísérleti megalapozása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 
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Az elektromágneses rezgő-

kör, elektromágneses rezgé-

sek. 

A tanuló ismerje az elekt-

romágneses rezgőkör felépíté-

sét és működését. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: kommuniká-

ciós eszközök, informá-

ciótovábbítás üvegszálas 

kábelen, levegőben, az 

információ tárolásának 

lehetőségei. 

Biológia-egészségtan: 

élettani hatások, a képal-

kotó diagnosztikai eljá-

rások, a megelőzés sze-

repe. 

Informatika: informá-

ciótovábbítás jogi szabá-

lyozása, internetjogok és 

-szabályok. 

Vizuális kultúra: 

Képalkotó eljárások al-

kalmazása a digitális 

művészetekben, művészi 

reprodukciók. A média 

szerepe. 

Elektromágneses hullám, 

hullámjelenségek. 

Jelenségek, gyakorlati al-

kalmazások: információtováb-

bítás elektromágneses hullá-

mokkal. 

Ismerje az elektromágneses 

hullám fogalmát, tudja, hogy 

az elektromágneses hullámok 

fénysebességgel terjednek, a 

terjedéséhez nincs szükség kö-

zegre. Távoli, rezonanciára 

hangolt rezgőkörök között az 

elektromágneses hullámok ré-

vén energiaátvitel lehetséges 

fémes összeköttetés nélkül. In-

formáció továbbítás új útjai. 

Az elektromágneses spekt-

rum. 

Jelenségek, gyakorlati al-

kalmazások: 

hőfénykép, röntgentele-

szkóp, rádiótávcső. 

Ismerje az elektromágneses 

hullámok frekvenciatartomá-

nyokra osztható spektrumát és 

az egyes tartományok jellem-

zőit. 

Az elektromágneses hullá-

mok gyakorlati alkalmazása. 

Jelenségek, gyakorlati al-

kalmazások: a rádiózás fizikai 

alapjai. A tévéadás és -vétel 

elvi alapjai. A GPS műholdas 

helymeghatározás. A mobilte-

lefon. A mikrohullámú sütő. 

Tudja, hogy az elektromág-

neses hullámban energia ter-

jed. 

Legyen képes példákon 

bemutatni az elektromágneses 

hullámok gyakorlati alkalma-

zását. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektromágneses rezgőkör, rezgés, rezonancia, elektromágneses 

hullám, elektromágneses spektrum. 

 

Tematikai egység Hullám- és sugároptika 
Órakeret 4 

óra 

Előzetes tudás 
 Korábbi geometriai optikai ismeretek, hullámtulajdonságok, elekt-

romágneses spektrum.  

A tematikai egy- A fény és a fényjelenségek tárgyalása az elektromágneses hullá-
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ség nevelési-

fejlesztési céljai 

mokról tanultak alapján. A fény gyakorlati szempontból kiemelt sze-

repének tudatosítása, hétköznapi fényjelenségek és optikai eszközök 

működésének értelmezése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

A fény mint elektromágne-

ses hullám. 

Jelenségek, gyakorlati al-

kalmazások: a lézer mint fény-

forrás, a lézer sokirányú al-

kalmazása. 

A fény terjedése, a váku-

umbeli fénysebesség. 

A történelmi kísérletek a 

fény terjedési sebességének 

meghatározására. 

Tudja a tanuló, hogy a fény 

elektromágneses hullám, az 

elektromágneses spektrum egy 

meghatározott frekvenciatar-

tományához tartozik. 

Tudja a vákuumbeli fény-

sebesség értékét és azt, hogy 

mai tudásunk szerint ennél na-

gyobb sebesség nem létezhet 

(határsebesség). 

Biológia-egészségtan: 

A szem és a látás, a szem 

egészsége. Látáshibák és 

korrekciójuk. 

Az energiaátadás sze-

repe a gyógyászati al-

kalmazásoknál, a fény 

élettani hatása napozás-

nál. A fény szerepe a 

gyógyászatban és a meg-

figyelésben. 

Magyar nyelv és iro-

dalom; mozgóképkultúra 

és médiaismeret: A fény 

szerepe. Az Univerzum 

megismerésének irodal-

mi és művészeti vonat-

kozásai, színek a művé-

szetben. 

Vizuális kultúra: a 

fényképezés mint művé-

szet. 

A fény visszaverődése, tö-

rése új közeg határán (tükör, 

prizma). 

Ismerje a fény terjedésével 

kapcsolatos geometriai optikai 

alapjelenségeket (visszaverő-

dés, törés)  

 Interferencia, polarizáció 

(optikai rés, optikai rács). 

Ismerje a fény hullámter-

mészetét bizonyító legfonto-

sabb kísérleti jelenségeket ( 

interferencia, polarizáció) és 

értelmezze azokat. 

A fehér fény színekre bon-

tása. 

Prizma és rács színkép. 

 

Tudja értelmezni a fehér 

fény összetett voltát. 
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A fény kettős természete. 

Fényelektromos hatás – Ein-

stein-féle foton elmélete. 

Gázok vonalas színképe. 

 

 

Ismerje a fény részecsketu-

lajdonságára utaló fényelekt-

romos kísérletet, a foton fo-

galmát, energiáját. 

Legyen képes egyszerű 

számításokra a foton energiá-

jának felhasználásával. 

A geometriai optika alkal-

mazása. 

Képalkotás. 

Jelenségek, gyakorlati al-

kalmazások: 

a látás fizikája, a szivár-

vány. Optikai kábel, spektro-

szkóp. A hagyományos és a 

digitális fényképezőgép mű-

ködése. A lézer mint a digitális 

technika eszköze (CD-írás, ol-

vasása, lézernyomtató). A 3D-

és filmek titka. Légköroptikai 

jelenségek (szivárvány, leme-

nő nap vörös színe). 

Ismerje a geometriai optika 

legfontosabb alkalmazásait. 

Értse a leképezés fogalmát, 

tükrök, lencsék képalkotását. 

Legyen képes egyszerű kép-

szerkesztésekre és tudja al-

kalmazni a leképezési törvényt 

egyszerű számításos felada-

tokban. 

Ismerje és értse a gyakor-

latban fontos optikai eszközök 

(egyszerű nagyító, mikro-

szkóp, távcső). Szemüveg, 

működését. 

Legyen képes egyszerű op-

tikai kísérletek elvégzésére. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A fény mint elektromágneses hullám, fénytörés, visszaverődés, el-

hajlás, interferencia, polarizáció, diszperzió, spektroszkópia, képalko-

tás. 

 

Tematikai egység Az atomok szerkezete  
Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás Az anyag atomos szerkezete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az atomfizika tárgyalásának összekapcsolása a kémiai tapasztala-

tokon (súlyviszonytörvények) alapuló atomelmélettel. A fizikában 

alapvető modellalkotás folyamatának bemutatása az atommodellek 

változásain keresztül. A kvantummechanikai atommodell egyszerű-

sített képszerű bemutatása. A műszaki-technikai szempontból alap-

vető félvezetők sávszerkezetének, kvalitatív, kvantummechanikai 
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szemléletű megalapozása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Az anyag atomos felépítése 

felismerésének történelmi fo-

lyamata. 

Ismerje a tanuló az atomok 

létezésére utaló korai termé-

szettudományos tapasztalato-

kat, tudjon meggyőzően ér-

velni az atomok létezése mel-

lett. 

 

Kémia: az anyag szer-

kezetéről alkotott elkép-

zelések, a változásukat 

előidéző kísérleti tények 

és a belőlük levont követ-

keztetések, a periódusos 

rendszer elektronszerke-

zeti értelmezése. 

Matematika: folytonos 

és diszkrét változó. 

Filozófia: ókori görög 

bölcselet; az anyag mé-

lyebb megismerésének 

hatása a gondolkodásra, a 

tudomány felelősségének 

kérdései, a megismerhető-

ség határai és korlátai. 

A modern atomelméletet 

megalapozó felfedezések. 

A korai atommodellek. 

Az elektron felfedezése: 

Thomson-modell. 

Az atommag felfedezése: 

Rutherford-modell. 

Értse az atomról alkotott 

elképzelések (atommodellek) 

fejlődését: a modell mindig 

kísérleteken, méréseken ala-

pul, azok eredményeit magya-

rázza; új, a modellel már nem 

értelmezhető, azzal ellent-

mondásban álló kísérleti ta-

pasztalatok esetén új modell 

megalkotására van szükség. 

Mutassa be a modellalko-

tás lényegét Thomson és Ru-

therford modelljén, a modellt 

megalapozó és megdöntő kí-

sérletek, jelenségek alapján. 

  

Bohr-féle atommodell. 

 

Ismerje a Bohr-féle atom-

modell kísérleti alapjait 

(spektroszkópia, Rutherford-

kísérlet). 

Legyen képes összefoglalni 

a modell lényegét és bemutat-

ni, mennyire alkalmas az a 

gázok vonalas színképének 

értelmezésére és a kémiai kö-

tések magyarázatára. 
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Az elektron kettős termé-

szete, de Broglie-

hullámhossz. 

Alkalmazás: az elektron-

mikroszkóp. 

Ismerje az elektron hullám-

természetét igazoló elektron-

interferencia-kísérletet. Értse, 

hogy az elektron hullámter-

mészetének ténye új alapot ad 

a mikrofizikai jelenségek 

megértéséhez. 

A kvantummechanikai 

atommodell. 

Tudja, hogy a kvantumme-

chanikai atommodell az elekt-

ronokat hullámként írja le. 

Tudja, hogy az elektronok 

impulzusa és helye egyszerre 

nem mondható meg pontosan. 

Fémek elektromos vezeté-

se. 

Jelenség: szupravezetés. 

Félvezetők szerkezete és 

vezetési tulajdonságai. 

Mikroelektronikai alkal-

mazások: 

dióda, tranzisztor, LED, 

fényelem stb. 

 

Legyen kvalitatív képe a 

fémek elektromos ellenállásá-

nak klasszikus értelmezéséről. 

A kovalens kötésű kristá-

lyok szerkezete alapján értel-

mezze a szabad töltéshordo-

zók keltését tiszta félvezetők-

ben. 

Ismerje a szennyezett fél-

vezetők elektromos tulajdon-

ságait. 

Tudja magyarázni a p-n 

átmenetet. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Atom, atommodell, elektronhéj, energiaszint, kettős természet, 

Bohr-modell, Heisenberg-féle határozatlansági reláció, félvezetők. 

 

Tematikai egység 
Az atommag is részekre bontható – a magfizika 

elemei 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 
Atommodellek, Rutherford-kísérlet, rendszám, tömegszám, izotó-

pok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A magfizika alapismereteinek bemutatása a XX. századi történel-

mi események, a nukleáris energiatermelés, a mindennapi életben 

történő széleskörű alkalmazás és az ezekhez kapcsolódó nukleáris 

kockázat kérdéseinek szempontjából. Az ismereteken alapuló ener-
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giatudatos szemlélet kialakítása. A betegség felismerés és a terápia 

során fellépő reális kockázatok felelős vállalásának megértése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-

meretek 

Követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 

Az atommag alkotórészei, 

tömegszám, rendszám, neut-

ronszám. 

A tanuló ismerje az atom-

mag jellemzőit (tömegszám, 

rendszám) és a mag alkotóré-

szeit. 

Kémia: atommag, 

proton, neutron, rend-

szám, tömegszám, izo-

tóp, radioaktív izotópok 

és alkalmazásuk, radio-

aktív bomlás. Hidro-

gén, hélium, magfúzió. 

Biológia-

egészségtan: a sugárzá-

sok biológiai hatásai; a 

sugárzás szerepe az 

evolúcióban, a fajtane-

mesítésben a mutációk 

előidézése révén; a ra-

dioaktív sugárzások ha-

tása. 

Földrajz: energiafor-

rások, az atomenergia 

szerepe a világ energia-

termelésében. 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: a Hirosimára 

és Nagaszakira ledobott 

két atombomba történe-

te, politikai háttere, ké-

sőbbi következményei. 

Einstein; Szilárd Leó, 

Teller Ede és Wigner 

Az erős kölcsönhatás. 

Stabil atommagok létezésé-

nek magyarázata.  

Ismerje az atommagot ösz-

szetartó magerők, az ún. „erős 

kölcsönhatás” tulajdonságait. 

Tudja kvalitatív szinten értel-

mezni a mag kötési energiáját, 

értse a neutronok szerepét a 

mag stabilizálásában. 

Ismerje a tömegdefektus je-

lenségét és kapcsolatát a kötési 

energiával. 

Magreakciók. Tudja értelmezni a fajlagos 

kötési energia-tömegszám gra-

fikont, és ehhez kapcsolódva 

tudja értelmezni a lehetséges 

magreakciókat. 

A radioaktív bomlás. Ismerje a radioaktív bomlás 

típusait, a radioaktív sugárzás 

fajtáit és megkülönböztetésük 

kísérleti módszereit. Tudja, 

hogy a radioaktív sugárzás in-

tenzitása mérhető. Ismerje a fe-

lezési idő fogalmát és ehhez 

kapcsolódóan tudjon egyszerű 

feladatokat megoldani. 
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A természetes radioaktivi-

tás. 

Legyen tájékozott a termé-

szetben előforduló radioaktivi-

tásról, a radioaktív izotópok 

bomlásával kapcsolatos bomlá-

si sorokról. Ismerje a radioak-

tív kormeghatározási módszer 

lényegét.  

Jenő, a világtörténelmet 

formáló magyar tudó-

sok. 

Filozófia; etika: a 

tudomány felelősségé-

nek kérdései. 

Matematika: 

valószínűségszámítás.  
Mesterséges radioaktív izo-

tópok előállítása és alkalmazá-

sa. 

Legyen fogalma a radioaktív 

izotópok mesterséges előállítá-

sának lehetőségéről és tudjon 

példákat a mesterséges radio-

aktivitás néhány gyakorlati al-

kalmazására a gyógyászatban 

és a műszaki gyakorlatban. 

Maghasadás. 

Tömegdefektus, tömeg-

energia egyenértékűség. 

A láncreakció fogalma, lét-

rejöttének feltételei. 

Ismerje az urán–235 izotóp 

spontán hasadásának jelensé-

gét. Tudja értelmezni a hasa-

dással járó energia-

felszabadulást. 

Értse a láncreakció lehető-

ségét és létrejöttének feltételeit. 

Az atombomba. Értse az atombomba műkö-

désének fizikai alapjait és is-

merje egy esetleges nukleáris 

háború globális pusztításának 

veszélyeit. 

Az atomreaktor és atom-

erőmű. 

Ismerje az ellenőrzött lánc-

reakció fogalmát, tudja, hogy 

az atomreaktorban ellenőrzött 

láncreakciót valósítanak meg 

és használnak energiatermelés-

re. Értse az atomenergia szere-

pét az emberiség növekvő 

energiafelhasználásában, is-

merje előnyeit és hátrányait. 
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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 magfú-

ziót még nem sikerült megva-

lósítani, de ez lehet a jövő 

perspektivikus energiaforrása.  

A radioaktivitás kockázatai-

nak leíró bemutatása. 

Sugárterhelés, sugárvéde-

lem. 

Ismerje a kockázat fogal-

mát, számszerűsítésének mód-

ját és annak valószínűségi tar-

talmát. 

Ismerje a sugárvédelem fon-

tosságát és a sugárterhelés je-

lentőségét.  

 

Tematikai egység Csillagászat és asztrofizika elemei 
Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 
A földrajzból tanult csillagászati alapismeretek, a bolygómozgás 

törvényei, a gravitációs erőtörvény. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Annak bemutatása, hogy a csillagászat, a megfigyelési módszerek 

gyors fejlődése révén a XXI. század vezető tudományává vált. A vi-

lágegyetemről szerzett új ismeretek segítenek, hogy az emberiség fel-

ismerje a helyét a kozmoszban, miközben minden eddiginél maga-

sabb szinten meggyőzően igazolják az égi és földi jelenségek törvé-

nyei azonosságát.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, is-

meretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 
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Leíró csillagászat. 

Problémák: 

a csillagászat kultúrtörténe-

te. 

Geocentrikus és heliocent-

rikus világkép. 

Asztronómia és asztrológia. 

Alkalmazások: 

hagyományos és új csillagá-

szati műszerek. 

Űrtávcsövek. 

Rádiócsillagászat. 

A tanuló legyen képes tájé-

kozódni a csillagos égbolton. 

Ismerje a csillagászati hely-

meghatározás alapjait. Ismerjen 

néhány csillagképet és legyen 

képes azokat megtalálni az ég-

bolton. Ismerje a Nap és a Hold 

égi mozgásának jellemzőit, értse 

a Hold fázisainak változását, 

tudja értelmezni a hold- és nap-

fogyatkozásokat. 

Tájékozottság szintjén ismer-

je a csillagászat megfigyelési 

módszereit az egyszerű távcsö-

ves megfigyelésektől az űrtáv-

csöveken át a rádió-

teleszkópokig.  

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: Koperni-

kusz, Kepler, Newton 

munkássága. A napfo-

gyatkozások szerepe az 

emberi kultúrában, a 

Hold „képének” értel-

mezése a múltban. 

Földrajz: a Föld 

forgása és keringése, a 

Föld forgásának követ-

kezményei (nyugati 

szelek öve), a Föld bel-

ső szerkezete, földtör-

téneti katasztrófák, 

kráterbecsapódás kel-

tette felszíni alakzatok. 

Biológia-

egészségtan: a Hold és 

az ember biológiai cik-

lusai, az élet feltételei. 

Kémia: a periódusos 

rendszer, a kémiai 

elemek keletkezése. 

Magyar nyelv és 

irodalom; mozgókép-

kultúra és médiaisme-

Égitestek. Ismerje a legfontosabb égi-

testeket (bolygók, holdak, üstö-

kösök, kisbolygók és aszteroi-

dák, csillagok és csillagrendsze-

rek, galaxisok, 

galaxishalmazok) és azok leg-

fontosabb jellemzőit. 

Legyenek ismeretei a mester-

séges égitestekről és azok gya-

korlati jelentőségéről a tudo-

mányban és a technikában. 
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A Naprendszer és a Nap. Ismerje a Naprendszer jel-

lemzőit, a keletkezésére vonat-

kozó tudományos elképzelése-

ket. 

Tudja, hogy a Nap csak egy 

az átlagos csillagok közül, mi-

közben a földi élet szempontjá-

ból meghatározó jelentőségű. 

Ismerje a Nap legfontosabb jel-

lemzőit: 

a Nap szerkezeti felépítését, 

belső, energiatermelő folyama-

tait és sugárzását, a Napból a 

Földre érkező energia mennyi-

ségét (napállandó). 

ret: „a csillagos ég 

alatt”. 

Filozófia: a kozmo-

lógia kérdései. 

Csillagrendszerek, Tejútrend-

szer és galaxisok. 

A csillagfejlődés: 

a csillagok szerkezete, 

energiamérlege és keletkezése. 

Kvazárok, pulzárok; fekete 

lyukak. 

Legyen tájékozott a csilla-

gokkal kapcsolatos legfontosabb 

tudományos ismeretekről. Is-

merje a gravitáció és az energia-

termelő nukleáris folyamatok 

meghatározó szerepét a csilla-

gok kialakulásában, „életében” 

és megszűnésében. 
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A kozmológia alapjai 

Problémák, jelenségek: 

a kémiai anyag (atomma-

gok) kialakulása. 

Perdület a Naprendszerben. 

Nóvák és szupernóvák. 

A földihez hasonló élet, 

kultúra esélye és keresése, 

exobolygók kutatása. 

Gyakorlati alkalmazások: 

 műholdak, 

 hírközlés és meteoroló-

gia, 

 GPS, 

 űrállomás, 

 holdexpediciók, 

 bolygók kutatása. 

Legyenek alapvető ismeretei 

az Univerzumra vonatkozó ak-

tuális tudományos elképzelések-

ről. Ismerje az ősrobbanásra és a 

Világegyetem tágulására utaló 

csillagászati méréseket. Ismerje 

az Univerzum korára és kiterje-

désére vonatkozó becsléseket, 

tudja, hogy az Univerzum gyor-

suló ütemben tágul. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Égitest, csillagfejlődés, csillagrendszer, ősrobbanás, táguló világ-

egyetem, Naprendszer, űrkutatás. 
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FÖLDRAJZ 
A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társa-

dalmi-gazdasági, valamint környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való tájékozó-

dást, eligazodást segítő alapvető eszközökkel és módszerekkel. Vizsgálódásának középpontjában 

a földrajztudomány, valamint a társföldtudományok (geológia, meteorológia, geofizika, 

planetológia) által feltárt természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok, jelenségek, 

azok kölcsönhatásai, illetve napjaink gazdasági, környezeti eseményei állnak, lokális, regionális 

és globális szinten egyaránt, különös tekintettel a fenntarthatóságra. 

A földrajzi tartalmak feldolgozása során fejlődik a tanulók földrajzi-környezeti gondolkodása, 

helyi, regionális és globális szemlélete. Megértik, hogy a természet egységes egész, a Föld egy-

séges, de állandóan változó rendszer, amelyben az ember természeti és társadalmi lényként él, és 

ez megköveteli az erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodást. A műveltségi terület minden jelen-

séget és folyamatot tér- és időbeli változásában, folytonos átalakulásában mutat be, megláttatva 

azok okait és lehetséges következményeit. Így fokozatosan kialakulhat a tanulók felelős magatar-

tása a szűkebb és a tágabb természeti, illetve társadalmi környezet iránt. A globalizálódó gazda-

sági, társadalmi és környezeti folyamatok értékelésével lehetővé válik, hogy a tanulók megismer-

jék az emberiség egész bolygónkra kiterjedő természetátalakító tevékenységét, az ebből fakadó, 

szintén világméretű természeti és társadalmi problémákat úgy, hogy egyben használható támpon-

tokat 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 anya-

nyelvi kommunikáció fejlődését. Az Európai Unió, valamint a távoli országok természeti és tár-

sadalmi-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 gondolko-

dás 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 kölcsön-

hatások feltárásával a földrajzoktatás hozzájárul a természettudományi szemlélet és gondolko-

dásmód kialakulásához. Szüntelenül változó és globalizálódó világunk természeti, környezeti és 

társadalmi-gazdasági folyamatainak megismeréséhez és megértéséhez elengedhetetlen a folya-

matos tájékozódás és információszerzés, valamint a nyitott gondolkodás. Ezért a tartalmi elemek 

elsajátítása elképzelhetetlen a tanulók egyre önállóbbá váló információszerző tevékenysége nél-

kül. Így a tanítási-tanulási folyamatban nagy hangsúlyt kap az információszerzés és -feldolgozás 

képességének fejlesztése, különös tekintettel a digitális világ nyújtotta lehetőségek felhasználásá-

ra. A tanítási-tanulási folyamat kiemelt célja a folyamatos önképzés iránti igény, valamint az 

élethosszig tartó tanulás képességének kialakítása. Hazánk és a világ társadalom-földrajzi jel-
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lemzőinek bemutatásával a műveltségi terület elősegíti a szociális és állampolgári kompetencia 

fejlődését. Napjaink társadalmi-gazdasági folyamatainak megismertetése nagymértékben hozzá-

járul 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 ah-

hoz, 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 megne-

vezettek közül csak a középiskolai tananyag feldolgozása szempontjából meghatározó jelentősé-

gű fogalmakat ismételtük meg. Ezek újbóli felsorolása a fogalmak – a tanulók életkori sajátossá-

gainak megfelelő – tartalmi-szemléleti elmélyítésére utal. 

9.ÉVFOLYAM  
Éves óraszám: 72 óra 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A Föld kozmikus környezete 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

A Föld mint égitest jellemzői. A Föld mozgásai és azok követ-

kezményei (napszakok, évszakok váltakozása, időszámítás). Alapvető 

tájékozottság a térbeli és az időbeli nagyságrendekben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A modellhasználat fejlesztése a Naprendszer keletkezéséről és fel-

építéséről alkotott elképzelések tudománytörténeti jelentőségének 

megértésén keresztül. 

A csillagászati térben való tájékozódási képesség fejlesztése, he-

lyes elképzelés kialakítása a csillagászati adatok (távolságok) nagy-

ságrendjéről. 

Az elvont gondolkodás fejlesztése az egyedi és közös jellemzők 

felismertetésével a Föld és kőbolygó szomszédainak példáján. A 

rendszerfogalom fejlesztése a Naprendszer felépítésében megfigyel-

hető törvényszerűségek felismerésével. 

A Föld mozgásaiból adódó jelenségek törvényszerűségeinek fel-

ismertetése, bolygónk életére gyakorolt hatásának megértetése. 

A tudományos és az áltudományos elméletek közötti különbség 

megvilágítása az asztrológia (csillagjóslás) példáján. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pon-

tok 

A csillagászati ismeretek fejlődése. Történelem, társa-
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A geo- és a heliocentrikus világkép, a bolygómozgás törvény-

szerűségei. 

A csillagképek látszólagosságának megértése, néhány ismertebb 

csillagkép mitológiai eredettörténetének ismerete. 

A Világegyetem. 

A Világegyetem (Univerzum), a Tejútrendszer (Galaxis) és a 

Naprendszer kapcsolata és méretei. 

A Világegyetem keletkezésével kapcsolatos legfontosabb elmé-

letek bemutatása. A csillagfejlődés áttekintése. 

A Naprendszeren kívüli bolygók (exobolygók) kutatásának új 

eredményei. 

A Naprendszer tagjai, felépítésének törvényszerűségei, az égi-

testek osztályozása. 

A Nap mint csillag szerkezete, jellemző folyamatainak bemuta-

tása. A naptevékenység földi hatásai példák alapján. 

A Föld-típusú (kőzet-) és a Jupiter-típusú (gáz-) bolygók jel-

lemzőinek összehasonlítása, a törpebolygó mint égitesttípus ma-

gyarázata, kisbolygók, üstökösök, meteorok, meteoritok jellemzé-

se. 

Az űrkutatás szerepe a Naprendszer megismerésében. 

Az űrkutatás legfontosabb mérföldköveinek és eszközeinek, űr-

kutatás magyar vonatkozású eredményeinek megismerése. 

A műholdak gyakorlati jelentőségének példái. 

A Föld mint égitest. 

A tengely körüli forgás és Nap körüli keringés következménye-

inek összekapcsolása az ember életére gyakorolt hatásokkal. 

A periodikusan ismétlődő jelenségek és az időszámítás össze-

kapcsolása, a helyi és a zónaidő megkülönböztetése, gyakorlat je-

lentőségük 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 fo-

gyatkozások kialakulásának magyarázata. 

a holdkutatás eredményeinek bemutatása internetről gyűjtött in-

formációk alapján. 

dalmi és állampolgári 

ismeretek: az ó- és a 

középkor tudományos 

gondolkodása. 

Magyar nyelv és 

irodalom: mitológia. 

Fizika: a bolygó-

mozgás törvényei, a 

tömegvonzás törvénye, 

forgómozgás, viszonyí-

tási rendszer, a csilla-

gok energiatermelése, 

elektromágneses sugár-

zás, részecskesugárzás, 

nyomás, hőmérséklet, 

erő-ellenerő, űrkutatás. 

Kémia: hidrogén, 

hélium, gázok. 

Matematika: logika, 

matematikai eszköz-

használat. 

Biológia-

egészségtan: az élet fo-

galma, fotoszintézis. 

Informatika: digitá-

lis információforrások 

használata, informatikai 

eszközök használata. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Világegyetem, Tejútrendszer, Naprendszer, csillagászati egység, kő-

zetbolygó (Föld-típusú bolygó), gázbolygó (Jupiter-típusú bolygó), ten-

gely körüli forgás, keringés, földrajzi koordinátarendszer, helyi és zóna-

idő, holdfázis, nap- és holdfogyatkozás, űrállomás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A földi tér ábrázolása 

Órakeret 

7 óra 

 

Előzetes tudás 

A térkép és a földgömb fogalma, ábrázolása és méretaránya. 

Szemléleti térképolvasás. 

A földrajzi fokhálózat elemeinek használata, tájékozódás a fokhá-

lózat segítségével.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A logikai térképolvasás képességének kialakítása; gyakorlottság 

kialakítása különböző típusú térképek információforrásként való 

használatában (közölt információk felismerése, értelmezése, felhasz-

nálása). 

A modern technikai rendszerek szerepének bemutatása a Föld 

megismerésében és gyakorlati célok megvalósításában.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pon-

tok 

A térkép 

A térképkészítés fejlődése, a modern térképkészítés elvei. 

A földrajzi fokhálózat értelmezése és használata; a vetület fogal-

ma, a legelterjedtebb vetülettípusok és jellemzőik összehasonlítá-

sa, alkalmazhatóságuk korlátai. 

A térképek csoportosítása méretarány és tartalom alapján; a dom-

borzat háromdimenziós ábrázolásának lehetőségei. 

Térképvázlatok és egyszerű keresztmetszeti ábrák készítése. 

Tájékozódás a térképen és a térképpel 

Távolság- és magasságmeghatározási és a méretarányhoz kapcso-

lódó számítási feladatok megoldása különböző méretarányú térké-

peken. 

Tájékozódási, számítási feladatok megoldása a fokhálózat haszná-

latával. 

A terepi tájékozódás eszközei és gyakorlata, a térképi ismeretek 

alkalmazása mindennapi tájékozódási helyzetekben. 

Matematika: arány-

számítás, mértékegysé-

gek. 

Informatika: adat, in-

formáció, adatbázis, di-

gitális információforrá-

sok használata, infor-

matikai eszközök hasz-

nálata. 

Fizika: elektromág-

neses sugárzás, űrkuta-

tás, mesterséges égites-

tek. 
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Távérzékelés és térinformatika 

A műholdak csoportosítása pályatípus és feladat alapján, földmeg-

figyelő műhold-családok; a műholdfelvételek típusai és alkalmazá-

suk lehetőségei, földi képződmények, jelenségek azonosítása mű-

holdfelvételeken. 

A GPS működési elve és jelentősége; a földrajzi információs rend-

szer (GIS) fogalma, jelentőségének igazolása mai térbeli adatbázi-

sok példáin. 

Példák gyűjtése a digitális térképi alkalmazások, illetve térinfor-

matikai rendszerek mindennapi életben való sokoldalú felhasznál-

hatóságára (pl. veszély előrejelzése, környezet károsodásának fel-

ismerése). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vetület, vetülettípus, jelrendszer, topográfiai és tematikus térkép, kis-, 

közepes- és nagy méretarányú térkép, abszolút és relatív magasság, szint-

vonal, helymeghatározás, távérzékelés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A Föld mint kőzetbolygó szerkezete és folyamatai 

Órakeret 

14 óra 

 

Előzetes tudás 

A Föld alakja, felépítésének egyszerű modellje. A szárazföldek és 

az óceánok elhelyezkedése. Elemi tájékozottság a földtörténet idő-

rendjéről. Az alapvető domborzati és felszínformák felismerése, jel-

lemzőik ismerete. A leggyakoribb hazai üledékes és vulkáni kőzetek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kőzetbolygó mint összetett, törvényszerűségek alapján változó 

rendszer bemutatása. Az oksági gondolkodás erősítése anyagok kü-

lönböző körülmények közötti eltérő fizikai viselkedésének bemutatá-

sával. 

Helyes időképzet kialakítása időnagyságrendek összevetése, az 

események sorrendiségének felismerése révén. 

A környezet iránti felelősségérzet növelése az ásványkincs-

készletek véges hasznosíthatóságának példáján. Olyan képesség és 

szemlélet kialakítása, amely a pozitív hatások, a lehetséges környezeti 

kockázatok és az egymással ütköző érdekek felismerésére révén hoz-

zájárul, a tanultakat felhasználni képes, megalapozott érvelés iránti 

igény kialakulásához.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pon-

tok 

A kőzetbolygó gömbhéjainak szerkezete és ásványtani összetéte- Kémia: szerves és 
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le. 

A belső gömbhéjak fizikai jellemzői; a tulajdonságok változásá-

ban megfigyelhető törvényszerűségek megfogalmazása. 

Az egyes gömbhéjak fő geokémiai és ásványtani jellemzői. 

A kőzetlemezek és mozgásaik következményei. 

A kontinentális és az óceáni kőzetlemezek felépítésének és leg-

fontosabb tulajdonságainak összehasonlítása. 

A közeledő, a távolodó és az elcsúszó kőzetlemez-szegélyek jel-

lemző folyamatainak és következményeinek leírása konkrét példák 

alapján; folyamatábrák elemzése és készítése. 

A földrengésveszélyes térségek elhelyezkedésének törvényszerű-

ségei; a földrengések következményei, a cunami. A földrengések 

előrejelzésének lehetőségei és korlátai; a károk mérséklésének lehe-

tőségei példák alapján, a társadalom felelős alkalmazkodása a föld-

rengésveszélyes zónákban; a nemzetközi segítségnyújtás szerepének 

bemutatása konkrét példa alapján. 

A felszín alatti és a felszíni magmatizmus jellemzőinek bemuta-

tása; a vulkánosság típusai, összefüggésük a kőzetlemez-

szegélytípusokkal; magyarázó ábrák elemzése. Az ütköző kőzetle-

mez-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 óceá-

ni példák alapján. 

Ásványkincsek 

A legfontosabb kőzetalkotó ásványok felismerése, elkülönítése; a 

kőzetek csoportosítása, az egyes kőzetcsoportokhoz tartozó főbb 

kőzettípusok jellemzése; kőzetvizsgálat, kőzetfelismerés. 

A kőzetek hasznosításának bemutatása példák alapján: közvetlen 

(pl. terméskő) és átalakítást követő használat (pl. cement, cserép). 

Ércek és más hasznosítható ásványegyüttesek: példák gyakori 

ércásványokra, felismerésük, elkülönítésük; magmás és üledékes 

ércképződés; az ércek gazdasági hasznosításának bemutatása példák 

alapján. 

Fosszilis energiahordozók: a kőszén és a szénhidrogének kelet-

kezésének folyamata, gazdasági jelentőségük változása. 

A bányászatból, a szilárd földfelszín megbontásából eredő kör-

szervetlen vegyületek, 

keverék, ötvözet, ás-

ványok, kőszén, szén-

hidrogén, halmazálla-

potok. 

Biológia-

egészségtan: élő 

anyag, evolúció, rend-

szertan. 

Matematika: térbeli 

mozgások elképzelése 

időegységek, időtar-

tammérés. 

Fizika: úszás, sűrű-

ség, nyomás, hőmér-

séklet, erőhatások, szi-

lárd testek fizikai vál-

tozásai, hullámterje-

dés. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegele-

mek időrendjének fel-

ismerése. 

Etika: az erőforrá-

sokkal való etikus 

gazdálkodás, egyéni 

és társadalmi érdek. 

Informatika: digitá-

lis információforrások 

használata, informati-

kai eszközök haszná-

lata. 
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nyezeti problémák. 

A nagy tömegű kőzetátalakítás (pl. cementgyártás) és a fenntart-

hatóság kapcsolatának szemléltetése; az építkezés, ércbányászat, 

fosszilis energiahordozók kitermelésének és felhasználásnak kör-

nyezeti következményei információgyűjtés és feldolgozás alapján. 

A károkozás mérséklésének lehetőségei, a rekultiváció bemutatá-

sa példákban. 

A talaj 

A talaj mint a legösszetettebb és a társadalmi-gazdasági folyama-

tok 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 kü-

lönböző éghajlati övekben; a talaj környezeti hatásjelző szerepének 

és a talajpusztulás mérséklési lehetőségeinek bemutatása példák 

alapján. 

Földtörténet 

A kormeghatározás módszerei, a módszerek szerepének összeha-

sonlítása. 

A földtörténeti időskála elemzése; eon, idő, időszak, kor időegy-

ségek rendszere. 

A Föld belső és felszíni fejlődésének legfontosabb eseményei, 

azok nyomai bolygónkon; az élet elterjedésének legfontosabb lép-

csői, az élet visszahatása a földrajzi, és ezen keresztül a geológiai 

folyamatokra, a környezet változásának mérföldkövei; konkrét pél-

dák megnevezése, területi előfordulásuk bemutatása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Geoszféra, földköpeny, asztenoszféra, geotermikus gradiens, kőzetle-

mez-mozgás, hegységképződés, földrengés, vulkanizmus, szerkezeti 

mozgás; kőzetalkotó ásvány, magmás, üledékes és átalakult kőzet, ércás-

vány, ércképződés, agyagásvány, geokémiai körforgás; nagyszerkezeti 

elem, domborzati forma, rekultiváció; kormeghatározás, földtörténeti eon, 

idő, időszak, kor. 

Topográfiai is-

meretek 

Gondwana, Pangea, Tethys. Ősföldek (pajzsok) tanult példái. A Kale-

dóniai-, a Variszkuszi-, a Pacifikus-, az Eurázsiai-hegységrendszer tanult 

tagjai. 

Fuji, Vezúv, Etna, Hawaii-szigetek, Teleki-vulkán, Mt. Pelée, Mount 
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St. Helens.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A légkör földrajza 

Órakeret 

12 óra 

 

Előzetes tudás 

Időjárási elemek és jelenségek felismerése. A felmelegedés, a víz 

körforgása és halmazállapot-változásai. Az időjárási elemek térbeli és 

időbeli változásai. A Föld gömb alakjának következményei, az éghaj-

lati övezetesség kialakulásának okai, az egyes éghajlatok előfordulá-

sának területi példái. Éghajlati diagram.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az oksági gondolkodás fejlesztése a légköri folyamatokat alakító 

tényezők közötti kölcsönhatások alapján. A légkör mint rendszer fo-

lyamatainak a Föld egészére gyakorolt hatásának bemutatása. Igény 

és képesség kialakítása a tevékeny, felelős környezeti magatartásra az 

emberi tevékenység légköri folyamatokra gyakorolt hatásainak be-

mutatásával, a személyes felelősség és cselekvés szükségességének 

felismertetésével. A lokális és a globális kapcsolatának beláttatása a 

helyi károsító folyamatok globális veszélyforrásokká válásának pél-

dáján. Az időjárás okozta veszélyhelyzetek felismertetése, a helyes és 

mások iránt is felelős cselekvés képességének kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pon-

tok 

A légkör anyagai és szerkezete 

A légkört felépítő anyagok csoportosítása, az egyes anyagok 

légköri folyamatokban betöltött szerepének megismerése. 

A légkör tartományainak jellemzése, jellemzőik összehasonlí-

tása, szerepük értékelése a földi élet és a gazdaság szempontjából. 

A levegő felmelegedése 

A levegő felmelegedésének folyamata, törvényszerűségei; fo-

lyamatábra elemzése, hőmérséklet változásához kapcsolódó egy-

szerű 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 fo-

lyamat bemutatása. 

A levegő nedvességtartalmához és a csapadékképződéshez 

Kémia: gázok jel-

lemzői, gáztörvények, 

a víz tulajdonságai, 

kémhatás, kémiai 

egyenletek, légnyo-

más, hőmérséklet, 

áramlások, savas eső. 

Fizika: gáztörvé-

nyek, kicsapódás, lég-

nyomás, hőmérséklet, 

sűrűség, áramlások, 

sebesség, üvegházha-

tás. 

Biológia-

egészségtan: légzés, 

keringés, légúti beteg-

ségek, allergia. 
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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 megneve-

zése; a légnyomás és a szél kialakulásának összefüggései. 

A nagy földi légkörzés rendszerének bemutatása; a szélrend-

szerek jellemzése. 

A monszun szélrendszer kialakulásában szerepet játszó ténye-

zők bemutatása, a mérséklet és a forró övezeti monszun összeha-

sonlítása; a jellegzetes helyi szelek és a mindennapi életre gyako-

rolt hatásuk bemutatása példák alapján. 

A ciklon és az anticiklon összehasonlítása, az időjárás alakítá-

sában betöltött szerepük igazolása. 

Időjárás, időjárási frontok 

Az időjárás és a mindennapi élet kapcsolatának bemutatása. 

Szöveges és képi időjárás-előrejelzés értelmezése; következtetés 

levonása időjárási adatokból. 

A hideg és a meleg front összehasonlítása, jellemző folyama-

taik bemutatása, példák a mindennapi életet befolyásoló szere-

pükre. 

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 össze-

gyűjtése; a pusztító és építő tevékenység által létrehozott jellem-

zői formák felismerése. 

A szél és a csapadék felszínformáló tevékenységének gazda-

sági következményei. 

A légszennyezés következményei 

A legnagyobb légszennyező források megnevezése; a szeny-

nyeződés élettani, gazdasági stb. következményeinek bemutatása 

példák alapján. 

Az egyén lehetőségeinek és felelősségének feltárása a károsí-

tás mérséklésében, a légköri folyamatok egyensúlyának megőrzé-

sében. 

Aktuális légszennyezési információk gyűjtése és feldolgozása.  

Matematika: száza-

lékszámítás, matemati-

kai eszköztudás alkal-

mazása. 

Informatika: digitá-

lis információforrások 

használata, informati-

kai eszközök használa-

ta. 

Etika: az egyéni fe-

lelősség felismerése, 

felelős viselkedés.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Állandó, változó és erősen változó gáz; troposzféra, sztratoszféra; 

üvegházhatás, a hőmérséklet napi és éves járása, izoterma, izobár, hőmér-

sékleti egyenlítő, főnszél, harmatpont, relatív páratartalom, felhőtípusok, 

talaj menti csapadék, hulló csapadék; időjárás- előrejelzés, kibocsátás, 

szállítás, leülepedés, ózonréteg ritkulása (elvékonyodása), globális felme-

legedés, savas csapadék, a szél pusztító és építő munkája, erózió. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A vízburok földrajza 

Órakeret 

11 óra 

 

Előzetes tudás 

Az óceánok és a jelentősebb tengerek elhelyezkedése. A folyók 

felszínformáló munkájának jellemzői példái, az árvíz. A tavak jellem-

zői. Hazánk legnagyobb folyói és tavai. Az egyes kontinensek legje-

lentősebb folyói, tavai. Talajvíz, hévíz fogalma, hazai előfordulásuk 

példái. Vízszennyezés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vízburokban lezajló folyamatok társadalmi-gazdasági követ-

kezményeinek 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, lehetősé-

geinek felismertetése, a felelős környezeti magatartás iránti igény ki-

alakítása. 

A környezeti szemlélet fejlesztése a lokális károsító folyamatok 

kölcsönhatások révén megvalósuló globális veszélyforrásokká válá-

sának, 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 képességé-

nek kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pon-

tok 

A vízburok tulajdonságai és mozgásai 

A vízburok tagolódása, az elemek kapcsolódásának, egymáshoz 

való viszonyának megértése (világtenger, óceánok, tengerek); a ten-

gerek típusainak, jellemzőinek bemutatása példák alapján. 

A sós és az édes víz eltérő tulajdonságai, következményeinek 

bemutatása. A tengervíz sótartalmát befolyásoló tényezők földrajzi 

Kémia: víz, olda-

tok, oldódás, szénsav, 

nitrátok. 

Fizika: nyomás, 

áramlások, tömegvon-

zás, energia. 
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összefüggéseinek értelmezése. 

A hullámzás kialakulása és jellemzői, kapcsolata a parttípusok-

kal. 

A tengeráramlást kialakító tényezők összefüggéseinek bemutatá-

sa; a hideg és a meleg tengeráramlások példái; a tengeráramlás ég-

hajlat-módosító szerepének bemutatása példákban. A tengerjárást 

kialakító tényezők összefüggései, a jelenség kapcsolata a torkolattí-

pusokkal. 

A felszín alatti vizek 

A felszín alatti vizek típusai, kialakulásuk folyamatának, össze-

függéseinek bemutatása. 

Az egyes víztípusok jellemzése, gazdasági jelentőségük megis-

mertetése példák alapján; veszélyeztetettségük okainak és követ-

kezményeinek feltárása. 

A felszíni vizek 

A vízgyűjtő terület, a vízállás, a vízjárás és a vízhozam összefüg-

géseinek felismerése. 

A tómedencék kialakulásának típusai példák alapján; a tavak 

pusztulásához vezető folyamatok, illetve azok összefüggéseinek 

bemutatása. 

A víz és a jég felszínformáló munkája 

A tenger és a folyóvíz felszínformáló munkáját befolyásoló té-

nyezők 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 ki-

alakulási folyamatra. 

A karsztosodás 

A karsztosodás folyamatának bemutatása, a tényezők közötti ösz-

szefüggések felismerése. 

A felszíni és felszín alatti karsztformák jellemzése; a jellemző 

felszínformák felismerése képeken, terepen, következtetés a kiala-

kulás folyamatára. 

A vízburok mint gazdasági erőforrás 

A vízgazdálkodás feladatainak értelmezése; az ár- és belvízvéde-

Biológia-

egészségtan: 

eutrofizáció, vízi élet-

közösségek. 

Informatika: digitá-

lis információforrások 

használata, informati-

kai eszközök haszná-

lata. 

Etika: az erőforrá-

sokkal való etikus 

gazdálkodás, egyéni 

és társadalmi érdek, az 

egyéni felelősség fel-

ismerése, önkéntes se-

gítőmunka. 
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lem szerepének bemutatása hazai példákon; a veszélyhelyzetek ki-

alakulásához vezető folyamatok megismerése; helyes és felelős ma-

gatartás veszélyhelyzetekben. 

A gazdaság vízigénye: kommunális és ipari vízellátás, öntözés, a 

vízenergia hasznosításának lehetőségei és korlátai. 

A vízi szállítás jellemzői; a víz mint idegenforgalmi tényező be-

mutatása hazai és nemzetközi példákon. 

A vízburok környezeti problémái 

A legnagyobb szennyező források megnevezése; a szennyeződés 

élettani, gazdasági stb. következményeinek bemutatása példák alap-

ján; 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 információ-

gyűjtés és feldolgozás alapján. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Világtenger, beltenger, peremtenger, fajhő, talajvíz, belvíz, rétegvíz, hé-

víz, vízrendszer, fertő, mocsár, láp, eutrofizáció, lefolyástalan terület, 

épülő tengerpart, pusztuló tengerpart, szakaszjelleg, gleccser, moréna, 

karsztjelenség, karsztforma.  

Topográfiai is-

meretek 

Az óceánok és tengerek, tavak, folyók tanult példái. 

Karib (Antilla)-tenger, Csád-tó, Niger, Tanganyika-tó, Szt. Lőrinc-folyó; 

Eufrátesz, Holt-tenger, Jenyiszej, Léna, Ebro, Elba, Fekete-tenger, Rajna, 

Genfi-tó, Gyilkos-tó, Odera, Olt, Szent Anna-tó, Vág, Visztula, Bodrog, 

Hernád, Mura, Szamos, Száva, szegedi Fehér-tó, Szelidi-tó. Golf-, Észak-

atlanti-, Labrador-, Humboldt-, Oja-shio-, Kuro-shio-áramlás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A földrajzi övezetesség 

Órakeret 

12 óra 

 

Előzetes tudás 

Az éghajlat és az időjárás fogalma, az éghajlati elemek felismeré-

se. Az egyes kontinensek tipikus éghajlatainak és Magyarország ég-

hajlatának jellemzői. Az éghajlati elemek, az éghajlatot alakító és 

módosító tényezők szerepe. Éghajlati diagram olvasása. Az éghajlati 

övezetesség okai. A földrajzi övezetek egyedi jellemzői, az övezetek-

hez kötődő tipikus tájak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az oksági gondolkodás fejlesztése a földrajzi övezetességet kiala-

kító tényezők közötti ok-okozati kapcsolatrendszerek megértetésével, 

az éghajlat más földrajzi tényezők alakításában meghatározó jelentő-

ségének, a természeti adottságok és a mezőgazdasági tevékenység 

közötti, az éghajlat és a táplálkozás, a napi életvitel közötti összefüg-
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gések felismertetésével. 

A rendszerszemlélet fejlesztése a földrajzi övezetesség elemeinek 

megismerése során. 

Annak megértése, hogy az egyes elemekben bekövetkező változá-

sok az egész bolygónkra kiterjedő övezetesség rendszerének meg-

bomlásához is vezethetnek és átalakíthatják, illetve létében veszélyez-

tethetik az egyes társadalmak életterét.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pon-

tok 

A szoláris és a valódi éghajlati övezetesség 

A szoláris éghajlati övezetesség kialakulása törvényszerűségei-

nek, a valódi éghajlati övezetességgel való kapcsolatának, az öve-

zetességet kialakító és módosító tényezők szerepének értelmezése, 

összefüggéseinek feltárása. 

Az övezetesség rendszerének megerősítése; az éghajlati és a 

földrajzi övezetesség közötti különbség indoklása. 

A talajtípusok övezetes elrendeződésének bemutatása, az egyes 

övezetekhez kapcsolódó meghatározó zonális talajtípusok jellem-

zése. 

A forró, a mérsékelt és a hideg földrajzi övezet 

Az övezetek kialakulása, elrendeződése, az ebben rejlő tör-

vényszerűségek és összefüggések feltárása; az övezetek tagolódá-

sának törvényszerűségei. Az éghajlati jellemzők változásában 

megfigyelhető törvényszerűségek feltárása, más elemekkel való 

összefüggéseinek bemutatása. 

A természetföldrajzi adottságok és az életmód, illetve gazdál-

kodás kapcsolatának bemutatása; az összefüggések, ok-okozati 

kapcsolatok feltárása. 

Övezeteket veszélyeztető környezeti problémák és következ-

ményeik bemutatása. 

A függőleges övezetesség 

A kialakulás összefüggéseinek, törvényszerűségeinek bizonyí-

tása. 

A függőleges övezetességben megnyilvánuló területi különbsé-

gek bemutatása példák alapján. 

Fizika: meteorológi-

ai jelenségek fizikai 

alapjai. 

Matematika: model-

lek és diagramok meg-

értése, adatleolvasás. 

Biológia-

egészségtan: életfeltéte-

lek, életközösségek, 

biomok, ökológiai kap-

csolatrendszerek, talaj, 

az élővilág rendszerezé-

se. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szövegegységek 

közötti tartalmi különb-

ségek felismerése. 

Etika: más kultúrák 

iránti érdeklődés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szoláris és valódi éghajlati övezetesség, földrajzi övezetesség, övezet, 

öv, terület, vidék; zonális talaj, természetes élővilág, függőleges övezetes-

ség, erdőhatár, hóhatár. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Társadalmi folyamatok a 21. század elején 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

A hazai településtípusok legfontosabb jellemzői, a különböző tele-

püléstípusokon élők jellemző tevékenységei. Települések és szerep-

köreik konkrét példái. Az egyes kontinensek, kontinensrészek, orszá-

gok népességének jellemzői, meghatározó jelentőségű települései.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az eltérő kultúrák értékeinek felismertetése, a kultúrák közötti 

párbeszéd fontosságának, a vallás kultúraformáló szerepének megér-

tetése. 

Érdeklődés és nyitottság kialakítása más vallások, kultúrák értéke-

inek megismerése iránt. 

Az idegen nyelvtudás fontosságának belátása. 

Bolygónk különböző térségeiben lejátszódó urbanizálódás eltérő 

vonásainak felismerése, a társadalmi-gazdasági fejlődéssel való ösz-

szefüggésének belátása. A témához kapcsolódó médiahírek kritikus 

értelmezése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Demográfiai folyamatok a 21. század elején 

A népességszám-változás időbeli és területi különbségei-

nek, okainak feltárása, következményeinek megfogalmazása; 

a fiatal és az öregedő társadalmak jellemzőinek összevetése, 

következtés társadalmi folyamatokra, problémákra. 

A népesség térbeli eloszlását befolyásoló tényezők meg-

ismerése, példák megnevezése ritkán és sűrűn lakott terüle-

tekre. 

A népesség gazdasági aktivitás szerinti jellemzői (keresők, 

eltartottak). 

A demográfiai folyamatokhoz kapcsolódó egyszerű számí-

tási feladatok megoldása, következtetések levonása az ered-

mények alapján. 

Napjaink migrációs folyamatainak megismerése, konkrét 

példáinak bemutatása (pl. hírek, nyomtatott és digitális in-

formációforrások alapján), az okok feltárása. 

A népesség összetétele 

Az emberfajták (nagyrasszok) területi elhelyezkedésének 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: de-

mográfiai folyamatok; vallás, 

nemzetiség, a városok kiala-

kulása, urbanizáció jellem-

zői. 

Biológia-egészségtan: 

emberfajták. 

Matematika: logikus gon-

dolkodás, matematikai esz-

közhasználat. 

Idegen nyelvek: a nyelv-

tanulás fontossága (motivá-

ció). 

Informatika: digitális in-

formációforrások használata, 

informatikai eszközök hasz-

nálata. 

Etika: a vallás szerepe, 
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bemutatása. 

Állam, nemzet, nemzetállam, több nemzetiségű állam, 

nemzeti kisebbség fogalmának értelmezése konkrét példák 

alapján. 

A nyelvi sokszínűség jellemzése, a világnyelvek szerepé-

nek megértése. 

A világvallások elterjedésének, a vallás kulturális és a tár-

sadalmi-gazdasági folyamatokban betöltött szerepének meg-

ismerése példák alapján. 

Településtípusok – urbanizáció 

A települések csoportosítása különböző szempontok alap-

ján példákkal. 

A falu és a város fejlődésének, szerepének, jellemzőinek 

összehasonlítása, példák különböző szerepkört betöltő telepü-

lésekre a 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 összeha-

sonlítása a fejlett és a fejlődő világban; az agglomerációk ki-

alakulásának bemutatása konkrét példákkal; a nagyvárosi élet 

ellentmondásainak feltárása a témához kapcsolódó szemelvé-

nyek, adatok felhasználásával.  

más kultúrák értékeinek el-

ismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nagyrassz, természetes szaporodás és fogyás, a népesedési folyamat 

szakaszai, népességrobbanás, korfa, fiatalodó társadalom, öregedő társa-

dalom, születéskor várható élettartam, népsűrűség, világnyelv, világval-

lás, aktív és inaktív népesség, munkanélküliség, vendégmunkás; tanya, 

farm, falu, város, városszerkezet, agglomeráció. 

Topográfiai is-

meretek 

Nyugat-európai, észak-amerikai és kelet-ázsiai népességtömörülés, a 

világvallások központjai. 

10.ÉVFOLYAM 
Éves óraszám: 72 óra 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A világgazdaság jellemző folyamatai 
Órakeret 

15 óra 
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Előzetes tudás 

Alapvető gazdasági fogalmak: gazdaság, ipar, mezőgazdaság, 

szolgáltatás bevétel, kiadás adósság. A család mint a legkisebb gazda-

sági közösség működése. A világ meghatározó jelentőségű országai-

nak alapvető gazdasági jellemzői. Magyarország gazdaságának fő 

vonásai 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A globalizáció fogalmának megértetése, a jellemzők, a mozgató-

rugók, a folyamat ellentmondásainak felismertetése. 

A pénzvilág alapvető folyamatainak megértetése, intézményrend-

szerének megismertetése, az ismeretek mindennapi pénzügyi helyze-

tekben való alkalmazási képességének kialakítása. A hitelfelvétel 

esetleges veszélyeinek beláttatása. 

Érdeklődés felkeltése a napi pénzügyi-gazdasági folyamatok meg-

ismerése iránt. A témához kapcsolódó, médiában megjelenő hírek kri-

tikus értelmezése. Pénzügyi döntések mérlegelési képességének, a 

vállalkozó szellemű, kreatív állampolgárrá válás igényének kialakítá-

sa.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Nemzetgazdaságok és a világgazdaság 

A nemzetgazdaságok átalakuló szerepének megértése, az állam pi-

acgazdaságban betöltött szerepének megismerése. 

A gazdasági fejlettség összehasonlítására alkalmas mutatók értel-

mezése, a területi különbségeinek példái: a centrum és periféria térsé-

gek jellemzői, kapcsolatrendszerük sajátos vonásai. Különböző típusú 

statisztikai forrásokból gyűjtött fejlettséget tükröző adatsorok értel-

mezése. 

A gazdaság szerveződését befolyásoló természeti és társadalmi te-

lepítő tényezők megismerése, szerepük átalakulásának példái. 

A gazdasági szerkezet, az egyes ágazatok változó szerepének meg-

értése, a gazdasági szerkezet és társadalmi-gazdasági fejlettség össze-

függéseinek bemutatása országpéldákon. A gazdasági és a foglalkozá-

si szerkezet kapcsolatának felismerése, a foglalkozási átrétegződés 

bemutatása példák alapján. 

Integrációs folyamatok 

Az együttműködések kialakulásában szerepet játszó tényezők érté-

kelése; az integrációk fejlődési szintjeinek összehasonlítása, az 

együttműködés előnyeinek feltárása. 

A legfontosabb nemzetközi integrációk jellemzése. 

Történelem, tár-

sadalmi és állam-

polgári ismeretek: az 

eltérő gazdasági fej-

lettség történelmi 

alapjai, Európa a 20. 

század második fe-

lében, gazdaságtör-

ténet. 

Matematika: sta-

tisztikai adatok ér-

telmezése, kamat-

számítás. 

Etika: a pénz sze-

repe a mindennapi 

életben. 

Informatika: digi-

tális információfor-

rások használata, in-

formatikai eszközök 

használata. 
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A globalizáció 

A globalizáció értelmezése, feltételei, jellemzése; a transznacioná-

lis vállalatok (TNC) működésének, a termelésszervezés sajátosságai-

nak bemutatása vállalatpéldákon; a globalizáció és a TNC-k kapcsola-

tának felismerése. 

A globalizáció következményeinek, mindennapi életünkre gyako-

rolt hatásának bemutatása. 

A monetáris világ 

A működőtőke és a pénztőke áramlásának jellemzői; a mindenna-

pok pénzügyi folyamatai, a pénzügyi szolgáltatások megismerése (fo-

lyószámla, hitel, befektetés, értékpapírok, valuta), a tőzsde működé-

sének 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 feltá-

rása. 

A nemzetközi pénzügyi szervezetek szerepének és feladatainak 

megismerése. 

A gazdasági, pénzügyi folyamatokhoz kapcsolódó hírek, adatok 

gyűjtése, értelmezése, vélemények ütköztetése; egyszerű valutaátvál-

tási feladatok megoldása. 

Technika, életvi-

tel és gyakorlat: a 

családi gazdálkodás, 

a jövedelem, hitel-

felvétel.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gazdasági szerkezet, GDP, GNI, piacgazdaság, költségvetés, integráció, 

területi fejlettségi különbség, K+F, globalizáció, pénztőke, működőtőke, 

adósságválság, Nemzetközi Valutaalap (IMF), Világbank, WTO, OECD. 

Topográfiai 

ismeretek 

A világ meghatározó jelentőségű tőzsdéinek helyszínei. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Magyarország – helyünk a Kárpát-medencében és 

Európában 

Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 

Magyarország és a Kárpát-medence természetföldrajzi jellemzői. 

Magyarország társadalmi-gazdasági jellemzői, területi sajátosságai-

nak vonásai, értékei és problémái. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A magyarsághoz, a hazához, a szűkebb és tágabb környezetükhöz 

való kötődés megerősítése hazánk természeti, társadalmi, kulturális és 

tudományos értékeinek megismertetésével. 
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A kedvezőtlen népesedési folyamatok társadalmi, gazdasági kö-

vetkezményeinek beláttatása. 

A kreatív, vállalkozó szemléletű gondolkodás megalapozása az 

egyén, a helyi és a regionális közösségek gazdaságfejlődésében betöl-

tött szerepének, lehetőségeinek felismertetésével. 

Az érdeklődés felkeltése a szűkebb és tágabb környezetüket érintő 

társadalmi-gazdasági folyamatok, illetve fejlesztések, döntések meg-

ismerése iránt. 

A földrajzi ismeretek alkalmazási képességének kialakítása a hazai 

földrajzi térben; a hazánkkal, a Kárpát-medencével kapcsolatos társa-

dalmi-gazdasági tartalmú információk, hírek értelmezése, a kritikai 

gondolkodás fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pon-

tok 

A magyarországi társadalmi-gazdasági fejlődés jellemzői 

A természeti és társadalmi erőforrások jellemzése. 

A gazdasági rendszerváltás következményeinek bemutatása. 

Napjaink jellemző társadalmi és gazdasági folyamatainak meg-

ismerése, a társadalmi– gazdasági fejlődésre gyakorolt hatásuk be-

mutatása példák alapján. 

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 különbsé-

geinek bemutatása, az összefüggések feltárása, a lehetséges fejlődési 

utak, húzóágazatok prognosztizálása. 

A védelem alatt álló természeti, kulturális értékek, nemzeti par-

kok, világörökségi helyszínek értékeinek rendszerezése, idegenfor-

galmi szerepük feltárása. 

Az idegenforgalom társadalmi adottságainak (infrastruktúra, 

szolgáltatások) értékelése, a legfontosabb idegenforgalmi célpontok 

bemutatása. 

Az országhatáron átívelő kapcsolatok 

A regionális szerveződések földrajzi alapjainak feltárása; 

eurorégiók a Kárpát– medencében, működésük értelmezése. 

Hazánk Európai Unióban betöltött szerepének megismerése, 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: Magyaror-

szág történelme. 

Vizuális kultúra: az 

épített környezet érté-

kei. 

Biológia-

egészségtan: védett 

növények és állatok. 

Magyar nyelv és 

irodalom: hazai tájak-

ról készült leírások. 

Informatika: digitá-

lis információforrások 

használata, informati-

kai eszközök haszná-

lata. 

Etika: kulturális ér-

ték, a hazánkban élő 

nemzetiségek kulturá-

lis értékeinek tisztele-

te. 
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nemzetközi gazdasági kapcsolataink bemutatása. 

Kulcsfogal-

mak/ fogalmak 

Természeti és társadalmi erőforrások, gazdasági rendszerváltozás, el-

adósodás, működőtőke-befektetés, területi fejlettségkülönbség, tranzitfor-

galom, gazdasági szerkezetváltás, húzóágazat, idegenforgalom, személy-

gépkocsi-gyártás, vegyipar, ipari park, hungarikum, nyitott gazdaság, 

eurorégió. 

Topográfiai 

ismeretek 

Magyarország megyéi, megyeszékhelyei és megyei jogú városai. Tele-

püléspéldák az alábbi szempontokból: határátkelőhely, vallási és kulturá-

lis központ, a kitermelés és az energiagazdaság központjai, élelmiszer-, 

gép- és vegyipari központ, válságterület települése, idegenforgalmi köz-

pont, védett természeti és kulturális érték helyszíne, világörökség hely-

szín. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális különb-

ségei Európában 

Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 

Az Európai Unióról tagállamai, a közösség működésének alapvető 

elemei, az egyes kontinensrészek természeti és társadalmi-gazdasági 

jellemzői. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az Európai identitástudat továbbfejlesztése az Európai Unió, illet-

ve a kontinens országai természeti és társadalmi-kulturális sokszínű-

ségének felismertetésével, az Unió tagországai által közösen megfo-

galmazott értékek iránti tisztelet, a felelős közösségi magatartás iránti 

igény kialakításával. 

Nyitottság kialakítása az országok természeti és kulturális értékei-

nek megismerése iránt. 

Az Európai Unióval, illetve a kontinens országaival kapcsolatos 

hírek, információk értelmezése, érdeklődés kialakítása a közösséget, a 

kontinens országait érintő témák, események megismerése iránt. Az 

Európai Unión belüli különbségek okainak felismertetése, az ezek ki-

egyenlítődésére irányuló programok, alapok jelentőségének megérté-

se.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pon-

tok 

Az Európai Unió 

Az együttműködés kialakulását és elmélyítését segítő tényezők, 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 
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az ágazati és regionális együttműködés területei és konkrét példái-

nak megnevezése. Az Európai Unió mint gazdasági erőtér elhelye-

zése a világgazdaságban. 

A területi fejlettség különbség jellemzői, az eltérő gazdasági fej-

lettség 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 kieme-

lése. 

A gazdasági felzárkózást lehetőségeinek és nehézségeinek bemu-

tatása Olaszország, Spanyolország és Görögország példáján. 

Kelet-Közép-Európa és Délkelet-Európa rendszerváltó országai: 

a piacgazdaságra történő áttérés társadalmi és gazdasági következ-

ményeinek 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 be-

mutatása pl. prezentáció készítésével különböző forrásokból gyűjtött 

információk alapján. 

ismeretek: Európa a 

20. század második 

felében, az Európai 

Unió kialakulása, 

Szovjetunió, szocia-

lizmus. 

Magyar nyelv és 

irodalom: útleírások, 

tájleírások. 

Informatika: digitá-

lis információforrások 

használata, informati-

kai eszközök haszná-

lata. 

Etika: más kultúrák 

értékeinek tisztelete. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Gazdasági unió, eurózóna, Schengeni egyezmény, uniós támogatás, 

területi fejlettségkülönbség, regionális politika, magterület, periféria 

terület, felzárkózás.  

Topográfiai is-

meretek 

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, Duis-
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burg, Frankfurt, Galaţi, Gdańsk, Genf, Graz, Halle, Hamburg, Hanno-

ver, Karlovy Vary, Katowice, Köln, Krakkó, Linz, Lipcse, Lódz, 

München, Ostrava, Ploieşti, Plzeň, Rostock, Salzburg, Stuttgart, 

Szczecin, Trieszt, Zürich. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok 

társadalmi-gazdasági jellemzői 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 

Az egyes kontinensek természetföldrajzi jellemzői, kontinensek, 

illetve azok meghatározó jelentőségű országcsoportjainak társadalmi-

gazdasági és környezeti sajátosságai.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A fejlett országok felelősségének felismertetése a perifériatérségek 

problémáinak mérséklésében, a nemzetközi összefogás szükségessé-

gének beláttatása. 

A földi gazdasági erőtér folyamatos átrendeződésének felismerte-

tése, okainak megértetése. 

Világunk természeti és társadalmi-kulturális sokszínűségének fel-

ismertetése, ez ezekben rejlő értékek megőrzése iránti felelősség ki-

alakítása. 

Nyitottság kialakítása más országok természeti és kulturális érté-

keinek megismerése iránt. 

A Föld közeli és távoli országaival kapcsolatos hírek, információk 

értelmezése, érdeklődés felkeltése a közösséget, az egész emberiséget 

érintő témák, események megismerése iránt. Az általános emberi jo-

gok (pl. az egészséges környezethez, a tanuláshoz való jog) érvénye-

sülése iránti elkötelezettség, az emberi értékek iránti tisztelet kialakí-

tása. 

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 pon-

tok 

Ázsia regionális földrajza 

Délnyugat– Ázsia világgazdasági jelentőségének bemutatása; a 

szénhidrogénkincs szerepének igazolása a térség fejlődésében. A 

kultúrák találkozásának bemutatása Törökország példáján; Izrael 

fejlődésének társadalmi– gazdasági tényezői. 

Japán meghatározó szerepe Kelet– és Délkelet– Ázsia gazdasági 

fejlődésében. A feltörekvő új gazdasági hatalmak (Kína és India) 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: ókori öntö-

zéses kultúrák (Egyip-

tom, Mezopotámia, In-

dia, Kína), világvallá-

sok gyarmatosítás, 
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fejlődésének sajátos vonásai. 

Délkelet– Ázsia gyorsan iparosodott országainak fejlődési sajá-

tosságai, az eltérő fejlődési utak magyarázata. 

Ázsia elmaradott, szegény térségeinek bemutatása, a társadalmi-

gazdaság problémák értelmezése és magyarázata. 

Amerika regionális földrajza 

Az Amerikai Egyesült Államok szerepének bemutatása a világ 

gazdasági és pénzügyi folyamatainak alakulásában. A gazdasági 

fejlődés sajátosságai, területi jellemzése, az összefüggések bizonyí-

tása; az országon belüli gazdasági-területi átrendeződés sajátos vo-

násainak és okainak bemutatása. 

A NAFTA USA-n kívüli tagországai (Kanada és Mexikó), sze-

repük az együttműködésben példák alapján. 

Latin– Amerika gazdasági fejlődését befolyásoló tényezők, tár-

sadalmi– történelmi adottságok bemutatása; a fejlettség területi kü-

lönbségei, a gazdasági fejlődés gócpontjainak jellemzői. A fejlődés 

ellentmondásainak feltárása az adóparadicsomok példáján; az or-

szágok világgazdasági szerepének bemutatása példák alapján. Bra-

zília feltörekvő gazdaságának jellemzése, a fejlődést elősegítő és 

megnehezítő tényezők kiemelése. 

Afrika regionális földrajza 

A gazdasági fejlődést befolyásoló természeti és társadalmi té-

nyezők értékelése; a fejlettség területi különbségeinek bemutatása, 

az okok feltárása, a gazdasági fejlődést nehezítő tényezők elemzé-

se. 

Észak– Afrika és trópusi Afrika földrajzi adottságainak össze-

hasonlítása, a társadalmi-gazdasági felzárkózás lehetőségeinek 

példái. A Dél– afrikai Köztársaság fejlődésében szerepet játszó té-

nyezők bemutatása. 

Egy választott térség vagy ország megadott szempontok szerinti 

bemutatása pl. prezentáció készítésével különböző forrásokból 

gyűjtött információk alapján. 

nagy földrajzi felfede-

zések, az Amerikai 

Egyesült Államok 

megalakulása. 

Magyar nyelv és 

irodalom: útleírások, 

tájleírások. 

Művészetek: távoli 

tájak népeinek kulturá-

lis értékei. 

Informatika: digitá-

lis információforrások 

használata, informati-

kai eszközök használa-

ta. 

Etika: más kultúrák 

értékeinek tisztelete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Világgazdasági centrum-periféria, gyarmatosítás, posztindusztriális 

társadalom, technopolisz, hightech ágazat, K+F, duális gazdaság, demo-

gráfiai válság, feltörekvő ország, üdülősziget, adóparadicsom, ültetvény, 

farm, eladósodás, adósságválság, éhségövezet, OPEC. 

Topográfiai 

ismeretek 

Fülöp-szigetek, Indonézia, Irak, Irán, Malajzia, Tajvan; Algéria, Csád, 

Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Guinea, Kenya, Libéria, Líbia, Ma-
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rokkó, Nigéria, Tunézia; Amerikai Egyesült Államok, Argentína, Bolívia, 

Chile, Brazília, Kanada, Kuba, Mexikó, Nicaragua, Panama, Venezuela. 

Adóparadicsomok és üdülő szigetek példái. 

Abuja, Alexandria, Fokváros, Johannesburg, Kairó, Pretoria; Atlanta, 

Brazíliaváros, Buenos Aires, Caracas, Chicago, Dallas, Havanna, Hous-

ton, Los Angeles, Mexikóváros, Montréal, New Orleans, New York, Ot-

tawa, Rio de Janeiro, San Francisco, São Paulo, Seattle, Washington.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Globális kihívások – a fenntarthatóság kérdőjelei 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

Az egyes kontinensek, országok feldolgozása során megismert 

konkrét környezeti problémák. Magyarország környezeti állapota, 

védendő természeti és társadalmi– kulturális értékei. A Világörökség 

részeként megnevezett értékek megismertetése; a geoszférák környe-

zeti problémáinak feltárása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak megértése, hogy a természeti és a társadalmi– gazdasági fo-

lyamatok közötti egyensúly megőrzése, a környezettudatos termelés 

és fogyasztás elvének érvényesülése Földünk jövője szempontjából 

alapvető fontosságú. A lokális folyamat – globális következmény elv 

értelemében az egyén és a helyi közösségek felelősségének belátása. 

A környezeti témák iránti folyamatos tájékozódás igényének, a 

környezetbarát termékek, eljárások megismerése iránti igény kialakí-

tása, a témához kapcsolódó médiában elhangzó információk kritikus 

értelmezése. 

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 sok-

színűségében rejlő szépség felismertetése, a megőrzését segítő maga-

tartásforma kialakítása. A témában megszerzett ismeretek tudatos al-

kalmazása a mindennapi életben, és majd később a munka világában 

is.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pon-

tok 

A globálissá váló környezetszennyezés és következményei 

A szférákat ért környezetkárosító hatások rendszerezése, az ösz-

szefüggések feltárása, a lokális szennyeződés globális következmé-

nyeinek igazolása példákkal; a környezetkárosodás életkörülmé-

Kémia: a szennye-

ződésekhez kapcsoló-

dó kémiai folyamatok, 

szennyezőanyagok, 

gyártási folyamatok, 
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nyekre, életminőségre gyakorolt hatásának bemutatása. 

Demográfiai és urbanizációs válság 

A népességrobbanás kialakulása, következményei, a folyamat 

összefüggéseinek, területi jellemzőinek feltárása. Eltérő népesedési 

folyamatok: csökkenő lélekszámú és intenzíven növekvő társadal-

mak jellemzőinek bemutatása példákon. 

A nagyvárosok terjeszkedése: az urbanizációs folyamat területi 

jellemzőinek, ellentmondásainak, társadalmi-gazdasági következ-

ményeinek feltárása példákkal. 

Élelmezési válság 

Az élelmiszertermelés és -fogyasztás területi ellentmondásainak 

felismerése. A fokozódó mezőgazdasági termelés környezeti hatása-

inak igazolása példákkal. 

A bioszféra és a talaj sérülékenységének felismerése. A genetika-

ilag módosított termékek előállításának, elterjedésének lehetséges 

hatásai. 

A biogazdálkodás jellemzése. 

A mind nagyobb mértékű fogyasztás és a gazdasági növekedés 

következményei 

A nyersanyag- és energiaválság kialakulásának folyamata. Az 

energia- és nyersanyag-hatékony gazdálkodás lényegének megisme-

rése, az alternatív energiaforrások hasznosítási problémáinak feltá-

rása. 

A környezeti szempontok érvényesíthetőségének bemutatása a 

termelésben és a fogyasztásban, a fogyasztói társadalom és a tudatos 

fogyasztói magatartás jellemzőinek összegyűjtése, összevetése. 

A hulladékkezelés és a hulladékgazdálkodás fontosságának iga-

zolása, a különböző megoldási lehetőség összevetése. 

A környezet- és a természetvédelem feladatai. 

Az egyén társadalmi szerepvállalásának lehetőségei, a tevékeny 

közreműködés példáinak bemutatása. A helyi szerveződések, illetve 

a regionális és nemzetközi összefogás példái a környezet védelme és 

a fenntarthatóság eléréséért. 

A természeti- táji értékek és az emberiség kultúrkincsének vé-

delmében tett lépések fontosságának, jelentőségének feltárása. 

A legfontosabb nemzetközi szervezetek tevékenységének bemu-

tatása, a főbb egyezmények, irányelvek célkitűzéseinek megismeré-

se. A megvalósítás eredményeinek és nehézségeinek feltárása. 

műanyagok, égés. 

Biológia-

egészségtan: környe-

zeti ártalmak, egész-

séges táplálkozás, hi-

ánybetegségek, elhí-

zás, GMO, rendszer-

tan, védett növények 

és állatok. 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: demográ-

fia, urbanizáció. 

Fizika: energia. 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: család-

tervezés, tudatos fo-

gyasztói magatartás. 

Informatika: digitá-

lis információforrások 

használata, informati-

kai eszközök haszná-

lata. 

Etika: a jövő gene-

rációért érzett felelős-

ség. 
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A témakörhöz kapcsolódó aktualitások bemutatása források fel-

dolgozásával. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Elsivatagosodás, elszikesedés, talajpusztulás, ózonritkulás, globá-

lis klímaváltozás, savas csapadék, radioaktív szennyeződés, 

biodiverzitás csökkenése, ivóvízellátás, vízhiány, vízszennyezés, né-

pességrobbanás, élelmezési válság, urbanizációs problémák, fogyó 

és megújuló energiaforrások, energiahatékonyság, veszélyes hulla-

dék, szelektív hulladékgyűjtés, hulladék újrahasznosítása, fenntartha-

tóság. 

ENSZ, FAO, UNESCO, WHO, WWF, Greenpeace, kiotói 

egyezmény. 

 

Topográfiai isme-

retek 

Környezeti világegyezmények aláírásának helyszínei. Regionális 

és globális hatású társadalmi-gazdasági és környezeti katasztrófák ki-

pattanásának helyszínei. 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanulók legyenek képesek a különböző szempontból elsajátított 

földrajzi (általános és leíró természet-, illetve társadalom-, valamint 

gazdaságföldrajzi) ismereteik szintetizálására. Rendelkezzenek valós 

képzetekkel a környezeti elemek méreteiről, a számszerűen kifejezhe-

tő adatok és az időbeli változások nagyságrendjéről. 

Legyenek képesek a térkép információforrásként történő használa-

tára, a leolvasott adatok értelmezésére. Ismerjék fel a Világegyetem és 

a Naprendszer felépítésében, a bolygók mozgásában megnyilvánuló 

törvényszerűségeket. 

Tudjanak tájékozódni a földtörténeti időben, ismerjék a kontinen-

seket felépítő nagyszerkezeti egységek kialakulásának időbeli rendjét, 

földrajzi elhelyezkedését. 

Legyenek képesek megadott szempontok alapján bemutatni az 

egyes geoszférák sajátosságait, jellemző folyamatait és azok össze-

függéseit. Lássák be, hogy az egyes geoszférákat ért környezeti károk 

hatása más szférákra is kiterjedhet. 

Legyenek képesek a földrajzi övezetesség kialakulásában megnyil-

vánuló összefüggések és törvényszerűségek értelmezésére. 

Legyenek képesek alapvető összefüggések és törvényszerűségek 

felismerésére és megfogalmazására az egész Földre jellemző társa-

dalmi-gazdasági folyamatokkal kapcsolatosan. 

Tudják elhelyezni az egyes országokat, országcsoportokat és integ-

rációkat a világ társadalmi-gazdasági folyamataiban, tudják értelmez-
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ni a világgazdaságban betöltött szerepüket. 

Legyenek képesek összevetni és értékelni az egyes térségek, illetve 

országok eltérő társadalmi-gazdasági adottságait és az adottságok je-

lentőségének időbeli változásait. 

Ismerjék a globalizáció gazdasági és társadalmi hatását, értelmez-

zék ellentmondásait. 

Ismerjék a monetáris világ jellemző folyamatait, azok társadalmi-

gazdasági hatásait. 

Ismerjék hazánk társadalmi-gazdasági fejlődésének jellemzőit, a 

gazdasági fejlettség területi különbségeit és ennek okait. 

Példákkal támasszák alá Európai Unió egészére kiterjedő, illetve a 

környezető országokkal kialakult regionális együttműködések szere-

pét 

Tudják elhelyezni hazánkat a világgazdaság folyamataiban. 

Tudják példákkal bizonyítani a társadalmi-gazdasági folyamatok 

környezetkárosító hatását, a lokális problémák globális következmé-

nyek elvének érvényesülését. Ismerjék az egész Földünket érintő glo-

bális társadalmi és gazdasági problémákat. 

Tudjanak érvelni a fenntarthatóságot szem előtt tartó gazdaság, il-

letve gazdálkodás fontossága mellett. 

Ismerjék az egyén szerepét és lehetőségeit a környezeti problémák 

mérséklésben, nevezzék meg konkrét példáit. 

Legyenek képesek természet-, illetve társadalom- és gazdaságföld-

rajzi megfigyelések elvégzésére, a tapasztalatok rögzítésére és ösz-

szegzésére. 

Legyenek képesek különböző nyomtatott és elektronikus informá-

cióhordozókból földrajzi tartalmú információk gyűjtésére és feldolgo-

zására, az információk összegzésére, a lényeges elemek kiemelésére. 

Ennek során alkalmazzák digitális ismereteiket. 

Legyenek képesek véleményüket a földrajzi gondolkodásnak meg-

felelően megfogalmazni, logikusan érvelni. 

Tudják alkalmazni ismereteiket földrajzi tartalmú problémák meg-

oldása során a mindennapi életben. 

Tudják földrajzi ismereteiket felhasználni különböző döntéshelyze-

tekben. 

Legyenek képesek a társakkal való együttműködésre a földrajzi-

környezeti tartalmú feladatok megoldásakor. 

Alakuljon ki bennük az igény arra, hogy későbbi életük folyamán 
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önállóan gyarapítsák tovább földrajzi ismereteiket. 

Legyenek képesek topográfiai tudásuk alkalmazására más tantár-

gyak tanulása során, illetve a mindennapi életben. 

Ismereteik alapján biztonsággal tájékozódjanak a földrajzi térben, 

illetve az azt megjelenítő különböző térképeken. Ismerjék a tananyag-

ban meghatározott topográfiai fogalmakhoz kapcsolódó tartalmakat. 
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ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ SZAKKÖR  
A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társa-

dalmi-gazdasági, valamint környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való tájékozó-

dást, eligazodást segítő alapvető eszközökkel és módszerekkel. Vizsgálódásának középpontjában 

a földrajztudomány, valamint a társföldtudományok (geológia, meteorológia, geofizika, 

planetológia) által feltárt természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok, jelenségek, 

azok kölcsönhatásai, illetve napjaink gazdasági, környezeti eseményei állnak, lokális, regionális 

és globális szinten egyaránt, különös tekintettel a fenntarthatóságra. 

A szakkör célja, hogy a középszinten érettségi vizsgát tenni szándékozó diákokat felkészítse a 

sikeres érettségi vizsgára. 

A tanórákon a kulcskompetenciák fejlesztésén túl rendszerező-elemző, problémamegoldó fel-

adatok megoldása is törénik. 

9.  ÉVFOLYAM  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A Föld kozmikus környezete 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

A csillagászati ismeretek fejlődése. 

A geo- és a heliocentrikus világkép, a bolygómozgás törvénysze-

rűségei. 

A csillagképek látszólagosságának megértése, néhány ismertebb 

csillagkép mitológiai eredettörténetének ismerete. 

A Világegyetem. 

A Naprendszer tagjai, felépítésének törvényszerűségei, az égites-

tek osztályozása. 

A Nap mint csillag szerkezete, jellemző folyamatainak bemutatá-

sa. A naptevékenység földi hatásai példák alapján. 

A Föld-típusú (kőzet-) és a Jupiter-típusú (gáz-) bolygók 

A Naprendszer tagjai, felépítésének törvényszerűségei, az égites-

tek osztályozása. 

A Nap mint csillag szerkezete, jellemző folyamatainak bemutatá-

sa. A naptevékenység földi hatásai példák alapján. 

A Föld-típusú (kőzet-) és a Jupiter-típusú (gáz-) bolygók 

A Naprendszer tagjai, felépítésének törvényszerűségei, az égites-

tek osztályozása. 

A Nap mint csillag szerkezete, jellemző folyamatainak bemutatá-

sa. A naptevékenység földi hatásai példák alapján. 

A Föld-típusú (kőzet-) és a Jupiter-típusú (gáz-) bolygók 
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Az űrkutatás szerepe a Naprendszer megismerésében 

A Hold 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A modellhasználat fejlesztése a Naprendszer keletkezéséről és felépí-

téséről alkotott elképzelések tudománytörténeti jelentőségének meg-

értésén keresztül. 

A csillagászati térben való tájékozódási képesség fejlesztése, helyes 

elképzelés kialakítása a csillagászati adatok (távolságok) nagyság-

rendjéről. 

Az elvont gondolkodás fejlesztése az egyedi és közös jellemzők fel-

ismertetésével a Föld és kőbolygó szomszédainak példáján. A rend-

szerfogalom fejlesztése a Naprendszer felépítésében megfigyelhető 

törvényszerűségek felismerésével. 

A Föld mozgásaiból adódó jelenségek törvényszerűségeinek felismer-

tetése, bolygónk életére gyakorolt hatásának megértetése. 

A tudományos és az áltudományos elméletek közötti különbség meg-

világítása az asztrológia (csillagjóslás) példáján. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Világegyetem, Tejútrendszer, Naprendszer, csillagászati egység, kő-

zetbolygó (Föld-típusú bolygó), gázbolygó (Jupiter-típusú bolygó), ten-

gely körüli forgás, keringés, földrajzi koordinátarendszer, helyi és zóna-

idő, holdfázis, nap- és holdfogyatkozás, űrállomás. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A földi tér ábrázolása 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

A térkép 

Tájékozódás a térképen és a térképpel 

Távérzékelés és térinformatika  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A logikai térképolvasás képességének kialakítása; gyakorlottság 

kialakítása különböző típusú térképek információforrásként való 

használatában (közölt információk felismerése, értelmezése, felhasz-

nálása). 

A modern technikai rendszerek szerepének bemutatása a Föld 

megismerésében és gyakorlati célok megvalósításában.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vetület, vetülettípus, jelrendszer, topográfiai és tematikus térkép, kis-, 

közepes- és nagy méretarányú térkép, abszolút és relatív magasság, szint-

vonal, helymeghatározás, távérzékelés. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A Föld mint kőzetbolygó szerkezete és folyamatai 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

A kőzetbolygó gömbhéjainak szerkezete és ásványtani összetétele. 

Ásványkincsek 

A talaj 

Földtörténet 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kőzetbolygó mint összetett, törvényszerűségek alapján változó 

rendszer bemutatása. Az oksági gondolkodás erősítése anyagok kü-

lönböző körülmények közötti eltérő fizikai viselkedésének bemutatá-

sával. 

Helyes időképzet kialakítása időnagyságrendek összevetése, az 

események sorrendiségének felismerése révén. 

A környezet iránti felelősségérzet növelése az ásványkincs-

készletek véges hasznosíthatóságának példáján. Olyan képesség és 

szemlélet kialakítása, amely a pozitív hatások, a lehetséges környezeti 

kockázatok és az egymással ütköző érdekek felismerésére révén hoz-

zájárul, a tanultakat felhasználni képes, megalapozott érvelés iránti 

igény kialakulásához.  

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Geoszféra, földköpeny, asztenoszféra, geotermikus gradiens, kő-

zetlemez-mozgás, hegységképződés, földrengés, vulkanizmus, szer-

kezeti mozgás; kőzetalkotó ásvány, magmás, üledékes és átalakult 

kőzet, ércásvány, ércképződés, agyagásvány, geokémiai körforgás; 

nagyszerkezeti elem, domborzati forma, rekultiváció; kormeghatáro-

zás, földtörténeti eon, idő, időszak, kor. 

Topográfiai ismere-

tek 

Gondwana, Pangea, Tethys. Ősföldek (pajzsok) tanult példái. A 

Kaledóniai-, a Variszkuszi-, a Pacifikus-, az Eurázsiai-

hegységrendszer tanult tagjai. 

Fuji, Vezúv, Etna, Hawaii-szigetek, Teleki-vulkán, Mt. Pelée, 

Mount St. Helens.  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A légkör földrajza 
Órakeret 6 

óra 

Előzetes tudás 

A légkör anyagai és szerkezete 

A levegő felmelegedése 

A felhő- és csapadékképződés 

A levegő mozgása 

Időjárás, időjárási frontok 

A szél és a csapadék felszínformáló tevékenysége 

A légszennyezés következményei 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az oksági gondolkodás fejlesztése a légköri folyamatokat alakító 

tényezők közötti kölcsönhatások alapján. A légkör mint rendszer fo-

lyamatainak a Föld egészére gyakorolt hatásának bemutatása. Igény 

és képesség kialakítása a tevékeny, felelős környezeti magatartásra az 

emberi tevékenység légköri folyamatokra gyakorolt hatásainak be-

mutatásával, a személyes felelősség és cselekvés szükségességének 
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felismertetésével. A lokális és a globális kapcsolatának beláttatása a 

helyi károsító folyamatok globális veszélyforrásokká válásának pél-

dáján. Az időjárás okozta veszélyhelyzetek felismertetése, a helyes és 

mások iránt is felelős cselekvés képességének kialakítása. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Állandó, változó és erősen változó gáz; troposzféra, sztratoszféra; 

üvegházhatás, a hőmérséklet napi és éves járása, izoterma, izobár, 

hőmérsékleti egyenlítő, főnszél, harmatpont, relatív páratartalom, 

felhőtípusok, talaj menti csapadék, hulló csapadék; időjárás- előrejel-

zés, kibocsátás, szállítás, leülepedés, ózonréteg ritkulása (elvékonyo-

dása), globális felmelegedés, savas csapadék, a szél pusztító és építő 

munkája, erózió. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A vízburok földrajza 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

A vízburok tulajdonságai és mozgásai 

A felszín alatti vizek 

A felszíni vizek 

A víz és a jég felszínformáló munkája 

A karsztosodás 

A vízburok mint gazdasági erőforrás 

A vízburok környezeti problémái 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vízburokban lezajló folyamatok társadalmi-gazdasági követ-

kezményeinek 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, lehetősé-

geinek felismertetése, a felelős környezeti magatartás iránti igény ki-

alakítása. 

A környezeti szemlélet fejlesztése a lokális károsító folyamatok 

kölcsönhatások révén megvalósuló globális veszélyforrásokká válá-

sának, 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 képessé-

gének kialakítása. 

Kulcsfogalmak/ fo- Világtenger, beltenger, peremtenger, fajhő, talajvíz, belvíz, réteg-
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galmak víz, hévíz, vízrendszer, fertő, mocsár, láp, eutrofizáció, lefolyástalan 

terület, épülő tengerpart, pusztuló tengerpart, szakaszjelleg, gleccser, 

moréna, karsztjelenség, karsztforma.  

Topográfiai ismere-

tek 

Az óceánok és tengerek, tavak, folyók tanult példái. 

Karib (Antilla)-tenger, Csád-tó, Niger, Tanganyika-tó, Szt. Lőrinc-

folyó; Eufrátesz, Holt-tenger, Jenyiszej, Léna, Ebro, Elba, Fekete-

tenger, Rajna, Genfi-tó, Gyilkos-tó, Odera, Olt, Szent Anna-tó, Vág, 

Visztula, Bodrog, Hernád, Mura, Szamos, Száva, szegedi Fehér-tó, 

Szelidi-tó. Golf-, Észak-atlanti-, Labrador-, Humboldt-, Oja-shio-, 

Kuro-shio-áramlás. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A földrajzi övezetesség 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

A szoláris és a valódi éghajlati övezetesség 

A forró, a mérsékelt és a hideg földrajzi övezet 

A függőleges övezetesség 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az oksági gondolkodás fejlesztése a földrajzi övezetességet kiala-

kító tényezők közötti ok-okozati kapcsolatrendszerek megértetésével, 

az éghajlat más földrajzi tényezők alakításában meghatározó jelentő-

ségének, a természeti adottságok és a mezőgazdasági tevékenység 

közötti, az éghajlat és a táplálkozás, a napi életvitel közötti összefüg-

gések felismertetésével. 

A rendszerszemlélet fejlesztése a földrajzi övezetesség elemeinek 

megismerése során. 

Annak megértése, hogy az egyes elemekben bekövetkező változá-

sok az egész bolygónkra kiterjedő övezetesség rendszerének meg-

bomlásához is vezethetnek és átalakíthatják, illetve létében veszé-

lyeztethetik az egyes társadalmak életterét.  

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Szoláris és valódi éghajlati övezetesség, földrajzi övezetesség, 

övezet, öv, terület, vidék; zonális talaj, természetes élővilág, függőle-

ges övezetesség, erdőhatár, hóhatár. 

10.  ÉVFOLYAM  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Társadalmi folyamatok a 21. század elején 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Demográfiai folyamatok a 21. század elején 

A népesség összetétele 
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Településtípusok – urbanizáció 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az eltérő kultúrák értékeinek felismertetése, a kultúrák közötti 

párbeszéd fontosságának, a vallás kultúraformáló szerepének megér-

tetése. 

Érdeklődés és nyitottság kialakítása más vallások, kultúrák értéke-

inek megismerése iránt. 

Az idegen nyelvtudás fontosságának belátása. 

Bolygónk különböző térségeiben lejátszódó urbanizálódás eltérő 

vonásainak felismerése, a társadalmi-gazdasági fejlődéssel való ösz-

szefüggésének belátása. A témához kapcsolódó médiahírek kritikus 

értelmezése.  

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Nagyrassz, természetes szaporodás és fogyás, a népesedési folya-

mat szakaszai, népességrobbanás, korfa, fiatalodó társadalom, örege-

dő társadalom, születéskor várható élettartam, népsűrűség, világ-

nyelv, világvallás, aktív és inaktív népesség, munkanélküliség, ven-

dégmunkás; tanya, farm, falu, város, városszerkezet, agglomeráció. 

Topográfiai ismere-

tek 

Nyugat-európai, észak-amerikai és kelet-ázsiai népességtömörü-

lés, a világvallások központjai. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A világgazdaság jellemző folyamatai 
Órakeret 6 

óra 

Előzetes tudás 

Nemzetgazdaságok és a világgazdaság 

Integrációs folyamatok 

 

A monetáris világ 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A globalizáció fogalmának megértetése, a jellemzők, a mozgató-

rugók, a folyamat ellentmondásainak felismertetése. 

A pénzvilág alapvető folyamatainak megértetése, intézményrend-

szerének megismertetése, az ismeretek mindennapi pénzügyi helyze-

tekben való alkalmazási képességének kialakítása. A hitelfelvétel 

esetleges veszélyeinek beláttatása. 

Érdeklődés felkeltése a napi pénzügyi-gazdasági folyamatok meg-

ismerése iránt. A témához kapcsolódó, médiában megjelenő hírek 

kritikus értelmezése. Pénzügyi döntések mérlegelési képességének, a 

vállalkozó szellemű, kreatív állampolgárrá válás igényének kialakítá-

sa.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gazdasági szerkezet, GDP, GNI, piacgazdaság, költségvetés, integ-

ráció, területi fejlettségi különbség, K+F, globalizáció, pénztőke, 

működőtőke, adósságválság, Nemzetközi Valutaalap (IMF), Világ-

bank, WTO, OECD. 

Topográfiai isme-

retek 

A világ meghatározó jelentőségű tőzsdéinek helyszínei. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Magyarország – helyünk a Kárpát-medencében 

és Európában 

Órakeret 5 

óra 

Előzetes tudás 

A magyarországi társadalmi-gazdasági fejlődés jellemzői 

A magyarországi régiók földrajzi jellemzői 

Az országhatáron átívelő kapcsolatok 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A magyarsághoz, a hazához, a szűkebb és tágabb környezetükhöz 

való kötődés megerősítése hazánk természeti, társadalmi, kulturális és 

tudományos értékeinek megismertetésével. 

A kedvezőtlen népesedési folyamatok társadalmi, gazdasági követ-

kezményeinek beláttatása. 

A kreatív, vállalkozó szemléletű gondolkodás megalapozása az 

egyén, a helyi és a regionális közösségek gazdaságfejlődésében betöl-

tött szerepének, lehetőségeinek felismertetésével. 

Az érdeklődés felkeltése a szűkebb és tágabb környezetüket érintő 

társadalmi-gazdasági folyamatok, illetve fejlesztések, döntések meg-

ismerése iránt. 

A földrajzi ismeretek alkalmazási képességének kialakítása a hazai 

földrajzi térben; a hazánkkal, a Kárpát-medencével kapcsolatos társa-

dalmi-gazdasági tartalmú információk, hírek értelmezése, a kritikai 

gondolkodás fejlesztése.  

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Természeti és társadalmi erőforrások, gazdasági rendszerváltozás, 

eladósodás, működőtőke-befektetés, területi fejlettségkülönbség, 

tranzitforgalom, gazdasági szerkezetváltás, húzóágazat, idegen-

forgalom, személygépkocsi-gyártás, vegyipar, ipari park, 

hungarikum, nyitott gazdaság, eurorégió. 

Topográfiai isme-

retek 

Magyarország megyéi, megyeszékhelyei és megyei jogú városai. 

Településpéldák az alábbi szempontokból: határátkelőhely, vallá-

si és kulturális központ, a kitermelés és az energiagazdaság köz-

pontjai, élelmiszer-, gép- és vegyipari központ, válságterület tele-

pülése, idegenforgalmi központ, védett természeti és kulturális 

érték helyszíne, világörökség helyszín. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális kü-

lönbségei Európában 

Órakeret 

6 óra 
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Előzetes tudás 
Az Európai Unió 

A területi fejlettség különbségei Európában 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az Európai identitástudat továbbfejlesztése az Európai Unió, 

illetve a kontinens országai természeti és társadalmi-kulturális 

sokszínűségének felismertetésével, az Unió tagországai által kö-

zösen megfogalmazott értékek iránti tisztelet, a felelős közösségi 

magatartás iránti igény kialakításával. 

Nyitottság kialakítása az országok természeti és kulturális ér-

tékeinek megismerése iránt. 

Az Európai Unióval, illetve a kontinens országaival kapcsola-

tos hírek, információk értelmezése, érdeklődés kialakítása a kö-

zösséget, a kontinens országait érintő témák, események megis-

merése iránt. Az Európai Unión belüli különbségek okainak fel-

ismertetése, az ezek kiegyenlítődésére irányuló programok, ala-

pok jelentőségének megértése. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Gazdasági unió, eurózóna, Schengeni egyezmény, uniós támo-

gatás, területi fejlettségkülönbség, regionális politika, magterület, 

periféria terület, felzárkózás.  

Topográfiai isme-

retek 

Európa országai és fővárosai. A magyarsághoz kötődő határon 

túli területek központjai. 

Antwerpen, Barcelona, Bilbao, Birmingham, Csernobil, Do-

nyeck, Dubrovnik, Europoort, Fiume (Rijeka), Genova, Gibraltár, 

Glasgow, Göteborg, Lyon, Manchester, Marseille, Milánó, Mur-

manszk, 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, Ham-

burg, Hannover, Karlovy Vary, Katowice, Köln, Krakkó, Linz, 

Lipcse, Lódz, München, Ostrava, Ploieşti, Plzeň, Rostock, Salz-

burg, Stuttgart, Szczecin, Trieszt, Zürich. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az Európán kívüli kontinensek, tájak, orszá-

gok társadalmi-gazdasági jellemzői 

Órakeret 

6 óra 

 

Előzetes tudás 

Az egyes kontinensek természetföldrajzi jellemzői, kontinen-

sek, illetve azok meghatározó jelentőségű országcsoportjainak 

társadalmi-gazdasági és környezeti sajátosságai. 

Ázsia regionális földrajza 



Tantervek 2013. szeptember 1. után 539. oldal 

 539 / 627 

Amerika regionális földrajza 

Afrika regionális földrajza  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A fejlett országok felelősségének felismertetése a perifériatér-

ségek problémáinak mérséklésében, a nemzetközi összefogás 

szükségességének beláttatása. 

A földi gazdasági erőtér folyamatos átrendeződésének felis-

mertetése, okainak megértetése. 

Világunk természeti és társadalmi-kulturális sokszínűségének 

felismertetése, ez ezekben rejlő értékek megőrzése iránti felelős-

ség kialakítása. 

Nyitottság kialakítása más országok természeti és kulturális ér-

tékeinek megismerése iránt. 

A Föld közeli és távoli országaival kapcsolatos hírek, informá-

ciók értelmezése, érdeklődés felkeltése a közösséget, az egész 

emberiséget érintő témák, események megismerése iránt. Az álta-

lános 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 em-

beri fejlődést szolgáló karitatív tevékenység tiszteletének, illetve 

az ebben való közreműködés képességének alakításával.  

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Világgazdasági centrum-periféria, gyarmatosítás, posztin-

dusztriális társadalom, technopolisz, hightech ágazat, K+F, duális 

gazdaság, demográfiai válság, feltörekvő ország, üdülősziget, 

adóparadicsom, ültetvény, farm, eladósodás, adósságválság, éh-

ségövezet, OPEC. 

Topográfiai isme-

retek 

Fülöp-szigetek, Indonézia, Irak, Irán, Malajzia, Tajvan; Algé-

ria, Csád, Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Guinea, Kenya, Li-

béria, Líbia, Marokkó, Nigéria, Tunézia; Amerikai Egyesült Ál-

lamok, Argentína, Bolívia, Chile, Brazília, Kanada, Kuba, Mexi-

kó, Nicaragua, Panama, Venezuela. Adóparadicsomok és üdülő 

szigetek példái. 

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/ Globális kihívások – a fenntarthatóság kérdőjelei Órakeret 
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Fejlesztési cél 5 óra 

Előzetes tudás 

A globálissá váló környezetszennyezés és következményei 

Demográfiai és urbanizációs válság 

Élelmezési válság 

A mind nagyobb mértékű fogyasztás és a gazdasági növekedés 

következményei 

A környezet- és a természetvédelem feladatai. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak megértése, hogy a természeti és a társadalmi– gazdasá-

gi folyamatok közötti egyensúly megőrzése, a környezettudatos 

termelés és fogyasztás elvének érvényesülése Földünk jövője 

szempontjából alapvető fontosságú. A lokális folyamat – globális 

következmény elv értelemében az egyén és a helyi közösségek 

felelősségének belátása. 

A környezeti témák iránti folyamatos tájékozódás igényének, a 

környezetbarát termékek, eljárások megismerése iránti igény ki-

alakítása, a témához kapcsolódó médiában elhangzó információk 

kritikus értelmezése. 

Törekvés a fogyasztási szokások környezeti szempontokat 

szem előtt tartó átalakítására, a tudatos fogyasztói magatartásra 

baráti és családi körben egyaránt. 

A természeti környezet, a természetes tájak és életközösségek 

sokszínűségében rejlő szépség felismertetése, a megőrzését segítő 

magatartásforma kialakítása. A témában megszerzett ismeretek 

tudatos alkalmazása a mindennapi életben, és majd később a 

munka világában is.  

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Elsivatagosodás, elszikesedés, talajpusztulás, ózonritkulás, globális 

klímaváltozás, savas csapadék, radioaktív szennyeződés, biodiverzitás 

csökkenése, ivóvízellátás, vízhiány, vízszennyezés, népességrobba-

nás, élelmezési válság, urbanizációs problémák, fogyó és megújuló 

energiaforrások, energiahatékonyság, veszélyes hulladék, szelektív 

hulladékgyűjtés, hulladék újrahasznosítása, fenntarthatóság. 

ENSZ, FAO, UNESCO, WHO, WWF, Greenpeace, kiotói egyez-

mény. 

Topográfiai isme-

retek 

Környezeti világegyezmények aláírásának helyszínei. Regionális 

és globális hatású társadalmi-gazdasági és környezeti katasztrófák ki-

pattanásának helyszínei. 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

A tanulók legyenek képesek a különböző szempontból elsajátított 

földrajzi (általános és leíró természet-, illetve társadalom-, valamint 
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évfolyamos ciklus 

és a szakköri 

felészítés végén 

gazdaságföldrajzi) ismereteik szintetizálására. Rendelkezzenek valós 

képzetekkel a környezeti elemek méreteiről, a számszerűen kifejezhe-

tő adatok és az időbeli változások nagyságrendjéről. 

Legyenek képesek a térkép információforrásként történő használa-

tára, a leolvasott adatok értelmezésére. Ismerjék fel a Világegyetem és 

a Naprendszer felépítésében, a bolygók mozgásában megnyilvánuló 

törvényszerűségeket. 

Tudjanak tájékozódni a földtörténeti időben, ismerjék a kontinen-

seket felépítő nagyszerkezeti egységek kialakulásának időbeli rendjét, 

földrajzi elhelyezkedését. 

Legyenek képesek megadott szempontok alapján bemutatni az 

egyes geoszférák sajátosságait, jellemző folyamatait és azok össze-

függéseit. Lássák be, hogy az egyes geoszférákat ért környezeti károk 

hatása más szférákra is kiterjedhet. 

Legyenek képesek a földrajzi övezetesség kialakulásában megnyil-

vánuló összefüggések és törvényszerűségek értelmezésére. 

Legyenek képesek alapvető összefüggések és törvényszerűségek 

felismerésére és megfogalmazására az egész Földre jellemző társa-

dalmi-gazdasági folyamatokkal kapcsolatosan. 

Tudják elhelyezni az egyes országokat, országcsoportokat és integ-

rációkat a világ társadalmi-gazdasági folyamataiban, tudják értelmez-

ni a világgazdaságban betöltött szerepüket. 

Legyenek képesek összevetni és értékelni az egyes térségek, illetve 

országok eltérő társadalmi-gazdasági adottságait és az adottságok je-

lentőségének időbeli változásait. 

Ismerjék a globalizáció gazdasági és társadalmi hatását, értelmez-

zék ellentmondásait. 

Ismerjék a monetáris világ jellemző folyamatait, azok társadalmi-

gazdasági hatásait. 

Ismerjék hazánk társadalmi-gazdasági fejlődésének jellemzőit, a 

gazdasági fejlettség területi különbségeit és ennek okait. 

Példákkal támasszák alá Európai Unió egészére kiterjedő, illetve a 

környezető országokkal kialakult regionális együttműködések szere-

pét 

Tudják elhelyezni hazánkat a világgazdaság folyamataiban. 

Tudják példákkal bizonyítani a társadalmi-gazdasági folyamatok 

környezetkárosító hatását, a lokális problémák globális következmé-

nyek elvének érvényesülését. Ismerjék az egész Földünket érintő glo-
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bális társadalmi és gazdasági problémákat. 

Tudjanak érvelni a fenntarthatóságot szem előtt tartó gazdaság, il-

letve gazdálkodás fontossága mellett. 

Ismerjék az egyén szerepét és lehetőségeit a környezeti problémák 

mérséklésben, nevezzék meg konkrét példáit. 

Legyenek képesek természet-, illetve társadalom- és gazdaságföld-

rajzi megfigyelések elvégzésére, a tapasztalatok rögzítésére és ösz-

szegzésére. 

Legyenek képesek különböző nyomtatott és elektronikus informá-

cióhordozókból földrajzi tartalmú információk gyűjtésére és feldolgo-

zására, az információk összegzésére, a lényeges elemek kiemelésére. 

Ennek során alkalmazzák digitális ismereteiket. 

Legyenek képesek véleményüket a földrajzi gondolkodásnak meg-

felelően megfogalmazni, logikusan érvelni. 

Tudják alkalmazni ismereteiket földrajzi tartalmú problémák meg-

oldása során a mindennapi életben. 

Tudják földrajzi ismereteiket felhasználni különböző döntéshelyze-

tekben. Legyenek képesek a társakkal való együttműködésre a föld-

rajzi-környezeti tartalmú feladatok megoldásakor. 

Alakuljon ki bennük az igény arra, hogy későbbi életük folyamán 

önállóan gyarapítsák tovább földrajzi ismereteiket. Legyenek képesek 

topográfiai tudásuk alkalmazására más tantárgyak tanulása során, il-

letve a mindennapi életben. 

Ismereteik alapján biztonsággal tájékozódjanak a földrajzi térben, 

illetve az azt megjelenítő különböző térképeken. Ismerjék a tananyag-

ban meghatározott topográfiai fogalmakhoz kapcsolódó tartalmakat. 
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INFORMATIKA 
Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló 

az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan 

eszköztudást nyújt a tanulóknak, melyet a tanulási folyamat közben bármely ismeretszerző, -

feldolgozó és alkotó tevékenység során alkalmazni tudnak. Ennek érdekében fontos a rendelke-

zésre 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 területét átszövik, ezért az informatika tantárgyban szereplő fejlesz-

tési területek számos területen kapcsolódnak a Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek fej-

lesztési feladataihoz. Az informatika tantárgy keretében megoldandó feladatok témájának kivá-

lasztásakor, 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 ér-

deklődést a tanulás iránt és lehetővé tegye, hogy a tanuló a rendelkezésre álló informatikai esz-

közök segítségével hatékonyabbá tegye a tanulási folyamatot. Az informatika tanulása hozzáse-

gíti a tanulót, hogy önszabályozó módon fejlessze tanulási stratégiáját, ennek érdekében ismerje 

fel a tanulási folyamatban a problémamegoldás fontosságát, az információkeresés és az eszköz-

használat szerepét, legyen képes megszervezni tanulási környezetét, melyben fontos szerepet ját-

szanak az informatikai eszközök, az információforrások és az online lehetőségek. 

Az informatika tantárgy segíti a tanulót abban, hogy az internet által nyújtott lehetőségek ki-

használásával aktívan részt vegyen a demokratikus társadalmi folyamatok alakításában, ügyeljen 

a biztonságos eszközhasználatra, fejlessze kritikus szemléletét, érthető módon és formában tegye 

fel a témával kapcsolatos kérdéseit, törekedjen az építő javaslatok megfogalmazására, készüljön 

fel a változásokra. Az informatika tantárgy kiemelt célja a digitális kompetencia fejlesztése, az 

alkalmazói programok felhasználói szintű alkalmazása, az információ szerzése, értelmezése, fel-

használása, az elektronikus kommunikációban való aktív részvétel. 

Az informatikaórákon elsajátított alapok lehetővé teszik azt, hogy a tanuló a más tantárgyak 

tanulása során készített feladatok megoldásakor informatikai tudását alkalmazza. Az informatika 

tantárgy feladata a formális úton szerzett tudás rendszerezése és továbbfejlesztése, a nem formá-

lis módon szerzett tudás integrálása, a felmerülő problémák értelmezése és megoldása. Az egyé-



Tantervek 2013. szeptember 1. után 544. oldal 

 544 / 627 

ni, a csoportos, a tanórai és a tanórán kívüli tanulás fontos színtere és eszköze az iskola informa-

tikai bázisa és könyvtára, melyek használatához az informatika tantárgy nyújtja az alapokat. 

Az informatika műveltségterület fejlesztési céljai – a tanulók váljanak a digitális világ aktív 

polgárává –, illetve a Nemzeti alaptanterv fejlesztési céljai, valamint az ott leírt digitális kompe-

tenciák fejlesztése akkor valósulhatnak meg, ha az egyes tantárgyak, műveltségterületek tanítása 

és a tanórán kívüli iskolai tevékenységek szervesen, összehangolt módon kapcsolódnak az in-

formatikához. Az informatika műveltségterület egyes elemeinek elsajátíttatása, a készségek fej-

lesztése, az informatikai tudás alkalmazása tehát valamennyi műveltségterület feladata. A digitá-

lis 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 in-

formatikai eszközök használatára. 

Mindennapi életünk során az intelligens informatikai rendszerek sokaságát használjuk. Az in-

formatikai eszközök használata témakörön belül a számítógép felépítése és a gép alapvető mű-

ködését 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 megha-

tározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek 

feltérképezésére és az alkotó felhasználásra kerül a hangsúly. 

Az alkalmazói ismeretek témakör fejlesztése során a társadalmi élet számára hasznos informa-

tikai műveletek megismerésére, megértésére és használatára, például állományok kezelésére, kü-

lönböző alkalmazások használatára, és a programok üzeneteinek értelmezésére kerül sor. A szá-

mítógép működése közben lejátszódó algoritmusok megfigyelésével, megértésével, az eljárások 

tudatos, értő alkalmazásával javítható a számítógép használatával szembeni attitűd, fejleszthető a 

munka hatékonysága. A számítógép működtetése érdekében a tanulóknak magabiztosan kell 

használniuk az operációs rendszert, amelyen keresztül kommunikálnak a számítógéppel. 

Az alkalmazói programok használatakor fontos a célnak megfelelő eszközök kiválasztása, a 

szövegszerkesztéssel, kép- és videoszerkesztéssel, multimédia-fejlesztéssel, prezentáció-

készítéssel, táblázatkezeléssel, adatbázis-kezeléssel kapcsolatos problémák megoldása közben az 
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alkalmazott programok értő felhasználása, az alkalmazható eljárások megismerése, a használat 

közben felmerülő problémák megoldása. Az alkalmazói ismeretek fejlesztése többféle program 

használatát igényli, amelyek együttesen támogatják a kreativitást és az innovációt. 

A 21. század kihívásai közé tartozik az, hogy az emberek az életük során megvalósított tevé-

kenységeket tudatosan és körültekintően tervezzék meg. A problémamegoldás életünk szerves 

részét alkotja, az életszerű, probléma alapú feladatok sikeres alkalmazása befolyásolja az életmi-

nőséget. Ennek szükséges előfeltétele az algoritmizálási készségek formális keretek közötti fej-

lesztése, amelyre a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakörben ke-

rül sor. Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közös-

ségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. A problémamegoldás az élet 

minden területén jelen lévő alaptevékenység, melynek sajátosságait a tanulókkal egyrészt a prob-

lémamegoldás elméletének, lépéseinek, eszközeinek, módszereinek, általános szempontjainak 

elsajátításával, másrészt a problémamegoldás általános elveinek más műveltségi területeken való 

gyakorlati alkalmazásával érdemes megismertetni. 

A problémamegoldás egyes részfolyamatai, például az információ szerzése, tárolása, feldol-

gozása önálló problémaként jelenhetnek meg. A problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel rész elsajátítása során a tanuló megismerkedik az algoritmizálás elméleti módsze-

reivel, a szekvenciális és vezérléselvű programok alapvető funkcióival, majd az elméleti megala-

pozást követően a gyakorlatban készítenek és tesztelnek számítógépes programokat. 

Az elkészített programok segítségével más műveltségi területek problémái tanulmányozhatók, 

illetve különböző jelenségek szimulálhatók. A problémamegoldási ismeretek tanítása a mások 

által készített programok algoritmusainak értelmezését, az alkalmazói képesség kialakítását és a 

kritikus szemléletet is támogatja. 

Az infokommunikáció térnyerésével a 21. század a hagyományos információforrások mellett 

központba állítja az elektronikus információforrások használatát, előtérbe helyezi az interneten 

zajló kommunikációt, megköveteli a hálózati és multimédiás informatikai eszközök hatékony 

felhasználását. 

Hangsúlyossá válik a különböző formákban megjelenő információk (szövegek, képek, han-

gok, egyéb multimédiás elemek) felismerése, kezelése, értékelése és felhasználása. Az ismeretek 

bővítéséhez, kiegészítéséhez a könyvtár, valamint az internet korosztálynak megfelelő alapszol-

gáltatásainak, az intelligens és interaktív hálózati technológiáknak az önálló használata szüksé-

ges. Az alkalmazáshoz nélkülözhetetlen a szükséges információk online adatbázisokban való ke-

resése, a találatok és a programok által szolgáltatott válaszok értelmezése, az adatok közötti ösz-

szefüggések felismerése és vizsgálata tanári segítséggel. A túlzott vagy helytelen informatikai 



Tantervek 2013. szeptember 1. után 546. oldal 

 546 / 627 

eszközhasználat veszélyeket rejthet, melyekre érdemes felhívni a figyelmet, hasznos lehet meg-

ismerni azokat a módszereket, amelyekkel a veszélyek elkerülhetők. 

Az infokommunikáció témakörén belül kerül sor az interneten zajló kommunikációs formák 

és rendszerek bemutatására, megismerésére és összekapcsolására. A kommunikációs folyamat 

magában foglalja az információk fogadását, küldését, továbbítását, tárolását, rendszerezését, a 

netikett betartását, a kommunikációt akadályozó tényezők felismerését. A csoportokon belül zaj-

ló kommunikáció számtalan lehetőséget rejt a tanulási folyamatok számára, ennek érdekében a 

tanulóknak tájékozottságot kell szerezniük a közösségi oldalak használatáról, azok előnyeiről és 

veszélyeiről, meg kell ismerniük a használatra vonatkozó elvárásokat, szabályokat. 

A médiainformatika témakör tartalmazza az elektronikus, internetes médiumok elérését, hasz-

nálatát, információk kinyerését, felhasználását. A források használata magában foglalja az egyes 

információhordozók tanulásban való alkalmazását, valamint hitelességük, objektivitásuk vizsgá-

latát, tartalmuk értékelését is. 

Az információs társadalom témakörben elsajátított ismeretek, fejlesztett készségek és képes-

ségek hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló a későbbiekben etikusan és biztonsággal kezelje az 

adatokat, megfelelően használja a rendelkezésére álló informatikai eszközöket. Az aktív állam-

polgárság érdekében kerül sor az elektronikus szolgáltatások megismerésére, az egyes szolgálta-

tástípusok céljainak azonosítására, jellemzésére, az igényeknek megfelelő szolgáltatások kivá-

lasztására. A tanulók a szabályok betartásával igénybe veszik a számukra hasznos elektronikus 

szolgáltatásokat. Az informatikai rendszerek használata közben számtalan biztonsági, etikai 

probléma merül fel, melyek tájékozottság és tapasztalat birtokában megfelelő módon kezelhetők, 

ezért lehetőséget kell nyújtani a tapasztalatszerzés többféle módjára, pl. a médiában szereplő 

események különböző szempontok szerinti értelmezésére, a társakkal történt esetek megbeszélé-

sére, a lehetséges megoldási alternatívák kifejtésére. 

A könyvtárhasználat oktatásának célja a tanulók felkészítése az információszerzés kibővülő 

lehetőségeinek felhasználására a tanulásban, a hétköznapokban az információk elérésével, kriti-

kus szelekciójával, feldolgozásával és a folyamat értékelésével. A könyvtár forrásközpontként 

való használata az önműveléshez szükséges attitűdök, képességek és az egész életen át tartó ön-

álló tanulás fejlesztésének az alapja. A fenti cél az iskolai és fokozatosan a más típusú könyvtá-

rak, könyvtári források, eszközök megismerésével, valamint a velük végzett tevékenységek gya-

korlásával, tudatos, magabiztos használói magatartás, tájékozódás és a könyvtárhasználat igé-

nyének kialakításával érhető el. 

Az információkeresés területén kiemelt cél, hogy a képzési szakasz végére a tanuló tudatosan 

és komplexen gondolkodjon a folyamatról és tervezze azt. Ehhez elengedhetetlen, hogy ismerje a 
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dokumentumtípusok és segédkönyvek típusait, jellemzőit és azok információs értékének megál-

lapításának szempontjait. Ezen tudásának fokozatos, folyamatos és gyakorlatközpontú fejlesztése 

segíti őt a feladatokhoz szükséges kritikus és válogató forráskiválasztáshoz és információgyűj-

téshez. Tudatosítani szükséges a tanulókban a könyvtári információszerzéshez, -feldolgozáshoz 

és -felhasználáshoz is kapcsolódóan az etikai szabályokat, jogi vonatkozásokat. 

A könyvtári informatika témakör oktatása során a tanuló a könyvtárak és a könyvtári források 

használatának alapjaival ismerkedik meg, majd a többi tantárgy keretében megvalósuló, erre a 

tudására épülő gyakorlati feladatok során szerez tapasztalatokat az egyes műveltségterületeken 

és rendszerezi, mélyíti tudását. Mindezek során egyszerre vannak jelen a könyvtárak által nyúj-

tott hagyományos szolgáltatások és a korszerű társadalmi igényeket kiszolgáló modern technikai 

lehetőségek. 

Az informatikai eszközök használata a számítógépteremben lévő szabályok betartatásával és 

az egészséges számítógépes munkakörnyezet kialakításával építő módon hat az erkölcsi gondol-

kodásra, a testi és lelki egészségre. 

Az informatikai eszközök használata során, a megismert hardverelemek bővülésével a digitá-

lis és a természettudományos kompetencia is fejlődik. A papír nélküli nyomtatási lehetőségek 

megismerése, az analóg információk digitalizálása erősíti a környezettudatosságot, felkészíti a 

tanulókat a fenntarthatóság megteremtéséből adódó feladatokra. 

A biztonságos adattárolás megismerésével, az egyéni felelősségvállalás és az illetéktelen 

adathozzáférés megismertetésével fejleszthető az erkölcsi gondolkodás. A digitális eszközök 

használatával fejlődnek a diákok technikai készségei. 

Az alkalmazói ismeretek során a tanulók dokumentumokat szerkesztenek, amely fejleszti az 

anyanyelvi kommunikációt, a digitális kompetenciát, az esztétikai érzéket és az önálló tanulást. 

A személyes dokumentumok készítése fejleszti az önismeretet, segíti a pályaorientációt. A mul-

timédiás dokumentumok készítése támogatja a médiatudatosságra nevelést. A táblázatok kezelé-

sére alkalmas programokkal végzett műveletek során nyert információk támogatják a felhaszná-

lót az önálló döntésben, segítik a matematikai, a digitális, a kezdeményezőképesség és vállalko-

zói kompetenciák fejlesztését és a hatékony, önálló tanulást. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör hozzájárul az önis-

mereti és a társas kapcsolati kultúra fejlesztéséhez. A problémamegoldás során a tanulók megta-

pasztalják, hogy egy nagyobb probléma akkor oldható meg hatékonyan, ha azt kisebb részekre 

bontják és a feladat megoldása közben csoportban dolgoznak együtt. A csoportmunka szervezése 

hozzájárul az önismeret fejlesztéséhez valamint a társak megértéséhez, elfogadásához. 
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Az angol nyelvű utasításkészletet tartalmazó programozási nyelvek használata segíti az ide-

gen nyelvi kommunikáció fejlesztését. A programozással foglalkozó diák a program használatát 

bemutató dokumentumok, illetve hibaüzenetek értelmezése során rákényszerül az angol nyelvű 

szövegek olvasására és azok megértésére. A feladathoz tartozó problémák programozására angol 

nyelvű minták, megoldási javaslatok, források találhatók az interneten, emellett angol nyelvű fó-

rumokon is tanácsot lehet kérni. A fellelhető tudásanyag áttanulmányozása, illetve a fórumokon 

való levelezés során jelentősen mélyül a tanulók angol nyelvű tudása, fejlődik kommunikációs 

képességük. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör támogatja a mate-

matikai kompetencia fejlesztését, mert a matematikai problémák algoritmizálása és az algoritmus 

programmal történő megvalósítása során a tanuló használja a diszkussziót, a folyamat során 

hangsúlyossá válik a logikus gondolkodás. Az algoritmizálás során a matematika órákon megis-

mert képletek alkalmazására, átalakítására kerül sor. Az alkotás során igénnyé válik a felhaszná-

lóbarát program írása, a szakkifejezések megfelelő használata, a matematikai készségek rugal-

mas alkalmazása. A programírás végén a tanulók teszteléssel ellenőrzik munkájukat, felismerik a 

programhasználathoz szükséges felhasználói dokumentumok fontosságát. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör összekapcsolódhat a 

természettudományos és technikai kompetenciafejlesztéssel, mert a természettudományos prob-

lémák megoldásának algoritmizálása és programmá történő kódolása során a tanuló megismeri a 

tudományos ismeretszerzés módszereit, felismeri az összefüggések matematikai képletekkel való 

felírásának jelentőségét. A tantárgyi integráció során alkalmazott oktatóprogramok, tantárgyi 

szimulációk tanulmányozása erősíti a tanuló megfigyelő képességét. A méréseknél és azok kiér-

tékelésénél az eszközök kezelése veszéllyel járhat, emiatt kötelező jelleggel érvényt kell szerezni 

a balesetmentes viselkedési formáknak. 

Az infokommunikáció témakör során szerzett tapasztalatok támogatják a médiatudatosságra 

nevelést. A hagyományos média mellett az elektronikus média mindennapjaink nélkülözhetetlen 

részévé vált. Az információszerzés, a tanulás, a szórakozás és a kapcsolattartás sem képzelhető el 

digitális média nélkül. Az informatika tantárgy kiemelt célja, hogy a tanuló az információs társa-

dalom aktív és kritikusan gondolkodó részvevője legyen. A médiatudatos oktatás célja, hogy a 

tanuló az elképesztő mennyiségű információból legyen képes kiválasztani a hiteles információt. 

Fontos, hogy a diákok meg tudják különböztetni a valóságot és a virtuális világot. A multimédia 

jelentős szerepet játszik társadalmunk megismerésében, ezért a média működésének megismeré-

se nélkülözhetetlen az információk kritikus értelmezéséhez, ennek érdekében kerül sor a média-

tudatos, kritikus gondolkodás ösztönzésére, az etikus viselkedés betartására. A média egyes ele-
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mei a manipuláció eszközei is lehetnek, a tudatos befolyásolás jelei jól azonosíthatók. A helyes 

médiahasználatra való felkészítéssel, a helyes viselkedésminták megfigyelésével megelőzhető a 

káros függőség kialakulása. Az eszközhasználat során ügyelni kell az önálló döntéshozatalon 

alapuló mértéktartásra. Fontos azoknak a helyzeteknek a felismerése, melyekben elkerülhetetlen 

a segítségkérés. 

Az információs társadalom témakör tárgyalása során a tanulók olyan normákat, értékeket is-

mernek meg, melyek hozzájárulnak az erkölcsi neveléshez és ezen keresztül a családi életre ne-

veléshez. Az elektronikus szolgáltatások igénybevétele egyéni felelősségvállalással jár, amely 

támogatja a társadalmi folyamatok megismerését. Az online tevékenységek végzésekor lehetőség 

nyílik a társas kapcsolatok ápolására, a szociális kompetencia fejlesztésére, a folyamatokban való 

aktív és kritikus részvétellel fejlődik az önismeret, és a szövegértő, -feldolgozó képesség. 

Az informatikai eszközhasználat készségszintű elsajátítása támogatja a tanulás eredményessé-

gét, hozzájárul az élményszerű, korszerű eszközökkel támogatott tanulás megvalósításához, lehe-

tőséget nyújt a folyamatos és hatékony önképzéshez. 

Az informatikai eszközök használata során cél, hogy a felhasználók törődjenek a testi és lelki 

egészségükkel, munkájukat egészséges munkakörnyezetben végezzék. A jövőorientált gondol-

kodás kialakítása érdekében érdemes megismerni az informatikai eszközök egészségre gyakorolt 

hatásait, a környezetet kímélő energiatakarékos üzemmódokat. A társadalmi tevékenységek ha-

tással vannak a környezetre, a környezet megóvása érdekében a környezettudatos életmód kiala-

kítására és az ezzel kapcsolatos információk keresésére is hangsúlyt kell fektetni. 

Az online rendszerek megismerésével lehetővé válik a valós és virtuális kapcsolatok közötti 

különbségek azonosítása. A világhálóról származó tartalmak különböző hitelességűek, ezért ele-

inte csak a biztonságos információforrások használata javasolt, a későbbi évfolyamokon a tanu-

lók tanulmányi feladataiknak, érdeklődésüknek megfelelően, körültekintően bővíthetik az alkal-

mazott források és felhasználások körét. 

A könyvtárhasználati tudás a kiemelt fejlesztési területek mindegyikében elengedhetetlen, 

mivel minden téma megismerése hatékony és kritikai szemléletet igényel. Ezen belül is kiemel-

kedik a nemzeti műveltség, értékek és az egyetemes kultúra megismertetése, hiszen ezek alapve-

tő eszközei az információforrások. A demokráciára nevelés és az állampolgári kompetencia fej-

lesztésének fontos része az információhoz való jog tudatosítása és a megszerzéséhez, megértésé-

hez, a társadalom érdekében való aktív felhasználásához szükséges tudás fejlesztése. Az infor-

máció feldolgozása sok erkölcsi kérdés megvitatását teszi szükségessé, melyekkel a tanulók tár-

sas kapcsolati kultúrája fejleszthető. 
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A könyvtári informatika keretén belül kerül sor annak a megtanítására, hogy hogyan használ-

hatók a könyvtári és más információforrások a tanulás során. A forrás- és könyvtárhasználat ta-

nulása segít az információkeresés és a tanulás folyamatának megértésében, a tanulási stratégia 

fejlesztésében. A témakör a gyakorlatközpontúságból adódó folyamatos tevékenykedtetéssel és 

az együttműködést igénylő csoportmunkával járul hozzá a differenciáláshoz. Mind az anyanyel-

vi, mind a digitális kulcskompetenciák fejlesztése területén kiemelt jelentősége van az informá-

ciós problémamegoldás folyamatának, valamint ezek bemutatásának. A könyvtárhasználat taní-

tása során cél, hogy a tanulók a nyomtatott és a digitális eszközök segítségével önállóan és tuda-

tosan használjanak könyvtárakat, anyanyelvi és idegen nyelvű információforrásokat. 
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9–10. évfolyam 

Az informatikai eszközök átszövik világunkat, a számítógép mellett rengeteg intelligens esz-

köz jelenik meg. Csak azok tudják jól kihasználni az új információs társadalom lehetőségeit, akik 

rendszeresen alkalmazzák ezeket az eszközöket. Ebben a korosztályban a korábbi évek során fej-

lesztett készségeken alapuló alkotó felhasználásra és a rendelkezésre álló informatikai eszközök 

lehetőségeinek bővítésére kerül a hangsúly. 

A technikai eszközök fejlődésével viszonylag könnyen elérhetővé válik a mozgóképek digitá-

lis formában való rögzítése, a digitális hang- és képfelvételek készítése, megosztása, a nagymére-

tű állományok könnyebb kezelése érdekében szükséges a tömörítési módok és eljárások megisme-

rése is. 

Életünk során sokszor kell döntéseket hoznunk a rendelkezésünkre álló információk alapján. 

A tanulók felismerik, hogy az informatikai eszközök segítségével, az alkalmazói ismeretek birto-

kában segíthetnek a hétköznapi életük során szükséges döntések előkészítésében. 

A kommunikáció során kiemelt fontosságú a csoportok szervezése és működtetése, ennek ér-

dekében ismerkednek meg a körlevél készítésével, az alkotás során szükséges fogalmakkal és a 

számítógéppel végzett műveletekkel. A pénzügyi számítások a hétköznapi élet során is fontos 

szerepet látnak el. A táblázatkezelő programmal statisztikai elemzéseket végezhetünk, az adato-

kat megfelelő típusú diagramokon jeleníthetjük meg. A táblázatkezelővel egyéb tantárgyi felada-

tokat is meg lehet oldani. Az adattáblák logikus felépítése, az adattáblák közötti kapcsolatok fel-

ismerése, az adatbázisokból lekérdezéssel történő információszerzés, a nyert adatok esztétikus 

formába rendezése segít az információk feldolgozásában, a megalapozott döntések előkészítésé-

ben, ezért fontos, hogy ezeket a műveleteket megismerjék a tanulók. Az informatikai eszközökkel 

és módszerekkel történő problémamegoldás közvetlen tanulmányozásának befejező képzési sza-

kaszában a tanulók összetettebb problémákat oldanak meg. A tanulók az iskolai élethez köthető 

matematikai, természettudományi, nyelvi és egyéb problémákat dolgoznak fel, munkamódszer-

ként elsősorban csoportos és projekt munkaformákat alkalmaznak. 

Az összetettebb problémák algoritmusainak gyakorlati kivitelezéséhez a tanulók az ilyen 

problémáknak megfelelő összetett adatszerkezetekkel is találkoznak. Ebben a korban előtérbe 

kerül az igényes adatbevitel és -kivitel, valamint a felhasználóbarát vezérlőelemek ismerete. 

A tanulók az életkori sajátosságaiknak megfelelően a számítógépet komplex módon használ-

ják tanulmányaik során. A problémamegoldó készségek fejlesztése érdekében tetszőleges eszkö-

zökkel történő mérési értékek begyűjtésére, ezen értékek kiértékelésére, másrészt az egyszerűbb, 
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különös tekintettel a véletlen eseményeket tartalmazó, folyamatok modellezésére és szimuláció-

jára kerül sor. 

Az infokommunikációs gyakorlatok során a középiskolában a diákok önállóan határozzák meg 

a szükséges információkat, egyedül végzik a keresést, és a szerzett információkat önállóan képe-

sek felhasználni. Képesek az információ hitelességének értékelésére. Az elkészült anyagaikat 

önállóan publikálják, megosztják az interneten. 

A kommunikáció során a diákok az internetes lehetőségek széles tárházát használják, a hang-

súly a csoportmunkát támogató alkalmazásokra kerül át. Felismerik az infokommunikációs esz-

közök mindennapi életre gyakorolt hatásait. Egyéb tantárgyi műveltségi területek fejlesztése ér-

dekében kapott feladatok esetében önállóan használják az elektronikus média lehetőségeit, haté-

konyan alkalmazzák a média kezeléséhez szükséges eszközöket. 

Az információs társadalom témakör tárgyalása során a tanulók újabb, a korosztálynak megfe-

lelő információkezeléssel kapcsolatos feladatokkal találkoznak, felkészülnek a veszélyek elhárí-

tására, megismerik és értelmezik a jogi és etikai vonatkozásokat. Kiemelt szerepet kap az infor-

mációforrások etikus alkalmazása és azok hitelességének értékelése. Tapasztalatot szereznek az 

informatikai eszközök helyes használatának elsajátításában, bővítik a kulturált együttélésre vo-

natkozó szabályokkal kapcsolatos ismereteiket és betartják azokat. Az informatikai eszközök 

használata jelentősen hozzájárul a társadalmi változásokhoz, ezért érdemes megismerni a fejlő-

dés egyes szakaszait, feltárni az eszközök fejlettségének, elterjedtségének társadalmi, gazdasági, 

kulturális életre vonatkozó hatását és ezek összefüggéseit. 

A tanulók bővítik az életkori sajátosságoknak és az igényeknek megfelelő elektronikus szol-

gáltatásokkal kapcsolatos ismereteiket, felismerik azok hétköznapi életben betöltött szerepét, cél-

jait és törekednek a biztonságos, kritikus használatukra. A fejlesztés során a szolgáltatások kivá-

lasztását követően a működés megfigyelése és megértése, az egyes funkciók kipróbálása, a mű-

ködési algoritmusok azonosítása, az eljárások értő alkalmazása és a kritikus szemléletmód kiala-

kítása kap hangsúlyos szerepet. Több szolgáltatás megismerését követően az egyes szolgáltatá-

sok és az alkalmazott eljárások összehasonlítása támogathatja a rendszerezést, az igények meg-

fogalmazása segítheti a kritikai szemléletmód kialakítását. 

A könyvtárhasználat önálló tanulásának záró szakaszában cél, hogy a tanuló minél átfogóbb 

és modernebb könyvtárképpel rendelkezzen, ismerje saját igényeit, szokásait, tudását, annak ér-

dekében, hogy azt tudatosan és hatékonyan alkalmazhassa, fejleszthesse tanulmányai és a közép-

iskolai évek után is. A fejlesztés során az információs problémamegoldás folyamatának, a prob-

léma megoldásának önálló, személyre, helyzetre szabott alakítása, irányítása zajlik tanulmányi és 

hétköznapi helyzetekben. Ennek érdekében a könyvtári rendszer általános internetes és a helyben 
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elérhető könyvtárak teljes körű szolgáltatásai körében való önálló tájékozódás szükséges. A ha-

tékony könyvtárhasználat érdekében a korábbi évek során megismert forrástípusok és konkrét 

források felhasználási célhoz viszonyított információs értékének megállapítására, újabb könyvtá-

ri, szakirodalmi és közhasznú adatbázisok és honlapok megismerésére, használatára kerül sor. 

Az információkereső stratégia kialakításával és az etikai szempontokat is figyelembe vevő al-

kotó felhasználásával a tantárgyakhoz vagy a hétköznapi szituációkhoz kötött információt igény-

lő feladatokat a tanulók egyre önállóbban oldják meg. 
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HUMÁN TAGOZAT ÉS IDEGEN NYELVI TAGOZAT  
9–10. évfolyam 

heti 1,5 – 1 óra, összesen 90 óra 

9. évfolyam 

Tematikai egy-

ség/ Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata Órakeret 6 óra 

Előzetes tudás Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása.  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A számítógépes perifériák használatbavétele. Az összetett munkához 

szükséges eszközkészlet kiválasztása. Az adatok biztonságos tárolása. Az 

informatikai környezet tudatos alakítása. Az egészséges munkakörnyezet 

megteremtése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, 

működésük fizikai alapjai 

A számítógép fő egységeinek megismerése, az alaplap, a pro-

cesszor, a memória főbb jellemzői. 

Bemeneti és kimeneti perifériák, adathordozó eszközök hasz-

nálata, működési elve. 

Fizika; kémia: elektro-

mágnesesség, optika, félve-

zetők, folyadékkristályok, 

színek, festékek, analóg és 

digitális jelek. 

Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztása 

Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztási 

szempontjainak megismerése. 

Digitalizáló eszközök. 

Az operációs rendszer és a számítógépes hálózatok főbb fel-

adatai és szolgáltatásai. 

 

Az adatok biztonságos tárolása. Az informatikai környezet tu-

datos alakítása 

Az adatok biztonságos tárolásának szoftveres és hardveres biz-

tosítása. 

Fájlok illetéktelenek által történő hozzáférésének megakadá-

lyozása. 

 

Az egészséges munkakörnyezet megteremtése 

Egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő számítógé-

pes munkakörnyezet kialakítása. 

Biológia-egészségtan: az 

érzékszervek védelmét biz-

tosító szabályok, helyes szo-

kások; a környezeti állapot 
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és az ember egészsége kö-

zötti kapcsolat, igény az 

egészséges életkörülmények-

re. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Digitális kamera, adatvédelem.  

 

Tematikai egy-

ség/ Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 39 

óra 

 
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektro-

nikus létrehozása 
 

Előzetes tudás 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. A 

digitális képek formáinak ismerete, képszerkesztő program használata. 

Karakter- és bekezdésformázások végrehajtása szövegszerkesztő prog-

rammal. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Körle-

vél készítése. Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő 

formátum célszerű kiválasztása. Személyes dokumentumok létrehozása, 

átalakítása, formázása. Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív 

anyagok, bemutatók készítése. A feladat megoldásához szükséges alkal-

mazói eszközök kiválasztása és komplex használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása 

Nagyobb terjedelmű dokumentum szerkesztése. 

Élőfej, élőláb. 

Stílusok alkalmazása. 

Tartalomjegyzék készítése. 

Személyes dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan: projektmunka 

elkészítése; kísérlet vagy 

vizsgálat jegyzőkönyvének 

elkészítése. 

Vizuális kultúra: Gyűj-

tött információ- és kép-

anyagból írásos összefogla-

ló készítése. Médiahaszná-

lat. 

Körlevél 

A törzsdokumentum és az adattábla fogalmának megismerése. 

Dokumentum készítése körlevél funkció felhasználásával. 

Egyéb iskolai dokumentum készítése kiadványszerkesztő prog-
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rammal. 

Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő for-

mátum célszerű kiválasztása 

Egyénileg készített, letöltött elemek (zene, fénykép, film, ani-

máció stb.) elhelyezése közös multimédiás dokumentumban. 

Szöveg, kép elhelyezése a dokumentumban. 

Dokumentumok nyomtatási beállításai. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegalkotás. 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan: vizsgálatok 

eredményének prezentálá-

sa; projektmunka bemuta-

tása. 

Hangszerkesztés 

Digitális hangformátumok megismerése. A formátumok átalakí-

tása. 

Hangszerkesztő program használata.  

Ének-zene: saját mun-

kák, gyűjtések felhasználá-

sa az elektronikus hangala-

kítás során. 

Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív anyagok, be-

mutatók készítése 

A feladat megoldásához szükséges alkalmazói eszközök kivá-

lasztása és komplex használata. 

Utómunka egy videoszerkesztő programmal. 

A weblapkészítés alapjai. 

Vizuális kultúra: Moz-

góképi szövegkörnyezetben 

megfigyelt emberi kom-

munikáció értelmezése. 

Szövegkörnyezetben meg-

figyelt egyszerűbb (teret és 

időt formáló) képkapcsola-

tok, kép- és hangkapcsola-

tok értelmezése. 

Átélt, elképzelt vagy 

hallott egyszerűbb esemé-

nyek mozgóképi megjele-

nítésének megtervezése, 

esetleg kivitelezése az élet-

kornak megfelelő szinten 

(például story-board, ani-

máció, interjú).  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Élőfej, élőláb, oldalszám, stílus, tartalomjegyzék, körlevél, törzsdo-

kumentum, multimédia, videó. 

 

Tematikai egy-

ség/ Fejlesztési cél 

2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjele-

nítés 
 

Előzetes tudás 
Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. 

Egyszerű táblázatkezelési műveletek végrehajtása. Táblázatba foglalt ada-
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tokból célszerű diagramok készítése. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Problémamegoldás táblázatkezelővel. Adatkezelés táblázatkezelővel. 

Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 

Problémamegoldás táblázatkezelővel 

A hétköznapi életben előforduló problémák megoldása. 

Tantárgyi feladatok megoldása. 

Függvények használata. 

Matematika: kamatos 

kamat számítása, befek-

tetésekkel, hitelekkel 

kapcsolatos számítások. 

Statisztikai számítások 

Statisztikai függvények használata táblázatkezelőkben. 

Az adatok grafikus szemléltetése.  

Matematika: számok, 

műveletek, egyéb ma-

tematikai szimbólumok 

(pl. képek, szakaszos 

ábrák, diagramok, táblá-

zatok, műveletek, nyi-

tott mondatok) alapján 

az általuk leírt valósá-

gos helyzetek, történé-

sek, összefüggések el-

képzelése. 

Biológia-

egészségtan; kémia; fi-

zika: a természeti és 

technikai rendszerek ál-

lapotának leírására szol-

gáló szempontok és 

módszerek használata. 

Adatkezelés táblázatkezelővel 

Adatok rendezése, szűrés. 

Függvények alkalmazása különböző lapokon lévő adatokra.  

Matematika; föld-

rajz; fizika; kémia: táb-

lázatok adatainak rende-

zése.  

Térinformatikai alapismeretek 

Térképek és adatbázisok összekötési lehetőségei. 

Útvonalkeresők, térképes keresők használata. 

Fizika; földrajz; ma-

tematika: a térbeli tájé-

kozódást szolgáló esz-

közök és módszerek 

alapjai és felhasználá-
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suk. A GPS idő-, távol-

ság- és sebességadatai-

nak értelmezése. 

Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása 

Adatbázis létrehozása. 

Adattábla, rekord, mező, kapcsolat, kulcs. 

Adatbázis feltöltése. 

Algoritmusok alkalmazása a feladatmegoldásokban. 

 

Kulcsfogal-

mak/ fogalmak 

Adatbázis, relációs adatbázis, adat, adattábla, rekord, mező, kapcsolat, 

kulcs. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel 

és módszerekkel 

Órakeret 9 

óra 

 
3.1. A problémamegoldáshoz szükséges mód-

szerek és eszközök kiválasztása 
 

Előzetes tudás 
Algoritmusleíró eszközök ismerete és használata, egyszerűbb al-

goritmusok megírása. Fejlesztői környezet használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Tantárgyi és egyéb problémák informatikai eszközök segítségével 

történő megoldása csoportmunkában, a megoldáshoz szükséges al-

goritmusok készítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 

A problémák megoldásához szükséges eszközök és módszerek komp-

lex alkalmazása 

A problémamegoldáshoz szükséges informatikai eszközök kiválasz-

tása. 

Tantárgyi és egyéb problémák informatikai eszközök segítségével 

történő megoldása, a megoldáshoz szükséges algoritmusok készítése. 

Matematika: isme-

rethordozók használata. 

Számítógépek használa-

ta. 

Algoritmus követé-

se, értelmezése, készí-

tése. 

Matematikai model-

lek, alkalmazásuk mód-

ja, korlátai (pontosság, 

értelmezhetőség). 

Magyar nyelv és 
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irodalom; idegen nyel-

vek; matematika; föld-

rajz: szövegfeldolgo-

zás. 

Problémák megoldása munkacsoportban. A problémamegoldó tevé-

kenység tervezése 

Az iskolához és a köznapi élethez kapcsolódó problémák megoldá-

sának tervezése és megvalósítása csoportmunkában. 

Projektmunkák informatikai eszközökkel történő kivitelezése. 

Matematika: isme-

rethordozók használata. 

Számítógépek használa-

ta. 

Algoritmus követé-

se, értelmezése, készí-

tése. 

Matematikai model-

lek (pl. számítógépes 

programok), alkalmazá-

suk módja, korlátai 

(pontosság, értelmezhe-

tőség). 

Modell (ábra, diag-

ram) alkotása, értelme-

zése fogalmakhoz. 

Közelítő értékek 

meghatározása, egyen-

letek, egyenletrendsze-

rek megoldása, diagra-

mok készítése. 

Magyar nyelv és 

irodalom; idegen nyelv; 

földrajz: szövegfeldol-

gozás. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Probléma, tervezés, megvalósítás, projektmunka. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés  

Előzetes tudás Algoritmus kódolása valamely fejlesztői környezetben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

Tantárgyi problémák algoritmizálása. Tervezési eljárások, az alulról 

felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elveinek használata.  
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céljai 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazá-

sa, megvalósítása számítógépen, a feladat megoldásához algoritmu-

sok tervezése, végrehajtása, elemzése 

Tantárgyi problémák megoldási algoritmusainak tanulmányozá-

sa. 

Algoritmusok alkotása különböző tervezési eljárások segítségé-

vel, az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei. 

Algoritmusok megvalósítása. 

Néhány típusalgoritmus vizsgálata. 

Magyar nyelv és iroda-

lom; idegen nyelv; mate-

matika; földrajz: szöveg-

feldolgozás. 

Fizika; kémia: össze-

függések, folyamatok 

programozása. 

A problémamegoldáshoz szükséges adatok és az eredmény kap-

csolata, megtervezése, értelmezése 

A beállítások értelmezése. 

 

Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése, használa-

ta. Adatmodellezés, egyszerű modellek megismerése 

Különböző adattípusok használata a modellalkotás során. 

Magyar nyelv és iroda-

lom; idegen nyelv; mate-

matika; földrajz: szöveg-

feldolgozás. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Tantárgyi probléma, alulról felfelé építkezés elve, lépésenkénti finomí-

tás elve, elemi adat, összetett adat, bemenő adat, eredmény. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése  

Előzetes tudás Fejlesztői környezet ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi szimulációs programok használata. Tantárgyi mérések 

eredményeinek kiértékelése informatikai eszközökkel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mérések és szimulációk, a paramétermódosítás hatásai, tör-

vényszerűségek megfogalmazása, modellalkotás egyszerű tevé-

kenységekre 

Tantárgyi szimulációs programok használata. 

A beállítások hatásainak megfigyelése, a tapasztalatok meg-

Fizika; kémia: természet-

tudományos folyamatokkal 

foglalkozó programok. 

Matematika: véletlen 

esemény, valószínűség. 
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fogalmazása. 

Tantárgyi mérések eredményeinek kiértékelése informatikai 

eszközökkel. 

Modellalkotás egyszerű tevékenységekre. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Mérés, értékelés, eredmény, szimuláció, beállítás, modell. 

10. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret 

6 óra 

 
4.1. Információkeresés, információközlési rendsze-

rek 
 

Előzetes tudás 
Információ keresése, a hiteles és nem hiteles információ megkülön-

böztetése, az információ kritikus értékelése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

A feladatok elvégzéséhez szükséges információk azonosítása, megha-

tározása, megkeresése, felhasználása. A dokumentumok önálló publi-

kálása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 

Önálló információszerzés 

Információkeresési stratégia. 

Tartalomalapú keresés. 

Logikai kapcsolatok. 

A szükséges információ önálló meghatározása, a találatok szűkítése, ki-

gyűjtése, felhasználása. 

Kémia; biológia; fizi-

ka: természettudomá-

nyos projektek kidol-

gozása, pályázati 

anyagok készítése. 

A számítógéppel 

segített tanulás mód-

szereinek alkalmazása 

a mérés, információke-

resés, bemutatók és a 

kommunikáció segíté-

sére. 

A problémamegol-

dásra irányuló, haté-

kony információkere-

sés. 

Az információk közlési célnak megfelelő alakítása, a manipuláció meg-

ismerése 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári is-
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A találatok elemzése, értékelése hitelesség szempontjából. 

A közlés céljának felismerése. 

A reklámok manipulatív tevékenységének felfedése. 

meretek: egy esemény 

információinak be-

gyűjtése több párhu-

zamos forrásból, ezek 

összehasonlítása, 

elemzése, az igazság-

tartalom keresése, a 

manipulált információ 

felfedése. 

A publikálás módszereinek megismerése, szabályai 

Az elkészült dokumentumok publikálása hagyományos és elektroni-

kus, internetes eszközökkel. 

Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és videoanyagok, weblapok 

publikálása az interneten. 

 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 
Manipulálás, kétirányú információáramlás, adatfeltöltés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

4.2. Az információs technológián alapuló kommuni-

kációs formák 
 

Előzetes tudás 

Az infokommunikációs eszközök ismerete. A modern infokommuni-

kációs eszközök hatékony használata. A kommunikáció elméletének is-

merete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Online kommunikáció folytatása, csoportmunka végzése egy vagy több 

résztvevővel. A legújabb két- vagy több résztvevős kommunikációs le-

hetőségek, valamint az elektronikus médiumok megfelelő kezelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 

Kommunikációra képes eszközök összekapcsolási lehetőségeinek meg-

ismerése 

Többrésztvevős beszélgetős, kommunikációs program használata. 

Csoportmunka az interneten.  

Idegen nyelvek: 

kommunikáció külföl-

di partnerekkel. 

Az infokommunikációs eszközök mindennapi életre gyakorolt hatásának 

vizsgálata 

A hagyományos infokommunikációs technológiák összehasonlítása 

az elektronikus és internetes lehetőségekkel. 

A túlzott internethasználatból kialakuló káros életformák azonosítása, 

a függőség elhárítása. 
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Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 
Kommunikációs program. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.3.  MÉDIAINFORMATIKA   

Előzetes tudás 
A legújabb infokommunikációs technológiák használata, alkalma-

zása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az új elektronikus és internetes médiumok készségszintű használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 

A hagyományos médiumoktól különböző, informatikai eszközöket 

alkalmazó lehetőségek, azok felhasználása a megismerési folya-

matban 

Információszerzés internetes portálokról, médiatárakból, elekt-

ronikus könyvtárakból. 

Földrajz: tájékozódás 

GPS segítségével. 

Helymeghatározás, 

ideális útvonalválasztás.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Hírportál, médiatár, e-book, hangoskönyv. 

 

Tematikai egy-

ség/ Fejlesztési cél 
5. Az információs társadalom 

Órake-

ret 6 óra 

 5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai  

Előzetes tudás 

Informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok. 

A számítógép vagy a programok használata során tapasztalt esetleges 

meghibásodások. A problémák megoldása érdekében alkalmazott eljárá-

sok. 

Infokommunikációs eszközök használata során tanúsított viselkedési 

módok megfigyelése, véleményezése.  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Adatvédelmi fogalmak ismerete. 

Az információforrások hitelességének értékelése. 

Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. 
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Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. 

Az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatásai-

nak felismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 

Az adatvédelmi alapfogalmakkal és az információhitelesség megőr-

zési technikáival való megismerkedés 

Adatvédelmi fogalmak ismerete. 

Az információforrások hitelességének értékelése. 

Informatikai eszközök etikus használata. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: részvétel a 

társadalmi felelősség-

vállalásban. 

Szerzői jogi alapfogalmak. Az infokommunikációs publikálási sza-

bályok megismerése 

Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. 

Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a célnak 

megfelelő információ-

források, eszközök, 

módszerek kiválasztása. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: a források meg-

jelölése, az idézés for-

mai és etikai szabályai, 

jegyzetek készítése, ne-

tikett. A forráskritika 

technikái. 

Az információ és az informatika gazdaságra, környezetre, kultúrára, 

személyiségre, egészségre gyakorolt hatásának megismerése 

A globális információs társadalom jellemzői. 

Az informatikai kultúra jellemzői. 

Az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatá-

sainak felismerése. 

Az informatikai eszközök használatának következményei a szemé-

lyiségre és az egészségre vonatkozóan. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a fenntartha-

tóság értékének és ér-

dekének elfogadása, tu-

datos és cselekvő rész-

vétel az emberi környe-

zet állapotának megőr-

zésében, javításában. 

Fizika; biológia-

egészségtan; kémia: a 

számítógéppel segített 

tanulás módszereinek 

alkalmazása a mérés, 

információkeresés, be-

mutatók és a kommuni-

káció segítésére. 
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Információs- és 

kommunikációs rend-

szerek felépítése, jelen-

tőségük. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: az információs 

kommunikációs társa-

dalom műfajainak meg-

felelő olvasási szokások 

gyakorlása, az ezekhez 

kapcsolódó tipikus hi-

bák és veszélyek felis-

merése, kiküszöbölése. 

Matematika: mate-

matikai modellek (pl. 

nyitott mondatok, grá-

fok, sorozatok, függvé-

nyek, függvényábrázo-

lás, számítógépes prog-

ramok, statisztikai 

elemzések), alkalmazá-

suk módja, korlátai 

(pontosság, értelmezhe-

tőség). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, informatikai biztonság, informatikai kultúra, in-

formációkezelés, adatvédelem, netikett, szerzői jog, szerzői alkotás, plágium, 

közkincs, szabad felhasználás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata  

Előzetes tudás 
Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes tapasztalatok, 

vélemények gyűjtése, tapasztalatok cseréje. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektronikus szolgáltatások szerepének felismerése, a szolgáltatá-

sok kritikus használata. 

A fogyasztói viselkedést meghatározó módszerek felismerése a médi-

ában. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pon-
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tok 

Az e-szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek, biztonsági vonatko-

zásainak feltérképezése 

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szere-

pének felismerése. 

Elektronikus szolgáltatások megismerése, kritikus használata, érté-

kelése. 

Az elektronikus szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek felisme-

rése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: A mindenna-

pi tevékenységekben és 

a fogyasztói szokások-

ban megnyilvánuló 

egészség- és környezet-

tudatosság. 

Összetett technológi-

ai, társadalmi és ökoló-

giai rendszerek elemzé-

se. 

A fogyasztói viselkedést befolyásoló technikák felismerése a médiá-

ban 

Fogyasztói szükségletek azonosítása. 

A fogyasztói viselkedést befolyásoló módszerek megfigyelése és 

azonosítása. Tudatos vásárlókép kialakítása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a környezetre 

és az emberi egészségre 

gyakorolt hatások. Tuda-

tos vásárlás, fogyasztói 

szokások. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: a manipulációs 

szándék, a hibás követ-

keztetések és a megala-

pozatlan ítéletek felis-

merése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, média, elektronikus szolgáltatás, regisztráció, le-

iratkozás, azonosító, jelszó, kritikus használat. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 6 

óra 

Előzetes tudás 

Katalógus önálló használata. A települési könyvtár önálló használata. 

Önálló kézikönyvhasználat. A felhasznált irodalomjegyzék összeállítása 

segítséggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A könyvtári rendszer szolgáltatásai és a különböző információforrások 

önálló felhasználása tanulmányi és egyéb feladatokhoz. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Könyvtártípusok, információs intézmények 

A könyvtári rendszer szerepének, lehetőségeinek megismerése. 

A települési közkönyvtár önálló használata. 

Könyvtárlátogatás.  

Magyar nyelv és iroda-

lom: a tanulási képesség 

fejlesztése, kulturált 

könyvtárhasználat. 

Könyvtári szolgáltatások 

A könyvtári információs rendszer szolgáltatásainak rendszerezé-

se, felhasználása a tanulásban. 

A könyvtárközi kölcsönzés funkciójának megértése. 

Könyvtári és közhasznú adatbázisok használati útmutató segítsé-

gével való önálló használata. 

Rendszeres, a céloknak megfelelő könyvtár- és internethasználat. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: könyvtárhasználat. 

Ének-zene: a könyvtár 

és az internet felhasználá-

sa. 

Információkeresés 

A médiumok, közléstípusok tartalmi megbízhatósága. 

Információkeresési stratégiák ismerete. 

Önálló információszerzés katalógusokból, adatbázisokból, álta-

lános és ismeretterjesztő művekből. 

Releváns információk kiválasztása hagyományos és elektronikus 

információhordozókból. 

Az iskolai tananyag elmélyítése és kibővítése önálló könyvtári 

kutatómunkával. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a könyvtári informá-

ciókeresés. 

Az internetes adatgyűj-

tés technikái, linkek hasz-

nálata. 

Adatkeresés, anyag-

gyűjtés nyomtatott és 

elektronikus források se-

gítségével; egynyelvű szó-

tárak, értelmező szótárak; 

szelekció, értékelés, elren-

dezés. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismeretek: 

ismeretszerzés szaktudo-

mányi munkákból. 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan: az ismeret-

szerzés folyamatának és 

eredményének kritikus ér-

tékelése. 

A problémamegoldásra 

irányuló, hatékony infor-

mációkeresés. 

Vizuális kultúra: tájéko-



Tantervek 2013. szeptember 1. után 568. oldal 

 568 / 627 

zódás valamely Európán 

kívüli kultúra művészetéről 

a történelmi, kultúrtörténeti 

összefüggések figyelembe-

vételével. 

Ének-zene: zenei doku-

mentumok gyűjtése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a személyes pá-

lyatervnek, elképzelések-

nek, szükségleteknek meg-

felelő információszerzés. 

Dokumentumtípusok, kézikönyvek 

A hiteles forrás jellemzőinek ismerete. 

Forrástípusok rendszerezése információs értékük szerint. 

A talált információk kritikus értékelése. 

Időszaki kiadványok önálló használata. 

Elektronikus könyvek, digitalizált dokumentumok. 

Az egyes tudományterületek alapvető segédkönyvtípusainak is-

merete, önálló használata.  

Matematika: ismeret-

hordozók használata. 

Könyvek (pl. matematikai 

zsebkönyvek, szakköny-

vek, ismeretterjesztő köny-

vek, lexikonok, feladat-

gyűjtemények, táblázatok, 

képletgyűjtemények). 

Magyar nyelv és iroda-

lom: segédkönyvek, kézi-

könyvek, szótárak, lexiko-

nok használata, ismeretlen 

kifejezések jelentésének 

önálló megkeresése egy-

nyelvű szótárakban. 

Az elektronikus tömeg-

kommunikáció és az iroda-

lom kölcsönhatásának új 

jelenségei. 

Földrajz: tájékozódás a 

hazai földrajzi, környezeti 

folyamatokról. Informá-

ciógyűjtés internetalapú 

szolgáltatásokkal: időjárási 

helyzetkép, útvonaltervező, 

valutaváltó. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismeretek: 

történelmi, társadalomtu-
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dományi, filozófiai és eti-

kai kézikönyvek, atlaszok, 

lexikonok. 

Vizuális kultúra: a tö-

megkommunikáció formái, 

a tömegkommunikációt és 

a mediatizált nyilvánossá-

got jellemző tények, mo-

dellek. 

Az audiovizuális szöve-

gek, műsorok előállítását, 

nyelvi jellemzőit, közvetí-

tését és értelmezését leíró 

fontosabb fogalmak és 

alapvető összefüggések. 

Forráskiválasztás 

Komplex feladathoz való önálló forráskiválasztás a feladat céljá-

nak és a forrás információs értékének figyelembe vételével. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismeretek: 

kérdések megfogalmazása 

a szerző esetleges elfogult-

ságaira, tájékozottságára, 

rejtett szándékaira, stb. vo-

natkozóan. 

Az adott téma tanulmá-

nyozásához leginkább 

megfelelő térkép kiválasz-

tása. 

Különböző szövegek, 

hanganyagok, filmek, stb. 

vizsgálata a történelmi hi-

telesség szempontjából. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: verbális és nem ver-

bális (hangzó, képi és digi-

tális) információk gyűjtése, 

szelekciója, rendszerezése, 

kritikája és felhasználása. 

Vizuális kultúra: infor-

mációforrások szűrésének 

szempontjai. 
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Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás 

Bibliográfiai hivatkozás önálló készítése folyóiratcikkekről. 

Az interneten megjelent források hivatkozási technikájának meg-

ismerése, segítséggel való alkalmazása. 

Hivatkozásjegyzék, irodalomjegyzék készítése. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a források megjelölé-

se, az idézés formai és eti-

kai szabályai, jegyzetek 

készítése, netikett. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Könyvtári rendszer, múzeum, levéltár, információkeresési stratégia, 

rejtett bibliográfia, relevancia, kritikus forráshasználat, hivatkozás, plági-

um, hitelesség, önművelés, egész életen át tartó tanulás. 

 

A fejlesztés 

várt eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

A tanuló az informatikai eszközök használat témakör végére 

tudjon digitális kamerával felvételt készíteni, legyen képes adatokat át-

tölteni kameráról a számítógép adathordozójára; 

ismerje az adatvédelem hardveres és szoftveres módjait; 

ismerje az ergonómia alapjait. 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

legyen képes táblázatkezelővel tantárgyi feladatokat megoldani, egysze-

rű számításokat elvégezni; 

tudjon körlevelet készíteni; 

tudja kezelni a rendelkezésére álló adatbázis-kezelő programot; 

tudjon adattáblák között kapcsolatokat felépíteni, adatbázisokból lekér-

dezéssel információt nyerni. A nyert adatokat tudja esztétikus, használható 

formába rendezni. 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

témakör végére 

tudjon algoritmusokat készíteni, 

legyen képes a probléma megoldásához szükséges eszközöket kiválasz-

tani; 

legyen képes tantárgyi problémák megoldásának tervezésére és megva-

lósítására; 

ismerjen és használjon tantárgyi szimulációs programokat; 

legyen képes tantárgyi mérések eredményeinek kiértékelésére; 

legyen képes egy csoportban tevékenykedni. 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

legyen képes információkat szerezni, azokat hagyományos, elektronikus 
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vagy internetes eszközökkel publikálni; 

legyen képes társaival kommunikálni az interneten, közös feladatokon 

dolgozni; 

tudja használni az újabb informatikai eszközöket, információszerzési 

technológiákat. 

A tanuló az információs társadalom témakör végére 

ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 

legyen képes értékelni az információforrásokat; 

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabá-

lyokat; 

ismerje a szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmakat; 

ismerje az infokommunikációs publikálási szabályokat; 

ismerje fel az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális 

hatásait; 

ismerje fel az informatikai eszközök használatának személyiséget és az 

egészséget befolyásoló hatásait; 

ismerje fel az elektronikus szolgáltatások szerepét, 

legyen képes néhány elektronikus szolgáltatás kritikus használatára; 

ismerje fel az elektronikus szolgáltatások jellemzőit, előnyeit, hátrányait; 

ismerje fel a fogyasztói viselkedést befolyásoló módszereket a médiá-

ban; 

ismerje fel a tudatos vásárló jellemzőit. 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

legyen képes bármely, a tanulmányaihoz kapcsolódó feladata során az 

információs problémamegoldás folyamatát önállóan, alkotóan végrehajtani; 

legyen tisztában saját információkeresési stratégiáival, tudja azokat tuda-

tosan alkalmazni, legyen képes azt értékelni, tudatosan fejleszteni. 

7. Mozgóképkultúra és médiaismeret 

Tematikai alap-

egység (főtéma)/ 

Fejlesztési cél 

A média kifejezőeszközei 

A technikai úton rögzített kép és hang, mint a 

mozgóképi ábrázolás anyaga 

Órakeret 1 

óra 

Előzetes tudás 
Az ábrázolás és a reprodukció, a mozgókép kettős természete fo-

galmának ismerete. 
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A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, kompu-

terjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és kriti-

kus attitűd kialakítása, a mozgóképi írás- olvasástudás fejlesztése. 

Középszintű mozgóképnyelvi tájékozottság megszerzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Annak megtapasztalása, felismerése és tudatosítása (például mobiltelefonra felvett álló- 

és mozgóképek, beállítások elkészítésével vagy interneten elérhető mozgóképes anyagok, 

például klipek vagy reklámok tanulmányozásával), hogy a mozgóképi szöveg 

 egyszerre ábrázol és reprodukál; 

 információban rendkívül gazdag, ám a szöveg jelentésének meghatározása a nyelvi 

közlésnél sokkal bizonytalanabb; 

 utalásokkal telített. 

Annak megfogalmazása, mire vezethető vissza a mozgóképi közlés néhány alapvető sajá-

tossága (a technikai kép- és hangrögzítésnek a tapasztalati valósággal való erős kapcsolatá-

ra). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dokumentum, fikció, reprodukció, ábrázolás, valóság, utalás. 

Tematikai alap-

egység (főtéma)/ 

Fejlesztési cél 

A média kifejezőeszközei 

A mozgóképnyelv kifejező eszközei 

Órakeret 3 

óra 

Előzetes tudás 
A kiemelés (hangsúlyozás) alapvető eszközei a mozgóképi ábrázo-

lásban.  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, kompu-

terjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és kriti-

kus attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasástudás fejlesztése. 

A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozott-

ság megszerzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

annak megfigyelése és kipróbálása egyszerű beállítások, snitt-kapcsolatok elkészítése és 

megszerkesztése során, hogy a mozgóképkészítő miféle filmnyelvi eszközöket használ a 

szöveg megalkotása során. Ily módon, valamint mozgóképi szövegek (pl. rövidfilmek, film-

etűdök, reklámok, klipek, előzetesek, animációs filmek) megfigyelésével és elemzésével a 

mozgóképnyelv alapeszközeinek (narráció; szerepjáték; látványszervezés, montázs) tudatosí-

tása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Narráció, szerepjáték, látványszervezés, montázs. 

Tematikai alap-

egység (főtéma)/ 

A média kifejezőeszközei 

A látványszervezés alapeszközei a mozgóképen 
Órakeret 2 
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Fejlesztési cél óra 

Előzetes tudás 
A beállítás, a képkivágás fogalmának ismerete. A technikai képrögzí-

tés elvének ismerete, elemi szintű felvételkészítési gyakorlat. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, kompu-

terjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és kriti-

kus attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasástudás fejlesztése. 

A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozott-

ság megszerzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A látványszervezés alapeszközei (képkivágás, gépállás, nézőpont, szemszög, kamera-

mozgások, beállítástípusok, megvilágítás) fogalmainak tudatosítása, ezen eszközök szerepé-

nek értelmezése és tudatosítása saját felvételek készítése és mozgóképi szövegrészletek 

elemzésével. 

Egyszerűbb mozgóképi szövegrészletek létrehozása (pl. találkozás, megérkezés, követés, 

megismerkedés) útján a képzelőerő, kifejezőkészség fejlesztése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kompozíció, képkivágás, plán, nézőpont, szemszög, szubjektív be-

állítás, leíró beállítás, társított beállítás, svenk, fahrt, vario. 

Tematikai alap-

egység (főtéma)/ 

Fejlesztési cél 

A média kifejezőeszközei 

A mozgóképi szövegek rendszerezése 

Órakeret 2 

óra 

Előzetes tudás 
Az egyes médiumokban megjelenő médiaszövegek közötti különb-

ségek érzékelése, a médiaszövegek fikciós vagy dokumentáris jellegé-

nek megfigyelése, a műfaji és a szerzői fogalmak ismerete. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, kompu-

terjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, önálló és kritikus 

attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasástudás fejlesztése. 

A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozott-

ság megszerzése. 

A tudatos szövegválasztás képességének fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A mozgóképi szövegek rendszerezését segítő néhány alapszempont (megjelenési felület – 

mozi, televízió, internet; a hossz, mint forgalmazási kategória; a valóságanyag természete – 

dokumentumfilm-fikció; az alkotói szándék és nézői elvárás – műfaj (zsáner)film, szerzői 

film) ismétlése, pontosítása, kiegészítése. 

A szerzői és a műfajfilm néhány meghatározó jellemzőjének felismerése, alkalmazása (a 

nézők számára ismerős témák, szériaszerű filmalkotások, könnyen befogadható ábrázolási 

konvenciók, illetve a személyesebb, a szerzővel azonosítható eredeti formanyelv-használat) 

az életkornak megfelelő művek elemzésével. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dokumentum, fikció, műfaj, western, sci-fi, melodráma, burleszk, 

thriller, szerzői, eredetiség, ábrázolási konvenció. 

Tematikai alap-

egység (főtéma)/ 

Fejlesztési cél 

A média kifejezőeszközei 

Az új média néhány formanyelvi sajátossága 

Órakeret 1 

óra 

Előzetes tudás 
Az új média, az interaktivitás és a nem lineárisan szerveződő szö-

veg fogalmának ismerete. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, kompu-

terjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, a média, kitünte-

tetten az audiovizuális média és az internet működési módjának tisztá-

zása, az önálló és kritikus attitűd kialakítása, a mozgóképi írás-

olvasástudás és a kritikai médiatudatosság fejlesztése. 

A résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátítása, kritikai és 

kreatív képességek fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A hagyományos (analóg) és az új médiaformák (interaktív, nemlineáris, digitális) közötti 

alapvető különbségek tudatosítása. 

Hagyományos szövegtípusok formanyelv-használata módosulásának megfigyelése és 

elemzése az újmédia felületein (néhány jellemző példa, elsősorban a reklám, a hírszövegek 

területéről). 

A web 2.0-ás alkalmazások formanyelvi gondolkodásának megfigyelése (pl. interakció, 

választás, az animációs és grafikai megoldások terjedése, játékosság, irónia és a szövegek fo-

lyamatos alakítása). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Valóság, tapasztalati valóság, web 2.0, nem lineáris, interaktivitás, 

irónia, manipuláció, közösségi hálózat. 

Tematikai alap-

egység (főtéma)/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

A kommunikáció történetének fordulópontjai 

és a nyilvánosság 

Órakeret 2 

óra 

Előzetes tudás 

A kommunikáció története alapvető fordulópontjainak (írásbeliség, 

sokszorosítás, fotografikus képrögzítés, digitális jelkezelés / hálózati 

kommunikáció) ismerete. 

A meghatározó társadalmi struktúrák, hatalomgyakorlási rendsze-

rek ismerete. 

A magánszféra és a közszféra fogalma. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társa-

dalmi szerepének, működési módjának tisztázása. 

Alapszintű, a média művelődéstörténetére vonatkozó tájékozottság 
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megszerzése, a naiv fogyasztói szemlélet átértékelése. 

A résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátítása, kritikai ké-

pességek fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A kommunikáció története alapvető fordulópontjainak (írásbeliség, sokszorosítás, foto-

grafikus képrögzítés, digitális jelkezelés / hálózati kommunikáció) az ezekhez tartozó műve-

lődéstörténeti háttér (kiemelkedő feltalálók, találmányok, évszámok) megismerése, e fordu-

lópontok jelentőségének értelmezése a nyilvánosság történetében. 

Annak tudatosítása, miért törekszik a média kezdetektől a látvány és a hang lehető legva-

lószerűbb, a valóságtól egyre kevésbé megkülönböztethető rögzítésére. 

A nyilvánosság jelentése az életünkben, a mai nyilvánosság kialakulása, egy adott kor és 

társadalom nyilvánosságának vizsgálati módjai. (Az információk birtoklása és megosztása – 

hatalmi viszonyok; az egyén helyzete az adott társadalomban, például hagyományok, nevel-

tetés, iskolázottság, anyagi helyzet; az infokommunikációs technológiák fejlettsége; a média 

szabályozása, cenzúra). 

Miért jelennek meg egyre inkább a közszférában a médiakörnyezet változásával a magán-

szféra ügyei? – vita, érvelés, példákkal. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szóbeliség, írásbeliség, információ, technikai képreprodukció, má-

gikus gondolkodás, nyilvánosság, reprezentatív és népi nyilvánosság, 

polgári nyilvánosság, cenzúra, a tömegkommunikáció nyilvánossága, 

hálózati kommunikáció, köz- és magánszféra. 

Tematikai alap-

egység (főtéma)/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

A médiakommunikáció szereplői, médiaintéz-

mények és közönségek 

Órakeret 1 

óra 

Előzetes tudás 

A cselekmény- és történetszervezés, valamint az elbeszélés (narrá-

ció) fogalmának ismerete, az expozíció, bonyodalom, lezárás szaka-

szainak felismerése mozgóképi alkotásokban. 

A médiakörnyezet szereplőinek azonosítása: a fogyasz-

tók/felhasználók és a médiatartalom-előállítók. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A média társadalmi szerepének, működési módjának tisztázása. 

Alapszintű, a média művelődéstörténetére vonatkozó tájékozottság 

megszerzése, az önálló és kritikus attitűd kialakítása, a kritikai média-

tudatosság fejlesztése, a naiv fogyasztói szemlélet átértékelése. 

A résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátítása, kritikai ké-

pességek fejlesztése. 

Ismeretek/követelmények 

A tanuló 

 felismer olyan történetjavaslatokat, amelyeket a médiaintézmények bocsátanak közre. 

 ismeri és a médiajelenségekkel kapcsolatban helyesen alkalmazza a tematizálás, a 
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napirend és a diskurzus fogalmát. 

 konkrét példákon értelmezi a közönség befolyásolásának fontosabb eszközeit (a köz-

lés felületének egyszerűen átlátható, ismétlődő megszerkesztését, a rovatszerkezeteket, a 

műsorrend kialakítását, az intézmény-image felépítését, a sorozatelv érvényesítését. 

 ismeri a közszolgálati, a kereskedelmi és a közösségi média eltérő szerepét a nyilvá-

nosságban. 

 jellemzi a médiaintézmények és azok meghatározó szövegeinek célközönségeit (első-

sorban életkor, nem, végzettség, kulturális és egzisztenciális háttér, érdeklődés). 

 bemutatja, hogyan, és kifejti, hogy miért keveredik a tartalomelőállító és a közönség 

szerepe a web 2.0-ás alkalmazásokban. 

 felismeri, hogy a médiakommunikáció során a médiaszöveget kibocsátó intézmény 

kerül elbeszélő szerepbe, amely történetjavaslatokat bocsát közre, piaci versenyben a néző 

figyelméért a konkurens médiaintézményekkel. 

 tudatosítja, melyek a médiaszöveg-fogyasztás maximalizálásának, a közönség befo-

lyásolásának alapeszközei. 

 megkülönbözteti egymástól a fontosabb médiamodelleket. 

 Tudatosítja, miért jelenik meg a média közönsége kettős szerepben, mint vásárló és 

mint áru. 

 Megkülönbözteti azokat a fontosabb tényezőket, melyek alapján jellemezhetőek a 

médiaintézmények célközönségei. 

 Kifejti, mennyiben tekinthető közösségnek a közösségi hálózatra csatlakozók sokasá-

ga. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Napirend-kijelölés, diskurzus, rovatszerkezet, műsorrend, műsor-

idő, sorozatelv, közszolgálati média, kereskedelmi média, közösségi 

média, web 2.0. 

Tematikai alap-

egység (főtéma)/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

A média nyelve, a médiaszövegek értelmezése 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

A médiaszövegek szövegalkotó kód-típusainak, kifejező eszközei-

nek ismerete. 

A médiaintézmény, a diskurzus, a sztereotípia és a reprezentáció 

fogalmának ismerete. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társa-

dalmi szerepének, működési módjának tisztázása. 

Alapszintű, a média művelődéstörténetére vonatkozó tájékozottság 

megszerzése, a naiv fogyasztói szemlélet átértékelése. 

Önálló és kritikus attitűd kialakítása, a kritikai médiatudatosság fej-

lesztése. 

A résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátítása, kritikai ké-
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pességek fejlesztése. 

Ismeretek/követelmények 

A tanuló 

 kreatív gyakorlati feladatok során és megbeszélés útján tudatosítja, hogy a médiaszö-

vegek értelmezése egyaránt függ a szövegtől, a befogadótól és attól a médiakörnyezettől, 

amelyben a szöveg nyilvánosságra kerül (vagyis a médianyelvtől, a nyelvhasználattól, a kö-

zönségtől és a kontextustól). 

 felismeri és megnevezi a médiaintézmények által közrebocsátott történetjavaslatok 

értelmezésére szolgáló direkt értelmezési kereteket. Aktuális médiaesemények feldolgozása 

és elemzése során feltárja, hogyan és miért érvényesül a médiában a sztereotip megfogalma-

zás kényszere, milyen veszélyekkel járhat mindez. 

 ismeri a reprezentáció fogalmát és alkalmazza a nemek, foglalkozások, életmódmin-

ták, kisebbségek a tapasztalati valóságtól eltérő médiamegjelenítésével kapcsolatban, mi-

közben tudatosítja, hogy a médiaszövegek a közösség kulturális képviselői (reprezentánsai). 

Ily módon tudatosítja, miért problematikus, hogy a világ nem olyan módon jelenik meg a 

médiában, mint a tapasztalati valóságban. 

 az életkornak megfelelő médiaszövegek feldolgozása egyéni, kiscsoportos vagy cso-

portos formában kreatív gyakorlati feladatokkal vagy megbeszélés útján (pl. feltevéseket, ál-

lításokat fogalmaz meg médiaszövegek keletkezésének hátteréről, a közlő (médiaintézmény) 

szándékairól; élményeket és tapasztalatokat vet össze a média által közvetített, megjelenített 

világokkal (pl. hírműsorok, talk-showk, reality-showk, életmód magazinok, közösségi portá-

lok alapján az azonosságok és az eltérések megfigyelése, megbeszélése). 

 összeveti azonos események eltérő megfogalmazásait, ésszerűen indokolja az egysze-

rűbb reprezentációk különbözőségeit (érdekek, nézőpontok, politikai és gazdasági érintett-

ség, illetve műfaji, nyelvi különbségek feltárása a hírműsorokban, hírportálokon, napisajtó-

ban). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szimbolikus kód, technikai kód, értelmezési keret, sztereotípia, 

reprezentáció. 

Tematikai alap-

egység (főtéma)/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

Médiahasználat, médiaetika 

Órakeret: 3 

óra 

Előzetes tudás 

A digitális médiaeszközök alapszintű felhasználói ismerete. 

A médiaszövegekben megjelenő információk kritikus szemlélete. 

Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat, a 

hálózati kommunikációban való részvétel során fontos és szükséges 

viselkedési szabályok ismerete, alkalmazása. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társa-

dalmi szerepének, működési módjának tisztázása, az önálló és kritikus 

attitűd kialakítása, a kritikai médiatudatosság fejlesztése, a naiv fo-

gyasztói szemlélet átértékelése. A résztvevő és aktív állampolgári sze-

rep elsajátítása, kritikai képességek fejlesztése. 



Tantervek 2013. szeptember 1. után 578. oldal 

 578 / 627 

Ismeretek/követelmények 

A média fejleszti a digitális médiaeszközök használatának képességét (az elérhető prog-

ramok funkcionális használatával a kép, mozgókép- és hangadatok rögzítését, célszerű szer-

kesztőprogramba történő betöltését, szerkesztését, kiírását, online közzétételét). 

A tanuló 

 tudatosítja és példákkal világítja meg a médiakonvergencia jelenségét. 

 saját tapasztalatai és ismeretgyűjtés alapján jellemzi az internetes és mobilkommuni-

káció fontosabb sajátosságait (pl. interaktivitás, a kommunikáció térbeli és időbeli szabadsá-

ga, figyelemmegosztás, multitasking, virtuális kapcsolatok, konstruált személyiségek, ano-

nimitás és annak korlátai, e-részvétel, e-demokrácia, amatőr és professzionális tartalomgyár-

tás, médiahasználat más emberek jelenlétében és annak normái). 

 példákkal, jó és helytelen gyakorlatok bemutatásával illusztrálja az internethasználat 

biztonságának problémáit (pl. személyes adatok védelme, hamis vagy megbízhatatlan olda-

lak, információk kiszűrése, ismerkedés veszélyei). 

 életkorának és tapasztalatainak megfelelő példákra alapozott, érvekkel alátámasztott 

állításokat fogalmaz meg a hálózati kommunikáció életmódra, életminőségre vonatkozó ha-

tásáról, a SZEMÉLYISÉG  felbontása és megsokszorozásáról, mint mindennapi gyakorlatról 

az online médiában, a médiahasználat veszélyeiről (pl. függőség, elmagányosodás, egész-

ségkárosodás). Ismeri a médiában megjelenő erőszakkal kapcsolatos problémákat (pl. az erő-

szak, mint szórakoztató, stimuláló hatáselem; az erőszak, mint mindennapivá váló érdekér-

vényesítő és konfliktuskezelési eszköz). 

 kérdéseket és állításokat fogalmaz meg az alkotók és felhasználók felelősségével, az 

egyének és közösségek jogaival kapcsolatban az írott, az elektronikus és az online médiában, 

tisztában van vele, hogy a média törvényi szabályozása miért szükségszerű. 

 tudatosítja, hogy elkerülhetetlen az éles verseny közegében a médiaipari szövegter-

meléssel együtt járó selejt, de azt igyekszik megkülönböztetni a manipulációtól. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Médiakonvergencia, multitasking, anonimitás, e-demokrácia, virtu-

ális személyiség, médiaerőszak, közösségi média, médiaipari verseny, 

manipuláció. 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló 

 felismeri és megnevezi a mozgóképi közlésmód, az írott sajtó 

és az online kommunikáció szövegszervező alapeszközeit. 

 alkalmazza az ábrázolás megismert eszközeit egyszerű mozgó-

képi szövegek értelmezése során (cselekmény és történet megkülön-

böztetése, szemszög, nézőpont, képkivágat, kameramozgás jelentése 

az adott szövegben, montázsfunkciók felismerése). 

 a mozgóképi szövegeket meg tudja különböztetni a valóság áb-

rázolásához való viszonyuk és az alkotói szándék, és a nézői elvárás 

karaktere szerint (dokumentumfilm és játékfilm, műfaji és szerzői be-

szédmód). 

 az életkornak megfelelő szinten meg tudja különböztetni a fik-

ció és a virtuális fogalmait egymástól. 
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 tisztában van a média alapfunkcióival, a kommunikáció törté-

nete alapfordulataival, meg tudja fogalmazni, milyen alapvető ténye-

zőktől függ valamely kor és társadalom nyilvánossága. 

 tudja, melyek a kereskedelmi és közszolgálati médiaintézmé-

nyek elsődleges céljai és eszközei a médiaipari versenyben. 

 megkülönbözteti azokat a fontosabb tényezőket, melyek alap-

ján jellemezhetőek a médiaintézmények célközönségei. 

 meghatározza és alkalmas példákkal illusztrálja a sztereotípia 

és a reprezentáció fogalmát, ésszerűen indokolja az egyszerűbb repre-

zentációk különbözőségeit. 

 érvekkel támasztja alá álláspontját olyan vitában, amely a mé-

diaszövegek (pl. reklám, hírműsor) valóságtartalmáról folynak. 

 jellemzi az internetes és mobilkommunikáció fontosabb sajá-

tosságait, az internethasználat biztonságának problémáit. 

 az életkorának megfelelő szinten képes a különböző médiu-

mokból és médiumokról szóló ismeretek összegyűjtésére, azok rend-

szerezésére, az önálló megfigyelésekre. 

 alkalmazza a mozgóképi szövegekkel, a média működésével 

kapcsolatos ismereteit a műsorválasztás során is.  
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INFORMATIKA TAGOZAT  
9–12. évfolyam 

heti 4,5 – 2 – 4 – 4 óra 

A NAT-ban és a Kerettantervben megfogalmazott követelményeken,célokon és feladatokon 

túl az informatika tagozat célul tűzi ki, hogy a végzett növendékek az emelt szintű informatika 

érettségi és a tagozat nyújtotta tudás birtokában sikerrel tanuljanak tovább akár ez irányú felső-

oktatásban, akár OKJ-s képzésben. Szerezzenek elmélyült tudást és ismereteket, jártasságokat az 

informatika különféle területein. Céljaink között szerepel, hogy a fiatalok képességeit az infor-

matika sajátos eszközeivel is fejlesszük, továbbá az, hogy az informatika területén olyan korsze-

rű tudást adjunk, ami elősegíti diákjaink boldogulását különösen azokban a hivatásokban, ame-

lyek intenzíven alkalmazzák az informatikát. 

Az informatika tagozatos képzés nem csupán azoknak nyújt előnyt, akik kifejezetten informa-

tika szakra vagy programozó matematikusnak készülnek, hanem az itt végzettek a műszaki vagy 

pénzügyi-közgazdasági pályák nagy részén jelentős előnyre számíthatnak kortársaikkal szemben. 

A tagozatos képzés keretében az informatika iránt érdeklődő, tehetséges fiatalok számára ki-

bontakozási-fejlődési lehetőséget adnunk, ezért az informatika oktatása természetesen minden 

évfolyamon párhuzamosan két csoportban folyik. 

A tananyagba beépítettük az ECDL tanfolyamok anyagát is, így tanulóinknak lehetőségük van 

külön tanfolyam elvégzése nélkül letenni helyben működő vizsgaközpontunkban a hét modul 

vizsgáját és számos területen elismert ECDL vizsgabizonyítványt szerezni tanulmányaik során. 

Az informatika magas szinten történő oktatását az iskola tárgyi és személyi feltételei, adottsá-

gai messzemenően lehetővé teszik. 

A 12. évfolyamon a tananyag a „Számítógépes programozás” tantárgy keretében kerül meg-

tárgyalásra; így az órákon való részvétel továbbra is kötelező, azt követően is, hogy a 

11. évfolyam végén a tanulók előrehozott középszintű érettségit tesznek informatikából. 

9.  ÉVFOLYAM  

heti 4,5 óra, összesen 162 óra 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az információs társadalom, a kommunikáció 

Órakeret 

6 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az információforrások hitelességének értékelése, az információ 

hitelességének megítélése során a kritikai gondolkodás fejlesztése. 

Az információ kezelése során felmerülő veszélyek elhárítása 

egyes lehetőségeinek használata. 

Viselkedési szabályok közös kialakítása, a kulturált együttélés 

szabályainak betartása. 

Az elektronikus szolgáltatások igénybevétele, a biztonság figye-

lembevétele. 

Az elektronikus szolgáltatások használata közben a kritikus szem-
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léletmód kialakítása. 

A megismert szolgáltatások jellemzése, összehasonlítása, külön-

böző szempontok szerinti csoportosítása. 

A fogyasztói viselkedést befolyásoló technikák azonosítása a mé-

diában. A fogyasztói viselkedést meghatározó tényezők felismerése. 

Tudatos vásárlókép kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az adatvédelmi alapfogalmakkal és az információhitelesség megőrzési technikáival való 

megismerkedés 

Adatvédelmi fogalmak ismerete. 

Az adatok szervezési és technikai védelme. 

Bizalmasság, sértetlenség, rendelkezésre állás. 

Az információforrás hitelességének megítélése. 

Szerzői jogi alapfogalmak. Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése 

A szerzői jog, szerzői alkotás. 

A szerzőt megillető jogok, személyhez fűződő jogok, vagyoni jogok. 

A szabad információhoz jutás igénye. 

Az információval kapcsolatos műveletek ismerete (másolás, terjesztés, reprodukálás, for-

galmazás, felhatalmazás, előadás). 

Védelmi idő, közkincs, szabad felhasználás fogalmának ismerete. 

Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. 

A publikáció típusának megfelelő szabályok megbeszélése, értelmezése. 

Az információ és az informatika gazdaságra, környezetre, kultúrára, személyiségre, 

egészségre gyakorolt hatásának megismerése 

Az informatikai kultúra jellemzői. 

Az informatikai fejlesztések társadalmi, gazdasági, környezeti, kulturális hatása. 

Az informatikai eszközök használatának hatása a személyiségre és az egészségre. 

Esettanulmányok, tapasztalatok megbeszélése, tanulságok megfogalmazása. 

Az e-szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek, biztonsági vonatkozásainak feltérképezése 

Az elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos igények megfogalmazása. 

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének felismerése. 

Az elektronikus szolgáltatások biztonságos használatának feltételei. 

Elektronikus szolgáltatások megismerése, kritikus használata, értékelése. 

Az elektronikus szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek felismerése. 

Az elektronikus szolgáltatások összehasonlítása, csoportosítása. 
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A fogyasztói viselkedést befolyásoló technikák felismerése a médiában 

A médiában alkalmazott eszközök a fogyasztók befolyásolása érdekében. 

A fogyasztói viselkedést meghatározó tényezők ismerete. 

Fogyasztói szükségletek azonosítása. Érdekek felismerése. 

A fogyasztói viselkedést befolyásoló módszerek megfigyelése és azonosítása. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Informatikai alapismeretek – hardver 

Órakeret 

10 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Legyen tisztában a számítástechnika fejlődéstörténetének fonto-

sabb állomásaival. Tudja használni a logikai műveleteket. Ismerje a 

Neumann elveket, alkosson képet a Neumann elvű számítógép mű-

ködéséről. Legyen tisztában az egyéb fejlesztési irányokkal. Tudja, 

mit jelent az algoritmus, jel, jelrendszer, hír, adat, információ. Le-

gyen tisztában az információ értékével. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A számítástechnika történetének áttekintése. 

Jelátalakítás és kódolás. 

Analóg és digitális jelek. 

Az adat és az adatmennyiség. 

Bináris számábrázolás. 

Bináris karakterábrázolás. 

Bináris kép- és színkódolás. 

Bináris hangkódolás. 

A számítógép felépítése. 

A Neumann-elvű számítógépek. 

A számítógép részei és jellemzőik: CPU, memória, buszrendszer, interfészek, ház, táp-

egység. 

A perifériák típusai és főbb jellemzőik: bemeneti/kimeneti eszközök, háttértárak. 

A (személyi) számítógép részeinek összekapcsolása és üzembe helyezése. 

Hálózatok 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Informatikai alapismeretek – szoftver 

Órakeret 

10 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismerje az operációs rendszer fogalmát. Legyen tisztában a telepí-

tés lépéseivel. Tudjon elvégezni lemezkezelő és karbantartó művele-

teket. Tudjon könyvtárakat és fájlokat létrehozni, átnevezni, másolni, 

mozgatni, törölni. Legyen tisztában a formázás és a gyorsformázás 
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közötti különbségekkel. Ismerje a segédprogramok által nyújtott le-

hetőségeket. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az operációs rendszer és főbb feladatai. 

Az operációs rendszerek (fajtái) részei és funkciói, az operációs rendszer felhasználói fe-

lülete. 

Könyvtárszerkezet, könyvtárak létrehozása, másolása, mozgatása, törlése, átnevezése. 

Állományok típusai, keresés a háttértárakon. 

Állománykezelés: létrehozás, törlés, visszaállítás, másolás, mozgatás, átnevezés, stb. 

Az adatkezelés eszközei: Tömörítés, kicsomagolás, archiválás, adatvédelem. 

A szoftver és a hardver karbantartó (segéd)programjai: víruskeresés, lemezkarbantartás, 

stb. 

A hálózatok működésének alapelvei, be- és kijelentkezés, hozzáférési jogok, adatvéde-

lem. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

6 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A számítógépes perifériák használatbavétele. Az összetett munká-

hoz szükséges eszközkészlet kiválasztása. Az adatok biztonságos tá-

rolása. Az informatikai környezet tudatos alakítása. Az egészséges 

munkakörnyezet megteremtése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Bemeneti és kimeneti perifériák, adathordozó eszközök helyes használata, működési elve. 

Nyomtatók konfigurálása. 

Digitalizálás. Képek szkennelése. Digitális fotózás. 

Digitális kamerák jellemzőinek megismerése. Objektívek tulajdonságai. Kamera 

szenzora. Kompozíció. USB-, firewire portok Felvétel készítése digitális eszközzel. 

Videó rögzítése számítógépre. Videó letöltése digitális kameráról. Videó tömörítése. 

Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztási szempontjainak megismeré-

se. 

Az adatok biztonságos tárolásának szoftveres és hardveres biztosítása. Fájlok illetéktele-

nek által történő hozzáférésének megakadályozása. 

Archiválás funkciójának megismerése. A „felhőkben” tárolt adatok jellemzőinek, bizton-

sági kritériumainak megismerése. 

Elektronikus aláírás létrehozásának megismerése. 

Mágneses és chipes kártyák. Pendrive adatvédelme. Ujjlenyomat azonosítása. Hardver-

kulcs. 
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Egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő számítógépes munkakörnyezet kiala-

kítása. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szövegszerkesztés 

Órakeret 

40 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Kör-

levél készítése. Különböző formátumú produktumok készítése, a 

megfelelő formátum célszerű kiválasztása. Személyes dokumentu-

mok létrehozása, átalakítása, formázása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Alapfogalmak. A program indítása. A szövegszerkesztő menürendszere. A munkakör-

nyezet beállítása. Dokumentum megnyitása, mentése, nyomtatása. 

A szövegbevitel módjai. A kurzor mozgatása, szövegkijelölés. A szöveg javítása, mozga-

tása, másolása. Speciális karakterek beillesztése. 

Karakterformázás. 

Bekezdésformázás. 

Bekezdések szegélyezése, árnyékolás. 

Karakter –és bekezdésformázás felismerése, minta utáni alkalmazása. 

Iniciálé készítése. 

Felsorolás, számozás. 

Tabulátorok használata. 

Oldalformázás, oldalbeállítások. 

Keresés és csere. 

Kijelölés, másolás, mozgatás, törlés. 

Helyesírás-ellenőrzés, szinonimaszótár, elválasztás. 

Szakaszok alkalmazása, formázása. 

Oldalszámozás, élőfej és élőláb. 

Hasábok és formázásuk. 

Lábjegyzet, végjegyzet, széljegyzet, korrektúra; vázlat. 

Táblázatok készítése a szövegszerkesztővel, formázásuk. Sorba rendezés. 

Körlevélkészítés - a törzsdokumentum elkészítése, az adatforrás kiválasztása, adategyesí-

tés, hibajavítás. 

Táblázatok, grafikák, szimbólumok, objektumok beillesztése a szövegbe, formázásuk. 

Képaláírás, kereszthivatkozás. Tárgymutató, tartalomjegyzék. 

A word beállításai haladó fokon. 

Fejlesztőeszközök a wordben. 
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Korrektúra. 

Sablonok; stílustár, automatikus formázás. 

Számolás a Wordben. Egyenletek és képletek használata. 

Makrók használata, készítése felvétellel. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Prezentáció és grafika 

Órakeret 

28 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív anyagok, bemu-

tatók készítése. A feladat megoldásához szükséges alkalmazói eszkö-

zök kiválasztása és komplex használata. Képek utólagos szerkeszté-

se. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Prezentáció készítése. 

Új bemutató létrehozása; elrendezések, új dia beszúrása. 

A képkockákon használható eszközök: szöveg beírása, formázása; fej- és lábléc. Diaszá-

mozás. 

További formázási lehetőségek: háttér, sablon, színválaszték, dia-minta. 

WordArt, szövegdoboz, alakzatok, képek beszúrása, formázása. 

Oldalbeállítások, korrektúra, védelem. 

Mozgóképek, hangok beszúrása. Diagramok, szervezeti ábrák használata. 

Több dia kezelése; effektusok, áttűnés, animálás. 

Hivatkozások használata. Diavetítés; nyomtatás. 

Bemutató készítése a Prezi használatával. 

Képszerkesztés 

Alapfogalmak: blende, zársebesség, megvilágítás, érzékenység, gyújtótávolság, fókusz. A 

digitális fényképezőgépek fajtái és jellemzésük. 

Képfeldolgozáshoz kapcsolódó alapfogalmak: felbontás, fényerő, kontraszt, hisztogram, 

színhőmérséklet, telítettség, átlátszóság. 

Színmódok: HSB, RGB, CMYK. 

Ismerkedés az adott képszerkesztő programmal. Telepítés, a munkakörnyezet áttekintése, 

alapvető műveletek fájlokkal. 

Festés: színek kiválasztása, festőeszközök, radírozás. 

Rétegek használata. Műveletek rétegekkel, a rétegek kapcsolata. Réteg transzformációk. 

Csatornák és maszkok. 

Műveletek szövegekkel. A szöveg jellemzői. 

Szűrők. Elmosás, élesítés, él keresés, domborítás, mozaik,csavarás, stb. 
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Kiegészítő lehetőségek. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Táblázatkezelés 

Órakeret 

44 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egymásba ágyazott függvények használata. Statisztikai feladatok 

megoldása. Problémamegoldás táblázatkezelővel. Adatkezelés táblá-

zatkezelővel. Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis ki-

alakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A program indítása, a munkakörnyezet beállítása. 

A táblázatkezelő menürendszere. A táblázat megnyitása, mentése, nyomtatása. 

Alapfogalmak. Mozgás a billentyűkkel. Adattípusok. Adatok bevitele a cellákba. 

A cella tartalmának módosítása. Rövidítések használata. Sor- és oszlopműveletek. 

Képletek. A képletek használatakor előforduló típushibák. 

Hivatkozások. A hivatkozások használatakor előforduló típushibák. 

Blokkműveletek. 

Tartomány kitöltése a kitöltő négyzet segítségével. Számtani sorozat előállítása. Dátum-

sorozat előállítása. Mértani sorozat előállítása. Egyéni sorozatok előállítása. 

Függvények, egyszerűbb matematikai és trigonometrikus függvények. 

Logikai függvények. 

Dátum- és időfüggvények. 

Statisztikai függvények. 

Formázási beállítások, stílusok. 

Adatok érvényességének beállítása. 

Célérték-keresés. 

Diagramok használata. Diagram-típusok. 

Diagramok formázási lehetőségei. 

Munkafüzettel kapcsolatos műveletek. 

Adatbázis-kezelés Excelben. Műveletek adatbázisokkal. 

Adatbázis-kezelő függvények. 

Szűrések – speciális szűrések. 

Kereső függvények: Fkeres, Kutat, Hol.van, Index. 

Regresszió számítás. 

Menüszerkezet kialakítása, változtatása; saját eszköztár létrehozása. 
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Makrók az Excelben. Makró készítése felvétellel. 

Makró indítása eszköztárról. Makró objektumhoz való hozzárendelése; makró törlése. 

Grafikus objektumok használata. web-es lehetőségek. 

Problémamegoldás táblázatkezelővel: tantárgyi feladatok megoldása. 

A mindennapi életben előforduló problémák. 

Mozgóképkultúra és médiaismeret 

Tematikai alapegység 

(főtéma)/ Fejlesztési 

cél 

A média kifejezőeszközei 

A technikai úton rögzített kép és hang, mint 

a mozgóképi ábrázolás anyaga 

Órakeret 1 

óra 

Előzetes tudás 
Az ábrázolás és a reprodukció, a mozgókép kettős természete 

fogalmának ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, 

komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az 

önálló és kritikus attitűd kialakítása, a mozgóképi írás- olvasástu-

dás fejlesztése. 

Középszintű mozgóképnyelvi tájékozottság megszerzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Annak megtapasztalása, felismerése és tudatosítása (például mobiltelefonra felvett álló- 

és mozgóképek, beállítások elkészítésével vagy interneten elérhető mozgóképes anyagok, 

például klipek vagy reklámok tanulmányozásával), hogy a mozgóképi szöveg 

 egyszerre ábrázol és reprodukál; 

 információban rendkívül gazdag, ám a szöveg jelentésének meghatározása a nyelvi 

közlésnél sokkal bizonytalanabb; 

 utalásokkal telített. 

Annak megfogalmazása, mire vezethető vissza a mozgóképi közlés néhány alapvető sa-

játossága (a technikai kép- és hangrögzítésnek a tapasztalati valósággal való erős kapcsola-

tára). 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Dokumentum, fikció, reprodukció, ábrázolás, valóság, utalás. 

Tematikai alapegy-

ség (főtéma)/ Fej-

lesztési cél 

A média kifejezőeszközei 

A mozgóképnyelv kifejező eszközei 

Órakeret 3 

óra 

Előzetes tudás 
A kiemelés (hangsúlyozás) alapvető eszközei a mozgóképi ábrá-

zolásban.  

A tematikai egység Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, kom-
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nevelési-fejlesztési 

céljai 

puterjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és 

kritikus attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasástudás fejlesztése. 

A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájéko-

zottság megszerzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

annak megfigyelése és kipróbálása egyszerű beállítások, snitt-kapcsolatok elkészítése és 

megszerkesztése során, hogy a mozgóképkészítő miféle filmnyelvi eszközöket használ a 

szöveg megalkotása során. Ily módon, valamint mozgóképi szövegek (pl. rövidfilmek, 

filmetűdök, reklámok, klipek, előzetesek, animációs filmek) megfigyelésével és elemzésé-

vel a mozgóképnyelv alapeszközeinek (narráció; szerepjáték; látványszervezés, montázs) 

tudatosítása. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Narráció, szerepjáték, látványszervezés, montázs. 

Tematikai alapegy-

ség (főtéma)/ Fej-

lesztési cél 

A média kifejezőeszközei 

A látványszervezés alapeszközei a mozgóképen 

Órakeret 2 

óra 

Előzetes tudás 
A beállítás, a képkivágás fogalmának ismerete. A technikai képrög-

zítés elvének ismerete, elemi szintű felvételkészítési gyakorlat. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, kom-

puterjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és 

kritikus attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasástudás fejlesztése. 

A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájéko-

zottság megszerzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A látványszervezés alapeszközei (képkivágás, gépállás, nézőpont, szemszög, kamera-

mozgások, beállítástípusok, megvilágítás) fogalmainak tudatosítása, ezen eszközök szere-

pének értelmezése és tudatosítása saját felvételek készítése és mozgóképi szövegrészletek 

elemzésével. 

Egyszerűbb mozgóképi szövegrészletek létrehozása (pl. találkozás, megérkezés, követés, 

megismerkedés) útján a képzelőerő, kifejezőkészség fejlesztése. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Kompozíció, képkivágás, plán, nézőpont, szemszög, szubjektív 

beállítás, leíró beállítás, társított beállítás, svenk, fahrt, vario. 

Tematikai alapegy-

ség (főtéma)/ Fej-

lesztési cél 

A média kifejezőeszközei 

A mozgóképi szövegek rendszerezése 

Órakeret 2 

óra 

Előzetes tudás 
Az egyes médiumokban megjelenő médiaszövegek közötti kü-

lönbségek érzékelése, a médiaszövegek fikciós vagy dokumentáris 

jellegének megfigyelése, a műfaji és a szerzői fogalmak ismerete. 
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A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, kom-

puterjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, önálló és kri-

tikus attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasástudás fejlesztése. 

A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájéko-

zottság megszerzése. A tudatos szövegválasztás képességének fej-

lesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A mozgóképi szövegek rendszerezését segítő néhány alapszempont (megjelenési felület 

– mozi, televízió, internet; a hossz, mint forgalmazási kategória; a valóságanyag természete 

– dokumentumfilm-fikció; az alkotói szándék és nézői elvárás – műfaj (zsáner)film, szerzői 

film) ismétlése, pontosítása, kiegészítése. 

A szerzői és a műfajfilm néhány meghatározó jellemzőjének felismerése, alkalmazása (a 

nézők számára ismerős témák, szériaszerű filmalkotások, könnyen befogadható ábrázolási 

konvenciók, illetve a személyesebb, a szerzővel azonosítható eredeti formanyelv-használat) 

az életkornak megfelelő művek elemzésével. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dokumentum, fikció, műfaj, western, sci-fi, melodráma, bur-

leszk, thriller, szerzői, eredetiség, ábrázolási konvenció. 

Tematikai alapegy-

ség (főtéma)/ Fej-

lesztési cél 

A média kifejezőeszközei 

Az új média néhány formanyelvi sajátossága 

Órakeret 1 

óra 

Előzetes tudás 
Az új média, az interaktivitás és a nem lineárisan szerveződő 

szöveg fogalmának ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, kom-

puterjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, a média, ki-

tüntetetten az audiovizuális média és az internet működési módjának 

tisztázása, az önálló és kritikus attitűd kialakítása, a mozgóképi írás-

olvasástudás és a kritikai médiatudatosság fejlesztése. 

A résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátítása, kritikai és 

kreatív képességek fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A hagyományos (analóg) és az új médiaformák (interaktív, nemlineáris, digitális) közötti 

alapvető különbségek tudatosítása. 

Hagyományos szövegtípusok formanyelv-használata módosulásának megfigyelése és 

elemzése az újmédia felületein (néhány jellemző példa, elsősorban a reklám, a hírszövegek 

területéről). 

A web 2.0-ás alkalmazások formanyelvi gondolkodásának megfigyelése (pl. interakció, 

választás, az animációs és grafikai megoldások terjedése, játékosság, irónia és a szövegek 

folyamatos alakítása). 

Kulcsfogalmak/ fo-
Valóság, tapasztalati valóság, web 2.0, nem lineáris, interaktivi-

tás, irónia, manipuláció, közösségi hálózat. 
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galmak 

Tematikai alapegy-

ség (főtéma)/ Fej-

lesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

A kommunikáció történetének fordulópontjai 

és a nyilvánosság 

Órakeret 2 

óra 

Előzetes tudás 

A kommunikáció története alapvető fordulópontjainak (írásbeli-

ség, sokszorosítás, fotografikus képrögzítés, digitális jelkezelés / há-

lózati kommunikáció) ismerete. 

A meghatározó társadalmi struktúrák, hatalomgyakorlási rend-

szerek ismerete. 

A magánszféra és a közszféra fogalma. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet tár-

sadalmi szerepének, működési módjának tisztázása. 

Alapszintű, a média művelődéstörténetére vonatkozó tájékozott-

ság megszerzése, a naiv fogyasztói szemlélet átértékelése. 

A résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátítása, kritikai ké-

pességek fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A kommunikáció története alapvető fordulópontjainak (írásbeliség, sokszorosítás, foto-

grafikus képrögzítés, digitális jelkezelés / hálózati kommunikáció) az ezekhez tartozó mű-

velődéstörténeti háttér (kiemelkedő feltalálók, találmányok, évszámok) megismerése, e for-

dulópontok jelentőségének értelmezése a nyilvánosság történetében. 

Annak tudatosítása, miért törekszik a média kezdetektől a látvány és a hang lehető legva-

lószerűbb, a valóságtól egyre kevésbé megkülönböztethető rögzítésére. 

A nyilvánosság jelentése az életünkben, a mai nyilvánosság kialakulása, egy adott kor és 

társadalom nyilvánosságának vizsgálati módjai. (Az információk birtoklása és megosztása – 

hatalmi viszonyok; az egyén helyzete az adott társadalomban, például hagyományok, nevel-

tetés, iskolázottság, anyagi helyzet; az infokommunikációs technológiák fejlettsége; a mé-

dia szabályozása, cenzúra). 

Miért jelennek meg egyre inkább a közszférában a médiakörnyezet változásával a ma-

gánszféra ügyei? – vita, érvelés, példákkal. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Szóbeliség, írásbeliség, információ, technikai képreprodukció, 

mágikus gondolkodás, nyilvánosság, reprezentatív és népi nyilvá-

nosság, polgári nyilvánosság, cenzúra, a tömegkommunikáció nyil-

vánossága, hálózati kommunikáció, köz- és magánszféra. 

Tematikai alapegy-

ség (főtéma)/ Fej-

lesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

A médiakommunikáció szereplői, médiaintéz-

mények és közönségek 

Órakeret 1 

óra 

Előzetes tudás A cselekmény- és történetszervezés, valamint az elbeszélés (nar-

ráció) fogalmának ismerete, az expozíció, bonyodalom, lezárás sza-
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kaszainak felismerése mozgóképi alkotásokban. 

A médiakörnyezet szereplőinek azonosítása: a fogyasz-

tók/felhasználók és a médiatartalom-előállítók. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A média társadalmi szerepének, működési módjának tisztázása. 

Alapszintű, a média művelődéstörténetére vonatkozó tájékozott-

ság megszerzése, az önálló és kritikus attitűd kialakítása, a kritikai 

médiatudatosság fejlesztése, a naiv fogyasztói szemlélet átértékelé-

se. 

A résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátítása, kritikai ké-

pességek fejlesztése. 

Ismeretek/követelmények 

A tanuló 

 felismer olyan történetjavaslatokat, amelyeket a médiaintézmények bocsátanak köz-

re. 

 ismeri és a médiajelenségekkel kapcsolatban helyesen alkalmazza a tematizálás, a 

napirend és a diskurzus fogalmát. 

 konkrét példákon értelmezi a közönség befolyásolásának fontosabb eszközeit (a 

közlés felületének egyszerűen átlátható, ismétlődő megszerkesztését, a rovatszerkezeteket, a 

műsorrend kialakítását, az intézmény-image felépítését, a sorozatelv érvényesítését. 

 ismeri a közszolgálati, a kereskedelmi és a közösségi média eltérő szerepét a nyilvá-

nosságban. 

 jellemzi a médiaintézmények és azok meghatározó szövegeinek célközönségeit (el-

sősorban életkor, nem, végzettség, kulturális és egzisztenciális háttér, érdeklődés). 

 bemutatja, hogyan, és kifejti, hogy miért keveredik a tartalomelőállító és a közönség 

szerepe a web 2.0-ás alkalmazásokban. 

 felismeri, hogy a médiakommunikáció során a médiaszöveget kibocsátó intézmény 

kerül elbeszélő szerepbe, amely történetjavaslatokat bocsát közre, piaci versenyben a néző 

figyelméért a konkurens médiaintézményekkel. 

 tudatosítja, melyek a médiaszöveg-fogyasztás maximalizálásának, a közönség befo-

lyásolásának alapeszközei. 

 megkülönbözteti egymástól a fontosabb médiamodelleket. 

 Tudatosítja, miért jelenik meg a média közönsége kettős szerepben, mint vásárló és 

mint áru. 

 Megkülönbözteti azokat a fontosabb tényezőket, melyek alapján jellemezhetőek a 

médiaintézmények célközönségei. 

 Kifejti, mennyiben tekinthető közösségnek a közösségi hálózatra csatlakozók soka-

sága. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Napirend-kijelölés, diskurzus, rovatszerkezet, műsorrend, műsor-

idő, sorozatelv, közszolgálati média, kereskedelmi média, közösségi 
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média, web 2.0. 

Tematikai alapegy-

ség (főtéma)/ Fej-

lesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

A média nyelve, a médiaszövegek értelmezése 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

A médiaszövegek szövegalkotó kód-típusainak, kifejező eszköze-

inek ismerete. 

A médiaintézmény, a diskurzus, a sztereotípia és a reprezentáció 

fogalmának ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet tár-

sadalmi szerepének, működési módjának tisztázása. 

Alapszintű, a média művelődéstörténetére vonatkozó tájékozott-

ság megszerzése, a naiv fogyasztói szemlélet átértékelése. 

Önálló és kritikus attitűd kialakítása, a kritikai médiatudatosság 

fejlesztése. 

A résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátítása, kritikai ké-

pességek fejlesztése. 

Ismeretek/követelmények 

A tanuló 

 kreatív gyakorlati feladatok során és megbeszélés útján tudatosítja, hogy a média-

szövegek értelmezése egyaránt függ a szövegtől, a befogadótól és attól a médiakörnyezet-

től, amelyben a szöveg nyilvánosságra kerül (vagyis a médianyelvtől, a nyelvhasználattól, a 

közönségtől és a kontextustól). 

 felismeri és megnevezi a médiaintézmények által közrebocsátott történetjavaslatok 

értelmezésére szolgáló direkt értelmezési kereteket. Aktuális médiaesemények feldolgozása 

és elemzése során feltárja, hogyan és miért érvényesül a médiában a sztereotip megfogal-

mazás kényszere, milyen veszélyekkel járhat mindez. 

 ismeri a reprezentáció fogalmát és alkalmazza a nemek, foglalkozások, életmódmin-

ták, kisebbségek a tapasztalati valóságtól eltérő médiamegjelenítésével kapcsolatban, mi-

közben tudatosítja, hogy a médiaszövegek a közösség kulturális képviselői (reprezentánsai). 

Ily módon tudatosítja, miért problematikus, hogy a világ nem olyan módon jelenik meg a 

médiában, mint a tapasztalati valóságban. 

 az életkornak megfelelő médiaszövegek feldolgozása egyéni, kiscsoportos vagy 

csoportos formában kreatív gyakorlati feladatokkal vagy megbeszélés útján (pl. feltevése-

ket, állításokat fogalmaz meg médiaszövegek keletkezésének hátteréről, a közlő (médiain-

tézmény) szándékairól; élményeket és tapasztalatokat vet össze a média által közvetített, 

megjelenített világokkal (pl. hírműsorok, talk-showk, reality-showk, életmód magazinok, 

közösségi portálok alapján az azonosságok és az eltérések megfigyelése, megbeszélése). 

 összeveti azonos események eltérő megfogalmazásait, ésszerűen indokolja az egy-

szerűbb reprezentációk különbözőségeit (érdekek, nézőpontok, politikai és gazdasági érin-

tettség, illetve műfaji, nyelvi különbségek feltárása a hírműsorokban, hírportálokon, napi-

sajtóban). 
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Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Szimbolikus kód, technikai kód, értelmezési keret, sztereotípia, 

reprezentáció. 

Tematikai alapegy-

ség (főtéma)/ Fej-

lesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

Médiahasználat, médiaetika 

Órakeret: 

3 óra 

Előzetes tudás 

A digitális médiaeszközök alapszintű felhasználói ismerete. 

A médiaszövegekben megjelenő információk kritikus szemlélete. 

Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat, a há-

lózati kommunikációban való részvétel során fontos és szükséges visel-

kedési szabályok ismerete, alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadal-

mi szerepének, működési módjának tisztázása, az önálló és kritikus atti-

tűd kialakítása, a kritikai médiatudatosság fejlesztése, a naiv fogyasztói 

szemlélet átértékelése. A résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátí-

tása, kritikai képességek fejlesztése. 

Ismeretek/követelmények 

A média fejleszti a digitális médiaeszközök használatának képességét (az elérhető progra-

mok funkcionális használatával a kép, mozgókép- és hangadatok rögzítését, célszerű szerkesz-

tőprogramba történő betöltését, szerkesztését, kiírását, online közzétételét). 

A tanuló 

 tudatosítja és példákkal világítja meg a médiakonvergencia jelenségét. 

 saját tapasztalatai és ismeretgyűjtés alapján jellemzi az internetes és mobilkommuniká-

ció fontosabb sajátosságait (pl. interaktivitás, a kommunikáció térbeli és időbeli szabadsága, fi-

gyelemmegosztás, multitasking, virtuális kapcsolatok, konstruált személyiségek, anonimitás és 

annak korlátai, e-részvétel, e-demokrácia, amatőr és professzionális tartalomgyártás, média-

használat más emberek jelenlétében és annak normái). 

 példákkal, jó és helytelen gyakorlatok bemutatásával illusztrálja az internethasználat biz-

tonságának problémáit (pl. személyes adatok védelme, hamis vagy megbízhatatlan oldalak, in-

formációk kiszűrése, ismerkedés veszélyei). 

 életkorának és tapasztalatainak megfelelő példákra alapozott, érvekkel alátámasztott állí-

tásokat fogalmaz meg a hálózati kommunikáció életmódra, életminőségre vonatkozó hatásáról, 

a SZEMÉLYISÉG  felbontása és megsokszorozásáról, mint mindennapi gyakorlatról az online 

médiában, a médiahasználat veszélyeiről (pl. függőség, elmagányosodás, egészségkárosodás). 

Ismeri a médiában megjelenő erőszakkal kapcsolatos problémákat (pl. az erőszak, mint szóra-

koztató, stimuláló hatáselem; az erőszak, mint mindennapivá váló érdekérvényesítő és konflik-

tuskezelési eszköz). 

 kérdéseket és állításokat fogalmaz meg az alkotók és felhasználók felelősségével, az 

egyének és közösségek jogaival kapcsolatban az írott, az elektronikus és az online médiában, 

tisztában van vele, hogy a média törvényi szabályozása miért szükségszerű. 

 tudatosítja, hogy elkerülhetetlen az éles verseny közegében a médiaipari szövegterme-

léssel együtt járó selejt, de azt igyekszik megkülönböztetni a manipulációtól. 
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Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Médiakonvergencia, multitasking, anonimitás, e-demokrácia, virtuális 

személyiség, médiaerőszak, közösségi média, médiaipari verseny, mani-

puláció. 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló 

 felismeri és megnevezi a mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és 

az online kommunikáció szövegszervező alapeszközeit. 

 alkalmazza az ábrázolás megismert eszközeit egyszerű mozgó-

képi szövegek értelmezése során (cselekmény és történet megkülönböz-

tetése, szemszög, nézőpont, képkivágat, kameramozgás jelentése az 

adott szövegben, montázsfunkciók felismerése). 

 a mozgóképi szövegeket meg tudja különböztetni a valóság ábrá-

zolásához való viszonyuk és az alkotói szándék, és a nézői elvárás ka-

raktere szerint (dokumentumfilm és játékfilm, műfaji és szerzői beszéd-

mód). 

 az életkornak megfelelő szinten meg tudja különböztetni a fikció 

és a virtuális fogalmait egymástól. 

 tisztában van a média alapfunkcióival, a kommunikáció története 

alapfordulataival, meg tudja fogalmazni, milyen alapvető tényezőktől 

függ valamely kor és társadalom nyilvánossága. 

 tudja, melyek a kereskedelmi és közszolgálati médiaintézmények 

elsődleges céljai és eszközei a médiaipari versenyben. 

 megkülönbözteti azokat a fontosabb tényezőket, melyek alapján 

jellemezhetőek a médiaintézmények célközönségei. 

 meghatározza és alkalmas példákkal illusztrálja a sztereotípia és 

a reprezentáció fogalmát, ésszerűen indokolja az egyszerűbb reprezentá-

ciók különbözőségeit. 

 érvekkel támasztja alá álláspontját olyan vitában, amely a média-

szövegek (pl. reklám, hírműsor) valóságtartalmáról folynak. 

 jellemzi az internetes és mobilkommunikáció fontosabb sajátos-

ságait, az internethasználat biztonságának problémáit. 

 az életkorának megfelelő szinten képes a különböző médiumok-

ból és médiumokról szóló ismeretek összegyűjtésére, azok rendszerezé-

sére, az önálló megfigyelésekre. 

 alkalmazza a mozgóképi szövegekkel, a média működésével 

kapcsolatos ismereteit a műsorválasztás során is.  
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10.  ÉVFOLYAM  

heti 2 óra, összesen 72 óra 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Adatbázis-kezelés 

Órakeret 

40 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Adatállományok, adatbázis létrehozásának lépései. 

Egyszerű adatbázis tervezése, készítése. Az adatbázissal szembeni 

követelmények; adattábla, rekord, mező, kapcsolómező, kulcsmező 

jellemzők és az állomány fogalmak alkalmazása; ezek egymáshoz va-

ló viszonyának megértése. 

Adattáblák és kulcsok, kapcsolatok megvalósítása. Adatbázis fel-

töltése általános célú eszközzel, ill. szövegfájlból. 

Alapvető adatgyűjtési és -feldolgozási algoritmusok (összegzés, 

számlálás, eldöntés, keresés, kiválasztás, rendezés) alkalmazása fel-

adatmegoldásban. 

Különböző számtípusú adatok (egész, valós), elemi és összetett 

adatok használata. 

Térinformatikai alapismeretek. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az adatbázis-kezelés alapfogalmai. 

Az adatbázis fogalma, típusai, adattábla, rekord, mező, kulcs. 

Az adatbázis-kezelő program interaktív használata. 

Adattípusok. 

Adatbevitel, adatok módosítása, törlése. 

Adatbázisok létrehozása, karbantartása. 

Alapvető adatbázis-kezelési műveletek. 

Lekérdezések, függvények használata. 

Keresés, válogatás, szűrés, rendezés. 

Összesítés. 

Képernyő és nyomtatási formátumok. 

Űrlapok használata. 

Jelentések használata. 

Térinformatikai alapismeretek 

Térképek és adatbázisok összekötési lehetőségei. 

Útvonalkeresők, térképes keresők használata. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Információs hálózati szolgáltatások 

Órakeret 

16 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A feladatok elvégzéséhez szükséges információk azonosítása, fel-

ismerése, önálló megfogalmazása, megkeresése, felhasználása, a do-

kumentumok önálló publikálása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kommunikáció az interneten. 

Elektronikus levelezési rendszer használata. 

Állományok átvitele, FTP használata. 

WWW. 

Keresőrendszerek. 

Távoli adatbázisok használata. 

Weblap készítése (word, excel, stb. programmal). 

Hálózati dokumentumok szerkezete. 

Formázási lehetőségek. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Infokommunikáció 

Órakeret 

10 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A feladatok elvégzéséhez szükséges információk azonosítása, fel-

ismerése, önálló megfogalmazása, megkeresése, felhasználása, a do-

kumentumok önálló publikálása. 

Online kommunikáció folytatása, csoportmunka végzése egy vagy 

több résztvevővel. A legújabb két- vagy többrésztvevős kommuniká-

ciós lehetőségek, valamint az elektronikus médiumok megfelelő ke-

zelése. 

Az új elektronikus és internetes médiumok készségszintű haszná-

lata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Önálló információszerzés 

A szükséges információk önálló meghatározása, megkeresése, a találatok szűkítése, ki-

gyűjtése és felhasználása. 

Az információk közlési célnak megfelelő alakítása, a manipuláció megismerése 

A weblapokon talált információ elemzése, értékelése hitelesség szempontjából. A közlés cél-

jának felfedése, a szándék feltárása, az esetleges manipuláció leleplezése. 

A reklámok manipulatív tevékenységének felfedése. 
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A publikálás módszereinek megismerése, szabályai 

Az elkészült dokumentumok publikálása hagyományos és elektronikus, internetes eszkö-

zökkel. 

Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és videoanyagok, weblapok publikálása az interne-

ten. Az internetes oldalakról eddig egyoldalúan felénk áramló információs csatorna kétirá-

nyúvá alakítása, a weben lévő információk gyarapítása. 

Összetett iskolai portálon az iskolaélet publikálása. 

Kommunikációra képes eszközök összekapcsolási lehetőségeinek megismerése 

Többrésztvevős beszélgetős, kommunikációs program használata (csevegőprogramok, fó-

rumok, blogok, közösségi portálok). Csoportmunka az interneten. Mobil kommunikációs 

eszközök használata a kommunikáció során. 

Az infokommunikációs eszközök mindennapi életre gyakorolt hatásának vizsgálata 

A hagyományos infokommunikációs technológiák összehasonlítása a mai elektronikus és 

internetes lehetőségekkel. 

A túlzott internethasználatból, a nagy mennyiségű adatáradatból kialakuló káros életfor-

mák azonosítása, a függőség elhárítása. 

A hagyományos médiumoktól különböző, informatikai eszközöket alkalmazó lehetőségek, 

azok felhasználása a megismerési folyamatban 

Információszerzés internetes hírportálokról, médiatárakból, elektronikus könyvtárakból. 

E-book, hangoskönyv használata. 

Műholdas navigáció (GPS) működésének elve és gyakorlati használata. Útvonaltervezés 

internetes programokkal. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Könyvtárhasználat 

Órakeret 

6 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A könyvtári rendszer szolgáltatásai és a különböző információfor-

rások önálló felhasználása tanulmányi és egyéb feladatokhoz. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Könyvtártípusok, információs intézmények 

A könyvtári rendszer, az egyéb közgyűjtemények és az internet egymást kiegészítő in-

formációs intézményrendszerének szerepének, lehetőségeinek megismerése. 

Feladatnak megfelelő intézményválasztás. 

A települési közkönyvtár önálló használata. 

Könyvtárlátogatás: a közkönyvtáron túl (pl. felsőoktatási, Országos Széchényi Könyvtár) 

is. 

Könyvtári szolgáltatások 

A könyvtári információs rendszer szolgáltatásainak rendszerező, bővítő összefoglalása, 
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aktív felhasználása a tanulásban. Például közös katalógusok, elektronikus könyvtárak, köny-

ves közösségi portálok. 

A könyvtárközi kölcsönzés funkciójának megértése. 

Könyvtári szolgáltatások, adatbázisok önálló kiválasztása. 

Ismeretlen könyvtári és közhasznú adatbázisok használati útmutató segítségével való ön-

álló használata. 

Az önművelés, tájékozottság, olvasottság mindennapi és tanulást támogató szerepének 

ismerete. 

Rendszeres, a céloknak megfelelő könyvtár- és internethasználat. 

Információkeresés 

Többféle információkeresési stratégia ismerete. 

Saját információs problémamegoldási stratégiájának tudatosítása, jellemzése, értékelése. 

Önálló információszerzés katalógusokból, adatbázisokból, internetről és általános és is-

meretterjesztő művekből. 

A feladat szempontjából releváns információk kiválasztása hagyományos és elektronikus 

információhordozókból, logikai összefüggéseik megállapítása, rendszerezésük. 

Az iskolai tananyag elmélyítése és kibővítése önálló könyvtári kutatómunkával. 

Dokumentumtípusok, kézikönyvek 

A hiteles forrás jellemzőinek ismerete. 

Forrástípusok rendszerezése információs értékük szerint. 

A talált információk kritikus értékelése. 

Időszaki kiadványok (napilapok, hetilapok, folyóiratok) önálló használata. 

Elektronikus könyvek, digitalizált dokumentumok. 

Az egyes tudományterületek alapvető segédkönyvtípusainak ismerete, önálló használata. 

A tantárgyhoz kapcsolódó forrástípusok használtatása. 

Forráskiválasztás 

Komplex feladathoz való önálló forráskiválasztás a feladat céljának és a forrás informá-

ciós értékének figyelembevételével. 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás 

Bibliográfiai hivatkozás önálló készítése folyóiratcikkekről. 

Az interneten megjelent források hivatkozási technikájának megismerése, segítséggel va-

ló alkalmazása. 

Hivatkozásjegyzék, irodalomjegyzék készítése. 

Forráshasználaton alapuló munkákban való pontos hivatkozás. 

Az információk feldolgozásának és az új szellemi termék létrehozásának gondolati és 

technikai műveleteinek alkotó és etikus alkalmazása. 
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11.  ÉVFOLYAM  

heti 4 óra, összesen 144 óra 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egyszerűbb folyamatok modellezése 

Órakeret 

4 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Véletlenszám-generátor használata véletlen jelenségek modellezé-

sénél. Tantárgyi szimulációs programok használata. Informatikai 

eszközök kezelése a mérések elvégzésénél, kiértékelésénél. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Mérések és szimulációk, a paramétermódosítás hatásai, törvényszerűségek megfogalma-

zása, modellalkotás egyszerű tevékenységekre 

Véletlen jelenségek modelljének megismerése, a paramétermódosítások hatásainak meg-

figyelése. 

Informatikai eszközök használata a tantárgyi mérések, és a mérési eredmények kiértéke-

lése során. 

Véletlenszám generálása, a véletlenszámok alkalmazása programokban. 

Tantárgyi szimulációs programok használata, a paraméterváltoztatás hatásainak vizsgála-

ta. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szabad szoftverek használata. 

Órakeret 

16 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A LibreOffice programcsomag használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A Szabadon felhasználható irodai szoftvercsomag, pl. LibreOffice (Writer (szövegszer-

kesztő), Calc (táblázatkezelő), Impress (bemutató-készítő), Draw (rajzoló), Math (képlet-

szerkesztő) és Base (adatbázis-kezelő)) telepítése és használata. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számítógép-építés, karbantartás 

Órakeret 

6 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Működő számítógép összeszerelése különféle hardver elemekből. 

A számítógép karbantartása, javítása, alkatrészek cseréje. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A számítógép hardver elemeinek megismerése, tulajdonságaik. 

Az alkatrészek kompatibilitása. 

A feladathoz szükséges optimális konfiguráció kialakítása. 

Tisztítás (magasnyomású sűrített levegővel, vagy kompresszorral). 

Processzor-hűtőpaszta feladata és alkalmazása. 

Ventillátorok karbantartása. 

Hibakeresés. 

Alkatrészcsere. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Adatbázis-kezelés 

Órakeret 

50 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Haladó szintű adatbázis-kezelési ismeretek. Az SQL nyelv. Az 

ACCESS használata SQL nyelven. Adatintegritás megvalósítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az SQL nyelv. 

Az adatbázis megtervezése. 

Adatbázisok létrehozása. 

Adatintegritás implementálása. 

Adatbázis megváltoztatása, menedzselése. 

Adatbázis és fájlok tömörítése. 

Adatbázis törlése. 

Táblák létrehozása, módosítása, törlése. 

Idegen kulcsok alkalmazása. 

Megszorítások definiálása. 

Adatok kezelése. 

Táblák indexelése. 

Sorok törlése, módosítása, beszúrása. 

Záradékok használata. 

Nézet (VIEW) táblák. 

Egyszerű lekérdezések az SQL-ben. 

Több táblára vonatkozó lekérdezések. 
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Beágyazott lekérdezések. 

Példaadatbázisok készítése. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Weblap készítése HTML nyelven 

Órakeret 

22 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerűbb weblapok készítése HTML nyelv használatával. 

Más eszközökkel készült lapok forráskódjának módosítása, kiegé-

szítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Egy weboldal online közzétételének folyamata: domain regisztráció, web hosting szolgál-

tatás kiválasztása. Keresőmotor-optimalizációs technikák: meta adatok megfelelő megadása, 

oldaltérkép és weboldal linkek, keresőmotorra történő regisztrálás. Weboldal letöltésének 

sebességét befolyásoló tényezők: hangok, zenék, videó, grafikus objektumok, animációk, 

fájl tömörítése. 

Weboldal megfelelő letöltési sebessége céljából a legalkalmasabb hang-, videó- és 

képformátumok kiválasztása. Jogi kérdések. A weben elérhető képek, szövegek, hangan-

yagok tulajdonosi jogai. 

A HTML fogalma. Weboldal forráskódjának megtekinése. Jelölők (tag-ek) használata 

strukturált weboldal létrehozásához: <html>, <head>, <title>,<body>. 

Legfontosabb tag-ek használata: <h1>, <h2>, <p>, <br />, <a href>, <img />. Legfon-

tosabb tervezési technikák: célközönség igényeinek felmérése, forgatókönyv készítése, oldal 

struktúrájának megtervezése, oldal megjelenítési sablonjának (layout template) létrehozása, 

navigáció módjának meghatározása. 

A leggyakrabban alkalmazott betűkészletek megismerése. "Sans serif" (talpatlan) betűké-

szletek használata: Arial, Courier, Helvetica. Webszerkesztők használata. Webszerkesztő, 

weboldal megnyitása, bezárása. 

A helyi meghajtón egy új website, weboldal létrehozása, elmentése. Sablonra épülő 

weboldalak létrehozása, mentése. Oldalcím hozzáadása, szerkesztése. 

Súgó funkcióinak használata. Szöveg bevitele, formázása Szöveg beszúrása, szerkesztése 

és törlése. Relatív betűméret fogalma és használata. Szövegformázás alkalmazása: félkövér, 

dőlt, karakterkészlet és szín. 

Bekezdés formázás. Bekezdés tulajdonságainak beállítása: igazítás, behúzás. Bekezdések, 

sortörések beszúrása, törlése. Sorszámozott és sorszámozatlan felsorolás létrehozása, 

módosítása. Oldal formázás. Oldal margóinak beállítása: felső, alsó, bal- és jobboldali 

margók. Oldalháttér színének beállítása, háttérkép megadása, módosítása. 

Hiperhivatkozások színeinek módosítása: "visited", "active", "unvisited" állapotok. Ab-

szolút és relatív hiperhivatkozás fogalma. Hiperhivatkozás beszúrása, módosítása és törlése 

szövegen és képen. Hiperhivatkozások "target" tulajdonsága: link tartalmának betöltése 

helyben vagy új ablakban. 

Könyvjelző beállítása az oldalon. Könyvjelzőre mutató link beszúrása. Táblázat 

beszúrása, törlése. Táblázat cím (caption) beszúrása, szerkesztése. Táblázat balra-, középre- 

és jobbra igazítása. Sorok, oszlopok beszúrása, törlése. 
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Oszlopszélesség, sormagasság módosítása. Cellák összevonása, felosztása. Keret széles-

ség, cellabélés (padding) cella-térköz (spacing) módosítása. Háttérszín, háttérkép, cellaháttér 

és a teljes táblázat hátterének módosítása. Táblázat háttérkép hozzáadása, törlése. 

Grafikus objektumok. Kép hozzáadása, törlése egy weboldalon. Kép tulajdonságainak 

megadása, módosítása: méret, keret, igazítás. Alternatív szöveg. Űrlap beszúrása egy 

weboldalon. Egysoros, többsoros szöveges űrlapelem hozzáadása, törlése. 

Űrlapelemek hozzáadása, törlése: választó listaelem, jelölőnégyzet, választókapcsoló. Űr-

lapelemek tulajdonságainak beállítása, módosítása: szövegmező, választó listaelem, jelölőn-

égyzet, választókapcsoló. 

Submit és reset gombok elhelyezése. Submit és reset gombok tulajdonságainak 

módosítása. Űrlap "action" tulajdonságának megadása, űrlap adatainak elküldése e-mail 

címre. 

Stíluslap (CSS) fogalma, használatának előnyei. Stíluslap használati módok: inline 

(jelölőn belüli), internal (fájlon belüli), external (külön fájlban). 

CSS szabályok struktúrája: szelektor, deklaráció (tulajdonság, érték). CSS fájl létre-

hozása, mentése. CSS szabályok létrehozása, módosítása: színek, háttér, karaktertípus. 

Külső CSS csatolása egy weboldalhoz. 

Weboldal helyesírásának ellenőrzése, változások követése. Feltöltés, letöltés fogalma, 

weboldal letöltése szerverről. Weboldal feltöltése szerverre, letöltése szerverről. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hang- és videoszerkesztés 

Órakeret 

20 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Digitális hangformátumok megismerése. Az egyes formátumok 

közötti átalakítás elvégzése. 

Hang vágása egy hangszerkesztő program segítségével. 

Videofájl megnyitása, mentése. 

Utómunka egy videoszerkesztő programmal. 

Szöveg, zene elhelyezése saját videókban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Hangszerkesztés adott hangszerkesztő programmal, (pl. Audacity) 

A program letöltése, telepítése. 

Eszköztárak. 

Hang állományok megnyitása, mentése. 

Több hangfájl együttes használata. 

Effektek. Időbeni eltolás, mixelés, nyírás. 

Erősítés, hangmagasság-változatás, lekeverés, megfordítás, sebesség, tempó megváltoza-

tása, visszhang. Zajszűrés. 

Videoszerkesztés adott videoszerkesztő programmal (pl. Ulead VideoStudio). 
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Videofájl megnyitása, konvertálása, mentése. 

Áttűnési effektusok, feliratozás, vágás, hangaláfestés. Film a filmben. Elforgatás. Lassí-

tás, gyorsítás. Maszkolás. Képstabilizálás. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Algoritmizálás, adatmodellezés 

Órakeret 

26 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A „Számítógépes programozás” tantárgy megalapozása. Adatok, 

adatstruktúrák. Elemi algoritmusok. Matematikai és nyelvi problé-

mák algoritmizálása. Projektmunkák informatikai eszközökkel törté-

nő kivitelezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Elemi és összetett adatok, állomány-szervezés, relációs adatstruktúrák. 

Egész és valós számok, logikai értékek, karakterek. 

Szöveg, sorozat, tömb, rekord, halmaz. 

Állományok. 

Elemi algoritmusok típusfeladatokra. 

Összegzés, eldöntés, kiválasztás, keresés, megszámlálás, kiválogatás, rendezések. 

Rekurzió. 

Rekurzió a feladatok és az algoritmusok világában. 

A programkészítés, mint termék-előállítási folyamat. 

A programkészítés lépései. 

Számítógép a matematikában, a természet- és társadalomtudományi tantárgyakban. 

Matematikai feladatok, egyszerű természettudományos szimulációs problémák megoldá-

sa. 

A programozás eszközei. 

Az algoritmus leíró eszközök, fajtáik. 

Feladatmegoldás egy algoritmus-leíró eszköz segítségével. 

Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása, a feladat megoldásá-

hoz algoritmuselemek, algoritmusok tervezése, algoritmusok elemzése 

12.  ÉVFOLYAM  

heti 4 óra, összesen 128 óra 

Számítógépes programozás tantárgy 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Magas szintű algoritmusok 

Órakeret 

12 óra 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A bonyolultabb algoritmusok megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Rekurzió. 

Visszalépéses keresés. 

Beillesztéses rendezés. 

Shell-rendezés. 

Gyorsrendezés. 

Listák kezelése (rendezés, beszúrás, törlés, frissítés). 

Halmaz adatszerkezettel kapcsolatos algoritmusok (únió, metszet, különbség, összefutta-

tás). 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Algoritmusok hatékonyságának növelése 

Órakeret 

6 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az algoritmusok végrehajtási idejének, helyfoglalásának és bo-

nyolultságának vizsgálata lokális és globális szinten; az algoritmus 

hatékonyabbá tétele különféle módszerekkel 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Végrehajtási idő csökkentése 

A matematikai ismeretek kihasználása (prímszámok megállapítása, legnagyobb közös 

osztó, legkisebb közös többszörös, első n szám összege) 

Ciklusok végrehajtási számának csökkentése (a sorozat részekre osztása; sorozatok pár-

huzamos feldolgozása, gyakoriság szerinti rendezés, sorozat elemeinek csoportos feldolgo-

zása 

Ciklusok végrehajtási idejének csökkentése (elágazások transzformálása indexeléssé, ki-

vételes eset kiküszöbölése, ciklusok szétválasztása, ciklus feltételeinek elhagyása, adatok 

előfeldolgozása, adatmozgatások számának csökkentése, felesleges műveletek kiküszöbölé-

se) 

Lokális hatékonyság (program transzformáció, utasítások felcserélése, függvény kompo-

zíció, feltételcsere, összetett feltétel szétválasztása, ciklusok összevonása, utasítás kivétele 

ciklusból, teljes eseményrendszer felállítása, ciklusfeltétel részbeni kiemelése indextúllépés 

elkerülésére, elágazásokból a közös részek kiemelése) 

Egyéb módszerek (gyorsabb műveletek használata, gyorsabb ciklusok használata, kifeje-

zések egyszerűsítése, függvényhívások megszüntetése, új változó bevezetése, algebrai átala-

kítások, konstans kifejezések kiszámítása) 

Helyfoglalás csökkentése (eljárások, ciklusok összevonása, adatok, változók helyfoglalá-
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sának csökkentése, részeredmények megszüntetése) 

Bonyolultság csökkentése (strukturált program írása, elágazás transzformáció, ciklus 

transzformáció) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egy választott programozási nyelv ismerete 

Órakeret 

110 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Matematikai és nyelvi problémák algoritmizálása. A felfelé építés 

és a lépésenkénti finomítás elvének használata. Kódolás az adott 

programozási nyelven. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Első generációs programozási nyelvek: gép kód. 

Második generációs programozási nyelvek: assembly. Változók, vezérlési szerkezetek, 

eljáráshívás, több modulból álló programok az assembly nyelvben. 

Harmadik generációs programozási nyelvek: procedurális nyelvek. Az eljárás fogalmának 

bevezetése, a változó fogalmának finomodása, a típusrendszer bővíthetősége, a vezérlési 

szerkezetek bevezetése és a hardware függetlenség. 

Három és fél generációs programozási nyelvek: objektum-orientált nyelvek. 

Negyedik generációs programozási nyelvek: specializált nyelvek. 

A C♯ programozási nyelv. 

Futtató rendszerek, bevezetés A Microsoft®.NET világába. 

„Helló Világ!” Azonnali bezárás megakadályozása. Sorrendi kérdések. 

Lépésenkénti programvégrehajtás. Futás közbeni programmódosítás. 

Adattípusok áttekintése. Egész szám, valós szám típusok. 

Logikai típus. Karakter típus. Szöveg típus. 

A literálok. Egész és tört szám literálok. 

Karakter literálok. String literálok. 

Változók. Deklaráció, névadási szabályok. 

A változók hatásköre, élettartama. 

A memóriaterület újrahasznosítása. 

Értékadó utasítás. Kezdőérték beállítása. 

Típusegyezőség. Implicit típuskonverzió. Explicit típuskonverzió. 

Operátorok. Egyoperandusú operátorok. Kétoperandusú operátorok. Összehasonlító ope-

rátorok. 

Alapvető I/O - kiírás képernyőre. 

Alapvető I/O - beolvasás billentyűzetről. Átalakítás – parse. Egész és tört szám bekérése. 

Logikai adat bekérése. 
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Véletlenszám előállítása. A NextDouble() használata. 

A Random kezdőértéke. Intervallum kezelése. 

Elágazások. Egyszerű és összetett elágazás. Példaprogram: másodfokú egyenlet megoldá-

sa. 

Többirányú elágazás. 

Ciklusok. A while ciklus. Példa – adatbekérés.  

A "break" utasítás. A "continue" utasítás. Példaprogram írása. 

Vektorok. Elemek kezelése. 

Léptetős ciklusok. 

Alapvető algoritmusok vektorokra. Feltöltés billentyűzetről. Feltöltés véletlen értékekkel. 

Vektor elemeinek összegzése. Vektor elemeinek átlagának meghatározása. 

Minimumkiválasztás tétele. Megszámlálás. 

Bejáró ciklusok. A For és a Foreach ciklus. Összegzés megvalósítása. 

Lista deklarációja és megvalósítása. Elemek hozzáadása. Lista elemek elérése. 

Lista feltöltése végjelig. Lista feldolgozás FOR és FOREACH használatával. 

Egyszerű alprogramok. Megosztott változók. Példaprogram írása. 

Függvények. Egyszerű paraméterátadás.  

Kimenő paraméterek. Átmenő paraméterek. 

Többértékű függvények. 

Változó paraméterszám kezelése. 

Alapvető algoritmusok C# függvények formában. Feltöltés billentyűzetről. Feltöltés vé-

letlen értékekkel. 

Vektor feltöltése véletlen értékekkel, ismétlődés nélkül. Vektor feltöltése eleve rendezett, 

de véletlenszerű értékekkel. 

Vektor elemeinek összegzése, átlagának számítása. Vektor elemeinek szorzata. 

Eldöntés és kiválasztás tétele. 

Minimumkiválasztás. Bináris keresés. 

Megszámlálás, kiválogatás. 

Szétválogatás, összefuttatás. 

Rendezések (közvetlen kiválasztásos, minimum kiválasztásos, maximum kiválasztásos, 

buborék, beszúrás). 

Text fájlok kezelése. Beolvasás, kiírás fájlba. 

Kódolási, szerkesztési eszközök a választott programnyelvi fejlesztői környezetben. 

Programkipróbálási eszközök a választott programnyelvi fejlesztői környezetben. 

A tanult algoritmusok kódolása. 

Programozási feladatok megoldása: algoritmizálás és kódolás. 
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A program helyességének ellenőrzése, tesztelés, hibajavítás. 

A problémamegoldáshoz szükséges adatok és az eredmény kapcsolata, megtervezése, ér-

telmezése 

A bemeneti és kimeneti adatok, valamint a munkaváltozók felismerése és megadása. 

Szövegdobozok, eseménykezelő eljárások, bemeneti objektumok ismerete, alkalmazása. 

Összetett adattípusok jellemzőinek ismerete, alkalmazása. Állományok megnyitása, men-

tése. 

  



Tantervek 2013. szeptember 1. után 609. oldal 

 609 / 627 

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY (NYEK) 
9–11. évfolyam 

heti 5 – 1,5 – 1 óra, összesen 270 óra 

A nyelvi előkészítő osztály tananyag tartalmának, elrendezésmódjának meghatározásakor le-

hetőségünk van érvényesíteni azt a modellt, mely szakít a szaktudomány kizárólagos rendezőel-

vének dominanciájával, s amely az elméleti ismeretek és a gyakorlati képességfejlesztő tevé-

kenységek harmóniáját teremti meg, és a kulcsfogalmakra alapozott; az átfogó tartalmak, témák 

köré rendezett tananyagot képezi le. Ez azon kutatási képességek fejlesztésére irányul, melyek az 

életismerethez, a szakmaismerethez szükséges tudások, tapasztalatok megszerzéséhez alakítanak 

ki készségeket, fejlesztenek ki képességeket és biztosítanak lehetőségeket, melyek a tanuló 

egyének, a tanulócsoportok önálló munkáját, alkotó részvételét biztosítják a tanulás-tanítás fo-

lyamatában a tervezéstől az értékelésig. 

A tananyag szerkezete egy tanéven belül vertikális, lineáris és teraszos elrendezésű, összessé-

gében azonban koncentrikus és spirális felépítésű. 

Ezt a szerkezetet indokolja a fogalmak, összefüggések érlelése és a gondolkodásmód kialakí-

tása az életkori, egyéni fejlődési és érdeklődési sajátosságoknak, a bonyolódó ismereteknek, a 

fejlődő absztrakciós képességnek megfelelően. 

A tantárgy építkezésének sajátossága, az ismeretek lineáris egymásra épülése és a spirális 

szerkezet biztosítja, hogy a tanulás mindig az adott korosztálynak megfelelő tevékenységek köz-

ben, a hozzá illő eszközökkel és módokon történjen. 

Ez a tanterv nyugodt, átgondolt tanulást és tanítást eredményez, és lehetővé teszi a tananyag 

célszerűbb strukturálását. A hosszabb időszakra történő tervezés lehetővé teszi, hogy a tananya-

got a diákok életkori sajátosságaihoz illesszük, a spirális szerkezet miatt a már megtanult ismere-

tet folyamatosan bővítjük, az elsajátított ismeretek állandó ismétlése pedig elmélyült, alapos tu-

dást eredményez. Ennek az elrendezésnek köszönhetően a témakörök, fejlesztendő képességek 

és fő tevékenységformák évenként ismétlődnek, tartalmukban gyarapodnak, műveleti szintjük 

emelkedik, érvényesítve a korábban feldolgozott tartalmak állandó felhasználását A tanítás során 

a tantervi követelmények szerinti kulcskompetencia és képességfejlesztések a több témakör 

szempontjait magába foglaló komplex, tevékenység központú feladatokkal teljesíthetők a legha-

tékonyabban. 

9. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Informatikai alapfogalmak 

Órakeret 

10 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Legyen tisztában a számítástechnika fejlődéstörténetének fonto-

sabb állomásaival. Tudja használni a logikai műveleteket. Ismerje a 

Neumann elveket, alkosson képet a Neumann elvű számítógép mű-

ködéséről. Legyen tisztában az egyéb fejlesztési irányokkal. Tudja, 

mit jelent az algoritmus, jel, jelrendszer, hír, adat, információ. Le-

gyen tisztában az információ értékével. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A számítástechnika történetének áttekintése. 

Számítógép generációk, a Neumann-elvű számítógép felépítése, működési elvei. 

Informatikai alapfogalmak 

Információ, adat, jel, analóg és digitális jelrendszer, az információ egységei. 

Számrendszerek: decimális, bináris, oktális, hexadecimális számrendszer. 

Számábrázolás a számítógépeknél (fixpontos és lebegőpontos számábrázolás). 

Aritmetikai műveletek. A műveletek elvégzésének sorrendje. 

Logikai műveletek, Boole-algebra. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A hardver 

Órakeret 

8 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A számítógépes perifériák használatbavétele. Az összetett munká-

hoz szükséges eszközkészlet kiválasztása. Az adatok biztonságos tá-

rolása. Az informatikai környezet tudatos alakítása. Az egészséges 

munkakörnyezet megteremtése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A hardver fogalma, a számítógépek csoportosítása, a számítógépek felépítése, működé-

sük. 

Háttértárolók, ház, alaplap, processzor. 

Tápegység, memóriák, monitor, billentyűzet. 

Egér, nyomtató, digitalizáló tábla, fényceruza, scanner, plotter, modem, joystick, egye-

bek. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az operációs rendszer használata 

Órakeret 

8 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismerje az operációs rendszer fogalmát. Legyen tisztában a telepí-

tés lépéseivel. Tudjon elvégezni lemezkezelő és karbantartó művele-

teket. Tudjon könyvtárakat és fájlokat létrehozni, átnevezni, másolni, 

mozgatni, törölni. Legyen tisztában a formázás és a gyorsformázás 

közötti különbségekkel. Ismerje a segédprogramok által nyújtott le-

hetőségeket. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
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Alapfogalmak (szoftver, program, algoritmus), csoportosítás, fejlesztői szoftverek. 

Alkalmazói programok. 

A Windows operációs rendszer 

Általános jellemzés, telepítés, bejelentkezés. 

Az asztal és használata (beállítások, parancsikon készítése, stb.). 

A tálca és a Start menü Lomtár, Sajátgép. 

Vezérlőpult; az Intéző használata (fájl, könyvtár és lemezkezelés, karbantartás). 

A Windows szolgáltatásai 

Windows (Total) Commander használata. 

Fax, Multimédia, Rendszereszközök. 

Jegyzettömb, Paint, WordPad, stb. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Víruskezelő és tömörítő programok 

Órakeret 

6 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismerje a számítógépes vírusok fogalmát, terjedésüket. Legyen 

tisztában a vírusok elleni védekezés alapelveivel, tudja használni a 

rendelkezésre álló vírusirtó programot. 

Legyen tisztában a tömörítés fogalmával, fajtáival, szükségessé-

gével. Tudja használni a rendelkezésre álló tömörítő programot. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Vírusok fogalma, csoportosítása. 

Támadási mechanizmusok, felismerés, védekezés. 

Adott víruskezelő program használata. 

A tömörítés fogalma, szerepe. 

A tömörítés módjai. 

Adott tömörítő program használata. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az információs társadalom és a programhasználat 

jogi kérdései 

Órakeret 

4 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló legyen tájékozott a jelek és kódok világában; értse és tudja 

használni a gyakorlatban a telekommunikációs eszközöket, rend-

szereket, képes legyen bekapcsolódni az információs társadalomba. 

Képes legyen a korszerű eszközök használatával információt szerez-

ni, feldolgozni, és tudását gyarapítani; ismerje az informatika fejlő-

déstörténetének főbb állomásait. Ismerje a túlzott informatikai esz-

közhasználat veszélyeit és az informatikai eszközhasználat etikai és 

jogi vonatkozásait. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A modern információs társadalom jellemzői. 

A szerzői és a felhasználói jogok értelmezése; jogtiszta, shareware, freeware programok. 

Megismerkedés az adatvédelmi alapfogalmakkal és az információhitelesség megőrzési tech-

nikáival. Szerzői jogi lapfogalmak. Az infokommunikációs publikálási szabályok megisme-

rése. Az információ és az informatika gazdaságra, környezetre, kultúrára, személyiségre, 

egészségre gyakorolt hatásának megismerése. Az e-szolgáltatások használatának célirányos 

megismerése, előnyeinek és veszélyeinek, biztonsági vonatkozásainak megismerése. A fo-

gyasztói viselkedést befolyásoló technikák felismerése a médiában. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Grafika és prezentáció 

Órakeret 

20 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló tudja kezelni a rendelkezésére álló rajzoló, valamint prezen-

tációs programot; tudja használni az ezek által nyjtott lehetőségeket. 

Tudjon egyszerű ábrákat rajzolni, azokkal műveleteket végezni; tud-

jon képekkel műveleteket végezni, minőségüket javítani; grafikus áb-

ráit, képeit legyen képes szöveges környezetbe esztétikusan elhelyez-

ni; képekből, szövegekből tudjon bemutatókat létrehozni. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A Paintbrush lehetőségei. 

Egy fejlettebb képszerkesztő program alapvető lehetőségeinek megismerése. 

Powerpoint. A program indítása, a képernyő részei; alapfogalmak. 

Új bemutató létrehozása; elrendezések, új dia beszúrása. 

A képkockákon használható eszközök: szöveg beírása, formázása; fej- és lábléc. 

További formázási lehetőségek: háttér, sablon, színválaszték, dia-minta. 

Több dia kezelése; effektusok, áttűnés, animálás. 

Hivatkozások használata. 

Diavetítés; nyomtatás. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szövegszerkesztés 

Órakeret 

56 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló tudja kezelni a rendelkezésére álló szövegszerkesztő prog-

ramot; tudja használni a szövegszerkesztő program nyújtotta lehető-

ségeket; tudjon önállóan készíteni egyszerű szöveges dokumentumo-

kat. Részletes feladatleírás alapján legyen képes bármilyen szöveges 

dokumentum előállítására; ismerje a fontosabb típusdokumentumok 

(pl. meghívó, levél, …) lehetséges tartalmát és szerkezetét, tudjon 

ilyeneket önállóan elkészíteni. Tudja dokumentumait esztétikus for-

mára hozni; tudja kezelni a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit 
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(helyesírás-ellenőrző, szinonima szótár), törekedjen a helyes és igé-

nyes fogalmazásra. Tudjon szöveges dokumentumaiba képeket, táb-

lázatokat (más programok által készített objektumokat) beilleszteni. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Új dokumentum létrehozása, mentése, dokumentum megnyitása. 

Mentés másként. A szövegbevitel módjai. A kurzor mozgatása, szövegkijelölés. A szöveg 

javítása, mozgatása, másolása. Speciális karakterek beillesztése. Automatikus javítás, he-

lyesírás-ellenőrzés, elválasztás, szinonimák. Karakterek formázása. Bekezdések formázása. 

Tabulálás. Felsorolás és számozás. Bekezdések szegélyezése, árnyékolás. Iniciálé készítése. 

Oldalbeállítások. Szakaszok. Hasábok. Oldalszámozás, élőfej és élőláb. Megjelenítési lehe-

tőségek a képernyőn – nézetek és nagyítás. Nyomtatás. Bekezdés és karakterstílusok, sablo-

nok; stílustár, automatikus formázás. Keresés, csere. Táblázatok. Táblázatok beszúrása, raj-

zolása. Táblázatok formázása. Lábjegyzet, végjegyzet, széljegyzet, korrektúra; vázlat. 

Egyenletek és képletek. Számolás a Wordben, Excel tábla beillesztése, rendezés. Adatlap, 

fájlkeresés. Körlevél készítése. A törzsdokumentum elkészítése. Az adatforrás kiválasztása. 

Adategyesítés, hibajavítás. Képek, ábrák beillesztése, formázása. Keretek. Képaláírás, ke-

reszthivatkozás. Tárgymutató, tartalomjegyzék. Eszköztárak. A munkakörnyezet testre sza-

bása. Makrók. A makrók használata a gyakorlatban. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Táblázatkezelés 

Órakeret 

50 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló tudja kezelni a rendelkezésére álló táblázatkezelő progra-

mot; tudja használni a táblázatkezelő program nyújtotta lehetősége-

ket; legyen képes adatokat egyszerű táblázatokba rendezni, azokon 

elemi számításokat végezni; legyen képes egyszerű kimutatásokat 

készíteni. Tudjon adatokat célszerűen csoportosítani, közülük megha-

tározottakat kigyűjteni; tudja kimutatásait diagramokkal kiegészíteni, 

a diagramokat esztétikusan megtervezni. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Alapfogalmak. A képernyő felépítése. Mozgás a billentyűkkel. Adattípusok. Adatok bevi-

tele a cellákba. A cella tartalmának módosítása. Rövidítések használata. Sor- és oszlopműve-

letek. Képletek. A képletek használatakor előforduló típushibák. Hivatkozások. A hivatko-

zások használatakor előforduló típushibák. Blokkműveletek. Tartomány kitöltése a 

kitöltőnégyzet segítségével. Számtani sorozat előállítása. Dátumsorozat előállítása. Mértani 

sorozat előállítása. Egyéni sorozatok előállítása. 

Függvények. 

Egyszerűbb matematikai és trigonometrikus függvények. Logikai függvények. Dátum- és 

időfüggvények. Statisztikai függvények. Formázási beállítások. Stílusok. Adatok érvényes-

sége. Adattáblák használata. Célérték keresés. Diagramok használata. Munkafüzettel kap-

csolatos műveletek. 

Adatbázis-kezelés. 

Műveletek adatbázisokkal. Adatbázis-kezelő függvények. 
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Kereső függvények. 

Fkeres, kutat. Hol.van, Index. Regresszió számítás. 

Makrók. 

Makró készítése felvétellel. Makró indítása. Menüszerkezet kialakítása, változtatása; saját 

eszköztár létrehozása. A menüsor és az eszköztárak alaphelyzetének visszaállítása. Makró 

indítása eszköztárról. Makró objektumhoz való hozzárendelése; makró törlése. 

Grafikus objektumok. Hivatkozások. Billentyűparancsok használata. WEB-es lehetősé-

gek. 

Tematikai alapegy-

ség (főtéma)/ Fej-

lesztési cél 

A média kifejezőeszközei 

A technikai úton rögzített kép és hang, mint a 

mozgóképi ábrázolás anyaga 

Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás 
Az ábrázolás és a reprodukció, a mozgókép kettős természete fo-

galmának ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, kom-

puterjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és 

kritikus attitűd kialakítása, a mozgóképi írás- olvasástudás fejleszté-

se. 

Középszintű mozgóképnyelvi tájékozottság megszerzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Annak megtapasztalása, felismerése és tudatosítása (például mobiltelefonra felvett álló- 

és mozgóképek, beállítások elkészítésével vagy interneten elérhető mozgóképes anyagok, 

például klipek vagy reklámok tanulmányozásával), hogy a mozgóképi szöveg 

 egyszerre ábrázol és reprodukál; 

 információban rendkívül gazdag, ám a szöveg jelentésének meghatározása a nyelvi 

közlésnél sokkal bizonytalanabb; 

 utalásokkal telített. 

Annak megfogalmazása, mire vezethető vissza a mozgóképi közlés néhány alapvető sa-

játossága (a technikai kép- és hangrögzítésnek a tapasztalati valósággal való erős kapcsola-

tára). 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Dokumentum, fikció, reprodukció, ábrázolás, valóság, utalás. 

Tematikai alapegy-

ség (főtéma)/ Fej-

lesztési cél 

A média kifejezőeszközei 

A mozgóképnyelv kifejező eszközei 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 
A kiemelés (hangsúlyozás) alapvető eszközei a mozgóképi ábrá-

zolásban.  

A tematikai egység Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, kom-
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nevelési-fejlesztési 

céljai 

puterjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és 

kritikus attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasástudás fejlesztése. 

A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájéko-

zottság megszerzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

annak megfigyelése és kipróbálása egyszerű beállítások, snitt-kapcsolatok elkészítése és 

megszerkesztése során, hogy a mozgóképkészítő miféle filmnyelvi eszközöket használ a 

szöveg megalkotása során. Ily módon, valamint mozgóképi szövegek (pl. rövidfilmek, 

filmetűdök, reklámok, klipek, előzetesek, animációs filmek) megfigyelésével és elemzésé-

vel a mozgóképnyelv alapeszközeinek (narráció; szerepjáték; látványszervezés, montázs) 

tudatosítása. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Narráció, szerepjáték, látványszervezés, montázs. 

Tematikai alapegy-

ség (főtéma)/ Fej-

lesztési cél 

A média kifejezőeszközei 

A látványszervezés alapeszközei a mozgóképen 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 
A beállítás, a képkivágás fogalmának ismerete. A technikai képrög-

zítés elvének ismerete, elemi szintű felvételkészítési gyakorlat. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, kom-

puterjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és 

kritikus attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasástudás fejlesztése. 

A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájéko-

zottság megszerzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A látványszervezés alapeszközei (képkivágás, gépállás, nézőpont, szemszög, kamera-

mozgások, beállítástípusok, megvilágítás) fogalmainak tudatosítása, ezen eszközök szere-

pének értelmezése és tudatosítása saját felvételek készítése és mozgóképi szövegrészletek 

elemzésével. 

Egyszerűbb mozgóképi szövegrészletek létrehozása (pl. találkozás, megérkezés, követés, 

megismerkedés) útján a képzelőerő, kifejezőkészség fejlesztése. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Kompozíció, képkivágás, plán, nézőpont, szemszög, szubjektív 

beállítás, leíró beállítás, társított beállítás, svenk, fahrt, vario. 

Tematikai alapegy-

ség (főtéma)/ Fej-

lesztési cél 

A média kifejezőeszközei 

A mozgóképi szövegek rendszerezése 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 
Az egyes médiumokban megjelenő médiaszövegek közötti kü-

lönbségek érzékelése, a médiaszövegek fikciós vagy dokumentáris 

jellegének megfigyelése, a műfaji és a szerzői fogalmak ismerete. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, kom-

puterjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, önálló és kri-

tikus attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasástudás fejlesztése. 

A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájéko-

zottság megszerzése. 

A tudatos szövegválasztás képességének fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A mozgóképi szövegek rendszerezését segítő néhány alapszempont (megjelenési felület 

– mozi, televízió, internet; a hossz, mint forgalmazási kategória; a valóságanyag természete 

– dokumentumfilm-fikció; az alkotói szándék és nézői elvárás – műfaj (zsáner)film, szerzői 

film) ismétlése, pontosítása, kiegészítése. 

A szerzői és a műfajfilm néhány meghatározó jellemzőjének felismerése, alkalmazása (a 

nézők számára ismerős témák, szériaszerű filmalkotások, könnyen befogadható ábrázolási 

konvenciók, illetve a személyesebb, a szerzővel azonosítható eredeti formanyelv-használat) 

az életkornak megfelelő művek elemzésével. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Dokumentum, fikció, műfaj, western, sci-fi, melodráma, burleszk, 

thriller, szerzői, eredetiség, ábrázolási konvenció. 

Tematikai alapegy-

ség (főtéma)/ Fej-

lesztési cél 

A média kifejezőeszközei 

Az új média néhány formanyelvi sajátossága 

Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás 
Az új média, az interaktivitás és a nem lineárisan szerveződő szö-

veg fogalmának ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, kom-

puterjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, a média, ki-

tüntetetten az audiovizuális média és az internet működési módjának 

tisztázása, az önálló és kritikus attitűd kialakítása, a mozgóképi írás-

olvasástudás és a kritikai médiatudatosság fejlesztése. 

A résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátítása, kritikai és 

kreatív képességek fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A hagyományos (analóg) és az új médiaformák (interaktív, nemlineáris, digitális) közötti 

alapvető különbségek tudatosítása. 

Hagyományos szövegtípusok formanyelv-használata módosulásának megfigyelése és 

elemzése az újmédia felületein (néhány jellemző példa, elsősorban a reklám, a hírszövegek 

területéről). 

A web 2.0-ás alkalmazások formanyelvi gondolkodásának megfigyelése (pl. interakció, 

választás, az animációs és grafikai megoldások terjedése, játékosság, irónia és a szövegek 

folyamatos alakítása). 

Kulcsfogalmak/ fo- Valóság, tapasztalati valóság, web 2.0, nem lineáris, interaktivitás, 
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galmak irónia, manipuláció, közösségi hálózat. 

Tematikai alapegy-

ség (főtéma)/ Fej-

lesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

A kommunikáció történetének fordulópontjai és 

a nyilvánosság 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 

A kommunikáció története alapvető fordulópontjainak (írásbeli-

ség, sokszorosítás, fotografikus képrögzítés, digitális jelkezelés / há-

lózati kommunikáció) ismerete. 

A meghatározó társadalmi struktúrák, hatalomgyakorlási rendsze-

rek ismerete. 

A magánszféra és a közszféra fogalma. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet tár-

sadalmi szerepének, működési módjának tisztázása. 

Alapszintű, a média művelődéstörténetére vonatkozó tájékozott-

ság megszerzése, a naiv fogyasztói szemlélet átértékelése. 

A résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátítása, kritikai ké-

pességek fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A kommunikáció története alapvető fordulópontjainak (írásbeliség, sokszorosítás, foto-

grafikus képrögzítés, digitális jelkezelés / hálózati kommunikáció) az ezekhez tartozó mű-

velődéstörténeti háttér (kiemelkedő feltalálók, találmányok, évszámok) megismerése, e for-

dulópontok jelentőségének értelmezése a nyilvánosság történetében. 

Annak tudatosítása, miért törekszik a média kezdetektől a látvány és a hang lehető legva-

lószerűbb, a valóságtól egyre kevésbé megkülönböztethető rögzítésére. 

A nyilvánosság jelentése az életünkben, a mai nyilvánosság kialakulása, egy adott kor és 

társadalom nyilvánosságának vizsgálati módjai. (Az információk birtoklása és megosztása – 

hatalmi viszonyok; az egyén helyzete az adott társadalomban, például hagyományok, nevel-

tetés, iskolázottság, anyagi helyzet; az infokommunikációs technológiák fejlettsége; a mé-

dia szabályozása, cenzúra). 

Miért jelennek meg egyre inkább a közszférában a médiakörnyezet változásával a ma-

gánszféra ügyei? – vita, érvelés, példákkal. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szóbeliség, írásbeliség, információ, technikai képreprodukció, 

mágikus gondolkodás, nyilvánosság, reprezentatív és népi nyilvá-

nosság, polgári nyilvánosság, cenzúra, a tömegkommunikáció nyil-

vánossága, hálózati kommunikáció, köz- és magánszféra. 

Tematikai alapegy-

ség (főtéma)/ Fej-

lesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

A médiakommunikáció szereplői, médiaintézmé-

nyek és közönségek 

Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás A cselekmény- és történetszervezés, valamint az elbeszélés (nar-

ráció) fogalmának ismerete, az expozíció, bonyodalom, lezárás sza-
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kaszainak felismerése mozgóképi alkotásokban. 

A médiakörnyezet szereplőinek azonosítása: a fogyasz-

tók/felhasználók és a médiatartalom-előállítók. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A média társadalmi szerepének, működési módjának tisztázása. 

Alapszintű, a média művelődéstörténetére vonatkozó tájékozott-

ság megszerzése, az önálló és kritikus attitűd kialakítása, a kritikai 

médiatudatosság fejlesztése, a naiv fogyasztói szemlélet átértékelése. 

A résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátítása, kritikai ké-

pességek fejlesztése. 

Ismeretek/követelmények 

A tanuló 

 felismer olyan történetjavaslatokat, amelyeket a médiaintézmények bocsátanak köz-

re. 

 ismeri és a médiajelenségekkel kapcsolatban helyesen alkalmazza a tematizálás, a 

napirend és a diskurzus fogalmát. 

 konkrét példákon értelmezi a közönség befolyásolásának fontosabb eszközeit (a 

közlés felületének egyszerűen átlátható, ismétlődő megszerkesztését, a rovatszerkezeteket, a 

műsorrend kialakítását, az intézmény-image felépítését, a sorozatelv érvényesítését. 

 ismeri a közszolgálati, a kereskedelmi és a közösségi média eltérő szerepét a nyilvá-

nosságban. 

 jellemzi a médiaintézmények és azok meghatározó szövegeinek célközönségeit (el-

sősorban életkor, nem, végzettség, kulturális és egzisztenciális háttér, érdeklődés). 

 bemutatja, hogyan, és kifejti, hogy miért keveredik a tartalomelőállító és a közönség 

szerepe a web 2.0-ás alkalmazásokban. 

 felismeri, hogy a médiakommunikáció során a médiaszöveget kibocsátó intézmény 

kerül elbeszélő szerepbe, amely történetjavaslatokat bocsát közre, piaci versenyben a néző 

figyelméért a konkurens médiaintézményekkel. 

 tudatosítja, melyek a médiaszöveg-fogyasztás maximalizálásának, a közönség befo-

lyásolásának alapeszközei. 

 megkülönbözteti egymástól a fontosabb médiamodelleket. 

 Tudatosítja, miért jelenik meg a média közönsége kettős szerepben, mint vásárló és 

mint áru. 

 Megkülönbözteti azokat a fontosabb tényezőket, melyek alapján jellemezhetőek a 

médiaintézmények célközönségei. 

 Kifejti, mennyiben tekinthető közösségnek a közösségi hálózatra csatlakozók soka-

sága. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Napirend-kijelölés, diskurzus, rovatszerkezet, műsorrend, műsor-

idő, sorozatelv, közszolgálati média, kereskedelmi média, közösségi 

média, web 2.0. 
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Tematikai alapegy-

ség (főtéma)/ Fej-

lesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

A média nyelve, a médiaszövegek értelmezése 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

A médiaszövegek szövegalkotó kód-típusainak, kifejező eszköze-

inek ismerete. 

A médiaintézmény, a diskurzus, a sztereotípia és a reprezentáció 

fogalmának ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet tár-

sadalmi szerepének, működési módjának tisztázása. 

Alapszintű, a média művelődéstörténetére vonatkozó tájékozott-

ság megszerzése, a naiv fogyasztói szemlélet átértékelése. 

Önálló és kritikus attitűd kialakítása, a kritikai médiatudatosság 

fejlesztése. 

A résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátítása, kritikai ké-

pességek fejlesztése. 

Ismeretek/követelmények 

A tanuló 

 kreatív gyakorlati feladatok során és megbeszélés útján tudatosítja, hogy a média-

szövegek értelmezése egyaránt függ a szövegtől, a befogadótól és attól a médiakörnyezet-

től, amelyben a szöveg nyilvánosságra kerül (vagyis a médianyelvtől, a nyelvhasználattól, a 

közönségtől és a kontextustól). 

 felismeri és megnevezi a médiaintézmények által közrebocsátott történetjavaslatok 

értelmezésére szolgáló direkt értelmezési kereteket. Aktuális médiaesemények feldolgozása 

és elemzése során feltárja, hogyan és miért érvényesül a médiában a sztereotip megfogal-

mazás kényszere, milyen veszélyekkel járhat mindez. 

 ismeri a reprezentáció fogalmát és alkalmazza a nemek, foglalkozások, életmódmin-

ták, kisebbségek a tapasztalati valóságtól eltérő médiamegjelenítésével kapcsolatban, mi-

közben tudatosítja, hogy a médiaszövegek a közösség kulturális képviselői (reprezentánsai). 

Ily módon tudatosítja, miért problematikus, hogy a világ nem olyan módon jelenik meg a 

médiában, mint a tapasztalati valóságban. 

 az életkornak megfelelő médiaszövegek feldolgozása egyéni, kiscsoportos vagy 

csoportos formában kreatív gyakorlati feladatokkal vagy megbeszélés útján (pl. feltevése-

ket, állításokat fogalmaz meg médiaszövegek keletkezésének hátteréről, a közlő (médiain-

tézmény) szándékairól; élményeket és tapasztalatokat vet össze a média által közvetített, 

megjelenített világokkal (pl. hírműsorok, talk-showk, reality-showk, életmód magazinok, 

közösségi portálok alapján az azonosságok és az eltérések megfigyelése, megbeszélése). 

 összeveti azonos események eltérő megfogalmazásait, ésszerűen indokolja az egy-

szerűbb reprezentációk különbözőségeit (érdekek, nézőpontok, politikai és gazdasági érin-

tettség, illetve műfaji, nyelvi különbségek feltárása a hírműsorokban, hírportálokon, napi-

sajtóban). 

Kulcsfogalmak/ fo- Szimbolikus kód, technikai kód, értelmezési keret, sztereotípia, 
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galmak reprezentáció. 

Tematikai alapegy-

ség (főtéma)/ Fej-

lesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

Médiahasználat, médiaetika 

Órakeret: 

3 óra 

Előzetes tudás 

A digitális médiaeszközök alapszintű felhasználói ismerete. 

A médiaszövegekben megjelenő információk kritikus szemlélete. 

Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat, a 

hálózati kommunikációban való részvétel során fontos és szükséges 

viselkedési szabályok ismerete, alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet tár-

sadalmi szerepének, működési módjának tisztázása, az önálló és kri-

tikus attitűd kialakítása, a kritikai médiatudatosság fejlesztése, a naiv 

fogyasztói szemlélet átértékelése. A résztvevő és aktív állampolgári 

szerep elsajátítása, kritikai képességek fejlesztése. 

Ismeretek/követelmények 

A média fejleszti a digitális médiaeszközök használatának képességét (az elérhető prog-

ramok funkcionális használatával a kép, mozgókép- és hangadatok rögzítését, célszerű 

szerkesztőprogramba történő betöltését, szerkesztését, kiírását, online közzétételét). 

A tanuló 

 tudatosítja és példákkal világítja meg a médiakonvergencia jelenségét. 

 saját tapasztalatai és ismeretgyűjtés alapján jellemzi az internetes és mobilkommu-

nikáció fontosabb sajátosságait (pl. interaktivitás, a kommunikáció térbeli és időbeli sza-

badsága, figyelemmegosztás, multitasking, virtuális kapcsolatok, konstruált személyiségek, 

anonimitás és annak korlátai, e-részvétel, e-demokrácia, amatőr és professzionális tartalom-

gyártás, médiahasználat más emberek jelenlétében és annak normái). 

 példákkal, jó és helytelen gyakorlatok bemutatásával illusztrálja az internethasználat 

biztonságának problémáit (pl. személyes adatok védelme, hamis vagy megbízhatatlan olda-

lak, információk kiszűrése, ismerkedés veszélyei). 

 életkorának és tapasztalatainak megfelelő példákra alapozott, érvekkel alátámasztott 

állításokat fogalmaz meg a hálózati kommunikáció életmódra, életminőségre vonatkozó ha-

tásáról, a SZEMÉLYISÉG  felbontása és megsokszorozásáról, mint mindennapi gyakorlatról 

az online médiában, a médiahasználat veszélyeiről (pl. függőség, elmagányosodás, egész-

ségkárosodás). Ismeri a médiában megjelenő erőszakkal kapcsolatos problémákat (pl. az 

erőszak, mint szórakoztató, stimuláló hatáselem; az erőszak, mint mindennapivá váló ér-

dekérvényesítő és konfliktuskezelési eszköz). 

 kérdéseket és állításokat fogalmaz meg az alkotók és felhasználók felelősségével, az 

egyének és közösségek jogaival kapcsolatban az írott, az elektronikus és az online médiá-

ban, tisztában van vele, hogy a média törvényi szabályozása miért szükségszerű. 

 tudatosítja, hogy elkerülhetetlen az éles verseny közegében a médiaipari szövegter-

meléssel együtt járó selejt, de azt igyekszik megkülönböztetni a manipulációtól. 

Kulcsfogalmak/ fo- Médiakonvergencia, multitasking, anonimitás, e-demokrácia, vir-
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galmak tuális személyiség, médiaerőszak, közösségi média, médiaipari ver-

seny, manipuláció. 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló 

 felismeri és megnevezi a mozgóképi közlésmód, az írott sajtó 

és az online kommunikáció szövegszervező alapeszközeit. 

 alkalmazza az ábrázolás megismert eszközeit egyszerű moz-

góképi szövegek értelmezése során (cselekmény és történet megkü-

lönböztetése, szemszög, nézőpont, képkivágat, kameramozgás jelen-

tése az adott szövegben, montázsfunkciók felismerése). 

 a mozgóképi szövegeket meg tudja különböztetni a valóság 

ábrázolásához való viszonyuk és az alkotói szándék, és a nézői elvá-

rás karaktere szerint (dokumentumfilm és játékfilm, műfaji és szer-

zői beszédmód). 

 az életkornak megfelelő szinten meg tudja különböztetni a 

fikció és a virtuális fogalmait egymástól. 

 tisztában van a média alapfunkcióival, a kommunikáció tör-

ténete alapfordulataival, meg tudja fogalmazni, milyen alapvető té-

nyezőktől függ valamely kor és társadalom nyilvánossága. 

 tudja, melyek a kereskedelmi és közszolgálati médiaintézmé-

nyek elsődleges céljai és eszközei a médiaipari versenyben. 

 megkülönbözteti azokat a fontosabb tényezőket, melyek 

alapján jellemezhetőek a médiaintézmények célközönségei. 

 meghatározza és alkalmas példákkal illusztrálja a sztereotípia 

és a reprezentáció fogalmát, ésszerűen indokolja az egyszerűbb rep-

rezentációk különbözőségeit. 

 érvekkel támasztja alá álláspontját olyan vitában, amely a 

médiaszövegek (pl. reklám, hírműsor) valóságtartalmáról folynak. 

 jellemzi az internetes és mobilkommunikáció fontosabb sajá-

tosságait, az internethasználat biztonságának problémáit. 

 az életkorának megfelelő szinten képes a különböző médiu-

mokból és médiumokról szóló ismeretek összegyűjtésére, azok rend-

szerezésére, az önálló megfigyelésekre; alkalmazza a mozgóképi 

szövegekkel, a média működésével kapcsolatos ismereteit a műsor-

választás során is.  

Alapfogalmak. A képernyő felépítése. Mozgás a billentyűkkel. Adattípusok. Adatok bevi-

tele a cellákba. A cella tartalmának módosítása. Rövidítések használata. Sor- és oszlopműve-

letek. Képletek. A képletek használatakor előforduló típushibák. Hivatkozások. A hivatko-

zások használatakor előforduló típushibák. Blokkműveletek. Tartomány kitöltése a 

kitöltőnégyzet segítségével. Számtani sorozat előállítása. Dátumsorozat előállítása. Mértani 

sorozat előállítása. Egyéni sorozatok előállítása. 

Függvények. 

Egyszerűbb matematikai és trigonometrikus függvények. Logikai függvények. Dátum- és 

időfüggvények. Statisztikai függvények. Formázási beállítások. Stílusok. Adatok érvényes-
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sége. Adattáblák használata. Célérték keresés. Diagramok használata. Munkafüzettel kap-

csolatos műveletek. 

Kereső függvények. 

Fkeres, kutat. Hol.van, Index. Regresszió számítás. 

Grafikus objektumok. Hivatkozások. Billentyűparancsok használata. WEB-es lehetősé-

gek. 

10. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Táblázatkezelés 

Órakeret 

8 óra 

Adatbázis-kezelés. 

Műveletek adatbázisokkal. Adatbázis-kezelő függvények. 

Makrók. 

Makró készítése felvétellel. Makró indítása. Menüszerkezet kialakítása, változtatása; saját 

eszköztár létrehozása. A menüsor és az eszköztárak alaphelyzetének visszaállítása. Makró 

indítása eszköztárról. Makró objektumhoz való hozzárendelése; makró törlése. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Adatbázis-kezelés 

Órakeret 

46 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló tudja kezelni a rendelkezésére álló adatbázis-kezelő prog-

ramot; legyen képes adatmodellt alkotni egy konkrét feladat alapján; 

az adatmodell alapján tudjon adatbázist definiálni, annak tartalmát 

folyamatosan karbantartani. Tudjon egyszerű adatbeviteli sémát (űr-

lapot) tervezni és alkalmazni; tudjon adattáblák között kapcsolatokat 

felismerni és felépíteni; nagy adatbázisokból is tudjon lekérdezéssel 

információt nyerni. A kinyert adatokat tudja esztétikus, használható 

formába elrendezni. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az adatfeldolgozástól az adatbázisokig. Adat, információ. Adatbázis-kezelő rendszerek. 

Adatbázis adminisztrátor. A 4 GL-ek. Az ANSI/SPARC modell. Logikai, fizikai szerke-

zet. 

Alapfogalmak: egyed; tulajdonság; kulcs; kapcsolat. 

Adatmodellek (hálós, hierarchikus, relációs). Relációs adatmodell: belső szerkezet; kul-

csok. 

Törlési, módosítási, bővítési anomáliák. Egyedtípus. Tulajdonságok, kapcsolatok típusai. 

Adatbázisok tervezése. Normálformák, normalizálás. Adattáblák létrehozása. Kapcsola-

tok típusai, létrehozásuk. Kapcsolatok módosítása, törlése. Rekordok sorba rendezése, kere-

sése, szűrése. Az adattábla szerkezetének módosítása. A lekérdezések; típusaik. Az egyszerű 

lekérdezések. Akció lekérdezések: frissítő, törlő lekérdezés. Táblakészítő, hozzáfűző lekér-
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dezés. Jelentések; új jelentés létrehozása. A jelentés varázsló használata. Vezérlőelemek, je-

lentés fej- és láb. Csoportosítás; csoportfej- és láb használata. 

Űrlapok; új űrlap létrehozása. Az űrlap varázsló használata. Segédűrlap; események. Űr-

lapok módosítása, törlése. 

Mintaadatbázis létrehozása. 

11. évfolyam 

Hálózati ismeretek. Könyvtári ismeretek. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hálózati alapismeretek 

Órakeret 

18 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tudjon interneten információt keresni barangolással, illetve temati-

kus keresőprogramokkal; tudjon elektronikus levelet írni, fogadni, 

leveleihez különböző dokumentumokat csatolni. Tudjon hálózaton 

keresztül közvetlen kapcsolatokat létrehozni; szöveges dokumentu-

mokat, adatállományokat hálózatra elhelyezni; hiperszöveges doku-

mentumokat készíteni. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Erőforrás-megosztás, hálózattípusok, hálózatok jellemzői. 

Hálózatok elemei, topológiák, nyomtatás a hálózaton keresztül. 

Kommunikáció a hálózaton keresztül, az Internet kialakulásának története. 

Protokollok (FTP, TELNET, E-mail, Gopher, IRC stb.). 

A WWW fogalma, az Internet Explorer használata. 

Kedvencek, beállítások, keresések, letöltés. 

Adott levelező program használata, Netikett. 

A weblapkészítés alapjai. 

A weblappal szemben támasztott követelmények. 

Weblapok készítése a FrontPage illetve a Microsoft SharePoint Designer használatával. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Könyvtári ismeretek 

Órakeret 

10 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A könyvtári rendszer szolgáltatásai és a különböző információfor-

rások önálló felhasználása tanulmányi és egyéb feladatokhoz. A tanu-

ló legyen képes az információs társadalom kihívásainak fogadására; 

rendelkezzen a könyvtárra alapozott önművelés képességével; a for-

rásokat komplex és alkotó módon tudja használni; ismerje a forrás-

felhasználás etikai/formai szabályait. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az önművelés, tájékozottság, olvasottság szerepe a mindennapi életben. 

Az információs intézmények funkciói, tájékoztató eszközei. 

A könyvtári információs rendszer szolgáltatásai. 

A médiumok, közléstípusok tartalmi megbízhatósága, esztétikai értéke. 

A kritikus forráshasználat követelményei. 

A könyvtárak kialakulása és a könyvtár mint intézmény történelmi szerepváltásai. 

A könyvtár mint tudásgazdálkodó intézmény szerepe a társadalom életében. 

Könyvtártudomány, dokumentáció, információtudomány és információtörténelem. 

A könyvtárak típusainak kikristályosodását kiváltó tényezők a történelemben; a könyvtár-

típusok és általános jellemzőik. 

A könyvtári rendszer és összetevői. 

A dokumentum fogalma és a dokumentumtípusok különféle szempontok szerinti csopor-

tosítása. 

A könyvtári szolgálat jogi szabályozása. 

Könyvtári trendek. 

A könyvtárügy aktuális kérdései. 

   

Tematikai alap-

egység (főtéma)/ 

Fejlesztési cél 

Az eddig tanult anyag ismétlése; felkészítés a kö-

zépszintű informazika érettségire 

Órakeret: 8 

óra 

KÖZÉPSZINTŰ INFORMATIKA ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ 

SZAKKÖR 
A szakkör célja azoknak az – elsősorban nyelvi és humán tagozatos – tanulóknak az eredmé-

nyes felkészítése, akik az informatika tantárgyat alacsonyabb óraszámban tanulták. 

Az előkészítő szakkör tananyag-tartalma lefedi az érettségi szóbeli témaköröket és a gyakorla-

ti feladatok anyagát. 

A szakkörre nem lehet előre pontos tanmenetet készíteni, mert a témakörökre fordított idő 

nagymértékben függ az oda járó tanulók előzetes tudásától, felkészültségétől. A felkészítésben 

fontos szerepet kapnak az előző években megadott érettségi gyakorlati feladatsorok és az érett-

ségire felkészítő könyvek feladatsorai. 

FELZÁRKÓZTATÁS ÉS TEHETSÉGGONDOZÁS  
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Igény és lehetőség szerint felzárkóztató illetve tehetséggondozó szakkört indítunk a lemaradó, 

tananyaggal nehezen lépést tartó tanulók felzárkóztatására, illetve a kiemelkedően tehetséges ta-

nulók képességeinek fejlesztésére. 
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