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MŰVÉSZETEK 
11.  ÉVFOLYAM  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 

Órakeret 27 

óra 

Előzetes tudás 

Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a tér-

ábrázolási konvenciók, a színtani ismeretek megfelelő és önálló al-

kalmazása. Érzelmek, hangulatok megfogalmazása egyéni szín- és 

formavilágban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Személyes gondolatok, érzelmek vizuális megjelenítése a vizuális ki-

fejezés alapvető eszközeinek segítségével, saját kifejezési szándék ér-

dekében is. Egyéni asszociációkra támaszkodó átírás, fokozás. Ha-

gyományos és korszerű vizuális technikák alkalmazása. Önálló véle-

mény megfogalmazása saját és mások munkáiról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Látvány megjelenítése egyénileg választott kifejezési 

szándék (pl. feszültség, figyelemfelhívás, nyugalom) érdekében, 

a vizuális kifejezés eszközeinek tudatos alkalmazásával (pl. né-

zőpont, kompozíció, színhasználat, felületkialakítás). 

Művészeti alkotások kifejező, sajátos átdolgozása, átírása, para-

frázis készítése (pl. sík alkotás térbelivé alakítása, kép kiegészí-

tése sajátos elemekkel vagy részletekkel, stílus- és műfajváltás, 

idő és karaktercserék). 

 Fogalmak, jelenségek (pl. repülés, víz, kapcsolatok, után-

zás) komplex vizuális feldolgozása nem a megszokott eszközök-

kel (pl. talált tárgyakból, szokatlan anyagokból, fénnyel). 

 Szöveges és képi elemek képi kompozícióba rendezése 

(pl. egymás erősítésével) adott vagy tudatosan választott kifeje-

zési szándék érdekében képzőművészeti példák (pl. dadaizmus, 

kortárs alkotók) alapján. 

 Mű és környezetének elemző vizsgálata több szempont 

szerint, konkrét művészeti példák alapján (pl. oltárkép, köztéri 

szobor, installáció, land-art, street art munka). 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szöveg és kép il-

lusztratív, narratív kap-

csolata. 

Ének-zene: zenei élmé-

nyek megjelenítése. 

Dráma és tánc: jelene-

tek, táncmozgások, ösz-

szetett mediális hatások. 

Informatika: számítógép 

felhasználószintű alkal-

mazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nonfiguratív megjelenítés, vizuális átírás, redukció, absztrakció, ki-

emelés, kontraszt, kompozíció, parafrázis, komplementer, vizuális 



 

narratív hatás, illusztratív hatás, installáció, 

enviroment/környezetművészet, fényművészet. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Ábrázolás és stílus 

Órakeret 8 

óra 

Előzetes tudás 
Megfigyelt téri helyzetek, forma, arány, fény és színviszonyok ábrá-

zolása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Megfigyelt téri helyzetek, fény- és színviszonyok adott vagy válasz-

tott célnak megfelelő ábrázolása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Téri helyzetek megjelenítése különböző ábrázolási rend-

szerek használatával és transzformálásával (pl. látvány reprodu-

kálása vetületi ábrázolásból perspektivikus vagy axonometrikus 

megjelenítéssel). 

 Az önárnyék és a vetett árnyék művészi kifejező elem-

ként történő alkalmazása (pl. megvilágítás megváltoztatásával 

létrehozott változások megjelenítése grafikai, fotós eszközök-

kel). 

 Ábrázolási konvenciók megfigyelése és értelmezése a 

művészet történetében, illetve az adott vagy választott megjelení-

tési cél érdekében reprodukálása az alkotó munkában.  

Matematika: Modellezés, 

összefüggések megjelení-

tése. Transzformációk, 

adott tárgy más néző-

pontból való elképzelése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Téri helyzet, ábrázolási konvenció vagy ábrázolási rendszer, néző-

pont, horizontvonal, iránypont, rövidülés, vetületi ábrázolás, képsík, 

nézet, axonometria, egy- és két iránypontos perspektíva, önárnyék, ve-

tett árnyék. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

A művészi közlés, mű és jelentése 

Órakeret 12 

óra 

Előzetes tudás 

A művészet stíluskorszakait reprezentáló legfontosabb művészeti al-

kotások, alkotók felismerése, jelentőségének megértése. A vizuális ki-

fejezés eszközeinek felismerése és használata műelemzés során. A 

megfigyelés segítségével műelemző módszerek alkalmazása.  



 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Esztétikai minőségek megalapozott értékelése. Vizuális esztétikai jel-

legű értékítéletek megfogalmazása elemzésekben, illetve érvényre jut-

tatása az alkotó feladatokban. Eltérő kultúrák legfontosabb vizuális 

jellemzőinek összehasonlítása. A technikai képalkotás – fotográfia, 

mozgókép – műtípusainak, kifejezőeszközeinek ismerete, elemzése és 

képzőművészeti kapcsolódásainak megértése. Elemzési szempontok 

megfelelő érvényesítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Kortárs társadalmi problémákat bemutató tematikus ábrá-

zolások elemzése a művészetben (pl. elidegenedés, szegénység, 

erőszak) konkrét példákon keresztül. 

 A mozgóképi kifejezés eszközeinek (montázs, kamera-

mozgás, képkivágás, nézőpont, világítás, hang és kép kapcsolata) 

elemzése képzőművészeti példák (pl. video-installáció) alapján. 

 Vizuális művészeti élmények közvetlen, személyes meg-

tapasztalása (pl. múzeum-, kiállítás-látogatás), az élmények, ta-

pasztalatok szöveges megfogalmazása. 

 Saját munkákból adott szempontok szerint válogatott 

anyag (portfólió) összeállítása, a válogatás szempontjainak ér-

telmezése és érvelés a választás mellett.  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: globális társadalmi és 

gazdasági problémák. 

Mozgóképkultúra és mé-

diaismeret: a mozgókép 

alapvető kifejezőeszkö-

zei. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Műelemző esszé írá-

sa. 

Számítógépes formázás, 

illusztrálás digitális kép-

feldolgozó eszközökkel. 

Informatika: Internetes 

(művészeti) portálok 

használata. 

Digitális prezentációk. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Portfólió, mozgóképi kifejezőeszköz, video-installáció, múzeum, ál-

landó és időszaki kiállítás. 

 

Tematikai egység/ Fej-

lesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Korszakok, stílusirányzatok 

Órakeret 18 

óra 

Előzetes tudás 

A művészet stíluskorszakait reprezentáló legfontosabb művésze-

ti alkotások, alkotók felismerése, és elhelyezése a megfelelő 

korban. A vizuális kifejezés eszközeinek felismerése és haszná-

lata műelemzés során. A művészettörténet főbb korszakainak 



 

összegző, lényegkiemelő jellemzése. 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A vizuális kifejezés eszközeinek pontos értelmezése különböző 

korokban. A legjelentősebb művészettörténeti stíluskorszakok és 

irányzatok témák illetve problémakörök rendszerezése és ösz-

szegző ismerete. Esztétikai jellemzők megalapozott értékelése. 

Vizuális esztétikai jellegű értékítéletek megfogalmazása elemzé-

sekben, illetve érvényre juttatása az alkotó feladatokban. A tech-

nikai képalkotás lehetőségeinek elemzése és képzőművészeti 

kapcsolódásainak megértése. Elemzési szempontok megfelelő 

érvényesítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Művészettörténeti korszakok (pl. ókor, 

korakeresztény, romanika és gótika, reneszánsz és 

barokk, klasszicizmus és romantika) műfajokra le-

bontott részletes összegzése, a legfontosabb stílust 

meghatározó jegyek pontos megkülönböztetésével. 

 Vizuális művészeti műfajok összehasonlí-

tása több szempontból (pl. műtípusok szerint: élet-

kép a festészetben és a fotóművészetben, portré a 

szobrászatban és festészetben). 

 A századforduló irányzatainak (pl. szecesz-

szió, posztimpresszionizmus, impresszionizmus) 

és a 20. század legfontosabb avantgard irányzatai-

nak (pl. kubizmus, expresszionizmus, dadaizmus, 

fauvizmus, futurizmus, szürrealizmus) részletes 

összegzése, a legfontosabb stílust meghatározó je-

gyek pontos megkülönböztetésével. 

 A 20. század második fele vizuális művé-

szeti irányzatainak konstruktív, expresszív és kon-

ceptuális példáinak elemző vizsgálata. 

 A művészetben használt legfontosabb alko-

tói technikák (pl. egyedi és sokszorosított grafika, 

olaj vagy vizes alapú festmény) felismerése, a mű-

vészi kifejezésben betöltött szerepének elemzése. 

 Újmediális művészeti jelenségek konkrét 

elemző vizsgálata. 

Történelem, társadalmi és állampolgá-

ri ismeretek: korstílusok, irányzatok 

társadalmi és kulturális háttere. 

Magyar nyelv és irodalom: korstílusok, 

stílusirányzatok megnevezései, megkü-

lönböztető jegyei, művészettörténeti 

párhuzamok. 

Ének-zene: Művészettörténeti és zene-

történeti összefüggések (korszakok, stí-

lusok kiemelkedő alkotók, műfajok). 

Zenei befogadói tapasztalatok. 



 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Korszak, korstílus, stílusirányzat, kép-

zőművészeti műfaj, műtípus, magas-

nyomás, mélynyomás, síknyomás, 

egyéni stílus, avantgard, avantgard 

irányzat, neoavantgard, posztmodern, 

kortárs képzőművészet, újmédia, 

intermediális műfaj, eseményművészet, 

interaktív művészet, hálózati művészet. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

A fotografikus kép nyelve 

Órakeret 7 

óra 

Előzetes tudás 
A vizuális kifejezés eszközeinek felismerése és használata műelemzés 

során. A fényképezés képalkotó lehetőségeinek ismerete és megértése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális kifejezés eszközeinek pontos értelmezése kortárs művésze-

ti alkotások elemző feldolgozása során. Vizuális esztétikai jellegű ér-

tékítéletek megfogalmazása elemzésekben, illetve érvényre juttatása 

az alkotó feladatokban. A fotográfia műtípusainak, műfajainak ismere-

te és elemzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A fotó mint a technikai képalkotás alapmédiuma főbb sa-

játosságainak megismerése, megértése (pl. „feltáró” beszélgeté-

sek, elemzések Henri Cartier-Bresson vagy Robert Capa művei-

ről megadott szempontok alapján). 

 A fotografikus látásmód, a médium sajátosságainak al-

kalmazása kreatív gyakorlatok során (pl. fekete-fehér és/vagy 

színes fotósorozat készítése digitális technikával megadott téma 

alapján, mint „Egy nap az életemből”, vagy „A lépcső”). 

 Technikai kép és szöveg kiegészítő alkalmazása komplex 

feladat kapcsán (pl. fekete-fehér és/vagy színes fotografika ké-

szítése saját felvételek átalakításával – manuális vagy digitális 

technikával –, majd a kép felhasználása saját névjegykártya vagy 

fejléces levélpapír, boríték tervezése során), elsősorban az al-

kalmazott fotográfia gyakorlati szerepének felismerése céljából. 

Mozgóképkultúra és mé-

diaismeret: A fotografi-

kus technikával rögzített 

kép. Valóságábrázolás és 

hitelesség. Tömegtájékoz-

tatás és demokrácia. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: A vizuális közlés 

verbális és nem verbális 

elemei. A nyelv mint jel-

rendszer. Irodalmi em-

lékhelyek, alkotói élet-

művek fotódokumentu-

mai. 

Informatika: az interne-

tes közléstípusok tartalmi 

megbízhatósága és vizuá-



 

lis megjelenése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fotográfia kettős természete: reprodukció és manipuláció/"ábrázolat", 

reprezentáció, fotogenitás, fotószerűség, „fotós látásmód”, mű-

faj/műtípus/stílus a fotóművészetben, arculatterv, tipográfia, (fotogra-

fika). 

12.  ÉVFOLYAM  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Mozgóképi kifejezés 

Órakeret 7 

óra 

Előzetes tudás 
A technikai képalkotás lehetőségeinek ismerete és megértése. 

Mozgóképi kifejezőeszközök vizuális értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mozgókép műtípusainak, a mozgóképi kifejezés eszközeinek meg-

értése és felhasználása. Mozgóképi közlés tervezése, megvalósítása 

irányítással. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A mozgóképi kifejezés fontos állomásainak megismerése, 

lényeges összefüggések megértése (pl. a film létrejöttének tanár 

által segített, tanulói feldolgozása, adatgyűjtés, illetve referátum 

összeállítása) a sajátos, mozgóképi nyelv megértése érdekében. 

 A film audiovizuális kifejezési módszereinek megismeré-

se kreatív, kísérleti szemléletű gyakorlatokkal (pl. a „mozdulat-

lan kép megmozdul”– fényjáték megvalósítása egyszerű megol-

dások, eszközök, technika alkalmazásával, mint „szendvicsdia”, 

diavetítők, lencsék, üvegdarabok, színezett fóliák többszöri mó-

dosításokhoz, videokamera-, projektor- és számítógép-

használattal, illetve hang hozzárendelésével a mozgóképhez). A 

figyelemirányítás, a hangulatteremtés és az audiovizuális értel-

mezés legfontosabb eszközeinek tudatosítása. 

 A kockánként beállított és felvett mozgókép alapsajátos-

ságainak megismerése kreatív gyakorlatok során (pl. tárgymoz-

gatásos és/vagy pixillációs technikával pár perces film készítése 

megadott témából, műből kiindulva – egy fotográfia, fényképso-

rozat, vers, novella, zene, hangmontázs, egy hangulatos köztér, 

vagy írásban megadott téma, cím alapján – hang, zene hozzáren-

delésével, illetve készítésével a mozgóképhez) az animációs 

technika néhány fontos lehetőségének feltárása érdekében. 

Mozgóképkultúra és mé-

diaismeret: Kultúra és 

tömegkultúra. A média 

funkciói. Nézettségnöve-

lő stratégiák. Sztárok. A 

figyelemirányítás, a han-

gulatteremtés és az ér-

telmezés legfontosabb 

eszközei. 

Ének-zene: a zene szere-

pe a médiában és a film-

művészetben. 

Dráma és tánc: Mozgá-

sos kommunikáció. Me-

taforikus kifejezőeszkö-

zök. Jellemábrázolás; 

etűdépítés. 

Informatika: az interne-

tes közléstípusok tartalmi 

megbízhatósága és vizuá-

lis megjelenése. 



 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Technikai képfajta; fénykép, mozi/film, videó, fénymásolás, holog-

ram, pillanatkép/fáziskép, vetítés, a mozgókép sajátos (alap)eszközei, 

experimentális művészet, akció, Bauhaus, absztrakt film, VJ-kultúra, 

animáció, „kockázás”, tárgymozgatás, pixilláció, stoptrükk, történet, 

cselekmény, elbeszélés, kísérleti film, etűd, videoklip, (fényjáték), 

(„szendvicsdia”). 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Tömegkommunikáció 

Órakeret 10 

óra 

Előzetes tudás A reklám hatásmechanizmusának elemzése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tömegkommunikáció eszközeinek és formáinak ismerete és ér-

telmezése. Reklámok összetett elemzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A médiaipar működésének, a reklám hatásmechanizmu-

sának feltárása kreatív gyakorlatokkal (pl. szerepjátékkal pop- 

vagy filmsztár karrierjének „felépítése” a tömegmédiában; fiktív 

reklámkampány tervezése és kivitelezése). 

Mozgóképkultúra és mé-

diaismeret: A médiaipar 

működése. A reklám ha-

tásmechanizmusa. Sztá-

rok és szenzációk. Nemi 

szerepek reprezentációja. 

Virtuális valóság. Sztere-

otípia, tömegkultúra. 

Dráma és tánc: díszlet, 

jelmez, kellék, fény- és 

hanghatások, jellemábrá-

zolás. 

Ének-zene: populáris ze-

nei stílusok. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: médiaszövegek 

kommunikációs és műfaji 

jellemzői. 

Informatika: az informá-

ciók közlési célnak meg-

felelő alakítása, a mani-

puláció felismerése. 



 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Reklám, sztár/jelenség, attribútum, öltözet/megjelenés, reklám-

tárgy, plakát, szlogen, banner, spot, klip, weblap. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Az újabb médiumokkal való kísérletezés 

Órakeret 12 

óra 

Előzetes tudás 

Nem vizuális természetű információk érzékletes, képi megfogalmazá-

sa. Bonyolultabb vizuális kommunikációt szolgáló megjelenések ter-

vezése. Idő- és térbeli változások megjelenítése. A technikai képalko-

tás lehetőségeinek ismerete és megértése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A technikai médiumok (képalkotó) módszereinek megismerése. 

Komplex audiovizuális közlés tervezése. Kortárs művészeti alkotások 

elemző feldolgozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Az egyik médiumból a másikba való átkódolás egysze-

rűbb lehetőségeinek kipróbálása kreatív gyakorlatok segítségével 

(pl. „vizuális zen”" létrehozása kotta „átformálásával” képpé, vá-

lasztott színes technikával) a mediális szemlélet kiterjesztése, a 

különböző médiumok közötti tartalmi, üzenetbeli összefüggések 

feltárása céljából. 

 A technikai képalkotás újabb, kísérleti megoldásainak 

felismerése, alkalmazása alkotó gyakorlatok során (pl. 

fotoelektrográfia készítése fénymásoló vagy szkenner használa-

tával, mozgó tárgyak, illetve testrészletek másolásával és további 

elektronikus/digitális módosításával) a kortárs szemlélet erősíté-

se érdekében. 

 A nem lineáris alapú média-szövegformák néhány formá-

jának megismerése, alkalmazása kreatív felhasználás révén (pl. 

hipertextre épülő vagy hipermédia szemléletű művek tervezése a 

világhálóra), a kevésbé bejáratott, asszociatív alapú gondolko-

dásmódok gyakorlása és tudatosítása céljából. 

 Az interaktivitás alapműködésének megismerése, feltárá-

sa a mozgóképi szövegben tervezési feladattal (pl. interaktívan, 

többféle módon bejárható videofilm szinopszisának és story-

board-jának elkészítése), a kevésbé ismert, új mediális-

művészeti technikák megfigyelése, alkalmazása érdekében. 

Mozgóképkultúra és mé-

diaismeret: Nem lineáris 

szövegformák. Internetes 

szövegépítkezés, hálózati 

kommunikáció, internetes 

tartalmak, online életfor-

ma. 

Ének-zene: a zenei mon-

danivaló más művészeti 

ág kifejezési eszközeibe 

való átkódolása. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: hipertext. 

Informatika: Multimédi-

ás dokumentumok. Visel-

kedési kultúra az online 

világban, a hagyomá-

nyostól különböző médi-

umok megjelenési formái. 

A globális információs 

társadalom. 



 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Intermédia, kísérleti művészet, non-linearitás, hipertext, hipermédia, 

www, hálózati kommunikáció és művészet, interaktivitás, multimé-

dia/hipermédia, új média és művészet, hibrid média, (posztmédia), 

(vizuális zene), (elektrográfia), („copy-motion” technika). 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

A vizuális környezetben megfigyelhető jellemzők pontos és árnyalt 

értelmezése és szöveges megfogalmazása. Megfigyelések alapján a 

vizuális közlések érdekében különböző rajzi technikák alkalmazása. 

Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk gyűj-

tése. 

Tárgykészítő, kézműves technikák önálló alkalmazása. Gyakorlati 

feladatok önálló előkészítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Jelenségek, látványok vizuális megfigyelése és értelmezése során cél-

irányos szempontok kiválasztása. A tervezési folyamat értelmezhető 

dokumentálása. A vizuális közlések érdekében különböző rajzi tech-

nikák alkalmazása. Az adott tárgynak megfelelő tárgykészítő techni-

kák alkalmazása. Problémamegoldás a tervezés során. Építészeti és 

térélmények átértelmezése. A térélményt befolyásoló tényezők ösz-

szegzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Egyszerű használati tárgy (pl. egyedi övtáska) és belső tér 

(pl. élet minimál térben) tervezése az alapvető ergonómiai szem-

pontok felmérésével és figyelembevételével, a tervezői folyamat 

jól értelmezhető rajzos és szöveges dokumentációja az ötletek, 

tervvázlatok, megvalósulási terv elkészítéséig. 

 Belső terek, tárgyak átalakítása egyszerű, de szokatlan 

eszközökkel (pl. fénnyel, becsomagolással) elsősorban a kifeje-

zés, a hangulati hatások erősítése érdekében. 

 A közvetlen környezet (pl. település, iskola) kihasználat-

lan tereinek felmérése, megismerése, valós újrahasznosítási lehe-

tőségeinek megtervezése és az ötletek pontos dokumentálása vi-

zuális eszközökkel és szöveggel. 

 A lakberendezés funkciótól független lehetőségeinek (pl. 

Matematika: Méretezés. 

Gondolatmenet követése. 

Absztrahálás, konkretizá-

lás. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Szükségletek 

és igények elemzése, te-

vékenységhez szükséges 

információk kiválasztása, 

tervezés szerepe, jelentő-

sége, műveleti sorrend 

betartása, eszközhaszná-

lat. Lakókörnyezet – 



 

színhatás és térérzet, anyagválasztás és hatáskeltés) elemző vizs-

gálata és összehasonlítása konkrét példákon keresztül. 

életmód. 

Dráma és tánc: Produk-

ciós munka. A színház-

művészet összművészeti 

sajátosságai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tervezési folyamat, felmérés, térelrendezés, műszaki jellegű ábrázo-

lás, ergonómia, környezettudatos magatartás, környezetvédelem. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezés és fogyasztói szokások 

Órakeret 6 

óra 

Előzetes tudás 

A vizuális környezetben megfigyelhető jellemzők pontos és árnyalt 

értelmezése és szöveges megfogalmazása. A látott jelenségek elemzé-

séhez, értelmezéséhez szükséges szempontok megértése. Önálló kér-

dések megfogalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Vizuálisan is értelmezhető jelenségek, folyamatok társadalmi és gaz-

dasági ok-okozati összefüggéseinek megértése. Különböző korú és tí-

pusú tárgyak, és a tárgyakhoz kapcsolódó társadalmi jelenségek ér-

telmezése. A következtetések célirányos megfogalmazása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A hagyományos és a modern társadalmak tárgykészítésé-

nek, tárgytervezésének összehasonlítása a fogyasztóra gyakorolt 

hatások alapján, a fogyasztói szokások megkülönböztetésével és 

magyarázatával. 

 A média által közvetített fogyasztói szokások és a valós 

szükségletek elemző vizsgálata a közvetlen környezetben, a ta-

pasztalatok és következtetések vizuális szemléltetésével. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: Társadalmi jelensé-

gek értékelése. Társadal-

mi normák. Technológiai 

fejlődés. Fogyasztói tár-

sadalom. 

Földrajz: globális társa-

dalmi-gazdasági problé-

mák: fogyasztói szoká-

sok, életmód. 

Mozgóképkultúra és mé-

diaismeret: Kultúra és 

tömegkultúra. A reklám 

hatásmechanizmusa. 



 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hagyományos és modern társadalom, fogyasztói szokás, divat, élet-

mód. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tárgy és hagyomány 

Órakeret 5 

óra 

Előzetes tudás 

Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk gyűj-

tés. A látott jelenségek elemzéséhez, értelmezéséhez szükséges szem-

pontok önálló kiválasztása. Önálló kérdések megfogalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Különböző korú és típusú tárgyak, épületek megkülönböztetése, elhe-

lyezése a megfelelő korban vagy kultúrában. A következtetések cél-

irányos megfogalmazása. Néprajzi tájegységek tárgyi környezetének, 

kulturális jellemzőinek megismerése. A múlt tárgyi emlékeinek érté-

kelése, jelentőségük megértése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Különböző történeti korok és kultúrák (pl. Európán kívüli 

is) sajátos, jellemző tárgyainak (pl. totem, amulett), épületeinek, 

(pl. hagyományos japán lakóház) és díszítőmotívumainak (pl. az-

ték, maja, kalocsai motívumok) elemző vizsgálata a kulturális 

jegyek pontos megkülönböztetésével, illetve a közös jegyek 

megkeresésével. 

 Két – a Kárpát-medence táji tagolódása szerint tetszőle-

gesen választott – táji csoport, néprajzi csoport (pl. Nyírség, Sár-

rét, Őrség, Palócföld, Nagykunság, Kalotaszeg, Mezőség) leg-

fontosabb jegyeinek (pl. építkezés, viselet, eszközök, szokások) 

összegyűjtése, az eredmények képes és szöveges feldolgozása. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Esztétikai minősé-

gek. Toposz, archetípus. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: Társadalmi jelensé-

gek értékelése. Társadal-

mi normák. Hagyomány. 

Hagyományos népi kultú-

ra. 

Földrajz: Magyarország 

és a Kárpát-medence, vi-

lágörökségi helyszínek, 

építészeti együttesek, kul-

turális tevékenységek (pl. 

táncház, busójárás). 

Ének-zene: Népek zené-

je, néphagyomány. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Táji csoport, néprajzi csoport, tájegység, népi kultúra, hagyomány, 

hagyományőrzés, világörökség. 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Az épített, alakított környezet változásai 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk gyűj-

tése. A látott jelenségek elemzéséhez, értelmezéséhez szükséges 

szempontok önálló kiválasztása. Önálló kérdések megfogalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Vizuálisan is értelmezhető jelenségek, folyamatok társadalmi és gaz-

dasági ok-okozati összefüggéseinek megértése. Különböző korú és tí-

pusú tárgyak, és a tárgyakhoz kapcsolódó társadalmi jelenségek ér-

telmezése. A kortárs építészet és a kortárs téralakítás megjelenéseinek 

értelmezése. A következtetések célirányos megfogalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Az építészettörténet fontosabb korszakainak (pl. ókor, 

romantika, gótika, reneszánsz, barokk, klasszicizmus, eklektika) 

elemzése és összehasonlítása – különös tekintettel a formai, 

szerkezeti kapcsolódásokra és különbségekre –, illetve összeha-

sonlítva a 20. század és kortárs építészeti stílusok és térrendezés 

sajátos vonásaival. . 

 Kortárs környezetalakítás és térrendezés elemző vizsgála-

ta a közvetlen környezetben. 

 Művészi, azaz a térrendezés kifejező szándékú felhaszná-

lásának rendszerező elemzése és kipróbálása (pl. land art, street 

art). 

 A divat szélesen értelmezett fogalmának (pl. öltözködés, 

életforma, lakberendezés) elemző vizsgálata és értelmezése, ref-

lektálva annak társadalmi összefüggéseire is. 

 A divat és hagyomány kapcsolatának vizuális értelmezé-

se (pl. hagyományos ruhadarab áttervezése, átalakítása, hagyo-

mányos díszítmény felhasználásával póló mintatervezés). 

 A kulturális értékmegőrzés (pl. környezet- és műemlék-

védelem) lehetőségének vizsgálata, az eredmények képes és szö-

veges feldolgozása, összegzése különös tekintettel annak felhívó 

jellegére. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Esztétikai minősé-

gek. Toposzok, archetí-

pusok állandó és változó 

jelentésköre. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: Társadalmi jelensé-

gek értékelése. Társadal-

mi normák. Technológiai 

fejlődés. Fogyasztói tár-

sadalom. 

Földrajz: Környezet fo-

galmának értelmezése. 

Helyi természet- és kör-

nyezetvédelmi problémák 

felismerése. Környezet-

tudatos magatartás, fenn-

tarthatóság. 

Globális társadalmi-

gazdasági problé-

mák - fogyasztói szoká-

sok, életmód. Fenntartha-

tóság. Környezet és ter-



 

mészetvédelem. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Modern, posztmodern, konstruktív-dekonstruktív térrendezés, organi-

kus építészet, Bauhaus, funkcionalizmus, divat, társadalmi norma, 

szubkultúra, értékmegőrzés. 

 

SZAKKÖR 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 

Órakeret 20 

óra 

Előzetes tudás 

Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a tér-

ábrázolási konvenciók, a színtani ismeretek megfelelő és önálló al-

kalmazása. Érzelmek, hangulatok megfogalmazása egyéni szín- és 

formavilágban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Személyes gondolatok, érzelmek vizuális megjelenítése a vizuális ki-

fejezés alapvető eszközeinek segítségével, saját kifejezési szándék ér-

dekében is. Egyéni asszociációkra támaszkodó átírás, fokozás. Ha-

gyományos és korszerű vizuális technikák alkalmazása. Önálló véle-

mény megfogalmazása saját és mások munkáiról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Látvány megjelenítése egyénileg választott kifejezési 

szándék (pl. feszültség, figyelemfelhívás, nyugalom) érdekében, 

a vizuális kifejezés eszközeinek tudatos alkalmazásával (pl. né-

zőpont, kompozíció, színhasználat, felületkialakítás). 

Művészeti alkotások kifejező, sajátos átdolgozása, átírása, para-

frázis készítése (pl. sík alkotás térbelivé alakítása, kép kiegészí-

tése sajátos elemekkel vagy részletekkel, stílus- és műfajváltás, 

idő és karaktercserék). 

 Fogalmak, jelenségek (pl. repülés, víz, kapcsolatok, után-

zás) komplex vizuális feldolgozása nem a megszokott eszközök-

kel (pl. talált tárgyakból, szokatlan anyagokból, fénnyel). 

 Szöveges és képi elemek képi kompozícióba rendezése 

(pl. egymás erősítésével) adott vagy tudatosan választott kifeje-

zési szándék érdekében képzőművészeti példák (pl. dadaizmus, 

kortárs alkotók) alapján. 

 Mű és környezetének elemző vizsgálata több szempont 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szöveg és kép il-

lusztratív, narratív kap-

csolata. 

Ének-zene: zenei élmé-

nyek megjelenítése. 

Dráma és tánc: jelene-

tek, táncmozgások, ösz-

szetett mediális hatások. 

Informatika: számítógép 

felhasználószintű alkal-

mazása. 



 

szerint, konkrét művészeti példák alapján (pl. oltárkép, köztéri 

szobor, installáció, land-art, street art munka). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nonfiguratív megjelenítés, vizuális átírás, redukció, absztrakció, ki-

emelés, kontraszt, kompozíció, parafrázis, komplementer, vizuális 

narratív hatás, illusztratív hatás, installáció, 

enviroment/környezetművészet, fényművészet. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Ábrázolás és stílus 

Órakeret 0 

óra 

Előzetes tudás 
Megfigyelt téri helyzetek, forma, arány, fény és színviszonyok ábrá-

zolása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Megfigyelt téri helyzetek, fény- és színviszonyok adott vagy válasz-

tott célnak megfelelő ábrázolása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Téri helyzetek megjelenítése különböző ábrázolási rend-

szerek használatával és transzformálásával (pl. látvány reprodu-

kálása vetületi ábrázolásból perspektivikus vagy axonometrikus 

megjelenítéssel). 

 Az önárnyék és a vetett árnyék művészi kifejező elem-

ként történő alkalmazása (pl. megvilágítás megváltoztatásával 

létrehozott változások megjelenítése grafikai, fotós eszközök-

kel). 

 Ábrázolási konvenciók megfigyelése és értelmezése a 

művészet történetében, illetve az adott vagy választott megjelení-

tési cél érdekében reprodukálása az alkotó munkában.  

Matematika: Modellezés, 

összefüggések megjelení-

tése. Transzformációk, 

adott tárgy más néző-

pontból való elképzelése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Téri helyzet, ábrázolási konvenció vagy ábrázolási rendszer, néző-

pont, horizontvonal, iránypont, rövidülés, vetületi ábrázolás, képsík, 

nézet, axonometria, egy- és két iránypontos perspektíva, önárnyék, ve-

tett árnyék. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

A művészi közlés, mű és jelentése 

Órakeret 3 

óra 



 

Előzetes tudás 

A művészet stíluskorszakait reprezentáló legfontosabb művészeti al-

kotások, alkotók felismerése, jelentőségének megértése. A vizuális ki-

fejezés eszközeinek felismerése és használata műelemzés során. A 

megfigyelés segítségével műelemző módszerek alkalmazása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Esztétikai minőségek megalapozott értékelése. Vizuális esztétikai jel-

legű értékítéletek megfogalmazása elemzésekben, illetve érvényre jut-

tatása az alkotó feladatokban. Eltérő kultúrák legfontosabb vizuális 

jellemzőinek összehasonlítása. A technikai képalkotás – fotográfia, 

mozgókép – műtípusainak, kifejezőeszközeinek ismerete, elemzése és 

képzőművészeti kapcsolódásainak megértése. Elemzési szempontok 

megfelelő érvényesítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Kortárs társadalmi problémákat bemutató tematikus ábrá-

zolások elemzése a művészetben (pl. elidegenedés, szegénység, 

erőszak) konkrét példákon keresztül. 

 A mozgóképi kifejezés eszközeinek (montázs, kamera-

mozgás, képkivágás, nézőpont, világítás, hang és kép kapcsolata) 

elemzése képzőművészeti példák (pl. video-installáció) alapján. 

 Vizuális művészeti élmények közvetlen, személyes meg-

tapasztalása (pl. múzeum-, kiállítás-látogatás), az élmények, ta-

pasztalatok szöveges megfogalmazása. 

 Saját munkákból adott szempontok szerint válogatott 

anyag (portfólió) összeállítása, a válogatás szempontjainak ér-

telmezése és érvelés a választás mellett.  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: globális társadalmi és 

gazdasági problémák. 

Mozgóképkultúra és mé-

diaismeret: a mozgókép 

alapvető kifejezőeszkö-

zei. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Műelemző esszé írá-

sa. 

Számítógépes formázás, 

illusztrálás digitális kép-

feldolgozó eszközökkel. 

Informatika: Internetes 

(művészeti) portálok 

használata. 

Digitális prezentációk. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Portfólió, mozgóképi kifejezőeszköz, video-installáció, múzeum, ál-

landó és időszaki kiállítás. 

 

Tematikai egység/ Fej-

lesztési cél 
Kifejezés, képzőművészet 

Órakeret 

18 óra 



 

Korszakok, stílusirányzatok 

Előzetes tudás 

A művészet stíluskorszakait reprezentáló legfontosabb művé-

szeti alkotások, alkotók felismerése, és elhelyezése a megfelelő 

korban. A vizuális kifejezés eszközeinek felismerése és haszná-

lata műelemzés során. A művészettörténet főbb korszakainak 

összegző, lényegkiemelő jellemzése. 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A vizuális kifejezés eszközeinek pontos értelmezése különböző 

korokban. A legjelentősebb művészettörténeti stíluskorszakok és 

irányzatok témák illetve problémakörök rendszerezése és ösz-

szegző ismerete. Esztétikai jellemzők megalapozott értékelése. 

Vizuális esztétikai jellegű értékítéletek megfogalmazása elemzé-

sekben, illetve érvényre juttatása az alkotó feladatokban. A tech-

nikai képalkotás lehetőségeinek elemzése és képzőművészeti 

kapcsolódásainak megértése. Elemzési szempontok megfelelő 

érvényesítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Művészettörténeti korszakok (pl. ókor, 

korakeresztény, romanika és gótika, reneszánsz és 

barokk, klasszicizmus és romantika) műfajokra 

lebontott részletes összegzése, a legfontosabb stí-

lust meghatározó jegyek pontos megkülönbözteté-

sével. 

 Vizuális művészeti műfajok összehasonlí-

tása több szempontból (pl. műtípusok szerint: 

életkép a festészetben és a fotóművészetben, port-

ré a szobrászatban és festészetben). 

 A századforduló irányzatainak (pl. sze-

cesszió, posztimpresszionizmus, impresszioniz-

mus) és a 20. század legfontosabb avantgard 

irányzatainak (pl. kubizmus, expresszionizmus, 

dadaizmus, fauvizmus, futurizmus, szürrealizmus) 

részletes összegzése, a legfontosabb stílust meg-

határozó jegyek pontos megkülönböztetésével. 

 A 20. század második fele vizuális művé-

szeti irányzatainak konstruktív, expresszív és 

konceptuális példáinak elemző vizsgálata. 

 A művészetben használt legfontosabb al-

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: korstílusok, irányzatok társa-

dalmi és kulturális háttere. 

Magyar nyelv és irodalom: korstílusok, 

stílusirányzatok megnevezései, megkü-

lönböztető jegyei, művészettörténeti 

párhuzamok. 

Ének-zene: Művészettörténeti és zene-

történeti összefüggések (korszakok, stí-

lusok kiemelkedő alkotók, műfajok). 

Zenei befogadói tapasztalatok. 



 

kotói technikák (pl. egyedi és sokszorosított grafi-

ka, olaj vagy vizes alapú festmény) felismerése, a 

művészi kifejezésben betöltött szerepének elem-

zése. 

 Újmediális művészeti jelenségek konkrét 

elemző vizsgálata. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Korszak, korstílus, stílusirányzat, kép-

zőművészeti műfaj, műtípus, magas-

nyomás, mélynyomás, síknyomás, 

egyéni stílus, avantgard, avantgard 

irányzat, neoavantgard, posztmodern, 

kortárs képzőművészet, újmédia, 

intermediális műfaj, eseményművészet, 

interaktív művészet, hálózati művészet. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

A fotografikus kép nyelve 

Órakeret 2 

óra 

Előzetes tudás 
A vizuális kifejezés eszközeinek felismerése és használata műelemzés 

során. A fényképezés képalkotó lehetőségeinek ismerete és megértése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális kifejezés eszközeinek pontos értelmezése kortárs művésze-

ti alkotások elemző feldolgozása során. Vizuális esztétikai jellegű ér-

tékítéletek megfogalmazása elemzésekben, illetve érvényre juttatása 

az alkotó feladatokban. A fotográfia műtípusainak, műfajainak ismere-

te és elemzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A fotó mint a technikai képalkotás alapmédiuma főbb sa-

játosságainak megismerése, megértése (pl. „feltáró” beszélgeté-

sek, elemzések Henri Cartier-Bresson vagy Robert Capa művei-

ről megadott szempontok alapján). 

 A fotografikus látásmód, a médium sajátosságainak al-

kalmazása kreatív gyakorlatok során (pl. fekete-fehér és/vagy 

színes fotósorozat készítése digitális technikával megadott téma 

alapján, mint „Egy nap az életemből”, vagy „A lépcső”). 

 Technikai kép és szöveg kiegészítő alkalmazása komplex 

feladat kapcsán (pl. fekete-fehér és/vagy színes fotografika ké-

Mozgóképkultúra és mé-

diaismeret: A fotografi-

kus technikával rögzített 

kép. Valóságábrázolás és 

hitelesség. Tömegtájékoz-

tatás és demokrácia. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: A vizuális közlés 

verbális és nem verbális 

elemei. A nyelv mint jel-



 

szítése saját felvételek átalakításával – manuális vagy digitális 

technikával –, majd a kép felhasználása saját névjegykártya vagy 

fejléces levélpapír, boríték tervezése során), elsősorban az al-

kalmazott fotográfia gyakorlati szerepének felismerése céljából. 

rendszer. Irodalmi em-

lékhelyek, alkotói élet-

művek fotódokumentu-

mai. 

Informatika: az interne-

tes közléstípusok tartalmi 

megbízhatósága és vizuá-

lis megjelenése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fotográfia kettős természete: reprodukció és manipuláció/"ábrázolat", 

reprezentáció, fotogenitás, fotószerűség, „fotós látásmód”, mű-

faj/műtípus/stílus a fotóművészetben, arculatterv, tipográfia, (fotogra-

fika). 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Mozgóképi kifejezés 

Órakeret 2 

óra 

Előzetes tudás 
A technikai képalkotás lehetőségeinek ismerete és megértése. Moz-

góképi kifejezőeszközök vizuális értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mozgókép műtípusainak, a mozgóképi kifejezés eszközeinek meg-

értése és felhasználása. Mozgóképi közlés tervezése, megvalósítása 

irányítással. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A mozgóképi kifejezés fontos állomásainak megismerése, 

lényeges összefüggések megértése (pl. a film létrejöttének tanár 

által segített, tanulói feldolgozása, adatgyűjtés, illetve referátum 

összeállítása) a sajátos, mozgóképi nyelv megértése érdekében. 

 A film audiovizuális kifejezési módszereinek megismeré-

se kreatív, kísérleti szemléletű gyakorlatokkal (pl. a „mozdulat-

lan kép megmozdul”– fényjáték megvalósítása egyszerű megol-

dások, eszközök, technika alkalmazásával, mint „szendvicsdia”, 

diavetítők, lencsék, üvegdarabok, színezett fóliák többszöri mó-

dosításokhoz, videokamera-, projektor- és számítógép-

használattal, illetve hang hozzárendelésével a mozgóképhez). A 

figyelemirányítás, a hangulatteremtés és az audiovizuális értel-

mezés legfontosabb eszközeinek tudatosítása. 

 A kockánként beállított és felvett mozgókép alapsajátos-

Mozgóképkultúra és mé-

diaismeret: Kultúra és 

tömegkultúra. A média 

funkciói. Nézettségnöve-

lő stratégiák. Sztárok. A 

figyelemirányítás, a han-

gulatteremtés és az ér-

telmezés legfontosabb 

eszközei. 

Ének-zene: a zene szere-

pe a médiában és a film-

művészetben. 

Dráma és tánc: Mozgá-

sos kommunikáció. Me-



 

ságainak megismerése kreatív gyakorlatok során (pl. tárgymoz-

gatásos és/vagy pixillációs technikával pár perces film készítése 

megadott témából, műből kiindulva – egy fotográfia, fényképso-

rozat, vers, novella, zene, hangmontázs, egy hangulatos köztér, 

vagy írásban megadott téma, cím alapján – hang, zene hozzáren-

delésével, illetve készítésével a mozgóképhez) az animációs 

technika néhány fontos lehetőségének feltárása érdekében. 

taforikus kifejezőeszkö-

zök. Jellemábrázolás; 

etűdépítés. 

Informatika: az interne-

tes közléstípusok tartalmi 

megbízhatósága és vizuá-

lis megjelenése. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Technikai képfajta; fénykép, mozi/film, videó, fénymásolás, holog-

ram, pillanatkép/fáziskép, vetítés, a mozgókép sajátos (alap)eszközei, 

experimentális művészet, akció, Bauhaus, absztrakt film, VJ-kultúra, 

animáció, „kockázás”, tárgymozgatás, pixilláció, stoptrükk, történet, 

cselekmény, elbeszélés, kísérleti film, etűd, videoklip, (fényjáték), 

(„szendvicsdia”). 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Tömegkommunikáció 

Órakeret 10 

óra 

Előzetes tudás A reklám hatásmechanizmusának elemzése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tömegkommunikáció eszközeinek és formáinak ismerete és értel-

mezése. Reklámok összetett elemzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A médiaipar működésének, a reklám hatásmechanizmu-

sának feltárása kreatív gyakorlatokkal (pl. szerepjátékkal pop- 

vagy filmsztár karrierjének „felépítése” a tömegmédiában; fiktív 

reklámkampány tervezése és kivitelezése). 

Mozgóképkultúra és mé-

diaismeret: A médiaipar 

működése. A reklám ha-

tásmechanizmusa. Sztá-

rok és szenzációk. Nemi 

szerepek reprezentációja. 

Virtuális valóság. Sztere-

otípia, tömegkultúra. 

Dráma és tánc: díszlet, 

jelmez, kellék, fény- és 

hanghatások, jellemábrá-

zolás. 

Ének-zene: populáris ze-

nei stílusok. 



 

Magyar nyelv és iroda-

lom: médiaszövegek 

kommunikációs és műfaji 

jellemzői. 

Informatika: az informá-

ciók közlési célnak meg-

felelő alakítása, a mani-

puláció felismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Reklám, sztár/jelenség, attribútum, öltözet/megjelenés, reklámtárgy, 

plakát, szlogen, banner, spot, klip, weblap. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Az újabb médiumokkal való kísérletezés 

Órakeret 0 

óra 

Előzetes tudás 

Nem vizuális természetű információk érzékletes, képi megfogalmazá-

sa. Bonyolultabb vizuális kommunikációt szolgáló megjelenések ter-

vezése. Idő- és térbeli változások megjelenítése. A technikai képalko-

tás lehetőségeinek ismerete és megértése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A technikai médiumok (képalkotó) módszereinek megismerése. 

Komplex audiovizuális közlés tervezése. Kortárs művészeti alkotások 

elemző feldolgozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Az egyik médiumból a másikba való átkódolás egysze-

rűbb lehetőségeinek kipróbálása kreatív gyakorlatok segítségével 

(pl. „vizuális zen”" létrehozása kotta „átformálásával” képpé, vá-

lasztott színes technikával) a mediális szemlélet kiterjesztése, a 

különböző médiumok közötti tartalmi, üzenetbeli összefüggések 

feltárása céljából. 

 A technikai képalkotás újabb, kísérleti megoldásainak 

felismerése, alkalmazása alkotó gyakorlatok során (pl. 

fotoelektrográfia készítése fénymásoló vagy szkenner használa-

tával, mozgó tárgyak, illetve testrészletek másolásával és további 

elektronikus/digitális módosításával) a kortárs szemlélet erősíté-

se érdekében. 

 A nem lineáris alapú média-szövegformák néhány formá-

jának megismerése, alkalmazása kreatív felhasználás révén (pl. 

Mozgóképkultúra és mé-

diaismeret: Nem lineáris 

szövegformák. Internetes 

szövegépítkezés, hálózati 

kommunikáció, internetes 

tartalmak, online életfor-

ma. 

Ének-zene: a zenei mon-

danivaló más művészeti 

ág kifejezési eszközeibe 

való átkódolása. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: hipertext. 

Informatika: Multimédi-



 

hipertextre épülő vagy hipermédia szemléletű művek tervezése a 

világhálóra), a kevésbé bejáratott, asszociatív alapú gondolko-

dásmódok gyakorlása és tudatosítása céljából. 

 Az interaktivitás alapműködésének megismerése, feltárá-

sa a mozgóképi szövegben tervezési feladattal (pl. interaktívan, 

többféle módon bejárható videofilm szinopszisának és story-

board-jának elkészítése), a kevésbé ismert, új mediális-

művészeti technikák megfigyelése, alkalmazása érdekében. 

ás dokumentumok. Visel-

kedési kultúra az online 

világban, a hagyomá-

nyostól különböző médi-

umok megjelenési formái. 

A globális információs 

társadalom. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Intermédia, kísérleti művészet, non-linearitás, hipertext, hipermédia, 

www, hálózati kommunikáció és művészet, interaktivitás, multimé-

dia/hipermédia, új média és művészet, hibrid média, (posztmédia), 

(vizuális zene), (elektrográfia), („copy-motion” technika). 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 

Órakeret 7 

óra 

Előzetes tudás 

A vizuális környezetben megfigyelhető jellemzők pontos és árnyalt 

értelmezése és szöveges megfogalmazása. Megfigyelések alapján a 

vizuális közlések érdekében különböző rajzi technikák alkalmazása. 

Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk gyűj-

tése. 

Tárgykészítő, kézműves technikák önálló alkalmazása. Gyakorlati 

feladatok önálló előkészítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Jelenségek, látványok vizuális megfigyelése és értelmezése során cél-

irányos szempontok kiválasztása. A tervezési folyamat értelmezhető 

dokumentálása. A vizuális közlések érdekében különböző rajzi tech-

nikák alkalmazása. Az adott tárgynak megfelelő tárgykészítő techni-

kák alkalmazása. Problémamegoldás a tervezés során. Építészeti és 

térélmények átértelmezése. A térélményt befolyásoló tényezők ösz-

szegzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Egyszerű használati tárgy (pl. egyedi övtáska) és belső tér 

(pl. élet minimál térben) tervezése az alapvető ergonómiai szem-

pontok felmérésével és figyelembevételével, a tervezői folyamat 

jól értelmezhető rajzos és szöveges dokumentációja az ötletek, 

tervvázlatok, megvalósulási terv elkészítéséig. 

Matematika: Méretezés. 

Gondolatmenet követése. 

Absztrahálás, konkretizá-

lás. 

Technika, életvitel és 



 

 Belső terek, tárgyak átalakítása egyszerű, de szokatlan 

eszközökkel (pl. fénnyel, becsomagolással) elsősorban a kifeje-

zés, a hangulati hatások erősítése érdekében. 

 A közvetlen környezet (pl. település, iskola) kihasználat-

lan tereinek felmérése, megismerése, valós újrahasznosítási lehe-

tőségeinek megtervezése és az ötletek pontos dokumentálása vi-

zuális eszközökkel és szöveggel. 

 A lakberendezés funkciótól független lehetőségeinek (pl. 

színhatás és térérzet, anyagválasztás és hatáskeltés) elemző vizs-

gálata és összehasonlítása konkrét példákon keresztül. 

gyakorlat: Szükségletek 

és igények elemzése, te-

vékenységhez szükséges 

információk kiválasztása, 

tervezés szerepe, jelentő-

sége, műveleti sorrend 

betartása, eszközhaszná-

lat. Lakókörnyezet – 

életmód. 

Dráma és tánc: Produk-

ciós munka. A színház-

művészet összművészeti 

sajátosságai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tervezési folyamat, felmérés, térelrendezés, műszaki jellegű ábrázo-

lás, ergonómia, környezettudatos magatartás, környezetvédelem. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezés és fogyasztói szokások 

Órakeret 0 

óra 

Előzetes tudás 

A vizuális környezetben megfigyelhető jellemzők pontos és árnyalt 

értelmezése és szöveges megfogalmazása. A látott jelenségek elemzé-

séhez, értelmezéséhez szükséges szempontok megértése. Önálló kér-

dések megfogalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Vizuálisan is értelmezhető jelenségek, folyamatok társadalmi és gaz-

dasági ok-okozati összefüggéseinek megértése. Különböző korú és tí-

pusú tárgyak, és a tárgyakhoz kapcsolódó társadalmi jelenségek ér-

telmezése. A következtetések célirányos megfogalmazása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A hagyományos és a modern társadalmak tárgykészítésé-

nek, tárgytervezésének összehasonlítása a fogyasztóra gyakorolt 

hatások alapján, a fogyasztói szokások megkülönböztetésével és 

magyarázatával. 

 A média által közvetített fogyasztói szokások és a valós 

szükségletek elemző vizsgálata a közvetlen környezetben, a ta-

pasztalatok és következtetések vizuális szemléltetésével. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: Társadalmi jelensé-

gek értékelése. Társadal-

mi normák. Technológiai 

fejlődés. Fogyasztói tár-

sadalom. 

Földrajz: globális társa-



 

dalmi-gazdasági problé-

mák: fogyasztói szoká-

sok, életmód. 

Mozgóképkultúra és mé-

diaismeret: Kultúra és 

tömegkultúra. A reklám 

hatásmechanizmusa. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hagyományos és modern társadalom, fogyasztói szokás, divat, élet-

mód. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tárgy és hagyomány 

Órakeret 0 

óra 

Előzetes tudás 

Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk gyűj-

tés. A látott jelenségek elemzéséhez, értelmezéséhez szükséges szem-

pontok önálló kiválasztása. Önálló kérdések megfogalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Különböző korú és típusú tárgyak, épületek megkülönböztetése, elhe-

lyezése a megfelelő korban vagy kultúrában. A következtetések cél-

irányos megfogalmazása. Néprajzi tájegységek tárgyi környezetének, 

kulturális jellemzőinek megismerése. A múlt tárgyi emlékeinek érté-

kelése, jelentőségük megértése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Különböző történeti korok és kultúrák (pl. Európán kívüli 

is) sajátos, jellemző tárgyainak (pl. totem, amulett), épületeinek, 

(pl. hagyományos japán lakóház) és díszítőmotívumainak (pl. az-

ték, maja, kalocsai motívumok) elemző vizsgálata a kulturális 

jegyek pontos megkülönböztetésével, illetve a közös jegyek 

megkeresésével. 

 Két – a Kárpát-medence táji tagolódása szerint tetszőle-

gesen választott – táji csoport, néprajzi csoport (pl. Nyírség, Sár-

rét, Őrség, Palócföld, Nagykunság, Kalotaszeg, Mezőség) leg-

fontosabb jegyeinek (pl. építkezés, viselet, eszközök, szokások) 

összegyűjtése, az eredmények képes és szöveges feldolgozása. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Esztétikai minősé-

gek. Toposz, archetípus. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: Társadalmi jelensé-

gek értékelése. Társadal-

mi normák. Hagyomány. 

Hagyományos népi kultú-

ra. 

Földrajz: Magyarország 

és a Kárpát-medence, vi-

lágörökségi helyszínek, 

építészeti együttesek, kul-



 

turális tevékenységek (pl. 

táncház, busójárás). 

Ének-zene: Népek zené-

je, néphagyomány. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Táji csoport, néprajzi csoport, tájegység, népi kultúra, hagyomány, 

hagyományőrzés, világörökség. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Az épített, alakított környezet változásai 

Órakeret 0 

óra 

Előzetes tudás 

Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk gyűj-

tése. A látott jelenségek elemzéséhez, értelmezéséhez szükséges 

szempontok önálló kiválasztása. Önálló kérdések megfogalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Vizuálisan is értelmezhető jelenségek, folyamatok társadalmi és gaz-

dasági ok-okozati összefüggéseinek megértése. Különböző korú és tí-

pusú tárgyak, és a tárgyakhoz kapcsolódó társadalmi jelenségek ér-

telmezése. A kortárs építészet és a kortárs téralakítás megjelenéseinek 

értelmezése. A következtetések célirányos megfogalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Az építészettörténet fontosabb korszakainak (pl. ókor, 

romantika, gótika, reneszánsz, barokk, klasszicizmus, eklektika) 

elemzése és összehasonlítása – különös tekintettel a formai, 

szerkezeti kapcsolódásokra és különbségekre –, illetve összeha-

sonlítva a 20. század és kortárs építészeti stílusok és térrendezés 

sajátos vonásaival. . 

 Kortárs környezetalakítás és térrendezés elemző vizsgála-

ta a közvetlen környezetben. 

 Művészi, azaz a térrendezés kifejező szándékú felhaszná-

lásának rendszerező elemzése és kipróbálása (pl. land art, street 

art). 

 A divat szélesen értelmezett fogalmának (pl. öltözködés, 

életforma, lakberendezés) elemző vizsgálata és értelmezése, ref-

lektálva annak társadalmi összefüggéseire is. 

 A divat és hagyomány kapcsolatának vizuális értelmezé-

se (pl. hagyományos ruhadarab áttervezése, átalakítása, hagyo-

Magyar nyelv és iroda-

lom: Esztétikai minősé-

gek. Toposzok, archetí-

pusok állandó és változó 

jelentésköre. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: Társadalmi jelensé-

gek értékelése. Társadal-

mi normák. Technológiai 

fejlődés. Fogyasztói tár-

sadalom. 

Földrajz: Környezet fo-

galmának értelmezése. 

Helyi természet- és kör-

nyezetvédelmi problémák 

felismerése. Környezet-



 

mányos díszítmény felhasználásával póló mintatervezés). 

 A kulturális értékmegőrzés (pl. környezet- és műemlék-

védelem) lehetőségének vizsgálata, az eredmények képes és szö-

veges feldolgozása, összegzése különös tekintettel annak felhívó 

jellegére. 

tudatos magatartás, fenn-

tarthatóság. 

Globális társadalmi-

gazdasági problé-

mák - fogyasztói szoká-

sok, életmód. Fenntartha-

tóság. Környezet és ter-

mészetvédelem. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Modern, posztmodern, konstruktív-dekonstruktív térrendezés, organi-

kus építészet, Bauhaus, funkcionalizmus, divat, társadalmi norma, 

szubkultúra, értékmegőrzés. 

  



 

NÉMET NYELV 
A Corvin Mátyás Gimnáziumban a diákok a gimnáziumi osztályokban a német nyelvet 

második idegen nyelvként az angol nyelv után tanulják. A humán tagozatos és az informatika 

tagozatos osztályokban heti 3 órában tanítjuk a német nyelvet. Ezekben az osztályokban a di-

ákoknak a négy év során a Közös Európai Referenciakeret (KER) A 2 szintre el kell jutni.  

 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 

Második 

idegen nyelv  

 

 

A 1 A1- A2 A 2 plusz B 1 

A angol nyelvi tagozatos osztályban minden évfolyamban heti 5 órában tanítjuk a német 

nyelvet, mint második idegen nyelvet. Ezekben az osztályokban a diákoknak a négy év során a 

Közös Európai Referenciakeret (KER) B 2 szintre el kell jutni, hogy ebből a nyelvből emelt szintű 

érettségi vizsgát, ill. középfokú nyelvvizsgát tehessenek.  

 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 

Második ide-

gen nyelv 
 A 2  A2-B1 B1 plusz B 2 

Az éves óraszámok az egyes osztályokban a következő táblázatból leolvashatók:  

évfolyam 

Informatikai és 

humán tagozatos 

gimn. oszt. heti / 

éves óraszám 

Angol nyelvi ta-

gozatos gimn oszt. 

Angol nyelvi elő-

készítő gimn. oszt. 

9.  3 /108 5 / 180 6 / 216 

10. 3 /108 5 / 180 3 / 108 

11. 3 /108 5 / 180 3 / 108 

12. 3 /  96 5 / 160 3 / 108 

13.   3 / 96 

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 fejlesztjük. 

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

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



 

tanuló 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 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. 



 

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 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. 

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 szóló beszélgetésre, a tanulási stratégiák kialakításában való segítségnyújtásra, az 

önértékelés 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 VÁLTOZAT:  ÁLTALÁNOS GIMNÁZIUMI  OSZTÁLYRA 
9–10.  ÉVFOLYAM 
A 9. évfolyamon kezdődő második idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanulók idegen 

nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása az új nyelven. Az élő idegen nyelvek 

tanításába a tantárgy jellegéből adódóan minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti alap-

tantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A 10. évfolyam végére a tanulók tudása a 

második nyelvből is lehetővé teszi, hogy a körülöttük lévő világról idegen nyelven is infor-

mációt szerezzenek. A különböző célok és tartalmak idegen nyelvi fejlesztésében segítenek 

eligazodni a témakörök táblázatában megadott kapcsolódási pontok. Ebben a képzési sza-

kaszban a NAT fejlesztési területei és nevelési céljai a tanulók életéhez és környezetéhez kap-

csolódó témák feldolgozása során valósíthatók meg. Tudatosítani kell, hogy a nyelvtudás 



 

kulcskompetencia, amely segítséget nyújt a boldoguláshoz a magánéletben és a tanulásban 

csakúgy, mint később a szakmai pályafutás során. 

A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek nyelvta-

nulási tapasztalattal, és az újonnan kezdett nyelv egyes elemeit könnyebben megérthetik az 

első idegen nyelv segítségével. Érdemes már a kezdeti időszakban is építeni az első idegen 

nyelvből szerzett ismeretekre, készségekre, stratégiákra, és fontos a nyelvtanulási motiváció 

ébren tartása is. 

A második idegen nyelvből a gimnázium 10. évfolyamának végére a tanulóknak el kell 

jutniuk az európai hatfokú skála első szintjére, az A1 tudásszintre, amely megfelelő alapul 

szolgál ahhoz, hogy a gimnáziumi tanulmányok végére a második nyelvből is elérjék a mini-

mumként előírt A2 szintet. 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít az őket érdeklő tan-

tárgyi 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 figye-

lembe 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 és a konstruktív támogatás. Ugyan-

csak hathatós segítséget jelent a tanulók számára, ha gyakorlatot szereznek az önértékelés és a 

társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik tudatosításában és hibáik 

felismerésében, azok önálló javításában. 

9.  ÉVFOLYAM  

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanu-

lása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az eleinte nonverbális eszközökkel is támogatott célnyelvi óraveze-

tés követése, a rövid, egyszerű tanári utasítások megértése; 

az ismerős témákhoz kapcsolódó egyszerű közlések és kérdések 

megértése; 

A fejlesztés tartalma 



 

A rövid és egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka megszervezésére 

vonatkozó tanári utasítások megértése. 

Egyszerű, konkrét mindennapi szükségletekre vonatkozó kifejezések megértése világos be-

szédben, az ismert témakörökhöz kapcsolódó, egyszerű szövegekben. 

Egyszerű instrukciók, megértése világos beszéd esetén. 

A korosztálynak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus 

szövegek bemutatásának aktív követése; 

A számok, árak, alapvető mennyiségek, 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Közlemények, párbeszédek, instrukciók, figyelmeztetések, útbaigazítások, kisfilmek, rajz- 

és animációs filmek, rövid részletek a médiából, egyszerű dalok, versek, találós kérdések, 

viccek. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanu-

lása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő 

szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva; 

személyes adatokra vonatkozó kérdésfeltevés, és egyszerű nyelvi 

eszközökkel válaszadás a hozzá intézett kérdésekre; 

kommunikáció nagyon egyszerű, begyakorolt nyelvi panelekkel; 

A fejlesztés tartalma 

Konkrét, egyszerű, mindennapos kifejezések megértése, ha a partner közvetlenül a tanuló-

hoz fordul, és világosan, lassan, ismétlésekkel beszél. 

A gondosan megfogalmazott, lassan elmondott, a tanulóhoz intézett kérdések és utasítások 

megértése, 

Részvétel egyszerű beszélgetésben szükség szerinti lassú ismétléssel, körülírással vagy mó-

dosítással. 

Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció. 

Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (például bemutatkozás, be-

mutatás, valamint az üdvözlés és elköszönés alapvető formáinak használata, kérés, kínálás, 

érdeklődés mások hogyléte felől, reagálás hírekre). 



 

Egyszerű kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás. 

Betanult beszédfordulatok alkalmazása, elemi információk kérésére és nyújtására például a 

tanulóról, beszélgetőpartneréről, lakóhelyről, a családtagok foglalkozásáról. 

A számok, árak, alapvető mennyiségek, 

Érdeklődés árucikkek áráról, 

Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének szűk körű alkalmazá-

sa; szavak, illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal. 

Nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozások. 

Magyarázat, segítség, ismétlés kérése metakommunikációs eszközökkel. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid társalgás, rövid tranzakciós és informális párbeszédek 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

motiváció. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

Saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert té-

mákról egyszerű, begyakorolt fordulatokkal rövid megnyilatko-

zások; 

A fejlesztés tartalma 

Ismerős, személyes témák (saját maga, család, iskola, ismerős helyek, emberek és tárgyak) 

leírása szóban. 

Rövid, egyszerű szövegek felolvasása és emlékezetből történő elmondása. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, témakifejtés, dalok, versek, mondókák, rapszövegek, rövid prezentációk 

és projektek csoportos bemutatása. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  



 

Előzetes tudás 
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanu-

lása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismert nevek, szavak és mondatok megértése egyszerű szöve-

gekben; 

az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatainak megérté-

se az ismerős szavak, esetleg képek segítségével; 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, mindennapi szövegekben (például feliratokon) az ismerős nevek, szavak és egy-

szerű fordulatok, a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak felismerése. 

Egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek fő gondolatának megértése, példá-

ul hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban. 

Egyszerű, írott, képekkel támogatott instrukciók követése. 

Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hirdetések, reklámok, plakátok, névjegykártyák, feliratok, versek, dalszövegek, újságfőcí-

mek, könyv- és filmcímek, szöveges karikatúrák, képregények, viccek, nagyon egyszerű ka-

talógusok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanu-

lása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre válasz-

adás; 

 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása. 

Lista írása. 

Egyszerű fordulatok és mondatok írása a legegyszerűbb nyelvi szerkezetek használatával 

(például hol lakik, mit csinál a tanuló vagy mások). 

Személyes információt, tényt, tetszést vagy nem tetszést kifejező rövid üzenet, komment 



 

írása (például internetes fórumon, blogban). 

Egyszerű írásos minták követése, aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtölté-

se. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, köz-

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, űrlapok, listák, hagyományos és elektroni-

kus képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, 

10.  ÉVFOLYAM  

 Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 
 A tanuló már megért bizonyos célnyelvi fordulatokat, amelyek az 

anyanyelvében vagy első tanult idegen nyelvében is használatosak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egyszerű, konkrét, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó közlé-

sekből az alapvető fordulatok kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű útbaigazítások követése, egyszerű, személyes kérdések megértése világos beszéd 

esetén. 

A tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés levonása a szövegfajtára, a témára és a 

lehetséges tartalomra vonatkozóan. 

Az idő kifejezésének megértése. 

Alapvető stratégiák alkalmazása, például rövid hallott szövegben ismeretlen elemek jelenté-

sének kikövetkeztetése; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre vonatkozó infor-

mációk, a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemek. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Figyelmeztetések, útbaigazítások, kisfilmek, rövid részletek a médiából, egyszerű dalok, 

versek, találós kérdések, viccek. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanu-

lása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. 



 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és be-

szédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 

Konkrét, egyszerű, mindennapos kifejezések megértése, ha a partner közvetlenül a tanuló-

hoz fordul, és világosan, lassan, ismétlésekkel beszél. 

Rövid, egyszerű útbaigazítások adása és követése. 

Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (érdeklődés mások hogyléte 

felől, reagálás hírekre). 

A alapvető mennyiségek, idő kezelése. 

Egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos telefonbeszélgetések lebonyolítása. 

A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés kezdeményezé-

se, figyelemfelhívás. 

Nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozások. 

Egyszerű jelenetek közös előadása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Szerepjátékok, betanult jelenetek, információ hiányán illetve különbözőségén alapuló szö-

vegek. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

motiváció. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

munkájának egyszerű nyelvi eszközökkel történő bemutatása; 

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani 

szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

Konkrét szituációkra vonatkozó, különálló szavakból és fordulatokból álló szókincs alkal-

mazása, ezek összekapcsolása az alapvető lineáris kötőszavakkal. 



 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, témakifejtés, dalok, versek, mondókák, rapszövegek, rövid prezentációk 

és projektek csoportos bemutatása. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 
Különböző szövegfajták olvasásában való jártasság a tanuló anya-

nyelvén és az első idegen nyelven. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A korosztálynak megfelelő témájú, egyszerű autentikus szöveg lé-

nyegének megértése, a szövegből néhány alapvető információ kiszű-

rése. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése. 

Egyszerű, írásos útbaigazítások, útleírások követése. 

Az alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például az ismerős nevek, szavak és alapvető 

fordulatok összekapcsolása, szükség esetén a szöveg különböző részeinek újraolvasása, a 

szövegekhez kapcsolódó képek, képaláírások, címek, a vizuális információk felhasználása a 

szöveg megértéséhez. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Versek, dalszövegek, újságfőcímek, könyv- és filmcímek, szöveges karikatúrák, képregé-

nyek, viccek, útleírások, képeslapok. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
 Bizonyos írásbeli műfajok és jellegzetességeik ismerete. Az írást 

illetően esetleg már kialakult attitűdök. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, 

tényközlő szövegek írása őt érdeklő, ismert témákról. 

A fejlesztés tartalma 



 

Adatok kérése és megadása írásban (például dátumok, időpont, nemzetiség, cím, életkor); 

formanyomtatványok kitöltése. 

Rövid, egyszerű üdvözlő szöveg, üzenet írása. 

Egyszerű levél, e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (például címzés, a 

kommunikáció tárgyának megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például listavers, rapszöveg, rigmus, dal-

szöveg, rövid jelenet) írása, illetve átírása. 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése, alkalmazása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Levelek, e-mailek vagy internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, 

versek; rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, jelenetek. 

11–12.  ÉVFOLYAM 
A 11-12. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi 

kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Az élő idegen nyelv jellegéből adódóan 

a nyelvoktatásba tartalmát és céljait tekintve minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti 

alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A középiskolai tanulmányok végére a 

tanulók kellő tapasztalattal és tudással rendelkeznek ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot tá-

gabb kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi ismereteiknek köszönhetően széleskörű infor-

mációszerzésre és viszonyításra is képesek. A középiskolai évekre egységesen meghatározott 

témakörökhöz a megadott szempontok segítenek eligazodni abban, hogyan valósíthatók meg 

az idegen nyelvek oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési célok, és hogyan fej-

leszthetők a kulcskompetenciák a nyelvtanítás során. A nevelési célok közül ezen a szinten is 

kiemelt fontosságú a tanulás tanítása, mivel a tanulóknak a 12. évfolyam végére olyan tanulási 

képességekkel kell rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló fenntartását 

és továbbfejlesztését további tanulmányaik vagy munkájuk során, valamint egész életükön át. 

A második idegen nyelvből a középiskola 12. évfolyamának végére a tanulóknak el kell 

jutniuk az európai hatfokú skála (KER) második szintjére, az B1 szintre. A 12. évfolyamon – 

különösen emelt szintű képzés vagy egyéni ambíciók, tehetséges tanulók esetén – lehetőséget 

kell biztosítani arra is, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi felépítését, követelmé-

nyeit, és elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék az érettségi során hasz-

nált értékelési szempontokat, és alkalmazni tudják azokat önértékelésük során; illetve gyakor-

latot szerezzenek az érettségi vizsga feladatainak megoldásában is. 

Növeli a motivációt, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő tantárgyi 

tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák használatára. 

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

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

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



 

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

okozati viszonyokat, követelményeket feltáró feladatokkal. 

11.  ÉVFOLYAM  

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló már megért ismerős szavakat és alapvető fordula-

tokat, amelyek a személyére, családjára vagy a közvetlen környeze-

tében előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismert szavak, a leggyakoribb fordulatok megértése, ha közvet-

len, személyes dolgokról van szó; 

a rövid, világos, egyszerű megnyilatkozások, szóbeli közlések lé-

nyegének megértése; 

A fejlesztés tartalma 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott 

célnyelvi óravezetés folyamatos követése (például osztálytermi rutincselekvések, a közös 

munka megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. 

A legfontosabb témákkal kapcsolatos fordulatok és kifejezések megértése (például alapvető 

személyes és családi adatok, vásárlás, közvetlen környezet, foglalkozás). 

Lassú és világos, köznapi beszélgetés témájának megértése. 

A vizuális elemek (képek, gesztusok, mimika, testbeszéd) felhasználása a szövegértés tá-

mogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Üzenetek, útbaigazítás, rövid részletek a médiából (például időjárás-jelentés, interjúk, ripor-

tok), dalok, kisfilmek, rajz- és animációs filmek, történetek, versek, párbeszédek. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A2 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt be-

szédfordulatokkal folytatott kommunikáció. Személyes adatokra vo-

natkozó kérdések és válaszok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kommunikáció egyszerű és közvetlen információcserét igénylő fel-

adatokban számára ismert témákról egyszerű nyelvi eszközökkel, be-

gyakorolt beszédfordulatokkal; 

kérdésfeltevés és válaszadás kiszámítható, mindennapi helyzetek-



 

ben; 

A fejlesztés tartalma 

Kapcsolatok létesítése: üdvözlés, elköszönés, bemutatkozás, mások bemutatása. 

Mindennapos gyakorlati kérdések megvitatása (például barátok meghívása, programok 

szervezése, megvitatása), 

Érzések egyszerű kifejezése, köszönetnyilvánítás, egyszerű tanácsok kérése és adása. 

Vélemény egyszerű kifejezése (tetszés és nemtetszés, Az alapvető kommunikációs szükség-

letekhez, egyszerű, begyakorolt tranzakciók lebonyolításához elegendő szókincs és néhány 

egyszerű szerkezet helyes használata. 

A leggyakrabban előforduló kötőszavak alkalmazása szócsoportok és egyszerű mondatok 

összekapcsolására. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Szerepjátékok, társasjátékok, rövid társalgás, véleménycsere, információcsere, tranzakciós 

és informális párbeszédek. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A2, azaz a tanuló bemutatja magát és környezetét egyszerű fordula-

tokkal és mondatokkal. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rövid, összefüggő beszéd egyre bővülő szókinccsel, egyszerű be-

szédfordulatokkal magáról és közvetlen környezetéről; 

megértetés a szintnek megfelelő témakörökben; 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása 

ismert témákról, felkészülés után. 

A mindennapi környezet (emberek, helyek, család, iskola, állatok), A helyes kiejtés gyakor-

lása autentikus hangzóanyag segítségével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, témakifejtés, képleírás, élménybeszámoló, véleménynyilvánítás, bejelen-

tés, csoportos előadás vagy prezentáció, projekt bemutatása. 

 



 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló megérti egyszerű leírások, üzenetek, útleírások 

fő gondolatait, alapvető információkat keres nagyon egyszerű 

szövegekben. Tudja, hogy a szövegek címe, megformálása, a 

hozzá tartozó képek segítenek a szöveg megértésében. 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

Az adott helyzetben fontos konkrét információk megtalálása 

egyszerű, ismerős témákról írt autentikus szövegekben; 

A fejlesztés tartalma 

Konkrét információk megértése rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, min-

dennapi szövegekben (például hirdetések, prospektusok, étlap, menetrend). 

Lényeges információk megtalálása egyszerű, ismerős témákkal kapcsolatos magánlevelek-

ben, e-mailekben,. 

A közhasználatú táblák és feliratok megértése utcán, nyilvános helyeken és iskolában. 

A mindennapi életben előforduló egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése. 

Közismert témákhoz kapcsolódó konkrét információk keresése honlapokon. 

Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olva-

sása. 

Alapvető szövegértési stratégiák használata, például a nemzetközi és a más nyelven tanult 

szavak, szavak felismerése. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hirdetések, plakátok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok, feliratok, 

étlapok, menetrendek, hagyományos és elektronikus magánlevelek, , ismeretterjesztő szöve-

gek, , dalszövegek. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló minta alapján néhány közismert műfajban nagyon 

egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír őt érdeklő, ismert témák-

ról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összefüggő mondatokat írása a közvetlen környezetével kapcsolatos 

az írás kommunikációs eszközeként történő használata egyszerű in-



 

terakciókban; 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcso-

latos témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (például leírás, élménybeszámoló, pár-

beszéd). 

Egyszerű írásos minták követése; aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtölté-

sük. 

Formanyomtatvány kitöltése a tanuló és mások alapvető személyes adataival. 

Közvetlen szükségletekhez kapcsolódó témákról rövid, egyszerű feljegyzés, üzenet készíté-

se 

Személyes információt, tényt, véleményt kifejező rövid üzenet, komment írása (például in-

ternetes fórumon, blogban). 

Egyszerű levél, e-mail írása (például köszönetnyilvánítás, elnézéskérés, információközlés, 

vagy programegyeztetés) a legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyek követésével (például 

megszólítás, elköszönés). 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, köz-

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, listák, hagyományos és elektronikus képes-

lapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek vagy 

internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, történetek, elbeszélések, , rapszövegek, 

rigmusok, jelenetek. 

12.  ÉVFOLYAM  

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló már megért ismerős szavakat és alapvető fordula-

tokat, amelyek a személyére, családjára vagy a közvetlen környeze-

tében előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkal-

mazása.  

A fejlesztés tartalma 



 

A lényeges információ megértése és kiszűrése kiszámítható, hétköznapi témákról szóló rö-

vid hangfelvételekből, ha a megszólalók lassan és világosan beszélnek. 

Az egyszerű, begyakorolt beszélgetésekbe való bekapcsolódáshoz szükséges alapvető in-

formációk megértése. 

Ismerős témákról folyó, világos, köznyelvi beszéd megértése, szükség esetén visszakérde-

zés segítségével. 

Egyszerű útbaigazítás megértése például gyalogos közlekedés vagy tömegközlekedés hasz-

nálata esetén. 

Telefonbeszélgetésben az alapvető információk megértése (hívás tárgya, kit kell keresni 

stb.). 

A tényközlő televíziós és rádiós hírműsorok témaváltásainak követése, a tartalom lényegé-

nek megértése. 

Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a cél-

nyelvi normának megfelelő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, szükség 

esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek. 

Alapvető stratégiák használata, például az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

a szövegösszefüggésből, a nemzetközi vagy más nyelven tanult szavak felhasználása a 

hangzó szöveg megértéséhez, a várható vagy a megjósolható információk keresése. 

A vizuális elemek (képek, gesztusok, mimika, testbeszéd) felhasználása a szövegértés tá-

mogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Üzenetek, útbaigazítás, rövid részletek a médiából (például időjárás-jelentés, interjúk, ripor-

tok), dalok, kisfilmek, rajz- és animációs filmek, történetek, versek, párbeszédek. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt be-

szédfordulatokkal folytatott kommunikáció. Személyes adatokra vo-

natkozó kérdések és válaszok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

részvétel rövid beszélgetésekben; 

gondolatok és információk cserélje ismerős témákról; 

egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása, hogy meg-

értesse magát, illetve megértse beszédpartnerét; 

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és be-



 

szédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 

Beszélgetés kezdeményezése, fenntartása és befejezése egyszerű módon. 

A mindennapi élet gyakran előforduló feladatainak megoldása (például utazás, útbaigazítás, 

szállás, étkezés, vásárlás, bank). 

Mindennapos gyakorlati kérdések megvitatása (például barátok meghívása, programok 

szervezése, megvitatása), egyszerű, mindennapi információk megszerzése és továbbadása. 

Vélemény egyszerű kifejezése ( érdeklődés mások véleménye iránt, egyetértés és egyet nem 

értés) 

A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során a tanárral és a társakkal. 

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel célnyelvi beszélőkkel. 

Rákérdezés a meg nem értett kulcsszavakra vagy fordulatokra, ismétlés kérése megértés hi-

ányában. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Szerepjátékok, társasjátékok, dramatizált jelenetek, rövid társalgás, véleménycsere, infor-

mációcsere, tranzakciós és informális párbeszédek. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
B1, azaz a tanuló bemutatja magát és környezetét egyszerű fordula-

tokkal és mondatokkal. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó al-

kalmazása. 

  



 

A fejlesztés tartalma 

Történetmesélés, élménybeszámoló egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

A mindennapi környezet, továbbá tervek, szokások, napirend és személyes tapasztalatok 

bemutatása. 

Egyszerű állítások, összehasonlítások, magyarázatok, indoklások megfogalmazása. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (például közös 

plakát). 

Az összefüggő beszéd létrehozásakor a begyakorolt nyelvi eszközök használata, ismerős 

helyzetekben ezek egyszerű átrendezése, kibővítése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, témakifejtés, képleírás, élménybeszámoló, véleménynyilvánítás, bejelen-

tés, csoportos előadás vagy prezentáció, projekt bemutatása. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló megérti egyszerű leírások, üzenetek, útleírások 

fő gondolatait, alapvető információkat keres nagyon egyszerű 

szövegekben. Tudja, hogy a szövegek címe, megformálása, a 

hozzá tartozó képek segítenek a szöveg megértésében. 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

egyszerű instrukciók megértése, a fontos információk kiszűrése 

egyszerű magánlevelekből, e-mailekből és rövid eseményeket 

tartalmazó szövegekből. 

A fejlesztés tartalma 

Lényeges információk megtalálása egyszerű brosúrákban és rövid, eseményeket tartalmazó 

újságcikkekben. 

Közismert témákhoz kapcsolódó konkrét információk keresése honlapokon. 

Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olva-

sása. 

Alapvető szövegértési stratégiák használata, várható vagy megjósolható információk kere-

sése, továbbá a logikai, illetve időrendi kapcsolatokra utaló szavak felismerése. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 



 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

, egyszerű biztonsági előírások, eseményeket leíró újságcikkek, internetes fórumok hozzá-

szólásai, képregények, ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, történe-

tek, versek, dalszövegek. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló minta alapján néhány közismert műfajban nagyon 

egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír őt érdeklő, ismert témák-

ról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

ismerős témákhoz kapcsolódó gondolatok egyszerű kötőszavakkal 

összekapcsolt mondatsorokban, írásban történő kifejezése; 

minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szöve-

gek írása őt érdeklő, ismert témákról. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, rövid szövegből vázlat készítése. 

Egyszerű írásos minták követése; aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtölté-

sük. 

Az írás egyszerű tagolása: rövid bevezetés és lezárás. 

Közvetlen szükségletekhez kapcsolódó témákról rövid, egyszerű feljegyzés, üzenet készíté-

se állandósult kifejezések használatával. 

Rövid, egyszerű önéletrajz írása. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például vers, rap, rigmus, dalszöveg, rö-

vid jelenet írása, illetve átírása). 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása. 

Blog írása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, listák, hagyományos és elektronikus képes-

lapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek vagy 

internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, történetek, elbeszélések, 

mesék, leírások, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, jelenetek. 

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

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

tők el egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek fejlesztése 



 

mindig integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben előfor-

dulnak. 

Ezért nem szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett.  

Ajánlott témakörök a 9–12. évfolyamra 

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. 

A pénz világa. 

Etika: társas kapcso-

latok, előítélet, tole-

rancia, bizalom, 

együttérzés; fogya-

tékkal élők, szegé-

nyek és gazdagok. 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgá-

ri ismeretek: a jöve-

delem szerepe a csa-

ládban, kiadás, bevé-

tel, megtakarítás, hi-

tel, rezsi, zsebpénz. 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: tudatos 

vásárlás. 

Földrajz; biológia-

egészségtan: bioter-

mékek. 

Környezetünk 

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

mutatása). 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: fenn-

tarthatóság, környe-

zettudatosság otthon 



 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetősé-

gek. 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Időjárás, éghajlat. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben és globálisan - Mit te-

hetünk környezetünkért és a természet megóvásáért, a fenntarthatósá-

gért? 

és a lakókörnyezet-

ben, víz és energia- 

takarékosság, újra-

hasznosítás. 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgá-

ri ismeretek. lakó-

hely és környék ha-

gyományai. 

Biológia-

egészségtan: élőhely, 

életközösség, védett 

természeti érték, vál-

tozatos élővilág. 

Földrajz: település-

típusok; 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, ta-

gozat). 

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, társa-

dalmi és állampolgá-

ri ismeretek: a tudás 

fogalmának átalaku-

lása, a tanulás tech-

nikái, élethosszig tar-

tó tanulás. 

Informatika: digitá-

lis tudásbázisok, 

könyvtári informáci-

ós rendszerek. 

A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek. 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: pálya-

orientáció és munka. 



 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 

Önéletrajz, állásinterjú. 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

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

mozgás 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 test-

edzés szerepe, rela-

xáció. 

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 infokommunikációs szerepe a mindennapokban. 

Kulturális és sportélet nálunk és más országokban. 

Földrajz: más népek 

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: népzene, 



 

klasszikus zene, pop-

zene. 

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 kerékpá-

ros 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 kulturá-

lis élet földrajzi alap-

jai, nyelvek és vallá-

sok, egyes meghatá-

rozó jellegű országok 

turisztikai jellemzői. 

Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

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

Történelem, társa-

dalmi és állampolgá-

ri ismeretek; fizika: 

tudománytörténeti 

jelentőségű felfede-

zések, találmányok. 

Informatika: számí-

tógépen keresztül va-

ló kapcsolattartás, 

információ keresése, 

az informatikai esz-

közöket alkalmazó 

média, az elterjedt 

infokommunikációs 

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: alap-

műveletek, grafiko-

nok értelmezése. 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgá-

ri ismeretek: a jöve-

delem szerepe a csa-

ládban, kiadás, bevé-

tel, megtakarítás, hi-

tel rezsi, zsebpénz. 

B  VÁLTOZAT:  IDEGEN NYELVI TAGOZATOS OSZTÁLYRA  

9.  OSZTÁLY  

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanu-

lása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. 

A tanuló már megért bizonyos célnyelvi fordulatokat, amelyek az 

anyanyelvében vagy első tanult idegen nyelvében is használatosak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az eleinte nonverbális eszközökkel is támogatott célnyelvi óraveze-

tés követése, a rövid, egyszerű tanári utasítások megértése; 

az ismerős témákhoz kapcsolódó egyszerű közlések és kérdések 

megértése; 

az egyszerű, konkrét, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó közlé-

sekből az alapvető fordulatok kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 



 

A rövid és egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka megszervezésére 

vonatkozó tanári utasítások megértése. 

Egyszerű, konkrét mindennapi szükségletekre vonatkozó kifejezések megértése világos be-

szédben, az ismert témakörökhöz kapcsolódó, egyszerű szövegekben. 

Egyszerű instrukciók, útbaigazítások követése, egyszerű, személyes kérdések megértése vi-

lágos beszéd esetén. 

A korosztálynak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus 

szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés 

levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan. 

A számok, árak, alapvető mennyiségek, az idő kifejezésének megértése. 

Alapvető stratégiák alkalmazása, például rövid hallott szövegben ismeretlen elemek jelenté-

sének kikövetkeztetése; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre vonatkozó infor-

mációk, a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemek (például képek, képsorok, tárgyak, 

testbeszéd, hanglejtés) felhasználása a szöveg megértéséhez. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Közlemények, párbeszédek, instrukciók, figyelmeztetések, útbaigazítások, kisfilmek, rajz- 

és animációs filmek, rövid részletek a médiából, egyszerű dalok, versek, találós kérdések, 

viccek. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanu-

lása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő 

szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva; 

személyes adatokra vonatkozó kérdésfeltevés, és egyszerű nyelvi 

eszközökkel válaszadás a hozzá intézett kérdésekre; 

kommunikáció nagyon egyszerű, begyakorolt nyelvi panelekkel; 

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és be-

szédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 

Konkrét, egyszerű, mindennapos kifejezések megértése, ha a partner közvetlenül a tanuló-

hoz fordul, és világosan, lassan, ismétlésekkel beszél. 

A gondosan megfogalmazott, lassan elmondott, a tanulóhoz intézett kérdések és utasítások 



 

megértése, rövid, egyszerű útbaigazítások adása és követése. 

Részvétel egyszerű beszélgetésben szükség szerinti lassú ismétléssel, körülírással vagy mó-

dosítással. 

Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció. 

Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (például bemutatkozás, be-

mutatás, valamint az üdvözlés és elköszönés alapvető formáinak használata, kérés, kínálás, 

érdeklődés mások hogyléte felől, reagálás hírekre). 

Egyszerű kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás. 

Betanult beszédfordulatok alkalmazása, elemi információk kérésére és nyújtására például a 

tanulóról, beszélgetőpartneréről, lakóhelyről, a családtagok foglalkozásáról. 

A számok, árak, alapvető mennyiségek, idő kezelése. 

Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos telefonbe-

szélgetések lebonyolítása. 

A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés kezdeményezé-

se, figyelemfelhívás. 

Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének szűk körű alkalmazá-

sa; szavak, illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal. 

Nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozások. 

Egyszerű jelenetek közös előadása. 

Magyarázat, segítség, ismétlés kérése metakommunikációs eszközökkel. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid társalgás, rövid tranzakciós és informális párbeszédek, szerepjátékok, betanult jelene-

tek, információ hiányán illetve különbözőségén alapuló szövegek. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

motiváció. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

Saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert té-

mákról egyszerű, begyakorolt fordulatokkal rövid megnyilatko-

zások; 

munkájának egyszerű nyelvi eszközökkel történő bemutatása; 



 

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma 

Ismerős, személyes témák (saját maga, család, iskola, ismerős helyek, emberek és tárgyak) 

leírása szóban. 

Rövid, egyszerű szövegek felolvasása és emlékezetből történő elmondása. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani 

szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

Konkrét szituációkra vonatkozó, különálló szavakból és fordulatokból álló szókincs alkal-

mazása, ezek összekapcsolása az alapvető lineáris kötőszavakkal. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, témakifejtés, dalok, versek, mondókák, rapszövegek, rövid prezentációk 

és projektek csoportos bemutatása. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanu-

lása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. 

Különböző szövegfajták olvasásában való jártasság a tanuló anya-

nyelvén és az első idegen nyelven. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismert nevek, szavak és mondatok megértése egyszerű szöve-

gekben; 

az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatainak megér-

tése az ismerős szavak, esetleg képek segítségével; 

a korosztálynak megfelelő témájú, egyszerű autentikus szöveg lé-

nyegének megértése, a szövegből néhány alapvető információ kiszű-

rése. 

A fejlesztés tartalma 



 

Egyszerű, mindennapi szövegekben (például feliratokon) az ismerős nevek, szavak és egy-

szerű fordulatok, a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak felismerése. 

Egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek fő gondolatának megértése, példá-

ul hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban. 

Egyszerű, írott, képekkel támogatott instrukciók követése. 

Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése. 

Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése. 

Egyszerű, írásos útbaigazítások, útleírások követése. 

Az alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például az ismerős nevek, szavak és alapvető 

fordulatok összekapcsolása, szükség esetén a szöveg különböző részeinek újraolvasása, a 

szövegekhez kapcsolódó képek, képaláírások, címek, a vizuális információk felhasználása a 

szöveg megértéséhez. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hirdetések, reklámok, plakátok, névjegykártyák, feliratok, versek, dalszövegek, újságfőcí-

mek, könyv- és filmcímek, szöveges karikatúrák, képregények, viccek, nagyon egyszerű ka-

talógusok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanu-

lása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. 

Bizonyos írásbeli műfajok és jellegzetességeik ismerete. Az írást il-

letően esetleg már kialakult attitűdök. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre válasz-

adás; 

minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, tény-

közlő szövegek írása őt érdeklő, ismert témákról. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása. 

Lista írása. 

Egyszerű fordulatok és mondatok írása a legegyszerűbb nyelvi szerkezetek használatával 

(például hol lakik, mit csinál a tanuló vagy mások). 



 

Adatok kérése és megadása írásban (például számok, dátumok, időpont, név, nemzetiség, 

cím, életkor); formanyomtatványok kitöltése. 

Rövid, egyszerű üdvözlő szöveg, üzenet írása. 

Személyes információt, tényt, tetszést vagy nem tetszést kifejező rövid üzenet, komment 

írása (például internetes fórumon, blogban). 

Egyszerű levél, e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (például címzés, a 

kommunikáció tárgyának megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például listavers, rapszöveg, rigmus, dal-

szöveg, rövid jelenet) írása, illetve átírása. 

Egyszerű írásos minták követése, aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtölté-

se. 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése, alkalmazása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, köz-

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, űrlapok, listák, hagyományos és elektroni-

kus képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-

mailek vagy internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, versek; rapszö-

vegek, rigmusok, dalszövegek, jelenetek. 

10.  OSZTÁLY  

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló már megért ismerős szavakat és alapvető fordula-

tokat, amelyek a személyére, családjára vagy a közvetlen környeze-

tében előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismert szavak, a leggyakoribb fordulatok megértése, ha közvet-

len, személyes dolgokról van szó; 

a rövid, világos, egyszerű megnyilatkozások, szóbeli közlések lé-

nyegének megértése; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkal-

mazása.  

  



 

A fejlesztés tartalma 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott 

célnyelvi óravezetés folyamatos követése (például osztálytermi rutincselekvések, a közös 

munka megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. 

A legfontosabb témákkal kapcsolatos fordulatok és kifejezések megértése (például alapvető 

személyes és családi adatok, vásárlás, közvetlen környezet, foglalkozás). 

A lényeges információ megértése és kiszűrése kiszámítható, hétköznapi témákról szóló rö-

vid hangfelvételekből, ha a megszólalók lassan és világosan beszélnek. 

Az egyszerű, begyakorolt beszélgetésekbe való bekapcsolódáshoz szükséges alapvető in-

formációk megértése. 

Lassú és világos, köznapi beszélgetés témájának megértése. 

Ismerős témákról folyó, világos, köznyelvi beszéd megértése, szükség esetén visszakérde-

zés segítségével. 

Egyszerű útbaigazítás megértése például gyalogos közlekedés vagy tömegközlekedés hasz-

nálata esetén. 

Telefonbeszélgetésben az alapvető információk megértése (hívás tárgya, kit kell keresni 

stb.). 

A tényközlő televíziós és rádiós hírműsorok témaváltásainak követése, a tartalom lényegé-

nek megértése. 

Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a cél-

nyelvi normának megfelelő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, szükség 

esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek. 

Alapvető stratégiák használata, például az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

a szövegösszefüggésből, a nemzetközi vagy más nyelven tanult szavak felhasználása a 

hangzó szöveg megértéséhez, a várható vagy a megjósolható információk keresése. 

A vizuális elemek (képek, gesztusok, mimika, testbeszéd) felhasználása a szövegértés tá-

mogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Üzenetek, útbaigazítás, rövid részletek a médiából (például időjárás-jelentés, interjúk, ripor-

tok), dalok, kisfilmek, rajz- és animációs filmek, történetek, versek, párbeszédek. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
A2 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt be-

szédfordulatokkal folytatott kommunikáció. Személyes adatokra vo-



 

natkozó kérdések és válaszok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kommunikáció egyszerű és közvetlen információcserét igénylő fel-

adatokban számára ismert témákról egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal; 

részvétel rövid beszélgetésekben; 

kérdésfeltevés és válaszadás kiszámítható, mindennapi helyzetek-

ben; 

gondolatok és információk cserélje ismerős témákról; 

egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása, hogy meg-

értesse magát, illetve megértse beszédpartnerét; 

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és be-

szédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 

Kapcsolatok létesítése: üdvözlés, elköszönés, bemutatkozás, mások bemutatása. 

Beszélgetés kezdeményezése, fenntartása és befejezése egyszerű módon. 

A mindennapi élet gyakran előforduló feladatainak megoldása (például utazás, útbaigazítás, 

szállás, étkezés, vásárlás, bank). 

Mindennapos gyakorlati kérdések megvitatása (például barátok meghívása, programok 

szervezése, megvitatása), egyszerű, mindennapi információk megszerzése és továbbadása. 

Érzések egyszerű kifejezése, köszönetnyilvánítás, egyszerű tanácsok kérése és adása. 

Vélemény egyszerű kifejezése (tetszés és nemtetszés, érdeklődés mások véleménye iránt, 

egyetértés és egyet nem értés) 

Az alapvető kommunikációs szükségletekhez, egyszerű, begyakorolt tranzakciók lebonyolí-

tásához elegendő szókincs és néhány egyszerű szerkezet helyes használata. 

A leggyakrabban előforduló kötőszavak alkalmazása szócsoportok és egyszerű mondatok 

összekapcsolására. 

A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során a tanárral és a társakkal. 

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel célnyelvi beszélőkkel. 

Rákérdezés a meg nem értett kulcsszavakra vagy fordulatokra, ismétlés kérése megértés hi-

ányában. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 



 

Szerepjátékok, társasjátékok, dramatizált jelenetek, rövid társalgás, véleménycsere, infor-

mációcsere, tranzakciós és informális párbeszédek. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A2, azaz a tanuló bemutatja magát és környezetét egyszerű fordula-

tokkal és mondatokkal. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rövid, összefüggő beszéd egyre bővülő szókinccsel, egyszerű be-

szédfordulatokkal magáról és közvetlen környezetéről; 

megértetés a szintnek megfelelő témakörökben; 

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó al-

kalmazása. 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása 

ismert témákról, felkészülés után. 

Történetmesélés, élménybeszámoló egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

A mindennapi környezet (emberek, helyek, család, iskola, állatok), továbbá tervek, szoká-

sok, napirend és személyes tapasztalatok bemutatása. 

Egyszerű állítások, összehasonlítások, magyarázatok, indoklások megfogalmazása. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (például közös 

plakát). 

Az összefüggő beszéd létrehozásakor a begyakorolt nyelvi eszközök használata, ismerős 

helyzetekben ezek egyszerű átrendezése, kibővítése. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, témakifejtés, képleírás, élménybeszámoló, véleménynyilvánítás, bejelen-

tés, csoportos előadás vagy prezentáció, projekt bemutatása. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 
A2, azaz a tanuló megérti egyszerű leírások, üzenetek, útleírások 

fő gondolatait, alapvető információkat keres nagyon egyszerű 



 

szövegekben. Tudja, hogy a szövegek címe, megformálása, a 

hozzá tartozó képek segítenek a szöveg megértésében. 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

Az adott helyzetben fontos konkrét információk megtalálása 

egyszerű, ismerős témákról írt autentikus szövegekben; 

egyszerű instrukciók megértése, a fontos információk kiszűrése 

egyszerű magánlevelekből, e-mailekből és rövid eseményeket 

tartalmazó szövegekből. 

A fejlesztés tartalma 

Konkrét információk megértése rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, min-

dennapi szövegekben (például hirdetések, prospektusok, étlap, menetrend). 

Lényeges információk megtalálása egyszerű, ismerős témákkal kapcsolatos magánlevelek-

ben, e-mailekben, brosúrákban és rövid, eseményeket tartalmazó újságcikkekben. 

A közhasználatú táblák és feliratok megértése utcán, nyilvános helyeken és iskolában. 

A mindennapi életben előforduló egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése. 

Közismert témákhoz kapcsolódó konkrét információk keresése honlapokon. 

Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olva-

sása. 

Alapvető szövegértési stratégiák használata, például a nemzetközi és a más nyelven tanult 

szavak, a várható vagy megjósolható információk keresése, továbbá a logikai, illetve idő-

rendi kapcsolatokra utaló szavak felismerése. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hirdetések, plakátok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok, feliratok, 

étlapok, menetrendek, egyszerű biztonsági előírások, eseményeket leíró újságcikkek, ha-

gyományos és elektronikus magánlevelek, internetes fórumok hozzászólásai, képregények, 

ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, történetek, versek, dalszöve-

gek. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló minta alapján néhány közismert műfajban nagyon 

egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír őt érdeklő, ismert témák-

ról. 



 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összefüggő mondatokat írása a közvetlen környezetével kapcsolatos 

témákról; 

az írás kommunikációs eszközeként történő használata egyszerű in-

terakciókban; 

ismerős témákhoz kapcsolódó gondolatok egyszerű kötőszavakkal 

összekapcsolt mondatsorokban, írásban történő kifejezése; 

minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szöve-

gek írása őt érdeklő, ismert témákról. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 

Egyszerű, rövid szövegből vázlat készítése. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcso-

latos témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (például leírás, élménybeszámoló, pár-

beszéd). 

Egyszerű írásos minták követése; aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtölté-

sük. 

Formanyomtatvány kitöltése a tanuló és mások alapvető személyes adataival. 

Az írás egyszerű tagolása: rövid bevezetés és lezárás. 

Közvetlen szükségletekhez kapcsolódó témákról rövid, egyszerű feljegyzés, üzenet készíté-

se állandósult kifejezések használatával. 

Személyes információt, tényt, véleményt kifejező rövid üzenet, komment írása (például in-

ternetes fórumon, blogban). 

Egyszerű levél, e-mail írása (például köszönetnyilvánítás, elnézéskérés, információközlés, 

vagy programegyeztetés) a legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyek követésével (például 

megszólítás, elköszönés). 

Rövid, egyszerű önéletrajz írása. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például vers, rap, rigmus, dalszöveg, rö-

vid jelenet írása, illetve átírása). 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, köz-

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, listák, hagyományos és elektronikus képes-

lapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek vagy 



 

internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, történetek, elbeszélések, 

mesék, leírások, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, jelenetek. 

11.  OSZTÁLY  

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset 

és bizonyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes témákról 

van szó. 

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

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban rendszeresen előfor-

duló ismerős témákról. Egy beszélgetés során a résztvevők világosan 

megfogalmazott érveinek megértése két beszélő esetén. 

A legfontosabb információk megértése képekkel támogatott hangzó 

anyagokban, amelyek az érdeklődési körhöz kapcsolódó témákról 

szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek.  

A fejlesztés tartalma 

Az egyszerű, mindennapi társalgásban elhangzó álláspontok lényegének megértése. 

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

széd vagy előadás főbb pontjainak megértése. 

Egyszerű műszaki információk megértése. 

Részletes, összetett útbaigazítás követése. 

Telefonbeszélgetésekben elhangzó alapvető információk megértése. 

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

vételek lényegének megértése. 

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

vak felismerése. 

Szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az ismeretlen sza-

vak kikövetkeztetése a szövegösszefüggésből, a várható vagy megjósolt információk keresé-

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

interjúk, reklámok, dalok, videók. 

 



 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1, 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 egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Boldogulás a mindennapi élet legtöbb nyelvi helyzetében spontán 

módon. 

Gondolatok cseréje, véleménynyilvánítás, érzelmek kifejezése az ér-

deklődési 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 

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

vagy magyarázatát kérve. 

Érzelmek egyszerű kifejezése és reagálás mások érzelmeire (pl. tetszés, nemtetszés, megle-

petés, boldogság, szomorúság, érdeklődés és közömbösség). 

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

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

Érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere, vélemény-

csere. 

Történetek követése, véleménynyilvánítás és érdeklődés további részletekről. 

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

ciók beszerzése, szállásfoglalás, programegyeztetés, reakciók kifejezése). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése kevésbé begyakorolt helyzetekben is (pl. 

boltban, postán, bankban). 

Egyszerű utasítások adása, követése és kérése, udvarias kérés. 

Egyszerű, tényszerű információ megszerzése és továbbadása. 

Felkészülésen alapuló interjú, az információk ellenőrzése, megerősítése időnként segítség 

igénybevételével. 

Előre elkészített kérdőív alapján strukturált interjú készítése. 



 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel a célnyelven. 

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

bevonása, a beszélgetés lezárása. 

A beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, a 

félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének rugalmas alkalmazása és reagálás azokra. 

A fontosabb udvariassági szabályok, szokások ismerete és alkalmazása. 

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

széléséhez elegendő szókincs rugalmas alkalmazása, körülírás. 

Az elemi szókincs viszonylag magabiztos és általában helyes alkalmazása. 

Az idegen nyelvi normának megfelelő, az anyanyelvi hatások kiküszöbölésére törekvő 

nyelvhasználat ismerős kontextusokban. 

A szövegszervezés eszközeinek egyre tudatosabb használata. 

A gondolatok, problémák viszonylag pontos kifejezése. 

Érthető, egyre kevesebb félreértésre okot adó kiejtés, intonáció. 

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

sítások, interjúk, viták. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
B1, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más 

emberekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Önkifejezés begyakorolt szerkezetekkel a szintnek megfelelő téma-

körökben. 

A folyamatoshoz közelítő, érthető beszéd, a mondanivaló nyelvtani 

és szókincsbeli megtervezése és szükség szerinti módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma lényegének kifejtése megközelítő pon-

tossággal.  

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési körnek megfelelő témák lényegének folyamatoshoz közelítő kifejtése a 



 

gondolatok többnyire lineáris összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének folyamatoshoz közelítő összefoglalása a gondolatok 

többnyire lineáris összekapcsolásával. 

Egyszerű élménybeszámoló az érzések és reakciók vázlatos bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek egyszerű bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének vázlatos összefoglalása. 

Történet elmondása. 

Vélemény, tervek és cselekedetek rövid és egyszerű magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témáról. 

Részvétel előre megírt, ismerős témájú csoportos előadásban. 

A begyakorolt nyelvi eszközök megbízható használata, ezek átrendezése, bővítése ismerős 

helyzetekben a mondanivaló kifejezésére. 

A közlés bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközeinek használata. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a kommunikáció megszakadása esetén más stratégia 

alkalmazásával a mondanivaló újrakezdése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadás, prezentáció (ön-

állóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, versek, mondókák, 

rapszövegek. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

B1, 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 

Hétköznapi nyelven írt, érdeklődési körhez kapcsolódó, lényegre tö-

rő autentikus vagy kismértékben szerkesztett szövegek megértése. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése. 

A fejlesztés tartalma 

Az adott helyzetben fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, esetleg 

kismértékben szerkesztett, világos tartalmú és szerkezetű, hétköznapi nyelven írott szöve-



 

gekben. 

Az adott feladat megoldásához szükséges információk kiszűrése hosszabb szövegekből is. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a lényeges következtetések felismerése világo-

san írt érvelő szövegekben. 

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

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

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megérté-

se. 

Az egyszerű szövegfajták szövegfelépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szö-

vegértés során. 

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

nek kikövetkeztetése. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

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

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

szövegek, képregények, egyszerű irodalmi szövegek, dalszövegek. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek 

közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét in-

formációkra vonatkoznak. 

Ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban fejezi ki írásban. 

Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír minta 

alapján az őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű, rövid, összefüggő szövegek fogalmazása ismert, hétköz-

napi témákról. 

Írásbeli beszámoló eseményekről, élményekről, érzésekről, benyo-

másokról és véleményről. Írásbeli interakció elkezdése, fenntartása és 

befejezése. 



 

Jegyzetet készítése olvasott és hallott köznyelvi szövegből, illetve sa-

ját ötletről. 

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

gek létrehozása a műfaj főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusje-

gyeinek követésével. 

A fejlesztés tartalma 

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

álló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Beszámoló írása élményekről, eseményekről (pl. utazás). 

Egyszerűbb cselekvéssor, történet leírása összefüggő szövegben. 

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

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

nak, tanároknak). 

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

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése; online ügyintézés. 

Életrajz írása. 

Blog írása. 

Lényegre koncentráló leírás készítése. 

Tényszerű információk összefoglalása. 

Egyszerű, világos köznyelvet használó előadás fő pontjainak lejegyzése; saját ötlethez jegy-

zet készítése. 

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

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

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

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

szókincsbeli és helyesírási sajátosság alkalmazása. 

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

rövid jelent, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltése. 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak megjelenítése a fogalmazásban. 

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



 

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

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

kat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű információt 

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, fog-

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

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

12.  OSZTÁLY:  

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B2 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 tévéműsorok-

ban, 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. 

Fontos információk megértése azokban a rádió- és tévéműsorokban, 

filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklő-

dési körhez kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és 

érthetően beszélnek. 

A fejlesztés tartalma 

A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témák 

esetén. 

A hallott szöveg gondolatmenetének nagy vonalakban való követése, egyes tényszerű rész-

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

Mindennapi társalgásban a világos beszéd követése szükség esetén visszakérdezések segít-

ségével. 

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 eszközök 

és az események közvetítik. 

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

A szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az időnként elő-

forduló ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből és a mondat jelen-

tésének kikövetkeztetése. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

júk, dalok, visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, viccek, tévé- és rá-

dióműsorok, filmelőzetesek, filmek. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B2 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. 

A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és bizton-

sággal 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, csalódottság, 

aggodalom, öröm. 

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

sonlítása. 

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

ciócsere, álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

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

könyvek. 

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

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

Utazások során felmerülő feladatok, például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a 

hatóságokkal külföldi látogatás során. 

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

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

nasz, reklamáció. 

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

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

megadása orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 

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

vonása, 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 nyel-

vi megfelelőik semleges stílusban való használatával. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

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

gyalásához 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 

B2 mínusz, azaz a tanuló már változatosabban és részletesebben tud-

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

iskoláját stb. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Folyamatos önkifejezés a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 

segítségével ismerős témakörökben. 

Érthető és folyamatos beszéd, a mondanivaló tudatos nyelvtani és 

szókincsbeli megtervezése és szükség szerinti módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma lényegének tartalmilag pontos kifejté-

se. 

A fejlesztési tartalma 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris 

összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok 

lineáris összekapcsolásával. 

Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók 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, alkalma-

zása. 

Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, például körülírás elfelejtett szó esetén. 



 

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

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

bé begyakorolt helyzetekben. 

A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel. 

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

Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

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

tek bemutatása, versek, rapszövegek. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B2 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-

mációk kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott 

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

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. 

A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben. 

A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy 

sikeres írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megérté-

se. 



 

Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, 

illetve több szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

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

összefüggés alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

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

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

szövegek, képregények, viccek egyszerű irodalmi szövegek. 

 

Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás 

B2 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-

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, is-

merős témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

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

kapcsolatban is, mint például a zene vagy a művészet. 

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

roknak. 

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

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszé írása. 

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

Saját ötletekről jegyzet készítése. 

Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra 

való rákérdezés, ill. problémák elmagyarázása. 

Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 

Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 

Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-

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

szókincsbeli és helyesírási sajátosság). 

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

lent, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből számára hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 

Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

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

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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



 

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

kat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű információt 

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, 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. 

A szóbeli támaköröket lásd az „Általános társalgási témakörök 9 – 12 osztály”. 

EMELT SZINT ,  11  -12.  ÉVFOLYAM 
A tanterv elkészítéséhez az Oktatásügyi Minisztérium által kiadott közép szintű kerettan-

tervek felépítése és a Közös Európai Referenciakeret (Gemeinsamer Europäischer 

Referenzrahmen) nyújtott segítséget. 

Az emelt szintű érettségi vizsga B2-es szintnek felel meg, az emelt szintű oktatás célja ez. 

 Európa Tanács Érettségi vizsga 

C2 Mesterszint  

C1 Haladó szint  

B2 Középszint Emelt szint 

B1 Küszöbszint 
Középszint 

A2 Alapszint 

A1 Minimumszint  

Az Európa Tanács szintjeinek általános leírása: 

B2 Megérti a változatos, konkrét vagy elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét, kö-

vetni tudja a hosszabb, összetettebb érveléseket is. Folyamatos és természetes módon 

tud a célnyelven interakciót folytatni. Világos és részletes szöveget tud létrehozni kü-

lönböző témákról. Véleményét indokolni tudja, részletezni tudja a különböző lehetősé-

gekből adódó előnyöket és hátrányokat. 

B1 Megérti a fontosabb információkat olyan egyszerű, hétköznapi szövegekben, ame-

lyek gyakori élethelyzetekhez kapcsolódnak (pl. iskola, szabadidő, munka). Képes kül-

földiekkel kommunikálni mindennapi helyzetekben. Egyszerű, összefüggő szöveget 

tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési körébe tar-

toznak. Be tud számolni eseményekről, élményeiről, érzelmeiről és törekvéseiről. Rö-

vid magyarázatot tud fűzni eseményekhez, jelenségekhez, indokolni tud különböző ál-



 

láspontokat és terveket. 

A2 Megért olyan mondatokat és rövid szövegeket, amelyek az őt közvetlenül érintő te-

rületekhez kapcsolódnak. Tud kommunikálni olyan mindennapi, begyakorolt helyze-

tekben, amelyekben egyszerű és közvetlen információcserére van szükség. Tud egy-

szerű nyelvi eszközöket használva beszélni önmagáról, családjáról és szűkebb környe-

zetéről. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

B2 szintű nyelvtudás. 

A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy elvont témá-

jú, köznapi vagy tanulmányaihoz kapcsolódó beszélgetések gondolat-

menetét. 

Aktívan részt vesz az ismerős kontextusokban folyó beszélgetések-

ben, meg tudja indokolni és fenn tudja tartani nézeteit. Folyamatos és 

természetes módon olyan szintű interakciót tud folytatni anyanyelvű be-

szélővel, hogy az egyik félnek sem megterhelő. 

Világos, részletes leírást ad az érdeklődésével kapcsolatos témák szé-

les köréről. Ki tudja fejteni egy aktuális témával kapcsolatos álláspont-

ját, és el tudja mondani a különböző alternatívák előnyeit és hátrányait. 

Elolvas a jelenkor problémáival kapcsolatos cikkeket és beszámoló-

kat, amelyeknek szerzői egy adott álláspontot vagy hozzáállást képvi-

selnek. Megérti a kortárs irodalmi prózai szövegeket. 

Több műfajban is képes világos, részletes szöveget alkotni különbö-

ző témák széles körében, és ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális 

témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó 

előnyöket és hátrányokat. 

Nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga emelt szintjének és köve-

telményeinek. 

 

  



 

EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEI: Az 

emelt szintű érettségi vizsgán a jelöltnek mind a közép- mind pedig az emelt szintű követel-

ményeknek meg kell felelnie. 

A/ KÉSZSÉGEK ÉS SZÖVEGFAJTÁK 

1. Olvasott szöveg értése 

 
VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

1.1 Készségek 

 

A vizsgázó képes az olvasási cé-

loknak, illetve a feladatnak megfele-

lő stratégiák alkalmazásával a szö-

vegben 

A2: 

 a lényeget (a szöveg célját) meg-

érteni, 

 eseménysorokat követni, 

 kulcsinformációkat megérteni, 

B1: 

 a gondolatmenet lényegét megér-

teni, 

 véleményeket, érvelést nagy vo-

nalakban követni, 

 egyes részinformációkat kiszűr-

ni. 

A vizsgázó képes az olvasási cé-

loknak, illetve a feladatnak megfele-

lő stratégiák alkalmazásával a szö-

vegben 

B2: 

 a gondolatmenetet követni, 

 véleményeket, érvelést követni, 

 az információkat megfelelő rész-

letességgel megérteni, 

 a szerző álláspontjára következ-

tetni, 

 a szerző, illetve a szereplők érzé-

seire, érzelmeire következtetni. 

1.2 A szöveg 

jellemzői 

A felhasznált szöveg 

 autentikus, esetleg kismértékben 

szerkesztett, 

 tartalma, szerkezete, nyelve vi-

lágos, 

 tematikusan megfelel a korosz-

tály élettapasztalatának és általá-

nos érdeklődésének, 

 megértéséhez nincs szükség az 

érettségi vizsga általános mű-

veltségi szintjét meghaladó is-

meretekre, 

 kiválasztásakor a Témakörök 

című rész az irányadó, 

 autentikus jellegéből adódóan 

tartalmazhat olyan szavakat, ki-

fejezéseket, szerkezeteket, ame-

A felhasznált szöveg 

B2: 

 hosszabb, nyelvileg és tartalmilag 

összetettebb, 

 konkrét vagy elvont témájú. 

 



 

lyek ismerete nem követelmény 

az adott vizsgaszinten; ezek 

megértése azonban nem szüksé-

ges az adott feladat sikeres meg-

oldásához, 

A2: 

 rövid, egyszerű, 

 hétköznapi nyelven íródott, és 

főként gyakran használt szavakat 

és nyelvi szerkezeteket tartal-

maz, 

B1: 

 rövid, tartalmilag és szerkezeti-

leg világos, 

 hétköznapi nyelven íródott. 

1.3 Szövegfaj-

ták 

 utasítások (pl. feliratok, haszná-

lati utasítások), 

 tájékoztató szövegek (pl. hirde-

tés, menetrend, prospektus, mű-

sorfüzet), 

 levelek, 

 újságcikkek (pl. hír, beszámoló, 

riport), 

 ismeretterjesztő szövegek, 

 irodalmi szövegek. 

 publicisztikai írások. 

2. Nyelvhelyesség 

 
VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

2.1 Készségek 

 

A vizsgázó képes 

A2: 

 az alapvető nyelvtani szerkeze-

tek és lexikai egységek felisme-

résére, kiegészítésére és létreho-

zására mondat- és szövegszinten, 

B1: 

 gyakran használt nyelvtani szer-

kezetek és lexikai egységek fel-

ismerésére kiegészítésére és lét-

rehozására szövegszinten. 

A vizsgázó képes 

B2: 

 változatos nyelvtani szerkezetek 

és lexikai egységek felismerésé-

re, kiegészítésére és létrehozására 

szövegszinten. 

 



 

2.2 A szöveg 

jellemzői 

A felhasznált szöveg vagy szö-

vegrészlet 

 nehézségi foka alacsonyabb, 

mint az olvasott szöveg megér-

tését mérő feladatokban, 

 autentikus, esetleg szerkesztett, 

 tartalma, szerkezete, nyelve vi-

lágos, 

 tematikusan megfelel a korosz-

tály élettapasztalatának és általá-

nos érdeklődésének, 

 megértéséhez nincs szükség az 

érettségi vizsga általános mű-

veltségi szintjét meghaladó is-

meretekre, 

 kiválasztásakor a Témakörök 

című rész az irányadó, 

 autentikus jellegéből adódóan 

tartalmazhat olyan szavakat, ki-

fejezéseket, szerkezeteket, ame-

lyek ismerete nem követelmény 

az adott vizsgaszinten; ezek 

megértése azonban nem szüksé-

ges az adott feladat sikeres meg-

oldásához, 

A2: 

 rövid, egyszerű, 

 hétköznapi nyelven íródott, és 

főként gyakran használt szavakat 

és nyelvi szerkezeteket tartal-

maz, 

B1: 

 rövid, tartalmilag és szerkezeti-

leg világos, 

 hétköznapi nyelven íródott. 

 

A felhasznált szöveg 

B2: 

 hosszabb, nyelvileg és tartalmilag 

összetettebb, 

 konkrét vagy elvont témájú. 

 

  



 

3. Hallott szöveg értése 

 
VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

3.1 Készségek 
A vizsgázó képes az értési célok-

nak, illetve a feladatnak megfelelő 

stratégiák alkalmazásával a szöveg 

A2: 

 témáját felismerni, 

 lényegét megérteni, 

 kulcsfontosságú szavait megér-

teni, 

 legalapvetőbb adatszerű infor-

mációit kiszűrni, 

B1: 

 gondolatmenetét nagy vonalak-

ban követni, 

 egyes tényszerű részinformáció-

kat megérteni. 

A vizsgázó képes az értési célok-

nak, illetve a feladatnak megfelelő 

stratégiák alkalmazásával a szöveg 

B2: 

 gondolatmenetét részleteiben is 

követni, 

 megértésén túl a szövegkörnye-

zetből következtetni az egyes be-

szélők álláspontjára, 

 megértésén túl a szövegkörnye-

zetből következtetni a beszélők 

érzelmeire és egymáshoz való vi-

szonyára. 

3.2 A szöveg 

jellemzői 

A felhasznált szöveg 

 autentikus vagy autentikus hang-

zású (stúdiófelvétel), 

 tematikusan megfelel a korosz-

tály élettapasztalatának és általá-

nos érdeklődésének, 

 megértéséhez nincs szükség az 

érettségi vizsga általános mű-

veltségi szintjét meghaladó is-

meretekre, 

 kiválasztásakor a Témakörök 

című rész az irányadó, 

 anyanyelvi beszélők közvetíté-

sével hangzik el, 

 egy vagy több beszélő közvetíté-

sével hangzik el, 

 akusztikai minősége kifogásta-

lan, 

 hossza és tartalma nem terheli 

meg feleslegesen a vizsgázó 

memóriáját, 

 autentikus jellegéből adódóan 

A felhasznált szöveg 

B2: 

 változatos nyelvtani szerkezetek-

ből és lexikai elemekből építke-

ző, 

 természetes, a szöveg jellegének 

megfelelően változatos tempójú, 

 tartalmilag és szerkezetileg ösz-

szetett. 



 

tartalmazhat olyan szavakat, ki-

fejezéseket, szerkezeteket, ame-

lyek ismerete nem követelmény 

az adott vizsgaszinten; ezek 

megértése azonban nem szüksé-

ges az adott feladat sikeres meg-

oldásához, 

A2: 

 hétköznapi nyelven hangzik el, 

szinte kizárólag gyakran használt 

szavakat és nyelvi szerkezeteket 

tartalmaz, 

 lassú, de még normál beszéd-

tempójú, 

 a standard kiejtés(ek)nek megfe-

lelő, 

 tisztán artikulált, 

 tartalmilag kifejezetten egyszerű, 

B1: 

 hétköznapi nyelven hangzik el, 

alapvetően gyakran használt 

nyelvtani szerkezetekből és lexi-

kai elemekből építkező, 

 normál tempójú, 

 a standard kiejtés(ek)hez közel 

álló, 

 tartalmilag és szerkezetileg mér-

sékelten összetett. 

3.3 Szövegfaj-

ták 

 közérdekű bejelentések, közle-

mények (pl. pályaudvaron, repü-

lőtéren, áruházban), 

 rögzített telefonos szövegek (pl. 

üzenetrögzítő, információs szol-

gálatok: útinformáció, nyitva tar-

tás, menetrend), 

 utasítások (pl. utcán, repülőtéren, 

pályaudvaron), 

 médiaközlemények (pl. időjárás-

jelentés, reklám, programismer-

tetés, rövid hír), 

 beszélgetések, telefonbeszélgeté-

 

 általános érdeklődésre számot 

tartó témáról szóló ismeretter-

jesztő szövegek. 



 

sek, 

 műsorrészletek, 

 riportok, interjúk, 

 beszámolók. 

4. Íráskészség 

 
VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

4.1 Készségek 
A vizsgázó képes 

 a feladatban megadott kommu-

nikációs szándékokat megvalósí-

tani (lásd Kommunikációs hely-

zetek és szándékok című részt), 

 a megadott témákhoz kapcsoló-

dó szövegeket írni (lásd Téma-

körök című részt), 

A2: 

 a személyével, illetve közvetlen 

környezetével kapcsolatos té-

mákról írni, 

 az adott témáról egyszerű kifeje-

zéseket használva írni, 

 egyszerű mondatokból álló rö-

vid, összefüggő szöveget írni, 

 a szöveg mondatai között lévő 

alapvető logikai kapcsolatokat 

egyszerű nyelvi eszközökkel (pl. 

a leggyakrabban használt kötő-

szavakkal) kifejezni, 

 néhány egyszerű szerkezetet és 

alapvető helyesírási szabályt úgy 

használni, hogy a hibák ellenére 

érthető legyen a mondanivaló, 

A vizsgázó képes 

B2: 

 a megadott témákat általános né-

zőpontból is tárgyalni, 

 álláspontját viszonylag árnyaltan, 

érvelését rendszerzetten kifejteni, 

 a nyelvi eszközök széles skálájá-

nak változatos alkalmazásával, 

összefüggő, megfelelően tagolt, 

logikusan felépített szöveget lét-

rehozni, 

 a nyelvtani struktúrákat valamint 

a helyesírás szabályait rendszer-

szerű hibák nélkül, nagy bizton-

sággal alkalmazni. 

 B1: 

 ismert, köznapi témákról írni és 

véleményét is megfogalmazni, 

 meglévő szókincsét változatosan 

használni, 

 a szöveget megfelelően felépíte-

ni és tagolni, a logikai viszonyok 

kifejezését szolgáló nyelvi esz-



 

közöket alkalmazni, 

 a szövegfajtának, a közlési szán-

déknak, a címzetthez való viszo-

nyának megfelelő stílust és 

hangnemet, választani, 

 az adott szövegfajta formai sajá-

tosságainak megfelelő írásművet 

létrehozni, 

 egyszerű nyelvtani szerkezete-

ket, nyelvi fordulatokat és a he-

lyesírási szabályokat általában 

biztonsággal alkalmazni. 

4.2 Szövegfaj-

ták 

 

 rövid személyes jellegű közlés 

(pl. üzenet, naplóbejegyzés), 

 üdvözlőlap, 

 meghívó 

 magánjellegű vagy intézmény-

nek (pl. nyelviskolának) szóló 

levél.  

 olvasói levél, 

 cikk (diák)újság számára. 

5. Beszédkészség 

 
VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

5.1 Készségek A vizsgázó képes 

 a megadott helyzetekben és sze-

repekben, a feladatnak megfelelő 

kommunikációs szándékokat 

megvalósítani (lásd Kommuni-

kációs helyzetek és szándékok 

című részt), 

 a megadott témákról szóló be-

szélgetésekben részt venni (lásd 

a Témakörök című részt), 

 a kommunikációs stratégiákat a 

szintnek megfelelően, hatéko-

nyan alkalmazni (pl. beszélgetést 

elkezdeni, fenntartani és befe-

jezni), 

A2: 

 saját magáról és közvetlen kör-

nyezetéről egyszerű, begyakorolt 

A vizsgázó képes 

B2: 

 folyékonyan, helyesen és hatéko-

nyan használni a nyelvet, 

 gondolatait, álláspontját követke-

zetesen, folyamatosan kifejteni, 

 a megadott témákat általánosabb 

nézőpontból is tárgyalni, 

 folyamatosan és természetesen 

részt venni a különböző témájú 

társalgásokban, 

 bonyolultabb, váratlan elemeket 

is tartalmazó feladatokat sikere-

sen megoldani, 

 elmagyarázni álláspontját, vilá-

gosan érvelni, 

 enyhe akcentusa ellenére termé-



 

nyelvi eszközökkel röviden és 

többnyire érthetően megnyilat-

kozni, 

 egyszerű, begyakorolt beszélge-

tésekben részt venni, 

 kiszámítható, mindennapi hely-

zetekben rutin feladatokat meg-

oldani (pl. vásárlás), 

 érezhető akcentusa és esetenként 

akadozó beszédtempója ellenére 

többnyire érthetően beszélni, 

B1: 

 az egyszerű nyelvi eszközök szé-

les skáláját rugalmasan használ-

ni, és ezzel mondanivalójának 

nagy részét egyszerűen kifejezni, 

 ismerős témáról folyó társalgás-

ban részt venni, 

 kevésbé begyakorolt mindennapi 

helyzetekben felmerülő felada-

tokat megoldani, 

 viszonylag folyékonyan elmon-

dani egy történetet, beszámolni 

élményeiről és érzéseiről, 

 érezhető akcentusa és esetleg 

lassú beszédtempója ellenére 

érthetően beszélni. 

szetes kiejtéssel, hanglejtéssel és 

normál beszédtempóban beszélni. 

B/ TÉMAKÖRÖK 

A középszinten felsorolt témakörök az emelt szintre is érvényesek. 

TÉMAKÖR 
VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

1. Szemé-

lyes vonat-

kozások, 

család 

 A vizsgázó személye, életrajza, 

életének fontos állomásai (for-

dulópontjai) 

 Családi élet, családi kapcsola-

tok 

 A családi élet mindennapjai, 

otthoni teendők 

 Személyes tervek 

 

 A család szerepe az egyén és a tár-

sadalom életében 

 Családi munkamegosztás, szerepek 

a családban, generációk együttélése 

2. Ember  A másik ember külső és belső  Az emberi kapcsolatok minősége, 



 

és társada-

lom 

jellemzése 

 Baráti kör 

 A tizenévesek világa: kapcsolat 

a kortársakkal, felnőttekkel 

 Női és férfi szerepek 

 Ünnepek, családi ünnepek 

 Öltözködés, divat 

 Vásárlás, szolgáltatások (posta) 

 Hasonlóságok és különbségek 

az emberek között 

fontossága (barátság, szerelem, há-

zasság) 

 Lázadás vagy alkalmazkodás; a ti-

zenévesek útkeresése 

 Előítéletek, társadalmi problémák 

és azok kezelése 

 Az ünnepek fontossága az egyén és 

a társadalom életében 

 Az öltözködés mint a társadalmi 

hovatartozás kifejezése 

 A fogyasztói társadalom, reklámok 

 Társadalmi viselkedésformák 

 

TÉMAKÖR 
VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

3. Környeze-

tünk 

 Az otthon, a lakóhely és kör-

nyéke (a lakószoba, a lakás, a 

ház bemutatása) 

 A lakóhely nevezetességei, 

szolgáltatások, szórakozási le-

hetőségek 

 A városi és a vidéki élet össze-

hasonlítása 

 Növények és állatok a környe-

zetünkben 

 Környezetvédelem a szűkebb 

környezetünkben: Mit tehetünk 

környezetünkért vagy a természet 

megóvásáért? 

 Időjárás 

 A lakóhely és környéke fejlődésé-

nek problémái 

 A természet és az ember harmóni-

ája 

 A környezetvédelem lehetőségei 

és problémái 

 

4. Az iskola  Saját iskolájának bemutatása  

(sajátosságok, pl. szakmai kép-

zés, tagozat) 

 Tantárgyak, órarend, érdeklődési 

kör, tanulmányi munka 

 A nyelvtanulás, a nyelvtudás 

szerepe, fontossága 

 Az iskolai élet tanuláson kívüli 

eseményei, iskolai hagyomá-

nyok 

 Iskolatípusok és iskolarendszer 

Magyarországon és más orszá-

gokban 

 Hasonló események és hagyomá-

nyok külföldi iskolákban 

5. A munka  Diákmunka, nyári munkaválla-  A munkavállalás körülményei, le-



 

világa lás 

 Pályaválasztás, továbbtanulás 

vagy munkába állás 

hetőségei itthon és más országok-

ban, divatszakmák 

6. Életmód  Napirend, időbeosztás 

 Az egészséges életmód (a he-

lyes és a helytelen táplálkozás, 

a testmozgás szerepe az egész-

ség megőrzésében, testápolás) 

 Étkezési szokások a családban 

 Ételek, kedvenc ételek 

 Étkezés iskolai menzán, étter-

mekben, gyorséttermekben 

 Gyakori betegségek, sérülések, 

baleset 

 Gyógykezelés (háziorvos, 

szakorvos, kórházak) 

 Az étkezési szokások hazánkban 

és más országokban 

 Ételspecialitások hazánkban és 

más országokban 

 A kulturált étkezés feltételei, fon-

tossága 

 A szenvedélybetegségek 

 A gyógyítás egyéb módjai  

 

TÉMAKÖR 
VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

7. Szabad-

idő, művelő-

dés, szórako-

zás 

 Szabadidős elfoglaltságok, 

hobbik 

 Színház, mozi, koncert, kiállí-

tás stb. 

 Sportolás, kedvenc sport, is-

kolai sport 

 Olvasás, rádió, tévé, videó, 

számítógép, internet 

 Kulturális események 

 A szabadidő jelentősége az 

ember életében 

 A művészet szerepe a min-

dennapokban 

 Szabadidősport, élsport, veszé-

lyes sportok 

 A könyvek, a média és az in-

ternet szerepe, hatásai 

8. Utazás, 

turizmus 

 A közlekedés eszközei, lehe-

tőségei, a tömegközlekedés 

 Nyaralás itthon, illetve kül-

földön 

 Utazási előkészületek, egy 

utazás megtervezése, meg-

szervezése 

 Az egyéni és a társasutazás 

előnyei és hátrányai 

 A motorizáció hatása a kör-

nyezetre és a társadalomra 

 Az idegenforgalom jelentősége 

 

  



 

9. Tudo-

mány és 

technika 

 Népszerű tudományok, isme-

retterjesztés 

 A technikai eszközök szerepe 

a mindennapi életben 

 A tudományos és technikai 

fejlődés pozitív és negatív ha-

tása a társadalomra, az emberi-

ségre 

C) KOMMUNIKÁCIÓS HELYZETEK ÉS SZÁNDÉKOK 

1. Kommunikációs helyzetek 

Áruházban, üzletben, piacon  vevő 

Családban, családnál, baráti körben  vendéglátó, vendég 

Étteremben, kávéházban, vendéglőben  vendég, egy társaság tagja 

Hivatalokban, rendőrségen  ügyfél, állampolgár 

Ifjúsági szálláson, kempingben, panzióban, 

szállodában  vendég 

Iskolában  tanuló, iskolatárs 

Kulturális intézményben, sportlétesítményben, 

klubban  vendég, látogató, egy társa-

ság 

tagja 

Országhatáron turista 

Orvosnál  beteg, kísérő 

Szolgáltatóegységekben (fodrász, utazási iroda, 

jegyiroda,benzinkút, bank, posta, 

cipész, gyógyszertár stb.) ügyfél 

Szünidei munkahelyen  munkavállaló 

Tájékozódás az utcán, útközben  helyi lakos, turista 

Telefonbeszélgetésben  hívó és hívott fél 

Tömegközlekedési eszközökön (vasúton, buszon, 

villamoson, taxiban, repülőn, hajón) utas, útitárs 

2. A kommunikációs szándékok listája 

A táblázat azon kommunikációs szándékokat tartalmazza, amelyek nyelvi megvalósítása a 

középszintű vizsgán elvárható. A két szint között mennyiségi és minőségi különbség van. 

Emelt szinten a vizsgázónak a középszint követelményeihez képest több kommunikációs 

szándékot kell nyelvileg megvalósítania, valamint árnyaltabban és igényesebben kell kifejez-



 

nie magát. Például a hála lehetséges kifejezése középszinten: Vielen Dank / Danke schön; 

emelt szinten: Ich bin Ihnen sehr dankbar. / Ich bedanke mich bei Ihnen dafür. 

1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok: példa 

Megszólítás és arra reagálás: Hallo! / Entschuldigung! / Herr Krause! - Ja, bitte! 

Köszönés, elköszönés és arra reagálás: Guten Morgen / Guten Tag / Guten Abend! / Hallo 

Markus! - Auf Wiedersehen! Tschüs! 

Bemutatkozás, bemutatás és ezekre reagálás: Mein Name ist Peter Klein. / Das ist Karl 

Sommer. - (Es)freut mich. 

Telefonbeszélgetésnél megszólítás, bemutatkozás, más személy kérése, elköszönés és 

ezekre reagálás: Hallo! / Ja, bitte? / (Hier) Kaufmann. - Ich möchte Herrn Müller sprechen. - 

Auf Wiederhören! 

Levélben megszólítás, elbúcsúzás: Lieber Manfred,... / Sehr geehrte Damen und Herren,... 

Herzliche Grüße / Mit freundlichen Grüßen 

Szóbeli üdvözletküldés: Viele Grüße an Petra. 

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás: Wie geht es Ihnen? - Danke, gut. Was fehlt 

Ihnen? - Ich bin erkältet. 

Köszönet és arra reagálás: Danke. - Bitte. 

Bocsánatkérés és arra reagálás: Entschuldigung! - (Das) macht nichts. 

Gratuláció, jókívánságok és azokra reagálás: Herzlichen Glückwunsch (zum Geburtstag)! / 

Frohe Weihnachten! Gute Besserung! - Danke. 

2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok: példa 

Hála: Vielen Dank. 

Sajnálkozás, csalódottság: Schade. 

Öröm: Ich freue mich über ... / Toll! 

Elégedettség, elégedetlenség: Das finde ich (nicht) gut. / Ich bin damit (nicht) zufrieden. 

Csodálkozás: Komisch 

Remény: Ich hoffe,... 

Félelem, aggodalom: Ich habe Angst, dass... 

Bánat, elkeseredés: Ich bin traurig, weil... 

Bosszúság: Das ärgert mich sehr. 

Együttérzés: Es tut mir Leid, dass... 



 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok: példa 

Véleménykérés és arra reagálás, véleménynyilvánítás: Was meinst du dazu? - Ich glaube... 

/ Meiner Meinung nach... 

Érdeklődés, érdektelenség: Ich interessiere mich für Sport. - Das finde ich langweilig. 

Tetszés, nem tetszés: Das gefällt mir (nicht). / Das mag ich (nicht). 

Valaki igazának elismerése, el nem ismerése: Du hast (nicht) Recht. 

Egyetértés, egyet nem értés: Einverstanden. / Ich bin dafür / dagegen. 

Helyeslés, rosszallás: Ich finde das (nicht) gut. 

Ellenvetés, ellenvetés visszautasítása: Das stimmt nicht. / Doch! / Sie haben nicht Recht. 

Elismerés kifejezése, dicséret és arra reagálás: Das ist toll. / Das hast du wirklich gut 

gemacht. / Der Fisch schmeckt phantastisch. - Danke. 

Közömbösség: Das ist mir egal. 

Ígéret: Ich mache das schon! 

Akarat, szándék, terv: Ich will... / Ich möchte... / Ich habe vor,... 

Kívánság, óhaj: Ich möchte... / Ich hätte gern... 

Képesség, lehetőség, szükségesség, kötelezettség: Ich kann... / Ich muss... / Ich darf... / Ich 

soll... 

Bizonyosság, bizonytalanság: Ich veiß (nicht) genau, ... 

Preferencia, érdeklődési kör kifejezése, illetve érdeklődés ezek iránt: Ich mag (keinen) 

Salat. / Ich lese gern. - Was machst du am liebsten? 

Kritika, szemrehányás: Das war nicht nett von dir. / Warum hast du nicht angerufen? 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok: példa 

Dolgok, személyek megnevezése: Das ist ein neuer Tisch. / Das ist mein Freund. 

Dolgok, események leírása: Meine Wohnung liegt im Zentrum. Am Wochenende habe 

ich... gemacht. 

Információkérés: Wer ist das? / Was weißt du über ihn? 

Igenlő vagy nemleges válasz: Ja. / Nein. 

Tudás, nem tudás: Ich weiß (nicht), dass (ob)... 

Válaszadás elutasítása: Ich kann Ihre Frage nicht beantworten. 

Bizonyosság, bizonytalanság: Es ist (nicht) sicher, dass / ob... 



 

Ismerés, nem ismerés: Ich kenne... gut / nicht. 

Feltételezés: Vielleicht... 

Emlékezés, nem emlékezés: Ich erinnere mich (nicht) an ... 

Indoklás (ok, cél): Ich kann nicht kommen, weil... / Ich helfe dir, damit ... 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok: példa 

Kérés, kívánság: Gib mir bitte... / Kannst du bitte... / Könntest du bitte... 

Felszólítás, tiltás, parancs: Öffne (doch) bitte die Tür. / Schreib noch nicht. 

Javaslat és arra reagálás: Gehen wir morgen tanzen? - Einverstanden. 

Rendelés: Wir möchten bestellen. / Bringen Sie mir bitte einen Kaffee. 

Meghívás és arra reagálás: Wollen wir ein Eis essen? / Darf ich Sie zum Essen einladen? - 

Danke gern. 

Kínálás és arra reagálás: Nimm noch ein Stück Kuchen. - Nein danke. 

Reklamálás: Guten Tag! Ich habe ein Problem... / Die Suppe ist zu salzig. 

Tanácskérés, tanácsadás: Was sagst du dazu? - Ich rate dir,... 

Figyelmeztetés: Vorsicht! / Pass auf! 

Engedély kérése, megadása, megtagadása: Darf ich...? - Bitte sehr! / Nein, das ist hier 

verboten. 

Segítségkérés és arra reagálás: Kannst du mir helfen? - Natürlich. 

Segítség felajánlása és arra reagálás: Was kann ich für dich tun? - Danke, es geht schon. 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok (kommunikációs stratégiák) 

Kommunikációs szándékok: példa 

Visszakérdezés, ismétléskérés: Wie bitte? / Wie meinst du das? / Wiederholen Sie bitte. 

Nem értés: Entschuldigung, ich habe das nicht verstanden. 

Betűzés kérése, betűzés: Buchstabieren Sie bitte. 

Felkérés lassabb, hangosabb beszédre: Können / Könnten Sie bitte langsamer / lauter 

sprechen? 

Beszélési szándék jelzése: Ich möchte noch sagen,... 

Téma bevezetése: Ich wollte noch erzählen,.../ Übrigens, ich habe gehört, dass... 

Témaváltás: Könnten wir jetzt noch darüber reden, ... / Ich möchte noch etwas sagen. 

Félbeszakítás: Darf ich Sie kurz unterbrechen? 

Megerősítés, igazolás: Das ist wahr. / Das stimmt. 



 

Körülírás: Das ist ein Gerät, mit dem man... 

Példa megnevezése: Ein Beispiel dafür ist... 

Beszélgetés lezárása: Wir können darüber ein anderes Mal sprechen.  

C/ NYELVTANI SZERKEZETEK ÉS SZÓKINCS  

1. Nyelvtani szerkezetek 

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

A vizsgázó 

A2: 

 általában megérti és helyesen használja a 

legegyszerűbb szerkezeteket szóban és 

írásban, 

 rendszeresen elkövethet nyelvtani hibákat 

és nyelvhasználatában erősen érezhetők 

az anyanyelv hatásai, 

 a hibák ellenére többnyire érthetően feje-

zi ki kommunikációs szándékait, 

B1: 

 megérti és helyesen használja az egyszerű 

szerkezeteket szóban és írásban, 

 ismerős helyzetekben elfogadható nyelv-

helyességgel kommunikál, 

 az esetleg előforduló hibák és az érezhető 

anyanyelvi hatás ellenére érthetően fejezi 

ki gondolatait, kommunikációs szándéka-

it. 

 

A vizsgázó 

B2: 

 változatos szerkezeteket is megért és 

használ szóban és írásban, 

 viszonylag nagy biztonsággal használja a 

nyelvtani szerkezeteket, és közben nem 

követ el rendszerszerű hibát, 

 szükség esetén mondanivalóját képes ön-

állóan helyesbíteni, pontosítani, 

 árnyaltan fejezi ki kommunikációs szán-

dékait. 

11.  ÉVFOLYAM  

(36 hét-72 óra) 

Témakörök: 

Személyes vonatkozások, család: 

 A család szerepe az egyén és a társadalom életében 

 Családi munkamegosztás, szerepek a családban, generációk együttélése 



 

Ember és társadalom: 

 Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága 

 Lázadás vagy alkalmazkodás; a tizenévesek útkeresése 

 Előítéletek, társadalmi problémák és azok kezelése 

 Az ünnepek fontossága az egyén és társadalom életében 

 Az öltözködés mint a társadalmi hovatartozás kifejezése 

 A fogyasztói társadalom, reklámok 

 Társadalmi viselkedésformák 

Környezetünk: 

 A lakóhely és környezete fejlődésének problémái 

 A természet és az ember harmóniája 

 A környezetvédelem lehetőségei és problémái 

Az iskola: 

 Iskolatípusok és iskolarendszer Magyarországon és más országokban 

 Hasonló események és hagyományok külföldi iskolákban 

A munka világa: 

 A munkavállalás körülményei, lehetőségei itthon és más országokban, divatszak-

mák 

Nyelvtan: 

 Igeidők (Präsens, Präteritum, Perfekt, Futur I.) 

 Hilfsverben der Zeitformen 

o Hilfsverben der Modalität (können, müssen, dürfen, mögen, sollen) 

 Plusquamperfekt 

o Hilfsverben der Modalität (können, müssen, dürfen, mögen, sollen) 

 Futur II. 

o Hilfsverben der Modalität (können, müssen, dürfen, mögen, sollen) 

 Konjunktiv I. 

 Konjunktiv II. 

 Vorgangspassiv 

o Vorgangspassiv mit Plusquamperfekt, Futur I., Futur II. 

12.  ÉVFOLYAM  

32 hét-64 óra 

Témakörök: 

Életmód: 

 Az étkezési szokások hazánkban és más országokban 



 

 Ételspecialitások hazánkban és más országokban 

 A kulturált étkezés feltételei, fontossága 

 A szenvedélybetegségek 

 A gyógyítás egyéb módjai 

Szabadidő, művelődés, szórakozás: 

 A szabadidő jelentősége az ember életében 

 A művészet szerepe a mindennapokban 

 Szabadidősport, élsport, veszélyes sportok 

 A könyvek, a média és az internet szerepe, hatása 

Utazás, turizmus: 

 A motorizáció hatása a környezetre és a társadalomra 

 Az idegenforgalom jelentősége 

Tudomány és technika: 

 A tudományos és technikai fejlődés pozitív és negatív hatása a társadalomra és az 

emberiségre 

Nyelvtan: 

Vorgangspassiv mit Modalverben 

Zustandspassiv 

Adjektivdeklination (Genitiv) 

o Valenz der Adjektive 

Präpositionen mit Akkusativ, Dativ, Akkusativ und Dativ, Genitiv 

Doppelkonjunktionen (weder…noch, je…desto) 

Modalpartikeln 

reale Wunschsatz 

irreale Wunschsatz 

Modalsätze 

der indirekte Satz (Prädikat mit Konjunktiv I.) 

ÉRETTSÉGI FELKÉSZÍTŐ SZAKKÖR 
Den Schülern bzw. Schülerinnen, die am Ende der zwölften Klasse in Deutsch Abitur 

machen wollen, bieten wir die Möglichkeit an, im Laufe ihrer letzten beiden Schuljahre einen 

Deutschkurs zu besuchen. Die hier geleistete Arbeit soll die Teilnehmer auf das Abitur 

sowohl in Wort als auch in Schrift vorbereiten. Im Rahmen des Kurses haben die Schüler in 

beiden Jahren jeweils eine Stunde pro Woche. 



 

Rahmenlehrplan für die elfte Klasse 

 Themen, Situationen Sprechabsichten Grammatik 

Meine 

Familie 

Personalien 

Familienleben - 

Eltern und Kinder 

Hausarbeit 

Familienfeste 

jn. grüßen und darauf reagieren 

sich vorstellen 

nach js Befinden fragen und 

darauf reagieren 

jm. etw. versprechen 

Präteritum 

Perfekt 

Modalverben 

Possessivartikel 

 

Alltagsleb

en 

Tagesablauf 

Zwischenmenschlich

e Beziehungen 

(Liebe, Freundschaft, 

Partnerschaft) Pläne 

für die Zukunft 

jn. ansprechen und darauf 

reagieren 

jn vorstellen und darauf 

reagieren 

Auskuft über die eigene Person 

geben 

sich verabreden 

die Uhrzeit 

sich-Verben 

Präpositionen mit 

temporaler 

Bedeutung 

Menschen innere und äußere 

Eigenschaften – 

Personen beschreiben 

und charakterisieren 

Meinungsäußerungen 

Meinung begründen 

jn. beschreiben 

Informationen erfragen 

Adjektivsteigerun

g 

Adjektivdeklinati

on 

Adjektive mit 

einer Rektion 

Verneinung 

Fragewörter 

Schule die eigene Schule 

vorstellen (Gebäude, 

Schüler, Lehrer, 

Möglichkeiten) 

Schulfächer, 

Stundenplan 

Interessen – 

Lieblings- und 

Hassfächer 

Leistung in der 

Schule 

einen Raum beschreiben 

um Hilfe bitten und darauf 

reagieren 

sich bedanken und darauf 

reagieren 

eine Befürchtung ausdrücken 

jm. einen Rat geben 

jn. auffordern 

Wechselpräpositi

onen 

Imperativ 

Modalverben 

Konjunktiv II 



 

Schulsysteme 

Konfliktfälle 

Fremdsprachen 

lernen 

Zukunft, 

Job 

Schülerjob, 

Ferienjob 

Berufswahl 

Traumberuf 

Studium, Ausbildung 

Arbeitssuche, 

Bewerbung, 

Arbeitswelt 

Geld verdienen 

die Meinung erfragen und 

äußern 

eine Absicht äußern, begründen 

Auskunft über die eigene 

Person geben 

Kausalsatz 

Indirekte Rede 

(dass) 

Indirekte Frage 

Freizeit Freizeitaktivitäten 

Hobbys 

Lesen, Fernsehen, 

Frensehprogramme 

Sport 

Interessen, Präferenzen 

ausdrücken 

die Meinung äußern 

über das Wochenend-

programm berichten 

Genitiv 

Finalsatz 

Kultur Kino, Theater, Mu-

seum, Konzert 

kulturelle Ereignisse 

Interessen ausdrücken 

Einladungen 

auf die Einladungen reagieren 

Informationen erfragen 

Futur 

Vorgangspassiv 

Relativsatz 

Rahmenlehrplan für die zwölfte Klasse 

 Themen, Situation Sprechabsichten Grammatik 

Bekleidun

g 

Kleidung, Mode 

Geschäfte 

Einkaufsgewohnheit

en 

Dienstleistungen 

Gegenstände benennen, 

beurteilen 

Meinungen erfragen, äußern, 

darauf reagieren, widersprechen 

Gefallen/Bedauern/Sicherheit/

Unsicherheit ausdrücken 

jn. um etw. bitten 

Personalpronomin

a 

Pronominaladverb

ien 

Höflichkeitsforme

n mit Modalverben 

lassen 



 

Meinungsäußerungen Adjektivdeklinati

on 

Zu Hause Das Heimatland 

vorstellen 

Leben auf dem 

Lande – Vor- und 

Nachteile 

Leben in der Stadt – 

Vor- und Nachteile 

Die Umgebung 

beschreiben 

(Sehenswürdigkeiten, 

Institutionen, 

Dienstleistungsstellen

) 

öffentlicher Verkehr 

Gebäude, Räume, 

Einrichtung 

Wegbeschreibung 

Gegenstände bennen und 

beurteilen 

etwas vergleichen 

jn. nach dem Weg fragen 

Orts- und Richtungsangaben 

machen 

Konditionalsatz 

Wechselpräpositio

nen 

Umwelt Wetter 

Umweltverschmutzu

ng 

Umweltschutz 

Autoverkehr und 

Industrie 

eine Landschaft beschreiben 

die Möglichkeit ausdrücken 

die Absicht ausdrücken 

Ratschläge geben 

Verben mit 

Rektionen 

Temporalsatz mit 

’als’ und ’wenn’ 

Essen, 

Trinken 

Lebensmittel, 

Speisen 

Getränke 

Maßangaben 

Essgewohnheiten 

Mahlzeiten 

Essen zubereiten 

Essen außer Haus 

Vegetarische 

Speisen bestellen 

Gefallen/Ungefallen 

ausdrücken 

Bezahlen 

Zusammenfassend

e Aufgaben 



 

Ernährung 

Gesunde Ernährung 

Gesund 

leben 

Gesundheit 

Krankheiten 

Beim Arzt 

Unfälle 

Körperpflege 

Gesunde 

Lebensweise 

Gesundheitszustand 

der Gesellschaft 

jm. einen Rat geben 

jn. überreden 

nach dem Befinden fragen 

über etw. berichten 

Zusammenfassend

e Aufgaben 

Reisen, 

Urlaub 

Urlaubsarten 

Urlaubstypen 

Urlaub im Ausland 

Urlaub im Inland 

Urlaubsgewohnheite

n in der eigenen 

Familie 

Reisevorbereitungen 

Programme im 

Urlaub 

Informationen erfragen und 

erteilen 

Unterkunft / Reise / Ticket 

buchen 

über eine Reise berichten 

Präpositionen 

Technik Technik im Alltag 

Handy, Computer, 

Internet 

Technik beim Lernen 

Navigationsgeräte 

um Hilfe bitten, darauf 

reagieren 

etwas erklären 

Informationen erbitten, erteilen 

Infinitivkonstrukti

onen 

 

  



 

C VÁLTOZAT:  NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ  OSZTÁLY  SZÁMÁRA 

9.  OSZTÁLY  

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 13. évfolyam 

6 óra 3 óra 3 óra 3 óra 3 óra 

 

 
NYEK évfolyam, 

minimumszint 

10. évfolyam, min-

imumszint 

12. évfolyam, mini-

mumszint 

1. idegen 

nyelv 
A2-B1 B1-B2 B2 

2. idegen 

nyelv 
A1-A2 A2-B1 B1-B2 

Az óraszámokra való tekintettel az A1-A2-es kimeneti szintet el kell érni 9. évfolyam 

végére. 

A2 kimeneti szinthez 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási 

képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelv-tanulás 

iránti motivációja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cé-

ljai 

Az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasítások 

megértése; 

az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdések és kijelen-

tések megértése; 

a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavak, 

szó- és beszédfordulatok felismerése, és ezekből következtetés a 

szövegek témájára, tartalmára;  

az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők gon-

dolatmenetének követése; 

a lényeg és néhány alapvető információ kiszűrése az ismert 

témakörökben elhangzó szövegekből, részben önállóan, részben a 

megértést segítő, változatos feladatokra támaszkodva; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb al-

kalmazása. 

A fejlesztés tartalma 



 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott 

célnyelvi óravezetés folyamatos követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka 

megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. 

Ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések és kijelentések megértése. 

Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus 

szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés 

levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan;  

a szöveg lényegének, néhány konkrét információnak a kiszűrése megértést segítő, változa-

tos feladatok segítségével.  

Ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben a beszélők gondolatmene-

tének követése a tanult nyelvi eszközökre támaszkodva, a beszédhelyzetet figyelembe véte-

lével. 

Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a cé-

lnyelvi normának megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított 

tempóban, szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve 

beszélnek.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, a célnyelvi kultúrát be-

mutató multimédiás anyagok, a korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok; tanárral, 

tanulótársakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, ta-

nári beszéd, interaktív feladatok. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, 

tanulási képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, idegen-

nyelv-tanulás iránti motivációja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban 

kommunikáció ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal; 

kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben, vála-

szadás a hozzá intézett kérdésekre, illetve rövid párbeszédek foly-

tatása; 

az első lépések megtétele a célnyelv spontán módon történő 

használata útján; 

egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása a 



 

megértetés, illetve a beszédpartner megértése érdekében;  

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra 

és beszédtempóra. 
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A fejlesztés tartalma 

Tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló kifejezése, egyre 

bővülő szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi eszközökkel.  

Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása. 

Vélemény, gondolat, érzés kifejezése, illetve ezekre való rákérdezés egyszerű nyelvi 

eszközökkel. 

Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, 

egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdések feltevése, kérések, felszólítások meg-

fogalmazása, illetve az azokra történő válaszadás. 

Részvétel ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben, 

beszélgetésben.  

A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során, spontán kommunikálás 

strukturált, előre látható szituációkban (pl. pár- vagy csoportmunka során társakkal).  

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel, spontán kommu-

nikálás célnyelvi beszélőkkel.  

Beszélgetés során meg nem értés esetén ismétlés, magyarázat kérése, visszakérdezés al-

kalmazása, illetve szükség esetén a saját mondanivaló átfogalmazása, egyszerűsítése, pon-

tosítása a kommunikáció fenntartása érdekében. 

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és 

alkalmazása (pl. a kommunikáció fenntartása, követése, lezárása). 

Észlelt (hallott/látott) jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, helyzetekre) való 

reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált jelenetek, kérdések, fel-

szólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén, véleménykülönbségen 

alapuló szövegek, spontán megnyilvánulások. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, 

tanulási képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, idegen-

nyelv-tanulás iránti motivációja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok 

alkalmazásával, összefüggő beszéd saját magáról és közvetlen 

környezetéről;  

munkája bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 
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rövid, egyszerű történetek mesélése; 

egyszerű állítások, összehasonlítás, magyarázat, indoklás meg-

fogalmazása; 

egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták használata; 

a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések 

összekapcsolása lineáris kötőszavakkal, és az ok-okozati 

összefüggések kifejezése; 

a megértést segítő legfontosabb stratégiák alkalmazása; 

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és 

beszédtempó alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása 

ismert témákról, felkészülés után. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani 

szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

Minta alapján összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok össze-

kapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután), illetve magyarázatok, indoklások, ok-

okozati kapcsolatok kifejezése kötőszavakkal (pl. mert, ezért, tehát). 

A mondanivaló jelentésének pontosítása, tisztázása a testbeszéd tudatos alkalmazásával. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (pl. közös plakát 

készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag meghallgatás utáni elismétlése, a célnyelvi 

normához közelítő kiejtés gyakorlása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka be-

mutatása), előadás, prezentáció, témakifejtés. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási 

képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelv-tanulás 

iránti motivációja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cé-

ljai 

Az ismerős témákról szóló rövid szövegek megértése;  

az alapvető információk megtalálása az egyszerű, hétköznapi 
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szövegekben; 

az életkornak megfelelő témájú autentikus szövegek lényegének 

megértése, a szövegekből az alapvető információk kiszűrése;  

az olvasott szövegekre vonatkozó feladatok elvégzése; 

a készsége kreatív használata az olvasott szövegek megértéséhez, 

értelmezéséhez; 

tájékozottság növelése a célnyelvi kultúráról; 

az érdeklődés fokozása a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, 

művészeti alkotások iránt. 

 

A fejlesztés tartalma 

Rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel megfogalmazott szövegek megér-

tése (pl. leírás, történet, párbeszéd a tanulóhoz közel álló témákról). 

Lényeges információk megtalálása egyszerű szövegekben (pl. hirdetésben, prospektusban, 

étlapon és menetrendben, rövid újságcikkben, programfüzetben). 

Egyszerű üzenetek, levelek, elektronikus üzenetek, SMS-ek, bejegyzések megértése.  

Egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése, követése. 

Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból. 

Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek ol-

vasása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, mesék, rövid történetek, 

versek, dalszövegek, cikkek a korosztálynak szóló újságokból és holnapokról, útleírások, 

hirdetések, plakátok, hagyományos és elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok 

hozzászólásai, képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, étlap, menetrend, egy-

szerű biztonsági előírások, magánlevelek. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, 

tanulási képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, idegen-

nyelv-tanulás iránti motivációja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cé-

ljai 

Összefüggő mondatok írása a közvetlen környezettel kapcsola-

tos témákról; 
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az írás kommunikációs eszközként történő használata egyszerű 

interakciókban; 

gondolatok kifejezése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban; 

a nyelvismeret kreatívan alkalmazása egyszerű szövegek írására 

az őt érdeklő, ismert témákról; 

az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti és stílusjegyeinek 

felismerése és követése. 

 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével 

kapcsolatos témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló, 

párbeszéd). 

Egyszerű szövegek írása kommunikációs céllal (pl. levél, üzenet, blogbejegyzés, fórumbe-

jegyzés). 

Egyszerű írásos minták követése, kreatív átdolgozása, aktuális, konkrét és személyes tar-

talmakkal való megtöltése (pl. egyszerű, személyes témákról minta alapján vers, dalszöveg, 

rap írása). 

Gondolatok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, vagy, mert, de, ezért, azután). 

Gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek követése saját írásmű 

létrehozása során (pl. megszólítás levélben, e-mailben, záró formula). 

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. szövegkiemelés, internetes, vagy 

SMS-ben használt emotikon, rajz, ábra, diasor). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírás, ismertető, képaláírás, élménybeszámoló, párbeszéd, üzenet, levél, email, SMS, 

blogbejegyzés. 

 

Kommunikációs eszközök A1 

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

Köszönés, elköszönés  Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs! 

Köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 

Bemutatkozás  Ich heiße Martin. 
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Megszólítás  Entschuldigung, ich gehe jetzt. 

Érdeklődés hogylét iránt és arra 

reagálás 

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

Bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

Gratuláció, jókívánságok és arra 

reagálás 

Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche 

Weihnachten. 

 

2. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Véleménykérés és arra reagálás Magst du Mathe? Ja. 

Valaki igazánakaz az elismerése és el 

nem ismerése 

Da hast du (nicht) Recht! 

Egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht!  

Tetszés, nemtetszés Das finde ich gut / blöd/ toll! 

3. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek megnevezése, 

leírása 

Das ist mein Bruder.… Meine Mutter ist schön. 

Infrmációkérés, információadás Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist du? 12. 

Igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht, Ich bin nicht dumm!  

Tudás, nem tudás Ich weiß (nicht). 

4. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés Ein Buch, bitte! 

Javaslat és arra reagálás Möchtest du einen Tee? Ja, gerne!  

Meghívás és arra reagálás Kommst du? Ja. Nein, leider nicht.. 

Kínálás és arra reagálás Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein, danke. 

5. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Visszakérdezés Wie bitte?  

Nem értés  Ich verstehe nicht.  

Betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 
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Fogalomkörök A1 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

 jelenidejűség Präsens Ich bin heute zu Hause. Die 

Sonne scheint schön. 

  Präsens mit 

Vokalwechsel, 

trennbare Verben 

Der Zug fährt gleich ab. 

.  

Er liest das Buch. 

 múltidejűség Präteritum (csak: 

haben, sein) 

 

Er hatte ein Fahrrad. 

Ich war schon in England. 

 jövőidejűség Futur (mit Präsens) Ich bleibe morgen zu Hause. 

Birtoklás 

kifejezése 

   

  haben 

 

Ich habe einen Bruder.  

  Possessivpronomen Das ist meine Familie. 

Térbeli 

viszonyok 

   

 irányok, 

helymeghatározás  

 hier, dort, links, rechts 

oben, unten, hinten… 

Mein Schreibtisch steht links. 

Időbeli 

viszonyok 

   

 gyakoriság Wie oft? 

selten, manchmal, 

oft, immer, nie 

Ich spiele oft mit Peter. 
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 időpont in, um, am, wann? im Winter, um 8 Uhr, am Frei-

tag 

Mennyiségi 

viszonyok 

   

 számok  eins, zwei 

 határozott 

mennyiség 

 eine Portion Pommes 

 határozatlan 

mennyiség 

alles, viel, wenig, 

nichts 

Ich lerne viel, und ich habe 

wenig Zeit. 

Minőségi 

viszonyok 

   

  Wie? Ich bin zufrieden. Das finde 

ich prima. 

Modalitás  möchte Ich möchte ein Eis. 

 felszólítás  Komm morgen wieder! Spielt 

Tennis! 

Esetviszonyok névszók a 

mondatban 

Nominativ, Akkusa-

tiv 

Er zeichnet Bilder. 

Grete fragt uns, nicht ihn. 

Szövegössze-

tartó eszközök 

kötőszók 

névmások 

 und/oder/aber/denn 

das 

ich, mich, mein 

dieser 

man 

 

Kommunikációs eszközök A2 

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

Megszólítás Entschuldigung! 

Köszönés, elköszönés  Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs! 

Köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 
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Bemutatkozás  Ich heiße Martin. 

Megszólítás  Entschuldigung, ich gehe jetzt. 

Érdeklődés hogylét iránt és arra 

reagálás 

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

Bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

Gatuláció, jókívánságok és arra 

reagálás 

Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche 

Weihnachten. 

Személyes levélben megszólítás, 

elköszönés 

Lieber Karl! 

herzlichst Deine…, viele Grüße 

 

2. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Véleménykérés és arra reagálás Magst du Mathe? Ja. 

Valaki igazának az elismerése és el 

nem ismerése 

Da hast du (nicht) Recht! 

Egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht!  

Tetszés, nemtetszés Das finde ich gut / blöd/ toll! 

Akarat, kívánság, képesség ich will…,  Ich will das nicht. 

ich möchte…, Ich möchte nach Hause gehen. 

 ich kann… Ich kann jetzt mitgehen. 

3. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek megnevezése, 

leírása 

Das ist mein Bruder.… Meine Mutter ist schön. 

Információkérés, információadás Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist du? 12. 

Igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht,  

kein, doch 

Ich habe kein Geld. Doch, ich spiele auch! 

Tudás, nem tudás Ich weiß (nicht). 

4. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés Ein Buch, bitte!  Gibst du mir ein Buch, bitte? 
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Javaslat és arra reagálás Möchtest du einen Tee? Ja, gerne!  

Meghívás és arra reagálás Kommst du? Ja. Nein, leider nicht. Nein, es tut mir 

leid. 

Kínálás és arra reagálás Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein, danke. 

5. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Visszakérdezés Wie bitte?  

Nem értés  Ich verstehe nicht.  

Betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

 

Fogalomkörök A2 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

 jelenidejűség Präsens Ich bin heute zu Hause. Die 

Sonne scheint schön. 

  Präsens mit Vo-

kalwechsel,  

trennbare Verben 

Der Zug fährt gleich ab. 

Er liest das Buch vor. 

 múltidejűség Präteritum 

Perfekt 

Er machte einen Fehler. Ich 

ging in die Schule. 

Ich habe ein Eis gegessen. 

 jövőidejűség Futur  Ich werde dieses Jahr nach 

Spanien fahren.  

  sich-Verben Ich freue mich. 

Birtoklás 

kifejezése 

   

  haben Ich habe einen Bruder.  

  Possessivpronomen Das ist meine Familie. 

  gehören + D. Dieses Fahrrad gehört mir. 
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Térbeli 

viszonyok 

   

 irányok, 

helymeghatározás  

 hier, dort, links, rechts 

oben, unten, hinten… 

Mein Schreibtisch steht links. 

  in, auf, vor, hinter, 

neben (A/D) 

Ich lege das Heft auf den 

Tisch. 

Er steht neben dem Bett. 

Időbeli 

viszonyok 

   

 gyakoriság Wie oft? 

selten, manchmal, 

oft, immer, nie 

einmal, zweimal 

monatlich, wö-

chentlich 

Ich spiele oft mit Peter. 

 

Ich mache Gymnastik zweimal 

am Tag. 

Ich gehe wöchentlich zweimal 

schwimmen. 

 időpont in, um, am, wann? 

jeder, dieser, vori-

ger  

gegen 

im Winter, um 8 Uhr, am Frei-

tag 

Vorigen Freitag fuhren wir 

nach Berlin. 

Er wird gegen acht nach Hau-

se kommen. 

Mennyiségi 

viszonyok 

   

 számok  eins, zwei 

 határozott 

mennyiség 

 eine Portion Pommes 

 határozatlan 

mennyiség 

alles, viel, wenig, 

nichts 

viele, wenige 

Ich lerne viel, und ich habe 

wenig Zeit. 

Viele meinen, es stimmt nicht! 

 sorszámok erst, viert Der vierte auf dem Foto bin 

ich. 
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Minőségi 

viszonyok 

   

  Wie? Ich bin zufrieden. Das finde 

ich prima. 

  Was für ein? Wel-

cher? 

(Adjektivdeklinati-

on) 

Das ist eine leichte Aufgabe. 

Ich finde den roten Rock mo-

disch. 

Modalitás  möchte 

können, wollen 

Ich möchte ein Eis. 

Er kann nicht schwimmen. 

Ich will nach Hause. 

 felszólítás  Komm morgen wieder! Spielt 

Tennis! 

Nehmen Sie bitte Platz!  Gehen 

wir jetzt! 

Esetviszonyok  Nominativ, Akku-

sativ 

Dativ, Genitiv 

Er zeichnet Bilder. Grete fragt 

uns, nicht ihn. 

Er gibt seinem Freund die 

Hand.  

Die Tür des Zimmers führt in 

den Garten. 

Szövegössze-

tartó eszközök 

kötőszók 

névmások 

 

 

 

 

und/oder/aber/denn 

das 

ich, mich, mein, mir, dir  

dieser 

man 
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10-11.  ÉVFOLYAM  

Az A2-B1 szintre el kell jutni. 

B1 kimeneti szinthez 

Fejlesztési egy-

ség 
Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset és 

bizonyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes témákról van szó.  

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

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban és 

egyes részleteiben is. 

Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek 

megértése több beszélő esetén is. 

Fontos információk megértése azokban a rádió- és tévéműsorokban, 

filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési 

körhez kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően 

beszélnek. 

A fejlesztés tartalma 

A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témák 

esetén.  

A hallott szöveg gondolatmenetének nagy vonalakban való követése, egyes tényszerű részin-

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

Mindennapi társalgásban a világos beszéd követése szükség esetén visszakérdezések 

segítségével. 

Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése. 

Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése.  

Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 

Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek 

lényegének megértése.  

Egyszerű nyelvezetű film követése, amelyben a cselekményt nagyrészt a vizuális eszközök 

és az események közvetítik.  

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

A szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az időnként 

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

tésének kikövetkeztetése. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 
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A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

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

rádióműsorok, filmelőzetesek, filmek. 

 

Fejlesztési egy-

ség 
Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kommunikál 

az iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról. 

Rövid beszélgetésekben vesz részt. 

Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 

egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében 

is  

Gondolatokat cseréje, véleménynyilvánítás és érvelés az érdeklődési 

körbe tartozó és általános témákról is. 

A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és biztonság-

gal történő alkalmazása. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhaszná-

latban. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül. 

Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódottság, 

aggodalom, öröm. 

Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek 

összehasonlítása. 

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

formációcsere, álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

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

könyvek.  

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

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

Utazások során felmerülő feladatok, például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a 
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hatóságokkal külföldi látogatás során. 

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

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, 

reklamáció. 

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

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

megadása orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 

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

bevonása, beszélgetés lezárása. 

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

félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert nyelvi 

megfelelőik semleges stílusban való használatával. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

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

gyalásához 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 egy-

ség 
Összefüggő beszéd 

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

berekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Folyamatos önkifejezés a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 

segítségével ismerős témakörökben. 

Érthető és folyamatos beszéd, a mondanivaló tudatos nyelvtani és 

szókincsbeli megtervezése és szükség szerinti módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma lényegének tartalmilag pontos kifejtése. 

A fejlesztési tartalma 
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Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris 

összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok 

lineáris összekapcsolásával. 

Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

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

fogalmazása. 

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 esetén. 

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé 

begyakorolt helyzetekben. 

A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel. 

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

Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

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

bemutatása, versek, rapszövegek. 

 

Fejlesztési egy-

ség 
Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

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

szövegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében. 

Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egyszerű, 

ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, 

lényegre törő szövegek megértése. 
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Az írott vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges részinformációk 

kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott 

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

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. 

A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben. 

A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy 

sikeres írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, 

illetve több szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a 

szövegösszefüggés alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

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

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

szövegek, képregények, viccek egyszerű irodalmi szövegek. 

 

Fejlesztési egy-

ség 
Íráskészség 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek 

közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét in-

formációkra vonatkoznak. 

Ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 
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mondatsorokban fejezi ki írásban. 

Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír minta 

alapján az őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, hé-

tköznapi és elvontabb témákról. 

Eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásaokról és 

véleményről írásbeli beszámolás, valamint tvélemény alátámasztása. 

Hatékony írásbeli interakció folytatása. 

Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhöz tartozó 

szövegről, illetve saját ötletekről. 

Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a 

műfaj főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával. 

A fejlesztés tartalma 

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

merős témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

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

kapcsolatban is, mint például a zene vagy a művészet. 

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

nak. 

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

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszé írása. 

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

Saját ötletekről jegyzet készítése. 

Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra 

való rákérdezés, ill. problémák elmagyarázása. 

Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 

Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 

Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-

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

szókincsbeli és helyesírási sajátosság). 

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

lent, paródia írása, illetve átírása). 
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Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből számára hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 

Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

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

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

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

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

nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést 

kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók. Egy-

szerű ügyintéző levelek/e-mail-ek (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás); 

egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzések. Rövid leírások; jegyzetek; 

riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid je-

lenetek, paródiák. 

 

Kommunikációs eszközök B1 

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

Megszólítás Entschuldigung… 

Köszönés, elköszönés  Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs! 

Köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 

Bemutatkozás  Ich heiße Martin. 

Megszólítás  Entschuldigung, ich gehe jetzt. 

Érdeklődés hogylét iránt és arra 

reagálás 

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

Was fehlt dir? Ich habe Halsschmerzen. 

Bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

Gratuláció, jókívánságok és arra 

reagálás 

Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche 

Weihnachten. 

Gute Besserung! 

Személyes levélben megszólítás, 

elköszönés 

Lieber Karl! 
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herzlichst      Deine…, viele Grüße 

2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Sajnálkozás Es tut mir Leid! 

Öröm Ich freue mich, dass…/ Toll! 

Elégedettség, elégedetlenség Es ist prima.. Schade, dass… 

Csodálkozás Oh, das ist aber schön! 

Remény Ich hoffe, du kannst kommen! 

Bánat Schade, dass… 

Bosszúság Das ist aber schlimm! 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Véleménykérés és arra reagálás Magst du Mathe? Ja. 

Meiner Meinung nach ist die Aufgabe zu schwer. 

Valaki igazának az elismerése és el 

nem ismerése 

Da hast du (nicht) Recht! 

Egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht!  

Tetszés, nemtetszés Das finde ich gut / blöd/ toll! 

Das gefällt mir. 

Akarat, kívánság, képesség ich will…,  Ich will das nicht. 

ich möchte…, Ich möchte nach Hause gehen. 

 ich kann… Ich kann jetzt mitgehen. 

Ich soll pünktlich zu Hause sein. 

Ígéret Ich mache das schon! 

Szándék, terv Ich will / werde schnell abwaschen. 

Dicséret, kritika Toll! Echt! Blödsinn! 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek megnevezése, 

leírása 

Das ist mein Bruder.… Meine Mutter ist schön. 

Eesemények leírása Zuerst erreichten wir den Berg, dann sind wir 

hochgestiegen, und zum Schluss haben wir die Burg 
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besichtigt. 

Információkérés, információadás Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist du? 12. 

Können Sie mir bitte sagen….? 

Igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht,  

kein, doch 

Ich habe kein Geld. Doch, ich spiele auch! 

Tudás, nem tudás Ich weiß (nicht). 

Bizonyosság, bizonytalanság Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wirklich 

regnet oder nicht. 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

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

Tiltás, felszólítás Öffne die Tür, bitte! Kommt spielen!  

Javaslat és arra reagálás Möchtest du einen Tee? Ja, gerne!  Können wir ge-

hen? 

Meghívás és arra reagálás Kommst du? Ja. Nein, leider nicht. Nein, es tut mir 

leid. 

Kínálás és arra reagálás Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein, danke. 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Visszakérdezés, ismétléskérés Wie bitte? Können Sie es wiederholen, bitte? Sag 

es noch einmal! 

Nem értés  Ich verstehe nicht.  

Betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

Felkérés lassúbb, hangosabb 

beszédre 

Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen? 

 

Fogalomkörök B1 

Cselekvés, tör-

ténés, létezés 

kifejezése 
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 jelenidejűség Präsens Ich bin heute zu Hause. Die 

Sonne scheint schön. 

  Präsens mit Vo-

kalwechsel,  

trennbare Verben 

Der Zug fährt gleich ab.  

Er liest das Buch vor. 

 múltidejűség,  Präteritum 

Perfekt 

Er machte einen Fehler. Ich 

ging in die Schule.. 

Ich habe ein Eis gegessen. 

 jövőidejűség Futur  

 

Ich werde dieses Jahr nach 

Spanien fahren.  

  sich-Verben Ich freue mich. 

 személytelen-

ség 

es Es ist warm. Es schneit. 

Birtoklás 

kifejezése 

   

  haben Ich habe einen Bruder.  

  Possessivprono-

men 

Das ist meine Familie. 

  gehören + D. Dieses Fahrrad gehört mir. 

  von, -s Peters Vater besucht uns heu-

te. 

Wessen Vater? Der Vater von 

Peter! 

Térbeli 

viszonyok 

   

 irányok, 

helymeghatározás  

 hier, dort, links, rechts 

oben, unten, hinten… 

Mein Schreibtisch steht links. 
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  in, auf, vor, hinter, 

neben (A/D) 

Ich lege das Heft auf den 

Tisch. 

Er steht neben dem Bett. 

  Präpositionen mit 

dem Akkusativ 

Kommen Sie dis Strasse ent-

lang! 

  Präpositionen mit 

dem Dativ 

Die Zeitschriften sind bei mei-

ner Freundin. 

Időbeli 

viszonyok 

   

 gyakoriság Wie oft? 

selten, manchmal, 

oft, immer, nie 

einmal, zweimal 

monatlich, wö-

chentlich 

Ich spiele oft mit Peter. 

Ich mache Gymnastik zweimal 

am Tag. 

Ich gehe wöchentlich zweimal 

schwimmen. 

 időpont in, um, am, wann? 

jeder, dieser,, vori-

ger  

gegen 

im Winter, um 8 Uhr, am Frei-

tag 

Vorigen Freitag fuhren wir 

nach Berlin. 

Er wird gegen acht nach Hause 

kommen. 

 időtartam Wie lange? von … 

bis 

seit 

Ich war von 5 bis 6 in der 

Konditorei. 

Seit vier Jahren wohne ich in 

dieser Stadt. 

Mennyiségi 

viszonyok 

   

 számok  eins, zwei 

 határozott 

mennyiség 

 eine Portion Pommes 
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 határozatlan 

mennyiség 

alles, viel, wenig, 

nichts 

viele, wenige 

Ich lerne viel, und ich habe 

wenig Zeit. 

Viele meinen, es stimmt nicht! 

 sorszámok erst, viert Der vierte auf dem Foto bin 

ich. 

Minőségi 

viszonyok 

   

  Wie? Ich bin zufrieden. Das finde 

ich prima. 

  Was für ein? Wel-

cher? 

(Adjektivdeklinati-

on) 

Das ist eine leichte Aufgabe. 

Ich finde den roten Rock mo-

disch  

 hasonlítás so…, wie 

als 

Er ist nicht so groß, wie mein 

Bruder. 

Dieses Auto fährt schneller als 

ein Mercedes. 

Modalitás  möchte 

können, wollen 

mögen, dürfen 

Ich möchte ein Eis. 

Er kann nicht schwimmen. 

Ich will nach Hause. 

Ich mag nicht singen und ich 

kann auch nicht. 

Der Kranke darf noch nicht 

aufstehen. 

 felszólítás  Komm morgen wieder! Spielt 

Tennis! 

Nehmen Sie bitte Platz!  Ge-

hen wir jetzt! 
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Esetviszonyok  Nominativ, Akku-

sativ 

Dativ, Genitiv 

Er zeichnet Bilder. Grete fragt 

uns, nicht ihn. 

Er gibt seinem Freund die 

Hand.  

Die Tür des Zimmers führt in 

den Garten. 

Logikai 

viszonyok 

alárendelések Kausalsatz 

Objektsatz 

Temporalsatz 

Wir sind müde, weil wir heute 

sehr viel gelernt haben. 

Ich weiß (nicht) dass (ob) dir 

das schon klar ist. 

Als ich jung war,…. 

Immer wenn ich hier bin, gehe 

ich ins Schwimmbad. 

Szövegössze-

tartó eszközök 

kötőszók 

névmások 

 und/oder/aber/denn 

das 

ich, mich, mein, mir, dir  

dieser 

man 

Függő beszéd jelen időben  Sie sagte, dass sie heute ins 

Kino geht. 

12-13.  ÉVFOLYAM  

B1-es szintre kell eljutni. 

B1 kimeneti szinthez 

 

Fejlesztési egy-

ség 
Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset és 

bizonyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes témákról van szó.  

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

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban és 

egyes részleteiben is. 

Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek 
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megértése több beszélő esetén is. 

Fontos információk megértése azokban a rádió- és tévéműsorokban, 

filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési 

körhez kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően 

beszélnek. 

A fejlesztés tartalma 

A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témák 

esetén.  

A hallott szöveg gondolatmenetének nagy vonalakban való követése, egyes tényszerű részin-

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

Mindennapi társalgásban a világos beszéd követése szükség esetén visszakérdezések 

segítségével. 

Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése. 

Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése.  

Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 

Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek 

lényegének megértése.  

Egyszerű nyelvezetű film követése, amelyben a cselekményt nagyrészt a vizuális eszközök 

és az események közvetítik.  

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

A szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az időnként 

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

tésének kikövetkeztetése. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

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

rádióműsorok, filmelőzetesek, filmek. 

 

Fejlesztési egy-

ség 
Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kommunikál 

az iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról. 

Rövid beszélgetésekben vesz részt. 

Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 
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egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében 

is  

Gondolatokat cseréje, véleménynyilvánítás és érvelés az érdeklődési 

körbe tartozó és általános témákról is. 

A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és biztonság-

gal történő alkalmazása. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhaszná-

latban. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül. 

Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódottság, 

aggodalom, öröm. 

Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek 

összehasonlítása. 

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

formációcsere, álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

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

könyvek.  

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

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

Utazások során felmerülő feladatok, például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a 

hatóságokkal külföldi látogatás során. 

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

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, 

reklamáció. 

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

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

megadása orvosnál). 
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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 megtár-

gyalásához 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 egy-

ség 
Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
B1, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más em-

berekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Folyamatos önkifejezés a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 

segítségével ismerős témakörökben. 

Érthető és folyamatos beszéd, a mondanivaló tudatos nyelvtani és 

szókincsbeli megtervezése és szükség szerinti módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma lényegének tartalmilag pontos kifejtése. 

A fejlesztési tartalma 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris 

összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok 

lineáris összekapcsolásával. 

Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

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

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 esetén. 

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé 

begyakorolt helyzetekben. 

A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel. 

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

Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

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

bemutatása, versek, rapszövegek. 

 

Fejlesztési egy-

ség 
Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a 

szövegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében. 

Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egyszerű, 

ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, 

lényegre törő szövegek megértése. 

Az írott vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges részinformációk 

kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott 

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

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. 
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A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben. 

A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy 

sikeres írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, 

illetve több szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a 

szövegösszefüggés alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

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

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

szövegek, képregények, viccek egyszerű irodalmi szövegek. 

 

Fejlesztési egy-

ség 
Íráskészség 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek 

közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét in-

formációkra vonatkoznak. 

Ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban fejezi ki írásban. 

Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír minta 

alapján az őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, hé-

tköznapi és elvontabb témákról. 

Eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokról és véleményről 

írásbeli beszámolás, valamint vélemény alátámasztása. 
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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, is-

merős témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

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

kapcsolatban is, mint például a zene vagy a művészet. 

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

nak. 

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

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszé írása. 

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

Saját ötletekről jegyzet készítése. 

Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra 

való rákérdezés, ill. problémák elmagyarázása. 

Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 

Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 

Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-

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

szókincsbeli és helyesírási sajátosság). 

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

lent, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből számára hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 

Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

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

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

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

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

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

nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést 

kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók. Egy-

szerű ügyintéző levelek/e-mail-ek (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás); 

egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzések. Rövid leírások; jegyzetek; 

riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid je-

lenetek, paródiák. 

 

Kommunikációs eszközök B1 

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

Megszólítás Entschuldigung… 

Köszönés, elköszönés  Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs! 

Köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 

Bemutatkozás, bemutatás  Ich heiße Martin. Ich möchte Ihnen Herrn Schulze 

vorstellen. 

Megszólítás  Entschuldigung, ich gehe jetzt. 

Érdeklődés hogylét iránt és arra 

reagálás 

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

Was fehlt dir? Ich habe Halsschmerzen. 

Bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

Gratuláció, jókívánságok és arra 

reagálás 

Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche 

Weihnachten. 

Gute Besserung! 

Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag! Danke, sehr 

nett von Ihnen. 

Személyes levélben megszólítás, 

elköszönés 

Lieber Karl! 

herzlichst      Deine…, viele Grüsse 

Együttérzés és arra reagálás Mein Beileid. Danke. 

2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Hála Wir sind Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie uns 

geholfen haben. 
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Sajnálkozás Es tut mir Leid! 

Öröm Ich freue mich, dass…/ Toll! 

Es freut mich, dass… 

Elégedettség, elégedetlenség Es ist prima, dass.. Schade, dass… 

Csodálkozás Oh, das ist aber schön! 

Das kann doch nicht wahr sein! 

Remény Ich hoffe, du kannst kommen! 

Félelem Ich habe Angst, dass er es vergessen hat. 

Bánat Schade, dass… 

Bosszúság Das ist aber schlimm! 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Véleménykérés és arra reagálás Magst du Mathe? Ja. 

Meiner Meinung nach ist die Aufgabe zu schwer. 

Sind Sie damit einverstanden, dass ………? 

Valaki igazának az elismerése és el 

nem ismerése 

Da hast du (nicht) Recht! 

Egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht!  

Er ist anderer Meinung, das weiß ich! 

Tetszés, nemtetszés Das finde ich gut / blöd/ toll! 

Das gefällt mir. 

Ellenvetés és visszautasítása Sie haben Recht, aber… 

Sie mögen Recht haben aber trotz dem…. 

Akarat, kívánság, képesség Ich will…,  Ich will das nicht. 

Ich möchte…, Ich möchte nach Hause gehen. 

Ich kann…, Ich kann jetzt mitgehen. 

Ich soll pünktlich zu Hause sein. 

Ígéret Ich mache das schon! 

Szándék, terv Ich will / werde schnell abwaschen. 
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Dicséret, kritika, szemrehányás Toll! Echt! Blödsinn! Konntest du wirklich nicht 

früher kommen?! 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek megnevezése, 

leírása 

Das ist mein Bruder. Meine Mutter ist schön. 

események leírása Zuerst erreichten wir den Berg, dann sind wir 

hochgestiegen, und zum Schluss haben wir die Burg 

besichtigt. 

Információkérés, információadás Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist du? 12. 

Können Sie mir bitte sagen….? 

Igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht 

kein, doch 

Ich habe kein Geld. Doch, ich spiele auch! 

Tudás, nem tudás Ich weiß (nicht). 

Bizonyosság, bizonytalanság Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wirklich 

regnet oder nicht. 

Emlékezés, nem emlékezés Ich erinnere mich (nicht) daran, dass (ob)……… 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

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

Tiltás, felszólítás Öffne die Tür, bitte! Kommt spielen!  

Javaslat és arra reagálás Möchtest du einen Tee? Ja, gerne!  Können wir ge-

hen? 

Meghívás és arra reagálás Kommst du? Ja. Nein, leider nicht. Nein, es tut mir 

leid. 

Kínálás és arra reagálás Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein, danke. 

Reklamálás Entschuldigung ich habe ein Problem 

Tanácskérés és adás, ajánlattétel Was sagst du dazu? Ich schlage dir vor,… 

Segítség felajánlása, elfogadása Kann ich Ihnen helfen? Danke, ich schaffe es 

schon. 
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6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Visszakérdezés, ismétléskérés Wie bitte? Können Sie es wiederholen, bitte? Sag 

es noch einmal! 

Nem értés  Ich verstehe nicht.  

Betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

Felkérés lassúbb, hangosabb beszédre Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen? 

Beszélgetési szándék jelzése, 

félbeszakítás, lezárás 

Dabei fällt mir ein, …..  Darf ich hier hinzufü-

gen……. 

Megerősítés Ja, aber natürlich. Völlig recht. 

Körülírás, példa megnevezése Das ist also ein Gegenstand, der …. 

 

Fogalomkörök B1 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

 jelenidejűség Präsens Ich bin heute zu Hause. Die 

Sonne scheint schön. 

  Präsens mit Vo-

kalwechsel  

Trennbare Verben 

Der Zug fährt gleich ab. 

Er liest das Buch vor. 

 múltidejűség,  Präteritum 

Perfekt 

Er machte einen Fehler. Ich 

ging in die Schule.. 

Ich habe ein Eis gegessen. 

 jövőidejűség Futur  

 

Ich werde dieses Jahr nach 

Spanien fahren.  

  sich-Verben Ich freue mich. 

 személytelen-

ség 

es Es ist warm. Es schneit. 
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 műveltetés Lassen (Präsens, 

Präteritum) 

Wir lassen / ließen unsere 

Nähmaschine reparieren. 

 Szenvedő 

szerkezet 

Präsens Sie werden am Flughafen ab-

geholt. 

Birtoklás 

kifejezése 

   

  haben 

 

Ich habe einen Bruder.  

  Possessivprono-

men 

Das ist meine Familie. 

  gehören + D. Dieses Fahrrad gehört mir. 

  von, -s Peters Vater besucht uns heute. 

Wessen Vater? Der Vater von 

Peter! 

 

Térbeli 

viszonyok 

   

 irányok, 

helymeghatározás  

 hier, dort, links, rechts 

oben, unten, hinten… 

Mein Schreibtisch steht links. 

  in, auf, vor, hinter, 

neben (A/D) 

Ich lege das Heft auf den 

Tisch. 

Er steht neben dem Bett. 

  Präpositionen mit 

dem Akkusativ 

Kommen Sie die Strasse ent-

lang! 

  Präpositionen mit 

dem Dativ 

Die Zeitschriften sind bei mei-

ner Freundin. 
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Időbeli 

viszonyok 

   

 gyakoriság Wie oft? 

selten, manchmal, 

oft, immer, nie 

einmal, zweimal 

monatlich, wö-

chentlich 

Ich spiele oft mit Peter. 

Ich mache Gymnastik zweimal 

am Tag. 

Ich gehe wöchentlich zweimal 

schwimmen. 

 időpont in, um, am, wann? 

jeder, dieser, vori-

ger  

gegen 

 

im Winter, um 8 Uhr, am Frei-

tag 

Vorigen Freitag fuhren wir 

nach Berlin. 

Er wird gegen acht nach Hause 

kommen. 

 időtartam Wie lange? von … 

bis 

seit 

Ich war von 5 bis 6 in der 

Konditorei. 

Seit vier Jahren wohne ich in 

dieser Stadt. 

 

Mennyiségi 

viszonyok 

   

 számok  eins, zwei 

 határozott 

mennyiség 

 eine Portion Pommes 

 határozatlan 

mennyiség 

alles, viel, wenig, 

nichts 

viele, wenige 

Ich lerne viel, und ich habe 

wenig Zeit. 

Viele meinen, es stimmt nicht! 

 sorszámok erst, viert Der vierte auf dem Foto bin 

ich. 
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Minőségi 

viszonyok 

   

  Wie? Ich bin zufrieden. Das finde 

ich prima. 

  Was für ein? Wel-

cher? 

(Adjektivdeklinati-

on) 

Das ist eine leichte Aufgabe. 

Ich finde den roten Rock mo-

disch  

    

 hasonlítás so…, wie 

als 

Er ist nicht so groß, wie mein 

Bruder. 

Dieses Auto fährt schneller als 

ein Mercedes. 

 Főnévként 

használt mel-

léknév 

Wer? Der Bekannte, ein Bekannter, 

der Verwandte, ein Verwandter 

Modalitás  möchte 

können, wollen 

mögen, dürfen 

Ich möchte ein Eis. 

Er kann nicht schwimmen. 

Ich will nach Hause. 

Ich mag nicht singen und ich 

kann auch nicht. 

Der Kranke darf noch nicht 

aufstehen. 

  Modalverben im 

Präteritum 

Er konnte nicht schwimmen. 

Der Kranke durfte nicht aufste-

hen. 

  Brauchen + zu + 

Inf. 

Heute brauchst du nicht mitzu-

kommen. 

 felszólítás  Komm morgen wieder! Spielt 

Tennis! 

Nehmen Sie bitte Platz!  Ge-

hen wir jetzt4 
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Esetviszonyok  Nominativ, Akku-

sativ 

Dativ, Genitiv 

Er zeichnet Bilder. Grete fragt 

uns, nicht ihn. 

Er gibt seinem Freund die 

Hand.  

Die Tür des Zimmers führt in 

den Garten. 

Logikai 

viszonyok 

alárendelések Kausalsatz 

 

Objektsatz 

Subjektsatz 

Temporalsatz 

Finalsatz 

(um+zu+Infinitiv) 

Wir sind müde, weil wir heute 

sehr viel gelernt haben. 

Ich weiß (nicht) dass (ob) dir 

das schon klar ist. 

Es ist schön, hier zu sein. 

Als ich jung war, konnte ich 

noch viel mehr Eis essen. 

Immer wenn ich hier bin, gehe 

ich ins Schwimmbad. 

Ich bin ins Kino gekommen, 

um den neuen Film anzuschauen. 

 feltételesség Konditionalsatz 

(Indikativ) Präsens 

Konditionalsatz mit 

„würde” 

Wäre, hätte 

Wenn wir Zeit haben, putzen 

wir die Fenster. 

Was würden Sie tun, wenn sie 

eine Million hätten? 

Szövegössze-

tartó eszközök 

kötőszók 

névmások 

 und/oder/aber/denn 

das 

ich, mich, mein, mir, dir  

dieser, 

man 

derselbe, dieselbe, dasselbe, 

Függő beszéd jelen időben  Sie sagte, daß sie heute keine 

Zeit hat. 
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Ajánlott témakörök a 9/Ny és a 9–12. évfolyamokra 

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 há-

ztartás. 

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 kapcsola-

tok, előítélet, tolerancia, 

bizalom, együttérzés; 

fogyatékkal élők, szegé-

nyek és gazdagok. 

Történelem, tár-

sadalmi és állampolgári 

ismeretek: a jövedelem 

szerepe a családban, ki-

adás, bevétel, meg-

takarítás, hitel, rezsi, 

zsebpénz. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: tudatos 

vásárlás. 

Földrajz; biológia-

egészségtan: bio-

termékek. 

Környezetünk 

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

bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási le-

hetőségek. 

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 fenntar-

Technika, életvitel és 

gyakorlat: fenntar-

thatóság, környezettuda-

tosság otthon és a 

lakókörnyezetben, víz és 

energia- takarékosság, 

újrahasznosítás. 

Történelem, tár-

sadalmi és állampolgári 

ismeretek. lakóhely és 

környék hagyományai. 
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thatóságért? Biológia-egészségtan: 

élőhely, életközösség, 

védett természeti érték, 

változatos élővilág. 

Földrajz: 

településtípusok; globális 

problémák, 

életminőségek 

különbségei; a Föld 

mozgása, az időjárás 

tényezői, a Föld 

szépsége, egyedisége. 

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 állampolgári 

ismeretek: a tudás 

fogalmának átalakulása, a 

tanulás technikái, 

élethosszig tartó tanulás. 

Informatika: digitális 

tudásbázisok, könyvtári 

információs rendszerek. 

A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, köte-

lességek. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 

Önéletrajz, állásinterjú. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: pályaorientá-

ció és munka. 

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. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: testi és lelki 

egészség, balesetek me-

gelőzése, egészséges 

ételek. 

Biológia-egészségtan: 

testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek 
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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.). 

ismérvei, fogyatékkal 

élők, betegségmegelőzés, 

elsősegély. 

Testnevelés és sport: a 

rendszeres testedzés 

szerepe, 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 

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: népzene, 

klasszikus zene, popzene. 

Dráma és tánc: a 

szituáció alapelemei, 

beszédre késztetés, be-

fogadás, értelmezés. 

Vizuális kultúra: 

művészi alkotások 

leírása, értelmezése. 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a 

kerékpáros közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, közlekedésbiz-

tonság, fenntarthatóság, 

környezettudatosság a 

közlekedésben. 
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megszervezése. 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

Turisztikai célpontok. 

Célnyelvi és más kultúrák. 

Földrajz: a kulturális 

élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, 

egyes meghatározó 

jellegű országok turiszt-

ikai jellemzői. 

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 állampolgári 

ismeretek; fizika: 

tudománytörténeti je-

lentőségű felfedezések, 

találmányok. 

Informatika: 

számítógépen keresztül 

való kapcsolattartás, in-

formáció keresése, az in-

formatikai eszközöket al-

kalmazó média, az elter-

jedt infokommunikációs 

eszközök előnyei és 

kockázatai, a netikett 

alapjai, 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 há-

ztartás, tudatos vásárlás, 

pénzügyi ismeretek. 

Matematika: 

alapműveletek, grafi-

konok értelmezése. 

Történelem, tár-

sadalmi és állampolgári 

ismeretek: a jövedelem 

szerepe a családban, ki-

adás, bevétel, meg-

takarítás, hitel rezsi, 

zsebpénz. 
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TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 
12. évfolyam 

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy elősegítse az önálló, felelős-

ségteljes, önfejlesztésre képes, a családi életre alkalmas ember nevelését, segítse a kulturált 

beilleszkedést a mindennapi életbe, a társadalmi együttélés szabályait követő hozzáállás kiala-

kulását, valamint társadalmi, technikai kérdésekben az alapvető tájékozottságot. Kiemelt elvárás 

a megalapozott elméleti ismertek szélesebb körű felhasználása, a problémamegoldási képességek 

és formák változatainak különböző szintű alkalmazása a mindennapok gyakorlatában. A szem-

léletformálás változatos tartalommal és sokféle módszerrel valósítható meg, fontos a helyi 

adottságokhoz, elvárásokhoz való illesztés, a személyi és tárgyi feltételekhez illő (de nem meg-

alkuvó) igazítás. 

A Család, otthon, háztartás tematikai egység fő célja a családban felmerülő problémák azo-

nosítása, az egyéni és társadalmi szükségletek összefüggéseinek feltárása, szabatos meg-

fogalmazása és megvitatása után az igények elemzése alapján választott, életszerű és célszerű 

megoldási módok bemutatása, kidolgozása. Előremutató módon a párkapcsolat, a házasság, a 

gyermekvállalás és a gyermeknevelés kérdéseiben igyekszik támpontokat adni, így szolgálva a 

majdani családalapítást. Napjainkban hangsúlyosan halaszthatatlan megoldásra váró kérdés a 

gondozás feladatainak és felelősségének megosztása a családban és környezetünkben, a 

gyermek-, fogyatékos- és idősgondozás, valamint betegápolási munkák ellátása a kö-

telezettségeknek és kötelességeknek megfelelően. Gazdálkodni nemcsak az anyagi javainkkal 

(háztartási jövedelmek) kell, hanem a fizikai, lelki, szellemi energiáinkkal és az időnkkel is, ezért 

igen fontos a szabadidő hasznos eltöltésére, az aktív és passzív pihenésre nevelés. Fontos ezen 

túlmenően felismerni, hogy a szabadidő alkalmas lehet a környezetért, illetve a környezetben élő 

rászorulókért való tevékenységre, az önkéntesség gyakorlására. Újabb kiemelt fejlesztési cél a 

környezettudatosságra, takarékosságra, tudatos fogyasztói magatartásra nevelés, a fenntar-

thatóság elvének követése. Az alapvető pénzügyi és gazdasági ismeretek mellett a vásárlói és 

fogyasztói érdekvédelem érvényesítésével, valamint a hivatali ügyintézéssel is meg kell ismerk-

edniük a tanulóknak. A Közlekedési ismeretek tematikai egység célja a közlekedési helyzetek-

ben követendő etikus magatartás, a magabiztos tájékozódás. Emellett a közlekedés rendszer-

jellegét, környezeti és társadalmi hatásait is vizsgálja. Az Életpálya-tervezés témakörben a to-

vábbtanulásnak és a munkába állásnak gyakorlati kérdéseit tárgyaljuk, s az ezekhez szükséges 

kompetenciák fejlesztését helyezzük előtérbe. Ezzel egyfelől a tanulás világából a munkavállalói 

létbe való átlépést kívánja megalapozni, másfelől az élet munkavállalással kapcsolatos 

nehézségeire is igyekszik felkészíteni. 

Tematikai egység 1. Család, otthon, háztartás 
Órakeret 19 

óra 

Előzetes tudás 

Tapasztalat, illetve saját vélemény megfogalmazása a család és a 

környezet életmódjáról. 

Az egészség és a környezet ügye iránti személyes felelősség elis-

merése és vállalása. 
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A háztartásban elvégzendő mindennapi munkák ismerete. 

Előzetes tapasztalat és ismeretek a családi munkamegosztásról, az 

időbeosztásról. 

Közművek és szolgáltatások ismerete. 

Takarékossági lehetőségek ismerete. 

Egészség fogalma. Az egészséges életmód elemei. 

Családtagok és példaképek karitatív munkatevékenységeinek is-

merete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kulturált véleménynyilvánítás, vita, meggyőzés eszközeinek is-

merete. 

Öntudatos, határozott, magabiztos, de mások érdekeit is szem előtt 

tartó személyiség alakítása. 

Az egészséges családi élet és a gyermekvállalás iránti nyitottság kia-

lakítása, illetve erősítése. 

A gyermekvállalással és a gyermekneveléssel kapcsolatos 

tájékozottság növelése. A gyermeknevelési problémák objektív, 

felnőtt módra történő értékelése képességének fejlesztése. 

Előrelátó pénzügyi tervezés képességének és gyakorlatának kiala-

kítása. 

Az anyagi és humán erőforrások gazdaságos működtetéséhez 

szükséges képességek és tájékozottság kialakítása. 

Takarékos, önkorlátozó, tudatos fogyasztói magatartás kialakítása. 

Alapvető jártasság kialakítása a fogyasztóvédelem lehetőségeiben és 

eszközeiben. 

Az egészség- és környezettudatos attitűd megszilárdítása. 

Tapasztalatok bővítése a környezetünkben élők tevékenységével, 

azok kölcsönhatásaival összefüggő egészség- és környezetkárosító 

hatások, veszélyek azonosítása, elemzése, a megelőzés és a kár-

mentesítés lehetőségeinek felmérése, alkalmazása terén. 

A karitatív tevékenységek iránti elköteleződés kialakítása. 

Felelős, öngondoskodó attitűd kialakítása. 

A pénzkezelés és a hivatali ügyek intézésében szerzett jártasság kia-

lakítása. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

1.1. Családi élet 

A család mint az egyén elsődleges társadalmi környezete. 

A házasság (a párválasztás szempontjai, a tartós párkapcsolat és 

a házasság jelentősége, feltételei, a házastársi kapcsolat ápolása, 

konfliktuskezelés). 

Családtípusok, családmodellek. 

Gyermekvállalás (a gyermekvállalás felelőssége a társadalom és 

az egyén szempontjából, kötelezettségek, lehetőségek, kockáza-

tok, terhek és örömök). 

Gyermekvállalással járó jogok (szülési szabadság, GYES, 

GYED, családi pótlék, családi adókedvezmény, segélyek). 

Gyermeknevelés (a gyermeknevelés céljai, módszerei, eszközei, 

a családtagok és az iskola szerepe a gyermeknevelésben). 

Gyermekjogok és kötelezettségek. 

A család lelki egészsége (stressz, krízishelyzetek orvoslása). A 

segítség lehetőségei családok számára, intézmények, szervezetek. 

A közös étkezések, programok jelentősége a családi közösség 

formálásában. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári is-

meretek: Családformák a 

mai világban. 

Jogok és kötelességek, 

az alapvető emberi jogok, 

a gyermekek jogai. 

Pénzintézetek és 

tevékenységük (be-

tétgyűjtés, hitelezés, ka-

mat, tőke, árfolyam). 

Családi bevételek, csalá-

di kiadások. 

A lakossági 

folyószámlákhoz kapcso-

lódó banki tevéken-

ységek. 

Osztályfőnöki óra: csa-

ládi hagyományok, 

közösségépítés, normák. 

Biológia-egészségtan: az 

emberi test működése, 

betegségek. 

Informatika: in-

formációk gyűjtése, 

tárolása, feldolgozása, az 

e-ügyintézés lehetőségei. 

Földrajz: energiater-

melés. 

Fizika: energia, ener-

giatermelés. 

Matematika: számolási 

algoritmusok, becslés, 

kerekítés, mértékváltás, 

százalék és kamat-

számítás, grafikonok, 

1.2. A háztartás mint gazdasági formáció 

A család és háztartás működtetésének ismertető jegyei (há-

ztartási munkafajták, családi munkamegosztás, munkaszervezés, 

a biológiai ritmus, a pihenés formái, szolgáltatások 

igénybevétele, időbeosztás, munkaterv készítése: napi, heti, havi 

házimunkák). 

A háztartási jövedelmek összetétele, eredete. 

Állandó, alkalmi és változó bevételek és kiadások. 

Közüzemi számlák tanulmányozása. 

Háztartás energiafogyasztása (háztartási fogyasztók energiai-

génye). 

Takarékossági formák, tervek. Az energiafogyasztás mé-

rséklésének lehetőségei (energiatakarékos technológiák, ener-

giatakarékos életmód, megújuló energiaforrások bevonása a há-

ztartás energiaellátásába). 

Pénzbeosztás különböző életszakaszokban. 



Tantervek 2013. szeptember 1. után 145. oldal 

 145 / 411 

Hitelek (a hitelek fajtái, a hitelfelvétel lehetőségei, feltételei, 

kockázatai). 

statisztikai adatok 

jegyzése, rendezése, 

ábrázolása. 

Kémia: oldószerek, 

savak, lúgok, veszélyes 

anyagok, pH-érték. 

Etika: Kapcsolatok, 

egyén és közösség, 

magánélet és közélet. 

Törvények. 

A társadalmi együttélés 

közös normái. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegértés, szöve-

galkotás, hivatalos stílus. 

Mozgóképkultúra és mé-

diaismeret; vizuális 

kultúra: reklámok. 

1.3. Tudatos fogyasztói magatartás 

A média és a reklámok befolyásoló szerepe a termékválasztás-

ban. 

Környezet- és egészségtudatos fogyasztói magatartás. 

Tudatos vásárlás (pénz- és energiatakarékosság, előre átgondolt 

vásárlás, egészséges, környezetbarát anyagokból és 

környezetkímélő technológiával készült, megfelelő csomagolású, 

magyar, illetve helyi termékek, továbbá a méltányos 

kereskedelem előnyben részesítése). 

Védjegyek, eredetvédelem. A termékhamisítás veszélyei, tár-

sadalmi kockázata. 

Fogyasztóvédelem. 

Szavatosság, jótállás és az ezzel kapcsolatos fogyasztói jogok és 

lehetőségek (javítás, kicserélés, vételár-leszállítás, vételár-

visszatérítés). 

Utazási szerződések, távollévők között kötött szerződések. 

Tisztességtelen reklámok és kereskedelmi gyakorlatok. 

Pénzügyi fogyasztóvédelem. 

Panaszügyintézés - a panasztétel lehetséges módjai (szolgál-

tatókra háruló válaszadási kötelezettség, fogyasztóvédelmi 

hatósághoz való fordulás), békéltető testületek. 

1.4. Környezet- és egészségkultúra 

A magyar nép egészségi állapota (jelenségek, okok és követ-

kezmények, egyéni és társadalmi felelősség). 

Egészségvédelem (egészségünk megőrzése, szűrővizsgálatok, 

orvosi ellátás igénybevétele, gyógyszerfogyasztási szokások, há-

zipatika összeállítása). 

Higiénia (környezetünk, ruházatunk és testünk tisztasága, 

bőrkímélő és környezetbarát tisztító- és testápolószerek használa-

ta). 

Öltözködéskultúra (divatok, mértéktartó, alkalomhoz illő 
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öltözködés, a ruházat gondozása). 

Egészséges táplálkozás (tudatos élelmiszer-választás, egészséges 

élelmiszerek, élelmiszer-biztonság, élelmezésbiztonság, az 

élelmiszerek kezelésének és tárolásának szabályai, étrend-

kiegészítők és élelmiszer-adalékanyagok előnyei, hátrányai). 

A rendszeres testmozgás jelentősége. 

Egészséges környezet. 

Környezetjog (állatvédelem, természetvédelem, 

környezetvédelem). 

1.5. Életminőség 

A nélkülözők, szűkös anyagi körülmények között élők, a 

támogatásra szorulók gyámolítása, közreműködés életminőségük 

jobbá tételében. 

A fogyatékosság fogalma, fajtái, következményei. 

A fogyatékkal élők jogai és lehetőségei. 

A fogyatékkal élők hivatali és önkéntes segítése. Önkéntesség 

lehetőségei. 

1.6. Öngondoskodás 

Alapvető biztosítási fajták, szolgáltatások (életbiztosítás, 

vagyonbiztosítás, felelősségbiztosítás). 

Felelős viszonyulás a jövőhöz (kockázatok és ezek kezelése, a 

valódi, saját akaratból történő öngondoskodás céljai, formái, le-

hetőségei, ezzel kapcsolatos számítások). 

1.7. Korszerű pénzkezelés 

A bank (célja, lehetőségei, előnyei, kockázata, fajtái). 

Bankhasználati ismeretek (hogyan válasszunk bankot, szolgál-

tatást, mire ügyeljünk, mit számoljunk, ellenőrizzünk). 

Bankszámlák és bankkártyák típusai és a vele járó tudnivalók. 

Teendők elveszett, ellopott bankkártya esetén. 

1.6. Hivatali ügyintézés 

A legfontosabb hivatalok (polgármesteri hivatal, adó- és vám-

hivatal, posta, kormányhivatal) és az ügyintézés lehetőségei. 

Internetes ügyintézés, információszerzés. 

Kulcsfogalmak/ Életmód, életvitel, házasság, élettársi viszony, várandósgondozás, 
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fogalmak csecsemőgondozás, költségvetés, jövedelem, bevétel, kiadás, meg-

takarítás, szolgáltatás, közüzemi díj, fogyasztóvédelem, jótállás, 

szavatosság, reklám, piac, marketing, élelmiszer-biztonság, higiéné, 

testápolás, háztartási vegyszer, veszélyes anyag, használati utasítás, 

egészség, betegség, járvány, lappangási idő, betegség, tünet, be-

tegápolás, egészségkárosító hatás, stressz, szenvedély- és kedé-

lybetegség, karitatív munka, fogyatékossággal élők, önkéntesség, dig-

itális ügyfélkapu, internetes vásárlás, pénzügyi tranzakció, ügyfél-

szolgálat, biztosítás, bank, öngondoskodás. 

 

Tematikai egység 2. Közlekedés 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
A település közlekedési viszonyairól nyert tapasztalatok. 

Véleménynyilvánítás a közlekedési infrastruktúráról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Önálló megfigyelés, adatgyűjtés, rendszerezés. 

Személyes életvitelt befolyásoló tényezők vizsgálata, értékelése. 

Magabiztos tájékozódás kialakítása. 

Udvariasság, előzékenység gyakorlása. 

Döntéshozatali képesség fejlesztése gazdaságossági számítások 

alapján. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

2.1. Közlekedési rendszerek 

Adott település közlekedési rendszere, a közlekedési infra-

struktúra és a lakosság életmódjának, a terület gazdasági le-

hetőségeinek összefüggései. 

Földrajz: települési 

struktúra, közlekedési 

rendszerek, ener-

giaforrások, ener-

giahordozók, légkör, 

klímaváltozás. 

Kémia: energiaforrás-

ok, légszennyezés, 

szmog, savas eső, ózon-

lyuk. 

Biológia-egészségtan: 

klímaváltozás, 

környezettudatosság, 

természetvédelem, fen-

2.2. A közlekedési viszonyok társadalmi hatásai 

A közlekedési viszonyok társadalmi hatásai (a település 

közlekedési viszonyainak hatása a személyes életvitelre, a 

tömegközlekedési lehetőségek társadalmi hatásai). 

2.3. A közlekedés környezeti hatásai 

A különböző közlekedési eszközök és közlekedési módok ener-

giaigénye. 

A közlekedésből eredő levegőszennyezés. 
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Az energiaigény és a levegőszennyezés mérséklésének le-

hetőségei (alacsony fogyasztású, illetve alternatív energiaforrású 

közlekedési eszközök, környezettudatos közlekedés). 

ntarthatóság. 

2.4. Közlekedéskultúra 

Közlekedési kultúra (udvarias, biztonságos közlekedés, sza-

bálykövetés, biztonság, balesetmegelőzés, előzékenység). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Közlekedési rendszer, járműpark, járatsűrűség, menetrend, 

károsanyag-kibocsátás, környezetvédelmi vizsgálat. 

 

Tematikai egység 
3. Életpálya-tervezés, munkavállalás, felnőttkori 

tanulási lehetőségek 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

Elektronikus kommunikációs gyakorlottság. 

Önismeret (személyes erősségek, gyengeségek, tanulási képességek, 

ambíciók). 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A személyes életpálya-lehetőségeket meghatározó objektív és 

szubjektív tényezők felismerése és reális értékelése, a tervezett pálya 

jellemzőinek helyes megítélése. 

Véleményalkotás tipikus életpályákról, életpályamintákról, 

összevetésük a saját életpálya-tervekkel. 

Kitartó, fegyelmezett munka, a munkamagatartásban megnyilvánuló 

céltudatosság erősítése. 

Reális önértékelésen alapuló pályaválasztás, a tervezett életpálya 

jellemzőinek számbavétele és összevetése a személyes elképze-

lésekkel. 

A folyamatos egyéni művelődés, szakmai továbbfejlődés fon-

tosságának, az egész életen át tartó tanulásnak (LLL) az elfogadása és 

érvényesítése. 

ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

3.1. Személyes adottságok és az objektív lehetőségek 

A személyes ambíciók, képességek, objektív lehetőségek 

komplex mérlegelése, a saját életpályára vonatkozó döntések 

meghozatala. 

Az életpálya tervezésekor mérlegelendő körülményekről, 

tényezőkről szóló adatok, információk gyűjtése. 

Osztályfőnöki óra: 

pályairányítás, 

pályaalkalmasság, egyéni 

tanulási módszerek, 

önismereti tesztek, 

vizsgálatok. 
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Különböző megélhetési lehetőségek összehasonlítása, feltétel-

ek, körülmények, kockázati tényezők, ezek hatása az 

életminőségre. Előnyök és hátrányok vizsgálata. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári is-

meretek: Jogok és köte-

lességek. 

Munkahely és munkavál-

lalói szerep. 

Informatika: adatgyűjtés 

az internetről. 

Etika: korunk kihívásai, a 

tudományos és technikai 

haladás, a felgyorsult 

világhoz való alkalmaz-

kodás. 

3.2. Továbbtanulás 

A szakmatanulási, illetve a felsőoktatási továbbtanulási lehető-

ségek, a jelentkezés, felvételi eljárás megismerése. 

A szakképzés és a felsőoktatás rendszerének, a szakképzettsé-

gek (szakmák), felsőoktatási kimenetek főbb jellemzői. 

Önképzés, távoktatás, felsőoktatási szervezési formák jellem-

zői. 

3.3. Álláskeresés, munkavállalás, munkaviszony, munka-

nélküliség 

Munkaviszony keletkezése, megszűnése, munkavégzés. 

A személyes kapcsolatok és a munkamagatartás, munkakultúra 

szerepének felismerése az álláskeresésben és a munkahely 

megtartásában. 

A munkavállalás jogszabályi környezete, különböző munka-

szervezetek, munkavégzéssel kapcsolatos jogviszonyok jellem-

zői, a munkaszerződés kötelező kellékei, a munkavégzésre, a 

munkaidőre, a próbaidőre, a szabadságra, a munkabérre vonat-

kozó szabályok. 

A tanulói, hallgatói jogviszony melletti munkavállalási feltéte-

lek és kötelezettségek. 

Az álláskeresést segítő szervezetek, információforrások, ál-

láskeresési technikák, eljárások. 

A munkaviszony nélküli állapot lehetőségei és veszélyei, a 

munkanélküliséggel járó lehetőségek, jogok és kötelezettségek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Életpálya-terv, karriercél, jövedelem, megélhetés, munkavállalás, ál-

láskeresés, közalkalmazott, köztisztviselő, vállalkozó, munkaszer-

ződés, munkaügyi ellátás, önéletrajz, motivációs levél, foglalkozási 

mobilitás, felsőoktatás, felvételi, kétciklusú, illetve egységes képzés, 

egész életen át tartó tanulás (LLL), munka melletti tanulás, 

munkavégzés tanulás mellett, felnőttképzés, közművelődés, távoktatás, 

egyéni tanulás, önképzés. 

A fejlesztés 

várt ered-

ményei 

A nevelés-oktatás eredményeként olyan gyakorlati tudás megszerzése, 

amelynek birtokában a tanulók könnyen eligazodhatnak a mindennapi 

élet számos területén. 
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Képesség kialakítása önmaguk megismerésére, a konfliktuskezelésre, a 

változásokhoz való rugalmas alkalmazkodásra, a pozitív életszemléletre, 

az egészséges életvitelre és a harmonikus családi életre. 

Felelős gondolkodás, átgondolt döntések képességének kialakítása a 

pénzügyek kezelésében, a fogyasztási javak használatában, a szolgál-

tatások igénybevételével és a jövővel kapcsolatban. 

Mindennapokban nélkülözhetetlen életvezetési és háztartási ismeretek, 

„háztartási praktikák” ismeretében a napi munka szakszerűbb, hatékon-

yabb, gazdaságosabb elvégzése. 

Az élő és a tárgyi környezet kapcsolatából, kölcsönhatásainak megfigye-

léséből származó tapasztalatok felhasználása a problémamegoldások so-

rán, a tevékenységek gyakorlásakor. 

Használati utasítások értő olvasása, betartása. 

Tudatos vásárlókká válás, a fogyasztóvédelem szerepének, a vásárlók 

jogainak ismerete. 

A szociális érzékenység növekedése (a fogyatékkal élők és az idősek 

segítése). Karitatív tevékenységek végzése melletti elköteleződés. 

Hivatalos ügyekben érdekek képviselete, kulturált stílusú ügyintézés 

szolgáltatóknál, ügyfélszolgálatoknál. 

A korszerű pénzkezelés lehetőségeinek és eszközeinek megismerése. 

A biztonságos, balesetmentes, udvarias közlekedés szabályainak betar-

tása. 

Magabiztos tájékozódás közvetlen és tágabb környezetben. 

Közlekedési szabályok és a közlekedési etika alkalmazása. 

A veszélyhelyzetek felismerése, elhárítása, az elsősegélynyújtás, vala-

mint a balesetvédelem legalapvetőbb ismereteinek alkalmazása. 

A személyes ambíciók, képességek, objektív lehetőségek komplex mé-

rlegelése, a saját életpályára vonatkozó helyes döntések meghozatala. 

A személyes kapcsolatok és a munkamagatartás, munkakultúra 

szerepének felismerése az álláskeresésben és a munkahely meg-

tartásában. 

A munka és az aktivitás iránti elkötelezettség. 

Az egész életen át tartó tanulás, a szaktudás, a műveltség fontosságának 

elfogadása és érvényesítése. 
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TESTNEVELÉS ÉS SPORT 
A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva – ezen az 

iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához szükséges is-

mereteket és mozgásos tevékenységeket és az ehhez tartozó kompetenciákat. Ebben a 

szakaszban a munkaerőpiac kompetenciaelvárásainak és a Nemzeti alaptanterv kulcskompe-

tenciáinak tudatosítására és a NAT-nak megfelelő sportműveltség, sportágismeret elsajátítására 

kell elsősorban törekedni. További cél az önálló felelősségvállalás, a munkavállalásra alkalma-

zhatóság, a munkabírás, a tanulás és mozgás helyes aránya, a választás a saját előnyben ré-

szesített rekreációs terület irányába kialakítása, és az azokkal kapcsolatos tudás összefoglalása, 

továbbfejlesztése. A műveltségterület ebben az életszakaszban közvetíti a civilizációs betegségek 

ismeretét, felismerési módjait, az ezek elleni küzdelem lehetőségét, módját. 

A diák alapvetően képessé válik az eddig megszerzett tudás, kompetenciák birtokában a tárgyi 

és eszköztudását fejleszteni, valamint felelősen végig tudja gondolni a jövőjét sarkalatosan be-

folyásoló események fontosságát, azok szerepét. A kerettantervben megjelenő mozgásos és kog-

nitív tartalmak sikeres akkomodációjának érdekében inkább a tanuló változó körülményekhez 

kapcsolódó alkalmazkodóképessége és nem a mozgásreprodukáló képessége kerül fejlesztésre. A 

különböző testgyakorlási formák hozzájárulnak az általános értékteremtés mellett a közös és az 

egyéni érdekek képviseletéhez, valamint erősítik a tantárgy alapvető és aktuális motivációs 

tényezőit, pl. ötletszerzés, élményszerzés, jókedv, kaland, testformálás, fogyókúra, párválasztás, 

kikapcsolódás, feszültséglevezetés, örömszerzés, baráti kör, önmegvalósítás, teljesítmény-

kontroll, sportolási divatok. 

A kívánt célállapotban a közoktatási tanulmányait befejező fiatal képes a mozgáskommu-

nikáció sokoldalú felhasználására, az iskolai testnevelésben tanult testgyakorlati ágak techni-

kájának teljesítményhez kötött bemutatására, a testi képességekhez, az egészséges életmódhoz 

kapcsolódó ismeretek alkotó felhasználására, az egyéni és társas játékok, sporttevékenységek 

szervezéséhez szükséges ismeretek átadására és bemutatására. 

A kerettanterv minden tanuló számára biztosítani kívánja a hatékony és élményszerű motoros 

tanulást. Módszereiben döntően a játékos cselekvéstanulást, az adekvát játékok és versengések 

alkalmazását helyezi előtérbe. Az egységesség és differenciálás elvét az általa vezérelt gyakorla-

tok során a legfőbb értékek közé sorolja. Ebben az oktatási szakaszban is megkülönböztetett 

figyelmet fordít a belső, didaktikai differenciálásra. Ez a záloga annak, hogy minden tanuló el-

jusson a megszerezhető tudás legmagasabb szintjére és megvalósulhassanak a társadalmi érde-

keket is kifejező tantárgyi célok. A differenciálás alappillérei a tanulói képességek 

különbözősége, a motivációs háttér és a testneveléshez kapcsolódó egyéni célok. A fejlesztő 

munka igazodik a tanulásban mutatkozó alapvető tendenciákhoz, de az oktatási-nevelési folyam-

atban bekövetkező változásokhoz is. A belső didaktikai differenciálás emeli a motoros tanulás, 

de egyúttal a személyiségfejlesztés egyéb dimenzióiban bekövetkező fejlesztés hatásfokát is. A 

motoros tanulás sajátossága ugyanis, hogy a tudáshoz, a teljesítményhez vezető úton formá-

lódnak az értelmi, érzelmi-akarati, szociális képességek és tulajdonságok. A fejlesztés várt ered-

ményei ennek megfelelően a készségekben, a képességekben, az ismeretekben és az attitűdökben 

megfogalmazható követelményeket is tartalmaznak. 
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A közoktatási folyamat kimeneti szakaszához közeledve a tudatosan tervezett, rendszeres 

képzésben megjelenik a testkultúrához tartozó, a sportkultúrát és sportműveltséget fejlesztő sza-

bály-, élettani, anatómiai, illetve sporttörténeti oktatás, megteremtve a szükséges alapot és le-

hetőséget a közép- és emelt szintű érettségi vizsga sikeres teljesítéséhez, valamint a demokrá-

ciára nevelés és az erkölcsi nevelés segítéséhez. Az évfolyamszakasz vége az általános 

műveltséget elmélyítő, pályaválasztási szakasznak tekinthető – előtérbe lép a pályaorientáció, a 

saját életút iránti felelősségvállalás. A tanulók értik, tudják a kultúra és a testkultúra kapcsola-

trendszerét, a mozgásigény és mozgásszükséglet alakulását a biológiai fejlődéssel összhangban, 

az önálló testedzés elméleti és gyakorlati alapjait, a testi képességek és a mozgásműveltség 

sokoldalú fejlesztésének módozatait, a testi és a lelki egészség megőrzésére vonatkozó le-

hetőségeket. Az alternatív, szabadtéri sportok kapcsán hangsúlyt kap a környezettudatos nevelés 

is. 

Mindezek adják az egészségtudatos, sportos felnőtt élet megélésének bázisát. Megteremtik az 

élethosszig tartó mozgásos tevékenységekhez szükséges felelős döntések elegendő és rugal-

masan bővíthető információs készletét – kiteljesedik az önértékelés. Kialakítják a társas 

viszonyokba ágyazott személyes identitást, és képessé teszik a fiatalt arra, hogy a sportban átélt 

konkrét élményeket szimbolikus síkon értelmezze, az élet más területén szerzett tapasztalataival 

összevesse, és az összefüggéseket megértse – ezáltal erősödik a nemzeti öntudat, a hazafias 

nevelés. 

Ebben a szakaszban célként jelenik meg az iskolai műveltség differenciált megszilárdítása, 

amelyben már feltűnnek a szakképzés előkészítéséhez, a pályaválasztáshoz, a munkavállalói 

szerepekhez szükséges kompetenciák. Ez a szakasz a tudás alapvető tényezőit és összetevőit a 

tartalomba ágyazott képességfejlesztés elvének a szem előtt tartásával szilárdítja meg. Ebben az 

életkorban már kiemelten valósulhat meg – a kognitív fejlesztési oldal figyelembevételével – a 

testnevelés és sport oktatásában az alapvető egészséggel és önismerettel kapcsolatos értékek 

elsajátítása. 

A tantárgy tanításának alapja a szaknyelv fejlődését biztosító anyanyelvi kommunikáció. Cé-

lja, hogy a tanulók képesek legyenek objektív módon elemezni saját egészségi állapotukat, is-

merjék az egészségkárosító tényezőket, azok hatását, elkerülésük módját. Mindezek mellett tuda-

tosan és minden tekintetben kielégítő módon kommunikáljanak, és saját véleményüket artikulál-

tan, határozottan fejtsék ki az egészségtudatos életvitellel kapcsolatban és a társaknak nyújtott 

segítségadás során. 

A sikeres interperszonális részvétel érdekében elengedhetetlen a viselkedési szabályok és az 

általánosan elfogadott magatartás megértése, ezáltal fejlődik a szociális és állampolgári kompe-

tencia. E kompetencia alapját az a készség képezi, hogy építő módon tudjanak tanulók kommu-

nikálni, nézőpontokat kifejezni és megérteni, bizalmat keltő módon tárgyalni, és képesek legy-

enek az együttérzésre. Az egyénnek tudnia kell kezelni a stresszt és a frusztrációt, és építő 

módon kell ezeket kifejezésre juttatnia, továbbá különbséget kell tudnia tenni a személyes és a 

szakmai szféra között. 

A hatékony tanulás kompetencia segítségével a tanulók egyénileg és csoportban is meg tudják 

szervezni saját edzettségük eléréséhez szükséges tevékenységüket, ideértve az idővel és in-

formációval való hatékony bánásmódot. A kompetencia magában foglalja az egyén tanulási fol-



Tantervek 2013. szeptember 1. után 153. oldal 

 153 / 411 

yamatának és szükségleteinek ismeretét, az elérhető lehetőségek felismerését, és az akadályok 

megszüntetésének képességét az eredményes edzettség és teherbírás érdekében. Ez az új tudás és 

készségek megszerzését, feldolgozását és asszimilálását, továbbá útmutatások keresését és al-

kalmazását jelenti. Ennek birtokában fejlesztik a tanulók azon képességeiket, ami rávezeti őket 

arra, hogy a feladatok végrehajtásában az előzetesen tanultakra és az élettapasztalatra építsenek, 

annak érdekében, hogy a tudást és készségeket helyzetek sokaságában tudják használni. 

A sport- és mozgáskultúra bázisára építve fejlődik a vállalkozói kompetencia, miszerint egyé-

nileg s csapatban is képesek a személyek dolgozni. Kialakul az egyén saját erős és gyenge pont-

jai megítélésének képessége, valamint az a képesség, hogy az egyén a kockázatokat értékelni és 

adott esetben vállalni tudja. A mozgásminőség és mozgáskivitelezés elemzésén keresztül fejlődik 

az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség. 

9.  ÉVFOLYAM  
Éves óraszám: 180 óra 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Sportjátékok 
Órakeret 

50 óra 

Előzetes tudás 

Életkornak megfelelő technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati 

tudás. 

Aktív részvétel az előkészítő játékokban, sportjátékokban. 

Figyelmes és hatékony munkavégzés a gyakorlásban. 

Csapatjátékos tulajdonságok ismerete. 

Sportszerűség, a szabálykövető magatartás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A választott legalább két labdajátékra vonatkozóan: 

Az új játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai, taktikai és 

szabályismeret tudatos és felelős alkalmazása, bővítése. 

A sportjáték-specifikus képességek megerősítése. 

A játékszituációk, játékfeladatok magasabb gondolkodási, motoros 

szinten történő megoldása a szabálykövetés, a csoportkonszenzus és 

az ellenfél tisztelete szempontjából is. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok 

Legalább két labdajáték választása kötelező. 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A labdajátékokra felkészítő mozgásfeladatok 

Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok és test-

nevelési játékok 

A labda nélkül végzett mozgások – szlalom futások (változó 

Matematika: logika, 

valószínűségszámítás

, térbeli alakzatok, 

tájékozódás. 

Vizuális kultúra: tár-

gy- és 

környezetkultúra, vi-
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irányokba), vágták, irányváltások, taposások helyben, súlypon-

temelkedések, ugrások páros és egy lábbal, váltott lábbal – gya-

korlási hatékonyságának, játékban való eredményes használatának 

továbbfejlesztése. 

Az alapmozgások nagyszámú variációja irányban, sebességnövelés-

sel. 

A reakcióidő és a társ mozdulatára reagálás optimumának elérése. 

A helyezkedés, helyzetfelismerés továbbfejlesztése a labdáért való 

harcban, cselek labdával és labda nélkül, küzdések váll-váll érin-

téssel a labda megszerzéséhez. 

Labdás ügyességfejlesztés egy-két labdával, a labdás ügyes-

ségfejlesztés összetettebb játékai: a labda fogadása, kezelése foko-

zódó lendületben, magasságban, távolságban, a labda továbbítása 

gyorsabban, lendületesebb, változó magasságokban, futás közben, 

labdavezetés, haladás a labdával gyors irányváltásokkal és ritmusvál-

tásokkal. 

Az adott sportjáték technikái gyakorlása testnevelési játékokban, 

kidobós, fogójátékok labdával, labdaszerző és -védő játékok, 

cicajátékok, pontszerzők, stilizált játékok, szabadon alkalmazott 

technikai-taktikai elemek és szabályismeretek mellett is. 

A mozgástanulást segítő eszközök használata (szemüveg, célkeret 

stb.). 

Bonyolultabb - kooperatív, kreatív - testnevelési és sportjátékok (pl. 

játékszabályok dinamikus változtatása, esélykiegyenlítő játékok, 

fordított eredményszámítás). 

A sportjátékokra való előkészítésen túlmutató, stratégiai jellegű, az 

életszerepekre felkészítő és inklúzióra érzékenyítő játékok. 

Bemelegítés labdajáték foglalkozásra – részleges tanári irányítással 

A bemelegítési modell ismételt gyakorlása és az önálló 

bemelegítésre való felkészítés. A modell minimális tartalma: 

sportjáték-specifikus futó-ugrómozgások, labda nélküli és labdás 

gyakorlatok az ízületek átmozgatására, labdavezetések variációi 

helyben és haladással, páros, mikrocsoportos labdás gyakorlatok, 

bemelegítő testnevelési játékok labda nélkül és labdával, az adott 

labdajáték specifikus technikai és taktikai előkészítő gyakorlatai. 

A választott labdajátékok technikai és taktikai elemeinek gya-

korlása, tökéletesítése, alkalmazása új variációkban, szituációkban. 

zuális kommunikáció. 

Kosárlabdázás Fizika: mozgások, 

ütközések, erő, ener-
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Technikai elemek 

Fokozódó lendületben, magasságban, távolságban csökkenő hiba-

százalékkal végrehajtott technikai elemek. 

Taktikai elemek 

Kisebb csapatrészekben azonos létszámmal egymás elleni játék tel-

jes anyagának beépítése az 5:5 elleni játékba, félpályás és 

egészpályás gyakorlatokkal. 

Emberfölényes helyzetek támadásban, védekezésben. 

Emberfogás, területvédekezés. Ötletjáték támadásban. 

A speciális feladatok megoldása (feldobás, alap- és oldalvonal-

bedobás, büntetődobás utáni támadás és védekezés). 

Kézilabdázás 

Technikai elemek végrehajtása fokozódó lendülettel, erőközléssel, 

magasabban és távolabbra, csökkenő hibaszázalékkal 

Labda nélkül: Gyorsfutások közben, a társ futómozgásának köve-

tése. Térnyerésre törekvés indulócselekkel mindkét irányba. A kapus 

mozgástechnikája. 

Labdával: Alaphelyzetek, alapmozgások, támadó, illetve védő 

játékos esetén. Labdakezelési gyakorlatok 234-es csoportokban, 

12 kézzel. Átadások talajról és felugrásból cselezés után. In-

dulócsel, átadócsel, lövőcsel, cselkapcsolatok alkalmazása mindkét 

oldalra. Kapura lövések bevetődésből is. 

Taktikai elemek növekvő együttműködéssel és eredményességgel 

Támadó taktika: Zárás, leválás alkalmazása. Támadásbefejezések 

lerohanásból rendezetlen védelem elleni játékból. Szélsőbefutások. 

Beállós játék. A test-test elleni játék a támadásban. 

Védekező taktika: Vegyes védekezés alkalmazása a játékban. 

Ütközés talajon és levegőben. 4:2 elleni védekezési rendszer. A test-

test elleni játék a védelemben. 

Labdarúgás 

Technikai elemek fokozódó kitartással, variációban, lendületben, 

magasságban, távolságban, csökkenő hibaszázalékkal 

A labdás koordináció minőségi fejlesztése. Labdakezelések mozgás 

közben és irányváltoztatással, átadások különböző mértani alakza-

tokban. Rövid és hosszú labdaátadások talajon vagy levegőben. 

Átadások, átvételek mélységi, szélességi játékhelyzetek kiala-

kításával. 

Induló-, futó-, átadási és lövőcselek védővel szemben. Fejelések 

gia. 

Biológia-

egészségtan: az em-

beri szervezet 

működése, energian-

yerési folyamatok. 



Tantervek 2013. szeptember 1. után 156. oldal 

 156 / 411 

technikái levegőből, társnak vagy kapura. 

Taktikai elemek a variációk növelésével és végrehajtási minőség 

emelésével 

Posztok betöltése: kapus, védő, középpályás, támadó. 

Rombuszban 4 játékos feladatmegoldása mélységben, szélességben, 

folyamatos helycserékkel. 

Röplabda 

Technikai elemek optimális erőközléssel, fokozódó magasságban, 

pontossággal, folyamatossággal, csökkenő hibaszázalékkal 

A mélységlátást, labdához való igazodást elősegítő gyakorlatok, 

társtól dobott vagy falra feljátszott labdával. Gurulások, vetődések. 

Célba ütések és érintő labdatovábbítások mozdulatlan majd mozgó 

céltárgyra vagy társhoz. A sáncolás technikája egyénileg és párban. 

Támadás és védekezés alapvető megoldásai 

23 fős támadási technikák védelem nélkül és védelem ellen, véde-

kező feladatok, biztosítás, változatos támadás befejezések (erő, ív, 

elhelyezés stb. szempontjából). 

Kooperativitás és versengés a labdajátékokban, a szabályok – 

játékszabályok begyakorlása – játékvezetési gyakorlat. 

Az elsajátított játéktudásnak megfelelő színvonalú játékszabályok 

alkalmazása, betartatása növekvő tudatossággal és önállósággal az 

osztályszintű gyakorlások és mérkőzések során. 

Játékszituációk előidézése egy-egy szabály begyakorlására, a 

játékszituáció megállítása, elemenkénti ismétlése a szabálytalanság 

korrekciója érdekében. 

Játék egyszerűsített és fokozatosan bővülő szabályokkal.  

Rövidített játékidővel gyakorlás, osztálymeccsek, villámtornák a 

diákolimpiáknak megfelelő versenyszerű körülmények és a helyi 

szabályozás szerint. Differenciált mennyiségű és minőségű játékle-

hetőség biztosítása. 

Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral együtt, rögzített, válto-

ztatható, egyszerűsített játékvezetésben. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Játéktípusok, szabályok, stratégiák működtetése. 

A tanult játékstratégiák (támadó és védő alaptaktika, emberelőnyös-

emberhátrányos játékszituációk) felhasználása a taktikai magyaráza-
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tok, beszélgetések és játékszervezés során. 

Az animáció alkalmazása a játékok továbbfejlesztésében. 

Különböző életkorra, az egyénre és a helyzetre jellemző érzelmi 

önkontroll. A siker egyéni és csoportos átélése, a kudarc elfogadás, 

mint a tevékenység természete velejárója. 

Az alkotó, kooperatív mozgásos tevékenységek kezdeményezése, az 

ötletek kulturált megfogalmazása és megvalósítása. Az együttjátszás 

előnyeinek, jelentőségének képviselete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, 

problémaorientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési 

stratégia, megegyezésen alapuló játék. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 
Órakeret 

35 óra 

Előzetes tudás 

Részlegesen önálló, balesetmentes gyakorlás. 

Az alapvető torna mozgáselemek önálló bemutatása. 

Az aerobik kargyakorlatokat és lépésgyakorlatok, alaplépések, 

haladások összehangolása a zenével. 

A kötél biztonságos mozgatása. 

A szabályok érthető megfogalmazása. 

A gyengébbeknek, a segítségre szorulóknak feltétel nélküli segítsé-

gadás. Sportágak versenyrendszeréről alapismeretek. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az iskolai tornajellegű feladatok, táncos mozgásformák során a reális 

énkép további alakítása. 

A gyakorlás során segítség adása és elfogadása, mások bátorítása ré-

vén a tevékenységek állandó motivációs hátterének biztosítása. 

Szabadabb és differenciáltabb önálló részvétel, az alkotókészség, krea-

tivitás fejlesztése a gimnasztika, torna, esztétikai sportok, és a helyi 

tantervben választott sporttáncok, történelmi és néptáncok 

mozgásrendszerén belül. 

Az esztétikus mozgás, a feszes, megtartott testmozgás további 

javítása. A test térbeli, időbeli és dinamikai érzékelésének, valamint a 

koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának továbbfejlesztése. 

A táncmotívumok ritmikailag, plasztikailag pontosabbá, az újabb ko-

reográfiák, művészeti előadások tudatosabbá tétele. 

A saját kultúra újrateremtése iránti igény erősítése, a más népek 

kultúrája iránti tisztelet erősítése. 
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Az ismeretek körének bővítése az adott versenysportágak hazai élvo-

naláról, ennek révén a nemzeti öntudat fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gimnasztika 

Térbeli alakzatok – rendgyakorlatok 

Alakzatok, mozgások zárt rendben, alakzatváltozások. Variációk a 

ritmusban, a tempóban történő változtatással, rendgyakorlatok zene 

nélkül és zenére is. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok 

816 ütemű gimnasztikai gyakorlatok egyidejű fejlesztő hatásokkal, 

kiemelten a mély hát- és hasizmok, a függesztő öv, a lábboltozat 

izomzatának optimális és precíz működése által. 

Gimnasztikai gyakorlatok alkalmazása az izommunka jellege szer-

int (nyújtó, erősítő, ernyesztő-lazító) arányosan, minden testrész 

mozgásaira kiterjedően, növekvő önállósággal a gyakorlatok kivála-

sztásában, növekvő önállósággal a gyakorlatsorok összeállításában. 

A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok a 

mozgásütem változtatásával, a kiinduló helyzet és kartartás válto-

ztatásával, a kéziszerek – súlyzó, bordásfal, pad, medicinlabda – al-

kalmazásával. A dinamikus és statikus erőkifejtés megkülönböz-

tetése. 

A különböző erőadagolás változatos gyakorlatai alkalmazása. 

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok 

Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok differ-

enciáltan, egyénre szabottan, állandó gyakorlási jelleggel. Erőgya-

korlatok az egyén számára optimális ellenállás leküzdésével. Aerob 

állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika eszközeivel. Az el-

rugaszkodás (dobbantás) gyorsaságának fejlesztése. Az 

egyensúlyozás továbbfejlesztésére a statikus helyzetek időtar-

tamának és bonyolultságának növelése. Az esztétikus mozgások 

előadásmódja segítésére a testtartást biztosító kondicionális és 

koordinációs képességfejlesztő eljárások gyakorlása. 

Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az 1–8. 

osztályban elért egyéni szint szerinti fejlődést követő rendszeres 

kontrollal. 

Fizika: egyenes 

vonalú mozgás, peri-

odikus mozgás, gravi-

táció, tömegvonzás, 

hatás-ellenhatás tör-

vénye. 
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Torna – iskolai sporttorna 

Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó, 

mozgásalkalmazó, átállító és mozgástanuló jelleggel. Talajon és a 

helyi tanterv szerint választott legalább egy szeren a korábbi 

követelményeken nehézségben túlmutató mozgásanyag tanulása, 

gyakorlása egységesen és differenciáltan. 

Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna, 

Tartásos gyakorlatelemek végzése: tarkóállás, fejállás, kézállás, mé-

rlegek kéztámasszal, mérlegállások, spárgák, hidak. 

Mozgásos gyakorlatelemek végzése: gurulóátfordulások különböző 

irányokba, tarkóbillenés, fejenátfordulás, cigánykerék, vetődések, 

átguggolások, átterpesztések, lábkörzések, dőlések, felállások, egy-

ségesen az alapformában és differenciáltan a variációkban. Az eszt-

étikus és harmonikus előadásmód rávezető eljárásai (feszítések, 

fejtartás, válltartás, spicc kidolgozása). 

Az elemek mennyiségének és nehézségi fokának to-

vábbfejlesztése - differenciáltan. Az egyéni optimum, az önálló 

bővítés lehetőségének megjelenítése az elemkapcsolatokban, gya-

korlatokban. 

A gyakorlatbemutatás rítusa minőségi paraméterek hozzáadásával 

történik az ellenőrzések során. 

Szertorna 

A helyi tanterv által meghatározott szeren vagy szereken történik: 

egységesen az alapformában, differenciáltan a variációkban és az el-

emek mennyiségében és nehézségi fokában, egyénre szabott segítsé-

gadással társak és/vagy tanár közreműködésével, önálló tervezéssel 

és gyakorlással. 

 

Szertorna fiúk számára 

Korláton gyakorlás – terpeszülés, harántülés, nyújtott támasz, haj-

lított támasz, oldaltámaszok, lebegőtámasz, lebegő-felkartámasz, 

felkarfüggés, alaplendületek támaszban és felkarfüggésben, be-

terpesztések, terpeszpedzés, támlázás, szökkenés, fellendülés előre 

terpeszülésbe, felkarállás, felugrás beterpesztéssel támasz 

ülőtartásba, vetődési leugrás, kanyarlati leugrás. 

Nyújtón gyakorlás – kelepfelhúzódás támaszba, alaplendület, 

lendület előre 180 fokos fordulattal, ellendülés, alálendülés, 

kelepforgások, térdfellendülés, billenés, támaszból homorított 

leugrás hátra, alugrás, nyílugrás. 

Fizika: az egyszerű 

gépek működési tör-

vényszerűségei, for-

gatónyomaték, 

reakcióerő, 

egyensúly, 

tömegközéppont. 

Biológia-

egészségtan: 

egyensúlyérzékelés, 

izomérzékelés, 

elsősegély. 
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Gyűrűn gyakorlás – kéz- és lábfüggések, függések, lefüggések, 

mellső függőmérleg, hajlított támasz, nyújtott támasz, alaplendület, 

lendületvétel, húzódás-tolódás támaszba, vállátfordulás előre, ho-

morított leugrás, leterpesztés hátra. 

Szertorna lányok számára 

Gerendán gyakorlás – állások, térdelések, ülések, fekvések, 

térdelőtámaszok, mérlegek, guggolótámaszok, fekvőtámaszok, 

támaszban átlendítés, belendítés, hasonfekvésből emelés 

fekvőtámaszba, térdelőtámaszba, fordulatok állásban, guggolásban. 

Szökdelések, lábtartás-cserék, felugrás egy láb át- és belendítéssel, 

homorított leugrás, terpesz csukaugrás. 

Felemáskorláton gyakorlás – támaszok, harántülés, térdfüggés, 

fekvőfüggés, függőtámasz, függésből lendítés, átguggolás, 

átterpesztés fekvőfüggésbe, pedzés, lendület előre-hátra függésben, 

támaszban lendület lebegőtámaszba, kelepfellendülés támaszba, for-

dulat fekvőfüggésben, térdfellendülés, guggoló függőállásból fellen-

dülés támaszba, támaszból átfordulás előre fekvőfüggésbe, felugrás 

támaszba, felugrás függésbe, leugrás támaszból, alugrás, nyílugrás. 

Szertorna – szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás 

Gyakorlás és kontroll a tanuló előzetes tudása és testalkata figye-

lembevételével. Az 5–8. osztályban tanultak továbbfejlesztése, az 

első és második ív növelése. 

Felguggolások – homorított ugrások, vetődések, kanyarlatok, buk-

fencek, guggoló átugrások, terpeszátugrások, lebegőtámasz. 

Bemelegítés a torna gyakorlásához, egy specifikus jellegű 

mozgássor megtanulása. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése 

növekvő tanulói önállósággal. A segítségadás technikái, felelős 

külső kontrollal – a hibajavítás beépítése a mindennapi gyakorlási 

szokásokba. 

Versenyszituációkon keresztül a szabályok – pontozási hierarchia és 

szemlélet – gyakorlása, az 5–8. osztályban tanultak to-

vábbfejlesztése. 

Ritmikus gimnasztika lányok számára 

Az 5–8. osztályokban megfogalmazott követelményeken 

nehézségben túlmutató követelmény mozgásanyagának tanulása, 

gyakorlása. Az esztétikus, szép és nőies mozgások előadásmódját 

segítő kondicionális és koordinációs képességfejlesztő eljárások. 

Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó, 

Ének-zene: ritmus és 

tempó. 
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mozgásalkalmazó, átállító és mozgástanuló jelleggel (testtartás, 

tágasság, forgásbiztonság stb.). A ritmusérzék fejlesztése, önálló ze-

neválasztásra lehetőség a szélsőségektől való elhatárolódás mellett. 

Szabadgyakorlatok 

Előkészítő tartásos és mozgásos elemek alapformái ismétlése, és új, 

összetett formák gyakorlása: 

lábujjállások, terpeszállások, hajlított- és guggolóállások, lépő és 

kilépő állások, támadó- és védőállások, lebegő- és mérlegállások, 

nyújtott és hajlított ülések, lebegő ülések, térdelések, térdelőmé-

rlegek, fekvések, kéz és lábtámaszok, ujj- és kartartások és 

mozgások (lebegtetések, ejtések, fordítások, hullámok), statikus és 

dinamikus törzsmozgások és lábmozgások. 

Fő mozgások alapformái ismétlése, és új, összetett formák gya-

korlása: Testsúlyáthelyezések, járások, futások, szökdelések, ugrás-

ok (öt alapforma megkülönböztetése), egyensúlyhelyzetek, forgások, 

hullámok. 

Önálló bővítési lehetőség, önálló gyakorlatrészek hozzáadása a min-

imumhoz. 

Labdagyakorlatok 

Fogások végzése, gurítások talajon és testen, labdavezetések válto-

zatos vonalon a levegőben, átadások, leütések, dobások, elkapások, 

labdatartások (kézzel, lábbal, térddel, nyakkal stb.) változatos sza-

badgyakorlati formák felhasználásával. 

Önálló bővítési lehetőség, önálló gyakorlatrészek hozzáadása a min-

imumhoz tanári irányítással (1 perc). 

Aerobik mindkét nem számára, a helyi tantervben szabályozott 

nehézséggel. 

A sportági jelleg – dinamikus, statikus erő, egyensúlyozás, lazaság, 

ruganyosság és ritmusérzék – megvalósításához szükséges előké-

szítő és rávezető gyakorlatok. 

Az aerobik kritériumainak való megfelelés fejlesztése a gyakorlás 

által: testtartás, mozdulatok precíz végrehajtása, szinkron a zenével 

és egymással. Az 5–8. osztályban tanult alaplépések összetett 

kombinációi 4–8 ütemben, aszimmetrikus elemkapcsolatok. 

Rövid elemkapcsolatok ismétlése magas cselekvésbiztonsággal 

(2030 mp folyamatosan). 

Egyéni és páros koreográfiák gyakorlása, differenciált bővítése 

önállóságra törekedve, a szükséges minimálisan követelt elemek fel-
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használásával, bővítésével. 

Aerobik bemutatók az osztályon belül. 

Táncos mozgásformák 

A helyi tantervben rögzített választás szerint legalább egy, a 

helyi személyi és tárgyi körülményekhez, feltételekhez igazodó tánc, 

amely mozgásanyaga a Tánc és dráma kerettanterv 

mozgásanyagával összekapcsolható. 

Történelmi táncok gyakorlása: 

Előkészítéskor kiemelt jellemző a tánc során a páros viszony, az al-

kalmazott fogások, testtartás és a nő és a férfi szerep jellegzetessége. 

A helyi tantervben szabályozottan a kiválasztott tánc motívumai és 

motívumfüzérei. 

Sporttáncok gyakorlása: 

Csoportos táncformák – helyi tanterv szerint szabad választásban, 

pl. a Magyar Majorette Szövetség gyakorlatanyaga és egyszerűsített 

szabályai alapján; alacsony feldobások, twirling 12. szint, botok 

cseréje. 

Néptánc gyakorlása: 

A magyar néptánckincs egyszerűbb motívumai és azok kapcsolatai 

(alkalmazhatók a Dráma és tánc kerettantervben kidolgozottak is). 

Egy dunántúli és/vagy alföldi tánctípus motívumai és rövid táncfol-

yamata megtanulása, gyakorlása, előadása. 

Dunántúli ugrós és csárdás – dudálás, cifra és variációi, lengetők, 

bokázók, csárdás lépések, ridák, lezárók. 

Kalocsai mars – fareör lépés, fércelés, lenthangsúlyos rida, 

keresztlengető, ugrós motívumok páros és négyes forgással. 

Egyéb tornajellegű mozgásformák: 

A tornajellegű kondicionális és koordinációs képességek és ké-

szségek alkalmazása más – az helyi lehetőségek szerint a helyi tan-

tervben rögzített – mozgásrendszerekben. 

Gúlatorna, falmászás, gumiasztal, eszközös táncok stb. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek önál-

ló használata a tervezésben, segítségadásban és a hibajavítás ér-

telmezésében. 

A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, és az 

Vizuális kultúra: 

reneszánsz, barokk. 

Földrajz: Magyaror-

szág tájegységei. 

Etika: társas 

viselkedés, önismeret, 

énkép, jellem, önre-

flexió, kooperatív 

munka. 
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ezzel kapcsolatos félelmek, szorongások, frusztrációk meg-

fogalmazásának képessége (önreflexió), átélése és tudatos felvállalá-

sa. 

A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy esztétikájának 

ismerete. A saját és társ testi épsége iránti felelősségvállalás. 

A társak gyenge, esetleg sérült oldalának segítése, az erősségek 

elismerése, támogatása. 

A divat és a média testkultúrára ható kedvező és kedvezőtlen 

tényezőinek szétválasztása (értékfelismerés, önértékelés). 

Tájékozottság a tanult versenysportágak versenyrendszeréről, a 

magyar élsportolók eredményeinek ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Szaknyelvi kifejezés, elem, vezényszó, RG-motívum, táncmotívum. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Atlétika jellegű feladatok 

Órak-

eret 35 

óra 

Előzetes tudás 

A térdelő- és állórajt technikája, a fokozó- és repülőfutás összehan-

golt kar- és lábmunkája. 

A rövid- és hosszú távú futásnál irambeosztási tapasztalat. 

Váltás alsó botátadással. 

Távolugrás guggoló technikája. 

Kislabdahajítás beszökkenéssel. 

Lökőmozdulat oldal felállásból, dobások lendületvétellel is. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az atlétikai mozgásokat befolyásoló jellegzetes biomechanikai tör-

vényszerűségek megismerése, egyre tudatosabb alkalmazása. Jártasság 

kialakítása az egyes szakági technikákban. 

Az emberi teljesítőképesség jelenlegi határainak viszonyítása a saját 

teljesítményhez, ennek révén az önismeret fejlesztése. Az egyéni tel-

jesítmény túlszárnyalására ösztönzés. 

Az általános atlétikus képességek továbbfejlesztése, a más 

sportágakban történő alkalmazhatóság érdekében is.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások, rajtok 

Ének-zene: ritmus-

gyakorlatok. 

Biológia-
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A képességfejlesztés gyakorlatai 

Az 5-8. osztályban végzett futóiskolai feladatok gyorsabban, 

erősebben és tudatosabban. Futóiskolai és futófeladatok bemutatás 

nélküli végrehajtása. Iramfutások. Aerob állóképesség fejlesztése, a 

kitartó futás távjának további növelésével, az önismeretre, a korábbi 

tapasztalatokra épített, a távnak megfelelő egyéni iram kiala-

kításával. Akadályok felett 543 lépéses ritmusfutások könnyített 

magasságon és távolságon. Tartós és résztávos állóképesség-

fejlesztő módszerek gyakorlása. 

A sportági technika gyakorlása 

Futások 30-60 m-en. A térdelőrajt szabályos végrehajtása a rövid és 

hosszú sprintszámokban. A váltófutás botátadási technikáinak a vál-

tótávolság kialakításának (segédjelek alkalmazásával), és a váltás 

szabályainak gyakorlása. A gátfutás lendítő és elrugaszkodó 

lábmozgásának ismerete. A rövid, közép- és hosszú távok közötti 

futótechnika megkülönböztetése. 

A tartós futás technikájának kontrollja, az egyéni tartós futás sebes-

ségének kialakítása az önálló gyakorlás elősegítése érdekében. 

Játékok és versenyek 

Rajtversenyek, sprintversenyek. Fogójátékok. Egyéni, sor- és váltó-

versenyek gyors-, akadály- és váltófutással. Egyéb testnevelési játé-

kok futófeladatokkal. 

Ugrások, szökdelések 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

az 5-8. osztályban végzett ugróiskolai feladatok továbbfejlesztése, 

koordináltabban, nagyobb kiterjedéssel, erővel és tudatosabban, 

egylépéses sorozatelugrás, illetve kétlépéses sorozat felugrás. 

A sportági technika gyakorlása 

Az ugrás előtti utolsó három lépés ritmusának kialakítása. 

Az elrugaszkodó láb és a lendítő láb, kar megfelelő mozgásának 

összehangolása. A lépő távolugró technika végrehajtása, aktív 

leérkezéssel. Az egyéni nekifutás próbái nagyobb elugró terület ki-

jelölése mellett. 

Az átlépő technika végrehajtása 5-7 lépéses íven történő nekifutás. 

A flop-technika gyakorlása, s az egyéni nekifutó távolság kimérése 

és rögzítése. Az egyéni magasugró technikák megismerése, 

mozgástapasztalat szerzése növekvő teljesítményre törekvés nélkül. 

Játékok és versenyek 

egészségtan: aerob, 

anaerob energia-

nyerés, szénhidrátok, 

zsírok bontása, hipox-

ia, VO2 max., állóké-

pesség, erő, 

gyorsaság. 

Földrajz: térképis-

meret. 

Ének-zene: ritmusok. 

Informatika: tábláza-

tok, grafikonok. 
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Távolugróversenyek helyből és egyéni nekifutással. Magasugróver-

senyek egyéni nekifutással. (érintő ugrások) Egyéni, sor- és váltó-

versenyek ugró és szökdelő feladatokkal. Egyéb testnevelési játékok 

ugrásokkal és szökdelésekkel. 

Dobások 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Különböző szerekkel, változatos dobásformák végrehajtása egy és 

két kézzel, különböző kiinduló helyzetekből. Speciális erősítés ké-

zisúlyzókkal, súlyzókkal, erőgépekkel. 

A sportági technika gyakorlása 

Célba és távolságra dobások hajító, lökő és vető mozdulattal 

Hajítás nekifutással, öt lépéses dobóritmusban. A lekészítés techni-

kájának és az impulzus lépés, beszökkenés szerepének ismerete. 

A háttal felállásból történő lökés technikájának ismerete. 

Szabályos lökés végrehajtása oldal vagy háttal felállásból sú-

lygolyóval vagy medicinlabdával. 

Az egy- és kétkezes vetések technikái. 

Az ideális kirepülési szög elérése a különböző dobásoknál. szerepük 

a jobb eredmény elérésében. 

Játékok és versenyek 

Kislabdahajító és szabadon választható egyéb dobószerrel 

versenyek helyből és lendületszerzéssel. Súlylökő versenyek. Cé-

lbadobó versenyek. 

Dobóiskolai versengések. 

Bemelegítési modellek gyakorlása a kocogások, futások, ugrások, 

dobások végzése és a versenyek előtt. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A futóversenyek, a váltás szabályainak ismerete. 

A középtávok állórajtra vonatkozó szabályainak, a köríven futás 

szabályszerűségeinek, a repülőrajt előnyeinek ismerete. 

A savasodás jellegzetes hatásainak és annak teljesítőképességre 

gyakorolt hatásának ismerete. Az állóképesség-fejlesztő módszerek 

ismerete. 

A nekifutás jellemzőinek ismerete távol- és magasugrásnál. 

Az ugrószámok főbb szabályainak és a sérülések megelőzésének 

ismerete. 
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Az ideális kirepülési szög szerepe a jobb eredmény elérésében. A 

dobások főbb versenyszabályainak és balesetvédelmi, biztonsági 

rendjének ismerete. 

A magyar olimpiai futó-, ugró- és dobóeredmények ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság; lépéshossz, lépésfrekven-

cia; irambeosztás, pihenőidő; ugróláb, lendítőláb, felugrás, elugrás; op-

timális sebesség, maximális sebesség; súlypont, szögsebesség, 

pördület, fordulat, hatás-ellenhatás, belső ritmus, dinamizmus. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Órak-

eret 5 

óra 

Előzetes tudás 

Motorikus képességek, mozgástapasztalatok. 

Balesetmentesen végzett, kevéssé ismert, szokatlan sportmozgások. 

A természetben űzhető sportok alapszabályai. 

A legfőbb balesetvédelmi és biztonsági szabályok alkalmazás szintű 

ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott 

sportági mozgással a kívánt edzéshatás és élményszerzés elérése. 

Felkészítés az önálló vagy önszerveződő sporttevékenységek űzésére. 

A szervezet edzettségének, ellenállásának növelése a tudatosan sza-

badtéren tartott foglalkozásokkal. 

A testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív beállítódás, elkö-

teleződés kialakítása az élményszerű, változatos és kötetlen fo-

glalkozások által.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott 

sportági mozgás mozgásműveltségének fejlesztése. 

Az 5-8. osztályban felsorolt lehetséges sportok, vagy/és a helyi le-

hetőségek adta egyéb alternatív, szabadidős sportok. Az egyén által 

előnyben részesített, élethossziglan űzhető sportok alternatíváinak 

bővítése. 

Előkészítés, felkészítés, képességfejlesztés 

Az élményszerű, természetben végzett előkészítő és rávezető gya-

korlatokkal, a természeti erők felhasználásával a szervezet alkal-

Földrajz: időjárási 

ismeretek, 

tájékozódás, 

térképhasználat. 
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mazkodóképességének, az edzettségnek, fittségnek a fejlesztése. A 

természetben végzett önálló bemelegítés, gyakorlás - laza tanári 

kontrollal. 

A környezettudatos viselkedés alapelveinek megismerése. 

Közlekedésbiztonsági szabályok elsajátítása és betartása. 

Felkészülés és együttműködés a különböző tábori lehetőségek, 

speciális, túra jellegű terhelések előtt és alatt. 

Technika és taktika gyakorlása 

Minimális helyigényű vagy kis eszközigényű sportmozgások me-

gismerése. Az adott sportmozgás lehetőségekhez képest minél 

sokoldalúbb, balesetmentes elsajátítása, élményszerű gyakorlása. 

Játékok, versengések, akadályok legyőzése a választott sportban, 

fizikai aktivitásban. A fair play szellemének és a személyes biz-

tonságnak a szem előtt tartása minden mozgásos tevékenységben. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az élethosszig tartó mozgásos tevékenységek számára felelős 

döntésekhez szükséges képességek fejlesztése. 

Az egyéni képességek kibontakoztatása közösségi tevékenységek 

során. 

Transzferáló képesség fejlesztése a sportban átélt élményeknek az 

élet más területén, a saját és a környezet javára történő fordítására. 

Információk átadása, mások tanítása a megélt élmények, tábori tap-

asztalatok átadása. 

Prevenciós és rekreációs tevékenységformák elsajátítása, kreatív al-

kalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kooperáció, önkéntesség, szabálykövető magatartás, segítségadás, 

környezettudatosság, edzettség, fittség, zene, ritmusérzék, 

egyensúlyérzék, bátorság-vakmerőség, közlekedési szabály.  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelem és küzdősportok 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A páros és küzdőjátékok, test-test elleni küzdelmek fajtái. 

A grundbirkózás mozgástechnikái, alapvető szabályai. 

A dzsúdóval kapcsolatos technikák fajtái és alkalmazhatóságuk a 

küzdelmekben. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az egyén (ön)védelmét szolgáló egyszerűbb technikákban, 

küzdelmekben magas fokú jártasság elérése. A küzdő típusú sportágak, 

játékok tudatos alkalmazása során az önuralom erősítésére, a társak ti-

szteletére és a szabályok elfogadására szoktatás. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A test-test elleni feladatokat csak és kizárólag azonos nemű és közel 

azonos testalkatú tanulókkal végeztetjük. 

Előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok a küzdésekhez 

Az 5-8. osztályos mozgásfeladatok variációinak gyakorlása, to-

vábbfejlesztésük. Azon testi és pszichés képességek megerősítése, 

amik alkalmassá teszik a tanulót a bonyolultabb gyakorlatok végre-

hajtására. 

Alap kézgyakorlatok, húzó-taszító gyakorlatok, lenyomó-emelő 

gyakorlatok, esések-zuhanások sérülésmentes elsajátítása, egészségi 

és élettani szabályok betartása. 

Küzdőgyakorlatok szerrel, szer nélkül társakkal vagy önállóan. 

Alapvető önvédelmi technikákat elsajátító gyakorlatok játékos és 

változó körülmények között. A gyakorlatok tanulása saját képes-

ségek figyelembevétele mellett történik. 

Grundbirkózás 

A 7-8. osztályos kerettantervben felsorolt fogások, kitolások, 

kihúzások, emelések, szabadulások gyakorlása, cselekvésbiztos 

végrehajtása. Újabb elemkapcsolatok megismerése, megoldása. 

Az egyensúlyhelyzetek tudatos kihasználása, mögékerülések, 

kiemelések állásból, térdelésből, földharcban. 

Dzsúdó 

Eséstechnikák, földharctechnikák, állástechnikák, önvédelmi 

fogások a 7-8. osztályban felsoroltak szerint. A technikák alkal-

mazása új variációkban, fokozódó erőkifejtéssel és bővülő szabály-

ismerettel, önfegyelemmel. A tanult variációk mellett – a szabályok 

adta kereteken belül – önálló megoldások, kreatív alkalmazások 

támogatása a küzdelmek során, az állásharcban, földharcban. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az általános és küzdőjellegű sportágak gyakorlását megelőző 

specifikus bemelegítő mozgások ismerete. 

Az eszközökkel végrehajtható küzdőfeladatok ismerete (tornabot, 

súlyzó, gumikötél, medicinlabda). 

A balesetveszélyes helyzetek felismerése, megelőzése. 

A küzdőfeladatok közben felmerülő saját és társas problémák kon-

struktív megoldása, és az ellentmondásos helyzetek szabálytudatos 

Történelem, tár-

sadalmi és állampol-

gári ismeretek: keleti 

kultúra. 

Biológia-

egészségtan: izmok, 

ízületek 

mozgékonysága, 

anatómiai ismeretek, 

testi és lelki 

harmónia. 

Etika: a másik ember 

tiszteletben tartása. 
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kezelése. 

A sportszerűség, sikerorientáltság, kudarctűrés megfogalmazásának 

képessége. 

A felmerülő vitákban érvelés a sportszerű magatartás mellett. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Páros és csapat küzdőjáték, tiszta győzelem, pontozásos győzelem, 

önismeret, tisztelet, tus, ippon. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Úszás és úszó jellegű feladatok 

Órak-

eret 9 

óra 

Előzetes tudás 

Biztonságos mozgás és tájékozódás a vízen, víz alatt. 25 m mellúszás, 

150 m hátúszás és/vagy gyorsúszás, egyszerű rajttal, fordulóval. 

A saját teljesítményre vonatkozó önértékelés. 

Vízből mentés passzív társsal kis távolságon. 

Az úszással összefüggő balesetvédelmi utasítások és az uszoda, fürdő 

viselkedési szabályai ismerete, betartása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az úszóerő és az állóképesség fejlesztése, ennek során a 

monotóniatűrés erősítése, a vízben történő tájékozódás javítása. 

Az erőközlés gazdaságosabbá tétele vízen és a víz alatti úszások so-

rán, a pihenés nélkül megtett táv növelése legalább két úszásnemben. 

A vízben mozgások során a levegővétel automatikussá és optimálissá 

tétele a bonyolultabb mozgásvariációk elvégzése során is. 

Az úszás prevenciós és rekreációs előnyeinek tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok 

Az úszásoktatás helyi döntésen alapuló választás. Amennyiben a 

helyi tantervben nem szerepel, a többi tematikus terület óraszámait 

az úszás óraszámával meg kell növelni. 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Természetes mozgások, szervezett játékok végzése vízben. 

Vízbe és vízben ugrások egyénileg, párban, csoportban, változó ki-

induló helyzetből. 

Járások, futások, forgások, irányváltások egyénileg, párban és 

csoportosban. Ugrások társ(ak) segítségével. 

Egyénileg, párban és csoportban, szerrel és szer nélkül végezhető, 

Fizika: Közegellenál-

lás, a víz 

tulajdonágai, fel-

hajtóerő, és vízszen-

nyezés. 

Newton és Arkhimé-

dész törvényei. 

Biológia-

egészségtan: személyi 

higiénia, testápolás. 
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nagy vízbiztonságot igénylő játékok. Alkotó játékok (gúlaépítés). 

Sor- és váltóversenyek szerrel és szer nélkül az úszótechnika ré-

szleges (pl. csak lábmunka) vagy teljes alkalmazásával. 

Képességfejlesztés 

Gyakorlatok a medencén kívül – a technikát előkészítő izom-

fejlesztő gyakorlatok eszközzel és eszköz nélkül. 

Fittségnövelő gyakorlatok eszköz nélkül vagy különböző eszközök 

segítségével (aquafitness). 

Magasabb szintű kondicionális képzés – az 1–8. osztályban begya-

korolt úszómozgás terhelést növelő eszközökkel. 

Az úszás technikája 

Gyakorlás három úszásnemben, a technika csiszolása a gaz-

daságosabb erőközlés érdekében. Az úszás távjának növelése, a 

haladás és pihenő arányának javítása, az úszás adta monotónia 

tűrése. Úszások 80010001200 m-en választott technikával. 

A szabályos rajtok (fejesugrás, vízből indulás) és az úszás össze-

kötése optimális sebességmegtartással. Az úszásnemnek megfelelő 

és szabályos fordulók (bukó, átcsapós) és a célbaérés elsajátítása. 

Úszóversenyek 

Bemelegítés az úszásra – szárazföldi és vizes gyakorlatok. 

Egyszerűsített versenyek edzésen (pl. fejesugrás nélkül). 

Iskolai versenyek – könnyített versenyszabályokkal. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés, életvédelem 

Úszó-gyógyúszó gyakorlatok testtartásjavító jelleggel. 

Relaxációs gyakorlatok vízben (lebegés stb.). 

Tájékozódás a vízben – vízből mentés. 

Víz alatti gyakorlatok – tárgyak felhozása, növekvő távolságról. 

Tárgyak „vonszolása”, húzása a vízben. 

Mentőugrások elsajátítása. 

Sérült megközelítésének és megragadásának szabályai. 

Továbbhaladás passzív társsal a vízben, növekvő távolságon. 

A vízből mentés technikájának csiszolása. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az egyén számára legmegfelelőbb úszásnem gyakorlása ered-

ményeképp a pozitív fizikai, szellemi és érzelmi hatás le-
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hetőségeinek, cselekvései motívumának széles körű ismerete. 

Az egyéni teljesítőképesség határai átlépésének lehetősége (önis-

meret, önfejlesztés) – élethossziglan fenntartható attitűd tudato-

sulása. 

Az úszás preventív, rekreációs előnyeinek ismerete, és az 

élethossziglan fenntartható rutin megértése. 

A vízből mentés felelősségének, veszélyeinek és szabályainak, pon-

tos menetének ismerete. 

A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek önál-

ló használata, a hibajavítás megértése. 

A saját test mozgatása a vízben és víz alatt, és az ezzel kapcsolatos 

félelmek megfogalmazása, átélése és leküzdése. 

Vizes vetélkedőkben, játékokban – a társak és a csoport irányítása a 

csoport közös érdekeinek figyelembe vételével – asszertív, aktív ré-

szvétel. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Versenytechnika, szabályos levegővétel, fejesugrás, bukóforduló, 

átcsapós forduló, vízből mentés, mentőugrás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Egészségkultúra – prevenció 
Órakeret 36 

óra 

Előzetes tudás 

Légző, relaxációs és testtartásjavító gyakorlatok, alapvető gerinctor-

na-gyakorlatok, törzsizom-erősítő gyakorlatok és ellenjavallt gyakor-

latok. Az autogén tréning és a progresszív relaxáció felismerése. 

Önfejlesztő mozgás, egészségtudatos szokás fogalma, gyakorlata. 

A prevenció tágabb értelmezése. 

A bemelegítés, a levezetés, a szervezet lecsillapítása jelentősége, sze-

repe. 

Tudatos baleset-megelőzés, a veszélyes helyzetek és a fenyegetettség 

elkerülése. 

A téli időjárás jótékony hatása az egészségvédelemre. 

A fájdalmak tűrése (oxigénadósság, savasodás). 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő élettani, 

anatómiai – elméleti és gyakorlati – tudás megalapozottá tétele. 

Az egészséges életvitel szükségleteivel kapcsolatos értékek és az 

egészségmegőrző szokásrendszer megerősítése. 

Az élethosszig tartó sportoláshoz szükséges felelős döntések rugal-

masan bővíthető információs készletének rendszerezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Bemelegítés 

Általános bemelegítő mozgássor gyakorlása (futás, hajlítások, 

nyújtások, lendítések stb.). 

Fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre. 

Stretching gyakorlatok bemelegítő és levezető jelleggel. 

A sportági területeken tanult speciális bemelegítések ismétlése. 

Edzés, terhelés 

A keringési rendszer terhelése megfelelő munkapulzusérték mel-

lett, és a pulzus idősoros mérése (nyugalmi pulzus, munkapulzus, 

felső érték stb.). 

Az intenzitás, ismétlésszám és a pihenőidő változtatása, hatása a 

terhelésre. 

A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei. 

A fizikai aktivitás szintjének becslése, követése. 

Részben önálló mozgásprogram-tervezés. 

Testépítés – a főbb izomcsoportok izolált hatású gyakorlatai. 

Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség 

fejlesztése, megőrzése érdekében – egyszerű edzéstervek a 

gyengeségek felszámolására. 

Edzés korszerű (alternatív) eszközökkel, erőgépekkel, fitneszgé-

pekkel. 

Nemek közötti eltérések megjelenítése az edzésaktivitásban. 

Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség 

fejlesztése, megőrzése érdekében. 

Köredzésváltozatos mintákkal, 46 feladattal. 

Biológia-egészségtan: 

ismeretek az emberi test 

működéséről, aerobter-

helés, gerinc-ferdülés. 
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Motoros tesztek – központi előírás szerint. 

Az egészséges test és lélek megóvása. 

A testsúly, testtömeg, illetve lehetőség szerint a testösszetétel mé-

rése – összehasonlító idősoros adatrögzítés. 

Stresszoldó és relaxációs gyakorlatok: 

Képesség a fizikai és lelki egyensúly önellenőrzésen alapuló fen-

ntartására. 

A technikák használata a saját tanulási technikáinak 

tökéletesítésében. 

A komputerhasználat ellensúlyozására megoldási minták gya-

korlása. 

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását 

szolgáló gyakorlatanyag: a biomechanikailag helyes testtartás 

megőrzésének gyakorlatai – állandó gyakorlás a tanár és a társak 

kontrollja, hibajavítása mellett. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gya-

korlatok megfogalmazása, felismerése, helyes kivitelezése, a hely-

telen kijavítása. 

A gerinckímélet lényegének ismerete a testnevelési és 

sportmozgásokban. 

A házi és kerti munkák gerinckímélő módjainak ismerete. 

A gerincsérülések leggyakoribb fajtáinak ismerete. 

Törekvés az önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére, a 

siker átélésére, a kudarc elfogadására és az azzal való megküzdés 

a teljesítmény részeként értelmezése. 

A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, 

kommunikációja mint a műveltségterületi kommunikáció része. 

A serdülőkor specifikus feszültségei és érzelmi hullámzásai fe-

lismerése, és a sport általi oldás elfogadása. 

Felelősségvállalás kimutatása a társak egészséges életmódja iránt. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Stretching, nyugalmi pulzus, munkapulzus, testépítés, köredzés, in-

tenzitás, ismétlésszám, testtömegindex, biomechanikailag helyes 

testtartás, megküzdési stratégia, gerincvédelem. 

 

A fejlesztés várt Sportjátékok 



Tantervek 2013. szeptember 1. után 174. oldal 

 174 / 411 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Az adott iskolában a helyi tanterv szerinti technikai, taktikai és egyéb 

játékfeladatok ismerete és aktív, kooperatív gyakorlás. 

Komplex szabályismeret, sportszerű alkalmazás és a játékok önálló 

továbbfejlesztése. Játék lényeges versenyszabályokkal. 

A technikák és taktikai megoldások többnyire tudatos, a játékszerep-

nek megfelelő megválasztása. 

A játékfolyamat, a taktikai megoldások szóbeli elemzése, a fair és a 

csapatelkötelezett játék melletti állásfoglalás. 

Tapasztalat a játékvezetői gyakorlatban. 

Játéktapasztalat a társas kapcsolatok ápolásában, a bármilyen képes-

ségű társakat elfogadó, bevonó játékok játszásában, megválasztásában. 

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

A mozgáselemek mozgásbiztonságának és a gyakorlás mennyiségé-

nek, minőségének oksági viszonyai megértése és érvényesítése a gya-

korlatban. 

A javító kritika elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének javítása. 

Esztétikus és harmonikus előadásmód. 

Önálló talaj és/vagy szergyakorlat, egyszerű aerobik elemkapcsolat, 

táncmotívumfüzér összeállítása. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk, versen-

yszituációk, versenyszabályok ismerete. 

A tanult mozgások versenysportja területén, a magyar sportolók 

sikereiről elemi tájékozottság. 

Atlétika jellegű feladatok 

Egy kijelölt táv megtételéhez szükséges idő és sebesség helyes 

becslésére, illetve a becsült értékek alapján a feladat pontos végre-

hajtása. Évfolyamonként önmagához mérten javuló futó-, ugró-, 

dobóteljesítmény. 

A tempóérzék és odafigyelési képesség fejlődése a váltófutás gya-

korlásában. 

A transzferhatás érvényesülése, más mozgásformák teljesítményének 

javulása az atlétikai képességek fejlődésének hatására. 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Az adott sportmozgás technikájának elfogadható cselekvésbiztonságú 

végrehajtása. 

A sebesség, gyorsulás és a tempóváltások uralása guruláskor, 

csúszáskor, gördüléskor. 

Tapasztalat a sportolás során használt különféle anyagok, felületek 
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tulajdonságairól és a baleseti kockázatokról. 

Feladatok tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel. 

Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi 

alapfogalmak ismerete, és azok alkalmazása a gyakorlatban. 

Önvédelem és küzdősportok 

Az önvédelmi és küzdőgyakorlatokban, harcokban a közös szabályok, 

biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé betar-

tása. 

A veszélyhelyzetek kerülése, az indulatok, agresszív magatartás-

formák feletti uralom. 

Néhány támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete, 

eredményes önvédelem, és szabadulás a fogásból. 

Úszás és úszó jellegű feladatok 

1000 m-en a választott technikával, egyéni tempóban, szabályos for-

dulóval úszás. 

Jelentős fejlődés az úszóerő és állóképesség területén. 

Egy választott úszásnemhez tartozó 5 szárazföldi képességfejlesztő 

gyakorlat bemutatása. 

Az amatőr versenyekhez elegendő versenyszabályok ismerete. 

Fejlődő saját teljesítmény a víz alatti úszásban. 

Egyszerűbb feladatok, ugrások során másokkal szinkronban mozgás a 

vízbe és vízben. 

Passzív társ vonszolása kisebb távon (45 m) és a vízből mentés 

veszélyeinek, pontos menetének felsorolása. 

Egészségkultúra és prevenció 

Bemelegítés, fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre. 

A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek és néhány jellemző 

deformitás kockázatanak értelmezése, a megőrzés néhány gya-

korlatának ismerete és felelős alkalmazása. 

A gerinc sérüléseinek leggyakoribb fajtái, és a gerinc és az ízületek 

védelemének legfontosabb szempontjainak ismerete. 

A preventív relaxációs gyakorlatok tudatos alkalmazása. A fittségi 

paraméterek ismerete, mérésük tesztek segítségével, ezzel kapcsolato-

san önfejlesztő célok megfogalmazása az egészség-edzettség érdeké-

ben. 

A szükséges táplálkozási ismeretek alkalmazása a testsúly, testtömeg 

ismeretében. 

A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros szenve-

délyek leküzdésében, az érzelem- és a feszültségszabályozásban. 
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10.  ÉVFOLYAM  
éves óraszám: 180 óra 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Sportjátékok 
Órakeret 

50 óra 

Előzetes tudás 

Életkornak megfelelő technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati 

tudás. 

Aktív részvétel az előkészítő játékokban, sportjátékokban. 

Figyelmes és hatékony munkavégzés a gyakorlásban. 

Csapatjátékos tulajdonságok ismerete. 

Sportszerűség, a szabálykövető magatartás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A választott legalább két labdajátékra vonatkozóan: 

Az új játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai, taktikai és 

szabályismeret tudatos és felelős alkalmazása, bővítése. 

A sportjáték-specifikus képességek megerősítése. 

A játékszituációk, játékfeladatok magasabb gondolkodási, motoros 

szinten történő megoldása a szabálykövetés, a csoportkonszenzus és 

az ellenfél tisztelete szempontjából is. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok 

Legalább két labdajáték választása kötelező. 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A labdajátékokra felkészítő mozgásfeladatok 

Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok és test-

nevelési játékok 

A labda nélkül végzett mozgások – szlalom futások (változó 

irányokba), vágták, irányváltások, taposások helyben, súlypon-

temelkedések, ugrások páros és egy lábbal, váltott lábbal – gya-

korlási hatékonyságának, játékban való eredményes használatának 

továbbfejlesztése. 

Az alapmozgások nagyszámú variációja irányban, sebességnövelés-

sel. 

A reakcióidő és a társ mozdulatára reagálás optimumának elérése. 

A helyezkedés, helyzetfelismerés továbbfejlesztése a labdáért való 

harcban, cselek labdával és labda nélkül, küzdések váll-váll érin-

téssel a labda megszerzéséhez. 

Matematika: logika, 

valószínűségszámítás

, térbeli alakzatok, 

tájékozódás. 

Vizuális kultúra: tár-

gy- és 

környezetkultúra, vi-

zuális kommunikáció. 
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Labdás ügyességfejlesztés egy-két labdával, a labdás ügyes-

ségfejlesztés összetettebb játékai: a labda fogadása, kezelése foko-

zódó lendületben, magasságban, távolságban, a labda továbbítása 

gyorsabban, lendületesebb, változó magasságokban, futás közben, 

labdavezetés, haladás a labdával gyors irányváltásokkal és ritmusvál-

tásokkal. 

Az adott sportjáték technikái gyakorlása testnevelési játékokban, 

kidobós, fogójátékok labdával, labdaszerző és -védő játékok, 

cicajátékok, pontszerzők, stilizált játékok, szabadon alkalmazott 

technikai-taktikai elemek és szabályismeretek mellett is. 

A mozgástanulást segítő eszközök használata (szemüveg, célkeret 

stb.). 

Bonyolultabb - kooperatív, kreatív - testnevelési és sportjátékok (pl. 

játékszabályok dinamikus változtatása, esélykiegyenlítő játékok, 

fordított eredményszámítás). 

A sportjátékokra való előkészítésen túlmutató, stratégiai jellegű, az 

életszerepekre felkészítő és inklúzióra érzékenyítő játékok. 

Bemelegítés labdajáték foglalkozásra – részleges tanári irányítással 

A bemelegítési modell ismételt gyakorlása és az önálló 

bemelegítésre való felkészítés. A modell minimális tartalma: 

sportjáték-specifikus futó-ugrómozgások, labda nélküli és labdás 

gyakorlatok az ízületek átmozgatására, labdavezetések variációi 

helyben és haladással, páros, mikrocsoportos labdás gyakorlatok, 

bemelegítő testnevelési játékok labda nélkül és labdával, az adott 

labdajáték specifikus technikai és taktikai előkészítő gyakorlatai. 

A választott labdajátékok technikai és taktikai elemeinek gya-

korlása, tökéletesítése, alkalmazása új variációkban, szituációkban. 

Kosárlabdázás 

Technikai elemek 

Fokozódó lendületben, magasságban, távolságban csökkenő hiba-

százalékkal végrehajtott technikai elemek. 

Taktikai elemek 

Kisebb csapatrészekben azonos létszámmal egymás elleni játék tel-

jes anyagának beépítése az 5:5 elleni játékba, félpályás és 

egészpályás gyakorlatokkal. 

Emberfölényes helyzetek támadásban, védekezésben. 

Emberfogás, területvédekezés. Ötletjáték támadásban. 

A speciális feladatok megoldása (feldobás, alap- és oldalvonal-

Fizika: mozgások, 

ütközések, erő, ener-

gia. 

Biológia-

egészségtan: az em-

beri szervezet 

működése, energian-

yerési folyamatok. 
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bedobás, büntetődobás utáni támadás és védekezés). 

Kézilabdázás 

Technikai elemek végrehajtása fokozódó lendülettel, erőközléssel, 

magasabban és távolabbra, csökkenő hibaszázalékkal 

Labda nélkül: Gyorsfutások közben, a társ futómozgásának köve-

tése. Térnyerésre törekvés indulócselekkel mindkét irányba. A kapus 

mozgástechnikája. 

Labdával: Alaphelyzetek, alapmozgások, támadó, illetve védő 

játékos esetén. Labdakezelési gyakorlatok 234-es csoportokban, 

12 kézzel. Átadások talajról és felugrásból cselezés után. In-

dulócsel, átadócsel, lövőcsel, cselkapcsolatok alkalmazása mindkét 

oldalra. Kapura lövések bevetődésből is. 

Taktikai elemek növekvő együttműködéssel és eredményességgel 

Támadó taktika: Zárás, leválás alkalmazása. Támadásbefejezések 

lerohanásból rendezetlen védelem elleni játékból. Szélsőbefutások. 

Beállós játék. A test-test elleni játék a támadásban. 

Védekező taktika: Vegyes védekezés alkalmazása a játékban. 

Ütközés talajon és levegőben. 4:2 elleni védekezési rendszer. A test-

test elleni játék a védelemben. 

Labdarúgás 

Technikai elemek fokozódó kitartással, variációban, lendületben, 

magasságban, távolságban, csökkenő hibaszázalékkal 

A labdás koordináció minőségi fejlesztése. Labdakezelések mozgás 

közben és irányváltoztatással, átadások különböző mértani alakza-

tokban. Rövid és hosszú labdaátadások talajon vagy levegőben. 

Átadások, átvételek mélységi, szélességi játékhelyzetek kiala-

kításával. 

Induló-, futó-, átadási és lövőcselek védővel szemben. Fejelések 

technikái levegőből, társnak vagy kapura. 

Taktikai elemek a variációk növelésével és végrehajtási minőség 

emelésével 

Posztok betöltése: kapus, védő, középpályás, támadó. 

Rombuszban 4 játékos feladatmegoldása mélységben, szélességben, 

folyamatos helycserékkel. 

Röplabda 

Technikai elemek optimális erőközléssel, fokozódó magasságban, 

pontossággal, folyamatossággal, csökkenő hibaszázalékkal 

A mélységlátást, labdához való igazodást elősegítő gyakorlatok, 
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társtól dobott vagy falra feljátszott labdával. Gurulások, vetődések. 

Célba ütések és érintő labdatovábbítások mozdulatlan majd mozgó 

céltárgyra vagy társhoz. A sáncolás technikája egyénileg és párban. 

Támadás és védekezés alapvető megoldásai 

23 fős támadási technikák védelem nélkül és védelem ellen, véde-

kező feladatok, biztosítás, változatos támadás befejezések (erő, ív, 

elhelyezés stb. szempontjából). 

Kooperativitás és versengés a labdajátékokban, a szabályok – 

játékszabályok begyakorlása – játékvezetési gyakorlat. 

Az elsajátított játéktudásnak megfelelő színvonalú játékszabályok 

alkalmazása, betartatása növekvő tudatossággal és önállósággal az 

osztályszintű gyakorlások és mérkőzések során. 

Játékszituációk előidézése egy-egy szabály begyakorlására, a 

játékszituáció megállítása, elemenkénti ismétlése a szabálytalanság 

korrekciója érdekében. 

Játék egyszerűsített és fokozatosan bővülő szabályokkal.  

Rövidített játékidővel gyakorlás, osztálymeccsek, villámtornák a 

diákolimpiáknak megfelelő versenyszerű körülmények és a helyi 

szabályozás szerint. Differenciált mennyiségű és minőségű játékle-

hetőség biztosítása. 

Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral együtt, rögzített, válto-

ztatható, egyszerűsített játékvezetésben. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Játéktípusok, szabályok, stratégiák működtetése. 

A tanult játékstratégiák (támadó és védő alaptaktika, emberelőnyös-

emberhátrányos játékszituációk) felhasználása a taktikai magyaráza-

tok, beszélgetések és játékszervezés során. 

Az animáció alkalmazása a játékok továbbfejlesztésében. 

Különböző életkorra, az egyénre és a helyzetre jellemző érzelmi 

önkontroll. A siker egyéni és csoportos átélése, a kudarc elfogadás, 

mint a tevékenység természete velejárója. 

Az alkotó, kooperatív mozgásos tevékenységek kezdeményezése, az 

ötletek kulturált megfogalmazása és megvalósítása. Az együttjátszás 

előnyeinek, jelentőségének képviselete. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, 

problémaorientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési 

stratégia, megegyezésen alapuló játék. 



Tantervek 2013. szeptember 1. után 180. oldal 

 180 / 411 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 
Órakeret 

35 óra 

Előzetes tudás 

Részlegesen önálló, balesetmentes gyakorlás. 

Az alapvető torna mozgáselemek önálló bemutatása. 

Az aerobik kargyakorlatokat és lépésgyakorlatok, alaplépések, 

haladások összehangolása a zenével. 

A kötél biztonságos mozgatása. 

A szabályok érthető megfogalmazása. 

A gyengébbeknek, a segítségre szorulóknak feltétel nélküli segítsé-

gadás. Sportágak versenyrendszeréről alapismeretek. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az iskolai tornajellegű feladatok, táncos mozgásformák során a reális 

énkép további alakítása. 

A gyakorlás során segítség adása és elfogadása, mások bátorítása ré-

vén a tevékenységek állandó motivációs hátterének biztosítása. 

Szabadabb és differenciáltabb önálló részvétel, az alkotókészség, krea-

tivitás fejlesztése a gimnasztika, torna, esztétikai sportok, és a helyi 

tantervben választott sporttáncok, történelmi és néptáncok 

mozgásrendszerén belül. 

Az esztétikus mozgás, a feszes, megtartott testmozgás további 

javítása. A test térbeli, időbeli és dinamikai érzékelésének, valamint a 

koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának továbbfejlesztése. 

A táncmotívumok ritmikailag, plasztikailag pontosabbá, az újabb ko-

reográfiák, művészeti előadások tudatosabbá tétele. 

A saját kultúra újrateremtése iránti igény erősítése, a más népek 

kultúrája iránti tisztelet erősítése. 

Az ismeretek körének bővítése az adott versenysportágak hazai élvo-

naláról, ennek révén a nemzeti öntudat fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gimnasztika 

Térbeli alakzatok – rendgyakorlatok 

Alakzatok, mozgások zárt rendben, alakzatváltozások. 

Variációk a ritmusban, a tempóban történő változtatással, 

rendgyakorlatok zene nélkül és zenére is. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok 

Fizika: egyenes vonalú 

mozgás, periodikus mozgás, 

gravitáció, tömegvonzás, 

hatás-ellenhatás törvénye. 
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816 ütemű gimnasztikai gyakorlatok egyidejű fejlesztő 

hatásokkal, kiemelten a mély hát- és hasizmok, a függesztő 

öv, a lábboltozat izomzatának optimális és precíz működése 

által. 

Gimnasztikai gyakorlatok alkalmazása az izommunka jellege 

szerint (nyújtó, erősítő, ernyesztő-lazító) arányosan, minden 

testrész mozgásaira kiterjedően, növekvő önállósággal a gya-

korlatok kiválasztásában, növekvő önállósággal a gya-

korlatsorok összeállításában. 

A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok a 

mozgásütem változtatásával, a kiinduló helyzet és kartartás 

változtatásával, a kéziszerek – súlyzó, bordásfal, pad, 

medicinlabda – alkalmazásával. A dinamikus és statikus 

erőkifejtés megkülönböztetése. 

A különböző erőadagolás változatos gyakorlatai alkalmazása. 

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok 

Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok dif-

ferenciáltan, egyénre szabottan, állandó gyakorlási jelleggel. 

Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás 

leküzdésével. Aerob állóképesség-fejlesztő eljárások a 

gimnasztika eszközeivel. Az elrugaszkodás (dobbantás) 

gyorsaságának fejlesztése. Az egyensúlyozás to-

vábbfejlesztésére a statikus helyzetek időtartamának és 

bonyolultságának növelése. Az esztétikus mozgások 

előadásmódja segítésére a testtartást biztosító kondicionális és 

koordinációs képességfejlesztő eljárások gyakorlása. 

Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az 

1–8. osztályban elért egyéni szint szerinti fejlődést követő 

rendszeres kontrollal. 

Torna – iskolai sporttorna 

Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok, mozgássza-

bályozó, mozgásalkalmazó, átállító és mozgástanuló jelleggel. 

Talajon és a helyi tanterv szerint választott legalább egy 

szeren a korábbi követelményeken nehézségben túlmutató 

mozgásanyag tanulása, gyakorlása egységesen és differenciál-

tan. 

Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna, 

Tartásos gyakorlatelemek végzése: tarkóállás, fejállás, kézál-

lás, mérlegek kéztámasszal, mérlegállások, spárgák, hidak. 
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Mozgásos gyakorlatelemek végzése: gurulóátfordulások 

különböző irányokba, tarkóbillenés, fejenátfordulás, 

cigánykerék, vetődések, átguggolások, átterpesztések, 

lábkörzések, dőlések, felállások, egységesen az alapformában 

és differenciáltan a variációkban. Az esztétikus és harmonikus 

előadásmód rávezető eljárásai (feszítések, fejtartás, válltartás, 

spicc kidolgozása). 

Az elemek mennyiségének és nehézségi fokának to-

vábbfejlesztése - differenciáltan. Az egyéni optimum, az önál-

ló bővítés lehetőségének megjelenítése az elemkapcsola-

tokban, gyakorlatokban. 

A gyakorlatbemutatás rítusa minőségi paraméterek 

hozzáadásával történik az ellenőrzések során. 

Szertorna 

A helyi tanterv által meghatározott szeren vagy szereken tör-

ténik: egységesen az alapformában, differenciáltan a 

variációkban és az elemek mennyiségében és nehézségi 

fokában, egyénre szabott segítségadással társak és/vagy tanár 

közreműködésével, önálló tervezéssel és gyakorlással. 

Szertorna fiúk számára 

Korláton gyakorlás – terpeszülés, harántülés, nyújtott támasz, 

hajlított támasz, oldaltámaszok, lebegőtámasz, lebegő-

felkartámasz, felkarfüggés, alaplendületek támaszban és fel-

karfüggésben, beterpesztések, terpeszpedzés, támlázás, 

szökkenés, fellendülés előre terpeszülésbe, felkarállás, fe-

lugrás beterpesztéssel támasz ülőtartásba, vetődési leugrás, 

kanyarlati leugrás. 

Nyújtón gyakorlás – kelepfelhúzódás támaszba, alaplendület, 

lendület előre 180 fokos fordulattal, ellendülés, alálendülés, 

kelepforgások, térdfellendülés, billenés, támaszból homorított 

leugrás hátra, alugrás, nyílugrás. 

Gyűrűn gyakorlás – kéz- és lábfüggések, függések, 

lefüggések, mellső függőmérleg, hajlított támasz, nyújtott 

támasz, alaplendület, lendületvétel, húzódás-tolódás 

támaszba, vállátfordulás előre, homorított leugrás, leterpesztés 

hátra. 

Szertorna lányok számára 

Gerendán gyakorlás – állások, térdelések, ülések, fekvések, 

térdelőtámaszok, mérlegek, guggolótámaszok, 

Fizika: az egyszerű gépek 

működési törvényszerűségei, 

forgatónyomaték, 

reakcióerő, egyensúly, 

tömegközéppont. 

Biológia-egészségtan: 

egyensúlyérzékelés, izomé-

rzékelés, elsősegély. 
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fekvőtámaszok, támaszban átlendítés, belendítés, hason-

fekvésből emelés fekvőtámaszba, térdelőtámaszba, fordulatok 

állásban, guggolásban. Szökdelések, lábtartás-cserék, felugrás 

egy láb át- és belendítéssel, homorított leugrás, terpesz 

csukaugrás. 

Felemáskorláton gyakorlás – támaszok, harántülés, térd-

függés, fekvőfüggés, függőtámasz, függésből lendítés, átgug-

golás, átterpesztés fekvőfüggésbe, pedzés, lendület előre-hátra 

függésben, támaszban lendület lebegőtámaszba, kelepfellen-

dülés támaszba, fordulat fekvőfüggésben, térdfellendülés, 

guggoló függőállásból fellendülés támaszba, támaszból átfor-

dulás előre fekvőfüggésbe, felugrás támaszba, felugrás 

függésbe, leugrás támaszból, alugrás, nyílugrás. 

Szertorna – szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás 

Gyakorlás és kontroll a tanuló előzetes tudása és testalkata 

figyelembevételével. Az 5–8. osztályban tanultak to-

vábbfejlesztése, az első és második ív növelése. 

Felguggolások – homorított ugrások, vetődések, kanyarlatok, 

bukfencek, guggoló átugrások, terpeszátugrások, 

lebegőtámasz. 

Bemelegítés a torna gyakorlásához, egy specifikus jellegű 

mozgássor megtanulása. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk 

működtetése növekvő tanulói önállósággal. A segítségadás 

technikái, felelős külső kontrollal – a hibajavítás beépítése a 

mindennapi gyakorlási szokásokba. 

Versenyszituációkon keresztül a szabályok – pontozási hier-

archia és szemlélet – gyakorlása, az 5–8. osztályban tanultak 

továbbfejlesztése. 

Ritmikus gimnasztika lányok számára 

Az 5–8. osztályokban megfogalmazott követelményeken 

nehézségben túlmutató követelmény mozgásanyagának 

tanulása, gyakorlása. Az esztétikus, szép és nőies mozgások 

előadásmódját segítő kondicionális és koordinációs képes-

ségfejlesztő eljárások. 

Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok, mozgássza-

bályozó, mozgásalkalmazó, átállító és mozgástanuló jelleggel 

(testtartás, tágasság, forgásbiztonság stb.). A ritmusérzék 

fejlesztése, önálló zeneválasztásra lehetőség a szélsőségektől 

Ének-zene: ritmus és tempó. 
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való elhatárolódás mellett. 

Szabadgyakorlatok 

Előkészítő tartásos és mozgásos elemek alapformái ismétlése, 

és új, összetett formák gyakorlása: 

lábujjállások, terpeszállások, hajlított- és guggolóállások, 

lépő és kilépő állások, támadó- és védőállások, lebegő- és mé-

rlegállások, nyújtott és hajlított ülések, lebegő ülések, térde-

lések, térdelőmérlegek, fekvések, kéz és lábtámaszok, ujj- és 

kartartások és mozgások (lebegtetések, ejtések, fordítások, 

hullámok), statikus és dinamikus törzsmozgások és 

lábmozgások. 

Fő mozgások alapformái ismétlése, és új, összetett formák 

gyakorlása: Testsúlyáthelyezések, járások, futások, szök-

delések, ugrások (öt alapforma megkülönböztetése), 

egyensúlyhelyzetek, forgások, hullámok. 

Önálló bővítési lehetőség, önálló gyakorlatrészek hozzáadása 

a minimumhoz. 

Labdagyakorlatok 

Fogások végzése, gurítások talajon és testen, labdavezetések 

változatos vonalon a levegőben, átadások, leütések, dobások, 

elkapások, labdatartások (kézzel, lábbal, térddel, nyakkal stb.) 

változatos szabadgyakorlati formák felhasználásával. 

Önálló bővítési lehetőség, önálló gyakorlatrészek hozzáadása 

a minimumhoz tanári irányítással (1 perc). 

Aerobik mindkét nem számára, a helyi tantervben sza-

bályozott nehézséggel. 

A sportági jelleg – dinamikus, statikus erő, egyensúlyozás, 

lazaság, ruganyosság és ritmusérzék – megvalósításához 

szükséges előkészítő és rávezető gyakorlatok. 

Az aerobik kritériumainak való megfelelés fejlesztése a gya-

korlás által: testtartás, mozdulatok precíz végrehajtása, szink-

ron a zenével és egymással. Az 5–8. osztályban tanult 

alaplépések összetett kombinációi 4–8 ütemben, aszim-

metrikus elemkapcsolatok. 

Rövid elemkapcsolatok ismétlése magas cselekvésbiztonság-

gal (2030 mp folyamatosan). 

Egyéni és páros koreográfiák gyakorlása, differenciált 

bővítése önállóságra törekedve, a szükséges minimálisan 
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követelt elemek felhasználásával, bővítésével. 

Aerobik bemutatók az osztályon belül. 

Táncos mozgásformák 

A helyi tantervben rögzített választás szerint legalább 

egy, a helyi személyi és tárgyi körülményekhez, feltételekhez 

igazodó tánc, amely mozgásanyaga a Tánc és dráma kerettan-

terv mozgásanyagával összekapcsolható. 

Történelmi táncok gyakorlása: 

Előkészítéskor kiemelt jellemző a tánc során a páros viszony, 

az alkalmazott fogások, testtartás és a nő és a férfi szerep 

jellegzetessége. 

A helyi tantervben szabályozottan a kiválasztott tánc 

motívumai és motívumfüzérei. 

Sporttáncok gyakorlása: 

Csoportos táncformák – helyi tanterv szerint szabad választ-

ásban, pl. a Magyar Majorette Szövetség gyakorlatanyaga és 

egyszerűsített szabályai alapján; alacsony feldobások, twirling 

12. szint, botok cseréje. 

Néptánc gyakorlása: 

A magyar néptánckincs egyszerűbb motívumai és azok 

kapcsolatai (alkalmazhatók a Dráma és tánc kerettantervben 

kidolgozottak is). 

Egy dunántúli és/vagy alföldi tánctípus motívumai és rövid 

táncfolyamata megtanulása, gyakorlása, előadása. 

Dunántúli ugrós és csárdás – dudálás, cifra és variációi, 

lengetők, bokázók, csárdás lépések, ridák, lezárók. 

Kalocsai mars – fareör lépés, fércelés, lenthangsúlyos rida, 

keresztlengető, ugrós motívumok páros és négyes forgással. 

Egyéb tornajellegű mozgásformák: 

A tornajellegű kondicionális és koordinációs képességek és 

készségek alkalmazása más – az helyi lehetőségek szerint a 

helyi tantervben rögzített – mozgásrendszerekben. 

Gúlatorna, falmászás, gumiasztal, eszközös táncok stb. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismer-

tebbek önálló használata a tervezésben, segítségadásban és a 

Vizuális kultúra: 

reneszánsz, barokk. 

Földrajz: Magyarország 

tájegységei. 

Etika: társas viselkedés, 

önismeret, énkép, jellem, 

önreflexió, kooperatív 

munka. 
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hibajavítás értelmezésében. 

A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, 

és az ezzel kapcsolatos félelmek, szorongások, frusztrációk 

megfogalmazásának képessége (önreflexió), átélése és tudatos 

felvállalása. 

A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy eszt-

étikájának ismerete. A saját és társ testi épsége iránti felelős-

ségvállalás. 

A társak gyenge, esetleg sérült oldalának segítése, az erős-

ségek elismerése, támogatása. 

A divat és a média testkultúrára ható kedvező és kedvezőtlen 

tényezőinek szétválasztása (értékfelismerés, önértékelés). 

Tájékozottság a tanult versenysportágak versenyrendszeréről, 

a magyar élsportolók eredményeinek ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Szaknyelvi kifejezés, elem, vezényszó, RG-motívum, táncmotívum. 

 

Tematikai egy-

ség/ Fejlesztési cél 
Atlétika jellegű feladatok 

Órak-

eret 35 

óra 

Előzetes tudás 

A térdelő- és állórajt technikája, a fokozó- és repülőfutás összehan-

golt kar- és lábmunkája. 

A rövid- és hosszú távú futásnál irambeosztási tapasztalat. 

Váltás alsó botátadással. 

Távolugrás guggoló technikája. 

Kislabdahajítás beszökkenéssel. 

Lökőmozdulat oldal felállásból, dobások lendületvétellel is. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az atlétikai mozgásokat befolyásoló jellegzetes biomechanikai tör-

vényszerűségek megismerése, egyre tudatosabb alkalmazása. Jártasság 

kialakítása az egyes szakági technikákban. 

Az emberi teljesítőképesség jelenlegi határainak viszonyítása a saját 

teljesítményhez, ennek révén az önismeret fejlesztése. Az egyéni tel-

jesítmény túlszárnyalására ösztönzés. 

Az általános atlétikus képességek továbbfejlesztése, a más 

sportágakban történő alkalmazhatóság érdekében is.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások, rajtok 

Ének-zene: ritmus-

gyakorlatok. 
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A képességfejlesztés gyakorlatai 

Az 5-8. osztályban végzett futóiskolai feladatok gyorsabban, 

erősebben és tudatosabban. Futóiskolai és futófeladatok bemutatás 

nélküli végrehajtása. Iramfutások. Aerob állóképesség fejlesztése, a 

kitartó futás távjának további növelésével, az önismeretre, a korábbi 

tapasztalatokra épített, a távnak megfelelő egyéni iram kiala-

kításával. Akadályok felett 543 lépéses ritmusfutások könnyített 

magasságon és távolságon. Tartós és résztávos állóképesség-

fejlesztő módszerek gyakorlása. 

A sportági technika gyakorlása 

Futások 30-60 m-en. A térdelőrajt szabályos végrehajtása a rövid és 

hosszú sprintszámokban. A váltófutás botátadási technikáinak a vál-

tótávolság kialakításának (segédjelek alkalmazásával), és a váltás 

szabályainak gyakorlása. A gátfutás lendítő és elrugaszkodó 

lábmozgásának ismerete. A rövid, közép- és hosszú távok közötti 

futótechnika megkülönböztetése. 

A tartós futás technikájának kontrollja, az egyéni tartós futás sebes-

ségének kialakítása az önálló gyakorlás elősegítése érdekében. 

Játékok és versenyek 

Rajtversenyek, sprintversenyek. Fogójátékok. Egyéni, sor- és váltó-

versenyek gyors-, akadály- és váltófutással. Egyéb testnevelési játé-

kok futófeladatokkal. 

Ugrások, szökdelések 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

az 5-8. osztályban végzett ugróiskolai feladatok továbbfejlesztése, 

koordináltabban, nagyobb kiterjedéssel, erővel és tudatosabban, 

egylépéses sorozatelugrás, illetve kétlépéses sorozat felugrás. 

A sportági technika gyakorlása 

Az ugrás előtti utolsó három lépés ritmusának kialakítása. 

Az elrugaszkodó láb és a lendítő láb, kar megfelelő mozgásának 

összehangolása. A lépő távolugró technika végrehajtása, aktív 

leérkezéssel. Az egyéni nekifutás próbái nagyobb elugró terület ki-

jelölése mellett. 

Az átlépő technika végrehajtása 5-7 lépéses íven történő nekifutás. 

A flop-technika gyakorlása, s az egyéni nekifutó távolság kimérése 

és rögzítése. Az egyéni magasugró technikák megismerése, 

mozgástapasztalat szerzése növekvő teljesítményre törekvés nélkül. 

Játékok és versenyek 

Biológia-

egészségtan: aerob, 

anaerob energia-

nyerés, szénhidrátok, 

zsírok bontása, hipox-

ia, VO2 max., állóké-

pesség, erő, 

gyorsaság. 

Földrajz: térképis-

meret. 

Ének-zene: ritmusok. 

Informatika: tábláza-

tok, grafikonok. 
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Távolugróversenyek helyből és egyéni nekifutással. Magasugróver-

senyek egyéni nekifutással. (érintő ugrások) Egyéni, sor- és váltó-

versenyek ugró és szökdelő feladatokkal. Egyéb testnevelési játékok 

ugrásokkal és szökdelésekkel. 

Dobások 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Különböző szerekkel, változatos dobásformák végrehajtása egy és 

két kézzel, különböző kiinduló helyzetekből. Speciális erősítés ké-

zisúlyzókkal, súlyzókkal, erőgépekkel. 

A sportági technika gyakorlása 

Célba és távolságra dobások hajító, lökő és vető mozdulattal 

Hajítás nekifutással, öt lépéses dobóritmusban. A lekészítés techni-

kájának és az impulzus lépés, beszökkenés szerepének ismerete. 

A háttal felállásból történő lökés technikájának ismerete. 

Szabályos lökés végrehajtása oldal vagy háttal felállásból sú-

lygolyóval vagy medicinlabdával. 

Az egy- és kétkezes vetések technikái. 

Az ideális kirepülési szög elérése a különböző dobásoknál. szerepük 

a jobb eredmény elérésében. 

Játékok és versenyek 

Kislabdahajító és szabadon választható egyéb dobószerrel 

versenyek helyből és lendületszerzéssel. Súlylökő versenyek. Cé-

lbadobó versenyek. 

Dobóiskolai versengések. 

Bemelegítési modellek gyakorlása a kocogások, futások, ugrások, 

dobások végzése és a versenyek előtt. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A futóversenyek, a váltás szabályainak ismerete. 

A középtávok állórajtra vonatkozó szabályainak, a köríven futás 

szabályszerűségeinek, a repülőrajt előnyeinek ismerete. 

A savasodás jellegzetes hatásainak és annak teljesítőképességre 

gyakorolt hatásának ismerete. Az állóképesség-fejlesztő módszerek 

ismerete. 

A nekifutás jellemzőinek ismerete távol- és magasugrásnál. 

Az ugrószámok főbb szabályainak és a sérülések megelőzésének 

ismerete. 
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Az ideális kirepülési szög szerepe a jobb eredmény elérésében. A 

dobások főbb versenyszabályainak és balesetvédelmi, biztonsági 

rendjének ismerete. 

A magyar olimpiai futó-, ugró- és dobóeredmények ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság; lépéshossz, lépésfrekven-

cia; irambeosztás, pihenőidő; ugróláb, lendítőláb, felugrás, elugrás; op-

timális sebesség, maximális sebesség; súlypont, szögsebesség, 

pördület, fordulat, hatás-ellenhatás, belső ritmus, dinamizmus. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Órak-

eret 5 

óra 

Előzetes tudás 

Motorikus képességek, mozgástapasztalatok. 

Balesetmentesen végzett, kevéssé ismert, szokatlan sportmozgások. 

A természetben űzhető sportok alapszabályai. 

A legfőbb balesetvédelmi és biztonsági szabályok alkalmazás szintű 

ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott 

sportági mozgással a kívánt edzéshatás és élményszerzés elérése. 

Felkészítés az önálló vagy önszerveződő sporttevékenységek űzésére. 

A szervezet edzettségének, ellenállásának növelése a tudatosan sza-

badtéren tartott foglalkozásokkal. 

A testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív beállítódás, elkö-

teleződés kialakítása az élményszerű, változatos és kötetlen fo-

glalkozások által. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott 

sportági mozgás mozgásműveltségének fejlesztése. 

Az 5-8. osztályban felsorolt lehetséges sportok, vagy/és a helyi le-

hetőségek adta egyéb alternatív, szabadidős sportok. Az egyén által 

előnyben részesített, élethossziglan űzhető sportok alternatíváinak 

bővítése. 

Előkészítés, felkészítés, képességfejlesztés 

Az élményszerű, természetben végzett előkészítő és rávezető gya-

Földrajz: időjárási 

ismeretek, 

tájékozódás, 

térképhasználat. 
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korlatokkal, a természeti erők felhasználásával a szervezet alkal-

mazkodóképességének, az edzettségnek, fittségnek a fejlesztése. A 

természetben végzett önálló bemelegítés, gyakorlás - laza tanári 

kontrollal. 

A környezettudatos viselkedés alapelveinek megismerése. 

Közlekedésbiztonsági szabályok elsajátítása és betartása. 

Felkészülés és együttműködés a különböző tábori lehetőségek, 

speciális, túra jellegű terhelések előtt és alatt. 

Technika és taktika gyakorlása 

Minimális helyigényű vagy kis eszközigényű sportmozgások me-

gismerése. Az adott sportmozgás lehetőségekhez képest minél 

sokoldalúbb, balesetmentes elsajátítása, élményszerű gyakorlása. 

Játékok, versengések, akadályok legyőzése a választott sportban, 

fizikai aktivitásban. A fair play szellemének és a személyes biz-

tonságnak a szem előtt tartása minden mozgásos tevékenységben. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az élethosszig tartó mozgásos tevékenységek számára felelős 

döntésekhez szükséges képességek fejlesztése. 

Az egyéni képességek kibontakoztatása közösségi tevékenységek 

során. 

Transzferáló képesség fejlesztése a sportban átélt élményeknek az 

élet más területén, a saját és a környezet javára történő fordítására. 

Információk átadása, mások tanítása a megélt élmények, tábori tap-

asztalatok átadása. 

Prevenciós és rekreációs tevékenységformák elsajátítása, kreatív al-

kalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kooperáció, önkéntesség, szabálykövető magatartás, segítségadás, 

környezettudatosság, edzettség, fittség, zene, ritmusérzék, 

egyensúlyérzék, bátorság-vakmerőség, közlekedési szabály.  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelem és küzdősportok 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A páros és küzdőjátékok, test-test elleni küzdelmek fajtái. 

A grundbirkózás mozgástechnikái, alapvető szabályai. 

A dzsúdóval kapcsolatos technikák fajtái és alkalmazhatóságuk a 

küzdelmekben. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az egyén (ön)védelmét szolgáló egyszerűbb technikákban, 

küzdelmekben magas fokú jártasság elérése. A küzdő típusú sportágak, 

játékok tudatos alkalmazása során az önuralom erősítésére, a társak ti-

szteletére és a szabályok elfogadására szoktatás. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A test-test elleni feladatokat csak és kizárólag azonos nemű és közel 

azonos testalkatú tanulókkal végeztetjük. 

Előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok a küzdésekhez 

Az 5-8. osztályos mozgásfeladatok variációinak gyakorlása, to-

vábbfejlesztésük. Azon testi és pszichés képességek megerősítése, 

amik alkalmassá teszik a tanulót a bonyolultabb gyakorlatok végre-

hajtására. 

Alap kézgyakorlatok, húzó-taszító gyakorlatok, lenyomó-emelő 

gyakorlatok, esések-zuhanások sérülésmentes elsajátítása, egészségi 

és élettani szabályok betartása. 

Küzdőgyakorlatok szerrel, szer nélkül társakkal vagy önállóan. 

Alapvető önvédelmi technikákat elsajátító gyakorlatok játékos és 

változó körülmények között. A gyakorlatok tanulása saját képes-

ségek figyelembevétele mellett történik. 

Grundbirkózás 

A 7-8. osztályos kerettantervben felsorolt fogások, kitolások, 

kihúzások, emelések, szabadulások gyakorlása, cselekvésbiztos 

végrehajtása. Újabb elemkapcsolatok megismerése, megoldása. 

Az egyensúlyhelyzetek tudatos kihasználása, mögékerülések, 

kiemelések állásból, térdelésből, földharcban. 

Dzsúdó 

Eséstechnikák, földharctechnikák, állástechnikák, önvédelmi 

fogások a 7-8. osztályban felsoroltak szerint. A technikák alkal-

mazása új variációkban, fokozódó erőkifejtéssel és bővülő szabály-

ismerettel, önfegyelemmel. A tanult variációk mellett – a szabályok 

adta kereteken belül – önálló megoldások, kreatív alkalmazások 

támogatása a küzdelmek során, az állásharcban, földharcban. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az általános és küzdőjellegű sportágak gyakorlását megelőző 

specifikus bemelegítő mozgások ismerete. 

Az eszközökkel végrehajtható küzdőfeladatok ismerete (tornabot, 

súlyzó, gumikötél, medicinlabda). 

A balesetveszélyes helyzetek felismerése, megelőzése. 

A küzdőfeladatok közben felmerülő saját és társas problémák kon-

struktív megoldása, és az ellentmondásos helyzetek szabálytudatos 

Történelem, tár-

sadalmi és állampol-

gári ismeretek: keleti 

kultúra. 

Biológia-

egészségtan: izmok, 

ízületek 

mozgékonysága, 

anatómiai ismeretek, 

testi és lelki 

harmónia. 

Etika: a másik ember 

tiszteletben tartása. 
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kezelése. 

A sportszerűség, sikerorientáltság, kudarctűrés megfogalmazásának 

képessége. 

A felmerülő vitákban érvelés a sportszerű magatartás mellett. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Páros és csapat küzdőjáték, tiszta győzelem, pontozásos győzelem, 

önismeret, tisztelet, tus, ippon. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Úszás és úszó jellegű feladatok 
Órakeret 9 

óra 

Előzetes tudás 

Biztonságos mozgás és tájékozódás a vízen, víz alatt. 25 m mellúszás, 

150 m hátúszás és/vagy gyorsúszás, egyszerű rajttal, fordulóval. 

A saját teljesítményre vonatkozó önértékelés. 

Vízből mentés passzív társsal kis távolságon. 

Az úszással összefüggő balesetvédelmi utasítások és az uszoda, fürdő 

viselkedési szabályai ismerete, betartása. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az úszóerő és az állóképesség fejlesztése, ennek során a 

monotóniatűrés erősítése, a vízben történő tájékozódás javítása. 

Az erőközlés gazdaságosabbá tétele vízen és a víz alatti úszások során, 

a pihenés nélkül megtett táv növelése legalább két úszásnemben. 

A vízben mozgások során a levegővétel automatikussá és optimálissá 

tétele a bonyolultabb mozgásvariációk elvégzése során is. 

Az úszás prevenciós és rekreációs előnyeinek tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok 

Az úszásoktatás helyi döntésen alapuló választás. Amennyiben 

a helyi tantervben nem szerepel, a többi tematikus terület óraszámait 

az úszás óraszámával meg kell növelni. 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Természetes mozgások, szervezett játékok végzése vízben. 

Vízbe és vízben ugrások egyénileg, párban, csoportban, változó 

kiinduló helyzetből. 

Járások, futások, forgások, irányváltások egyénileg, párban és 

csoportosban. Ugrások társ(ak) segítségével. 

Egyénileg, párban és csoportban, szerrel és szer nélkül végezhető, 

nagy vízbiztonságot igénylő játékok. Alkotó játékok (gúlaépítés). 

Sor- és váltóversenyek szerrel és szer nélkül az úszótechnika ré-

szleges (pl. csak lábmunka) vagy teljes alkalmazásával. 

Fizika: Közegel-

lenállás, a víz 

tulajdonágai, fel-

hajtóerő, és vízszen-

nyezés. 

Newton és Arkhi-

médész törvényei. 

Biológia-

egészségtan: személyi 

higiénia, testápolás. 
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Képességfejlesztés 

Gyakorlatok a medencén kívül – a technikát előkészítő izom-

fejlesztő gyakorlatok eszközzel és eszköz nélkül. 

Fittségnövelő gyakorlatok eszköz nélkül vagy különböző 

eszközök segítségével (aquafitness). 

Magasabb szintű kondicionális képzés – az 1–8. osztályban 

begyakorolt úszómozgás terhelést növelő eszközökkel. 

Az úszás technikája 

Gyakorlás három úszásnemben, a technika csiszolása a gaz-

daságosabb erőközlés érdekében. Az úszás távjának növelése, a 

haladás és pihenő arányának javítása, az úszás adta monotónia 

tűrése. Úszások 80010001200 m-en választott technikával. 

A szabályos rajtok (fejesugrás, vízből indulás) és az úszás össze-

kötése optimális sebességmegtartással. Az úszásnemnek megfelelő 

és szabályos fordulók (bukó, átcsapós) és a célbaérés elsajátítása. 

Úszóversenyek 

Bemelegítés az úszásra – szárazföldi és vizes gyakorlatok. 

Egyszerűsített versenyek edzésen (pl. fejesugrás nélkül). 

Iskolai versenyek – könnyített versenyszabályokkal. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés, életvédelem 

Úszó-gyógyúszó gyakorlatok testtartásjavító jelleggel. 

Relaxációs gyakorlatok vízben (lebegés stb.). 

Tájékozódás a vízben – vízből mentés. 

Víz alatti gyakorlatok – tárgyak felhozása, növekvő távolságról. 

Tárgyak „vonszolása”, húzása a vízben. 

Mentőugrások elsajátítása. 

Sérült megközelítésének és megragadásának szabályai. 

Továbbhaladás passzív társsal a vízben, növekvő távolságon. 

A vízből mentés technikájának csiszolása. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az egyén számára legmegfelelőbb úszásnem gyakorlása ered-

ményeképp a pozitív fizikai, szellemi és érzelmi hatás le-

hetőségeinek, cselekvései motívumának széles körű ismerete. 

Az egyéni teljesítőképesség határai átlépésének lehetősége (önis-

meret, önfejlesztés) – élethossziglan fenntartható attitűd tudato-

sulása. 

Az úszás preventív, rekreációs előnyeinek ismerete, és az 

élethossziglan fenntartható rutin megértése. 

A vízből mentés felelősségének, veszélyeinek és szabályainak, 

pontos menetének ismerete. 

A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek 
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önálló használata, a hibajavítás megértése. 

A saját test mozgatása a vízben és víz alatt, és az ezzel kapcsola-

tos félelmek megfogalmazása, átélése és leküzdése. 

Vizes vetélkedőkben, játékokban – a társak és a csoport irányítása 

a csoport közös érdekeinek figyelembe vételével – asszertív, aktív 

részvétel. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Versenytechnika, szabályos levegővétel, fejesugrás, bukóforduló, 

átcsapós forduló, vízből mentés, mentőugrás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Egészségkultúra – prevenció 
Órakeret 

36 óra 

Előzetes tudás 

Légző, relaxációs és testtartásjavító gyakorlatok, alapvető gerinctor-

na-gyakorlatok, törzsizom-erősítő gyakorlatok és ellenjavallt gyakor-

latok. Az autogén tréning és a progresszív relaxáció felismerése. 

Önfejlesztő mozgás, egészségtudatos szokás fogalma, gyakorlata. 

A prevenció tágabb értelmezése. 

A bemelegítés, a levezetés, a szervezet lecsillapítása jelentősége, sze-

repe. 

Tudatos baleset-megelőzés, a veszélyes helyzetek és a fenyegetettség 

elkerülése. 

A téli időjárás jótékony hatása az egészségvédelemre. 

A fájdalmak tűrése (oxigénadósság, savasodás). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő élettani, 

anatómiai – elméleti és gyakorlati – tudás megalapozottá tétele. 

Az egészséges életvitel szükségleteivel kapcsolatos értékek és az 

egészségmegőrző szokásrendszer megerősítése. 

Az élethosszig tartó sportoláshoz szükséges felelős döntések rugal-

masan bővíthető információs készletének rendszerezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Bemelegítés 

Általános bemelegítő mozgássor gyakorlása (futás, hajlítások, 

nyújtások, lendítések stb.). 

Fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre. 

Stretching gyakorlatok bemelegítő és levezető jelleggel. 

Biológia-egészségtan: 

ismeretek az emberi test 

működéséről, aerobter-

helés, gerinc-ferdülés. 
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A sportági területeken tanult speciális bemelegítések ismétlése. 

Edzés, terhelés 

A keringési rendszer terhelése megfelelő munkapulzusérték mel-

lett, és a pulzus idősoros mérése (nyugalmi pulzus, munkapulzus, 

felső érték stb.). 

Az intenzitás, ismétlésszám és a pihenőidő változtatása, hatása a 

terhelésre. 

A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei. 

A fizikai aktivitás szintjének becslése, követése. 

Részben önálló mozgásprogram-tervezés. 

Testépítés – a főbb izomcsoportok izolált hatású gyakorlatai. 

Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség 

fejlesztése, megőrzése érdekében – egyszerű edzéstervek a 

gyengeségek felszámolására. 

Edzés korszerű (alternatív) eszközökkel, erőgépekkel, fitneszgé-

pekkel. 

Nemek közötti eltérések megjelenítése az edzésaktivitásban. 

Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség 

fejlesztése, megőrzése érdekében. 

Köredzésváltozatos mintákkal, 46 feladattal. 

Motoros tesztek – központi előírás szerint. 

Az egészséges test és lélek megóvása. 

A testsúly, testtömeg, illetve lehetőség szerint a testösszetétel mé-

rése – összehasonlító idősoros adatrögzítés. 

Stresszoldó és relaxációs gyakorlatok: 

Képesség a fizikai és lelki egyensúly önellenőrzésen alapuló fen-

ntartására. 

A technikák használata a saját tanulási technikáinak 

tökéletesítésében. 

A komputerhasználat ellensúlyozására megoldási minták gya-

korlása. 

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását 

szolgáló gyakorlatanyag: a biomechanikailag helyes testtartás 

megőrzésének gyakorlatai – állandó gyakorlás a tanár és a társak 

kontrollja, hibajavítása mellett. 
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ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gya-

korlatok megfogalmazása, felismerése, helyes kivitelezése, a hely-

telen kijavítása. 

A gerinckímélet lényegének ismerete a testnevelési és 

sportmozgásokban. 

A házi és kerti munkák gerinckímélő módjainak ismerete. 

A gerincsérülések leggyakoribb fajtáinak ismerete. 

Törekvés az önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére, a 

siker átélésére, a kudarc elfogadására és az azzal való megküzdés 

a teljesítmény részeként értelmezése. 

A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, kom-

munikációja mint a műveltségterületi kommunikáció része. 

A serdülőkor specifikus feszültségei és érzelmi hullámzásai fe-

lismerése, és a sport általi oldás elfogadása. 

Felelősségvállalás kimutatása a társak egészséges életmódja iránt. 

11.  ÉVFOLYAM  
Éves óraszám: 180 óra 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Sportjátékok 
Órakeret 

50 óra 

Előzetes tudás 

A helyi tanterv szerint választott labdajátékokban a 9–10. osztályos 

technikai, taktikai és egyéb játékfeladatok, lényeges versenyszabályok 

ismerete és alkalmazásuk. 

Megfelelés a játékszerepnek, sportszerű és csapatelkötelezett 

viselkedés. 

Tapasztalat a játékvezetői gyakorlatban. 

Empátia és tolerancia a társak elfogadásában. 

Önfejlesztő és társas kapcsolatépítő játékok ismerete. 
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A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A választott legalább két labdajátékra vonatkozóan: 

A megoldások sokféleségének, sikerességének bővítése. 

Az önálló játékhoz szükséges technikai és taktikai tudás mennyiségi és 

minőségi növelése. 

Az egyéni fizikai adottságok és jellemvonások fejlesztése, a csapatok 

eredményességéhez szükséges képességek, attitűdök erősítése. 

A többféle labdajáték során a mozgástanulás folyamatában működő 

transzferhatás kihasználása. 

Megküzdés a feszültségekkel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Lánycsoportok esetében 20 óra a Torna jellegű feladatok és 

táncos mozgásformák tematikai egységre átcsoportosítható. 

Legalább két labdajáték választása kötelező. 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Általános feladatok 

Az önszervezés gyakorlása 

Önálló csapatalakítás, bemelegítés, gyakorlás és játékszervezés. 

A közvetlen tanári irányítást többnyire nélkülöző, a támadás és 

védekezés megszervezésére, a csapatösszeállításra és az értéke-

lésre vonatkozó megbeszélések a gyakorlásokba építve. 

Szituációk, feladatok megoldása, melyek során önálló az egyéni 

és/vagy társas döntéshozatal - a sportszerűség, tolerancia és 

empátia szem előtt tartásával. 

A tevékenységekhez tartozó felszerelések, berendezések önálló 

használata, rendben tartása, megóvása. 

Lényeges játékszabályok készség szintű alkalmazása – játékveze-

tési gyakorlat 

A labdával vagy labda nélküli mozgások közben elkövethető, 

direkt vagy indirekt személyre irányuló szabálytalanságok elk-

erülését elősegítő gyakorlatok, megerősítések, megbeszélések. 

A kosárlabdában, kézilabdában és labdarúgásban szabályok 

engedte test-test elleni játék több lehetőségének modellálása, 

gyakorlása. 

Kézilabdában és labdarúgásban a mezőnyjátékosra és a kapusra 

vonatkozó szabályok ismerete, betartása. 

Röplabdában a forgásszabály, az első és második sorra vonat-

kozó főbb megkötéseknek való megfelelés, a háló és a labda 

hibás érintése szabályai és a labdára, emberre vonatkozó 

területelhagyás értelmezése. 

Fizika: mozgások, 

ütközések, gravitáció, 

forgatónyomaték, pálya-

vonal, hatás-ellenhatás. 
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Az labdajáték-specifikus időhatárok betartásának gyakorlatai. 

A szabályok a képzettségnek megfelelő önkontrollos betartása, 

játék az elkövetett vétség önálló jelzésének elvárásával. 

Játékfolyamatok „belső” játékvezetéssel, megegyezéssel. 

A játékvezetés gyakorlása laza tanári kontrollal, önállóan, a 

lényeges játékszabályok alkalmazásával, néhány játékvezetői 

non-verbális jel használatával is. Az eredmény jelzésében és egy-

szerűsített jegyzőkönyvvezetésben szerzett gyakorlat. 

Versenyhelyzetek 

Az labdajátékok alap- és játékismereteinek alkalmazása, megmé-

rettetése osztályszintű mérkőzéseken, házibajnokságokon, a tehe-

tségesebb tanulók számára a korosztályos diákolimpiai és egyéb 

versenyeken. 

Kosárlabdázás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

Új variációk a már megtanult technikákkal kisebb taktikai egy-

ségekbe ágyazottan - mindenféle cselezés, ritmusváltás, biz-

tonságos labdabirtoklás, kidobott labda elfogása, labdavezetés 

különböző testhelyzetekben, támadó, védő láb- és karmozgások, 

összetettebb átadások, kötetlen átadási formák, lepattanó labda 

megszerzése, ebből indulás, átadás vagy kosárra dobás. 

A technikákat alkalmazó játékok párban, csoportban a variációk 

önálló és kreatív felhasználásával. 

Taktikai továbbfejlesztés 

A lényeges védekezési formák - terület védelem, emberfogásos 

védekezés, vegyes védekezés – gyakorlása és önálló alkalmazása. 

Formációk begyakorlása két vagy több ember kapcsolatára 

támadásban és védekezésben.). 

Játék minden összetételű, emberhátrányos, emberelőnyös és azo-

nos létszámú taktikai szituációban. 

Önálló játék (streetball, illetve egész pályás 5:5 elleni játék). 

Kézilabdázás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

Változatos variációk megoldása már megtanult technikákkal 

kisebb taktikai egységekbe ágyazottan. 

Taktika előkészítő futó- és fogójátékok, test-test elleni 

küzdelmek. 

Labdatechnikák összetett és bonyolultabb alapformái csele-

kvésbiztosan végrehajtva 

Szélsők, átlövők, beállók kapura lövéseinek gyakorlása, alkal-

mazása rövidebb akciók befejezéseként, kapusmozgások 

Matematika: térgeome-

tria – gömbtérfogat; 

valószínűségszámítás. 
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átismétlése. 

Taktikai továbbfejlesztés 

Gyors indítások gyakorlása, létszámbeli előnyből, illetve 

hátrányból való támadások. 

A támadó taktika posztonként történő alkalmazása, 

játékszituációk ismétlése 12 beállóval, lerohanás rendezetlen 

védelem ellen. 

Védekezés irányítása gyorsindítás esetén. Védekezési taktika 

végrehajtása 6:0, 5:1, 4:2 védekezési rendszerek esetén. 

Labdarúgás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

A tanult elemek összetett variációkban alkalmazott megoldásai 

csökkenő hibaszázalékkal, labdakezelési cselekvés biztonsággal, 

eredményes befejezésekkelPozícióváltások szélességben és mély-

ségben zavaró ellenféllel szemben is, felívelés, beadások, le-

támadás, visszatámadás. Pontos cselezések, szerelések alkal-

mazása a játékban. 

Változatos kapura lövések, ívelések, rúgásfajták alkalmazás, a 

labda céltudatos irányításával. Fejelések különböző fajtái dobott 

vagy rúgott labdából. Szögletrúgás, bedobás eredményes techni-

kája, büntetőrúgások különböző távolságból. Gólszerzés 

különféle testrésszel a szabályok betartása mellett. 

Taktikai továbbfejlesztés 

A területvédekezésben szerzett tapasztalatok, megoldások 

bővítése. 

A szoros és követő emberfogás gyakorlása kisebb és nagyobb 

egységekben. Védelmi rendszerek ismerete és gyakorlása. 

Támadási variációk felépítése a különböző védekezési formák el-

len. 

Csapatrészeken belüli koordinált együttműködés, és csapatrészek 

összjátékának megvalósítása a kötött játékfolyamatok és 

ötletjáték során. 

Biológia-egészségtan: 

érzékszervek külön-

külön és együttes 

működése. 

Röplabdázás 

A röplabda sajátossága kettős: egyrészt a játékos nem birtokol-

hatja a labdát, így a döntési idő igen-igen rövid és a cselekvés pil-

lanata elé helyeződik, másrészt a játék szabályai szerint a 

játékosok között nincs testi kontaktus. E két szempont alapvetően 

meghatározza az oktatás menetét. 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

A labdaérintés biztonságának, a labda tudatos és pontos 

helyezésének gyakorlása, a hibaszázalék csökkentése, az élve-

zhető, folyamatos játék elérése érdekében 
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Tanult támadási technikák gyakorlása, a felső egyenes nyitás 

elsajátítása helyes technikával talajról, tehetségesebbek felugrás-

ból. 

A feladás technikájának biztonságos alkalmazása alkar és 

kosárérintéssel egyaránt. 

A háló felett érkezett nyitásfogadások gyakorlása változó irányú 

és erejű labdákkal, technikai kombinációkkal. 

Az eredményes sáncolás elsajátítása, sáncolás párban is. 

Gurulások, labdamentések technikájának továbbfejlesztése. 

„Röptenisz”, szabadon választott vagy megkötött érintéssel csak 

meghatározott érintéssel. 

Taktikai továbbfejlesztés 

Védekezések különböző állásrendek szerint, a csillagalakzat, 

alapvédekezési forma megtanítása. 

4:2-es és az 5:1-es védekezési és támadási játékelemek 

elsajátítása. 

Ütő és sáncoló játékosok melletti védekezés, sánc mögötti ütött 

vagy ejtett labdához való elhelyezkedés, támadás közbeni hely-

cserék megtanítása, helytartási szabály betartása. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A sportági ismeretek magasabb szintű, kreatív alkalmazása az 

alkotó, kooperatív feladatokban, játékokban, sportjátékokban. 

A testnevelési és sportjátékok mozgásai, szabályrendszere 

egymásra épülésének megértése. 

A játékszabályok, játéktípusok tudatos alkalmazása. 

A legfontosabb játékvezetői jelzések ismerete. 

A sportjátékok transzferhatásának felismerése és a lehetséges 

összefüggések értelmezése az egyéni fejlődés szempontjából. 

A páros és társas kapcsolatokban konstruktív kon-

fliktusmegoldás. 

Sportjáték-történeti ismeretek, érdekességek iránti érdeklődés, 

tájékozottság a témában. 

A személyes biztonság és társak biztonságának védelme a 

játékszituációkban, a döntésekben pedig a baleset-megelőzés fon-

tosságának tudatos képviselete. 

A sport és környezettudatosság értő összekapcsolása, a sportolási 

felszerelés és sportolási környezet felelős, jövőorientált használa-

ta, kímélete. 

 

Kulcsfogalmak/ Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, 
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fogalmak problémaorientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési 

stratégia, megegyezésen alapuló játék. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 
Órakeret 35 

óra 

Előzetes tudás 

A differenciáltan összeállított gyakorlatok bemutatása átlagos 

mozgásbiztonsággal, szükség esetén segítő biztosítással. 

Esztétikus, fegyelmezett, feszes testtartású végrehajtás. 

Differenciált gyakorlási mennyiség és minőség okai, követ-

kezményei. 

Gyengeségek ellensúlyozása képességfejlesztéssel, gyakorlással. 

Kis tanári segítséggel, aktív tevékenykedés gyakorlási és versen-

yszituációban. 

Részleges önállóság és segítségadás az egyéni, páros és társas felada-

tokban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A koordináció, a cselekvésbiztonság, a zenéhez illeszkedő mozgás-

ritmus továbbfejlesztése a tornajellegű és táncos sorozatok során a 

már ismert és új elem- és motívumkapcsolatokkal is. 

Az önállóság és kooperativitás növelése a mozgásrendszer működte-

tésének minden területén: bemelegítésben, képességfejlesztésben, 

gyakorlásban, versenyzésben, versenyrendezésben. Az erősségek és 

gyengeségek figyelembevétele. 

A közös tervezés, kivitelezés során a kellő határozottságú és öntudatú 

kommunikáció fejlesztése. 

A produktumok jó tartással, biztos kiállással történő, gördülékeny, 

könnyed, plasztikus, esztétikus végrehajtásának elérése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gimnasztika 

Rendgyakorlatok gyakorlása 

A korábbi évfolyamokon gyakoroltak bővített elemkapcsola-

tokkal történő ismétlése. 

Alkalmazásuk az óraszervezés funkcióinak megfelelően. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végzése 

A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok: pl. 

Fizika: egyensúly, 

mozgások, gravitáció, 

szabadesés, szögel-

fordulás. 

Biológia-egészségtan: 

az izomműködés élet-

tana. 
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mozgásütem változtatása, kiinduló helyzet és kartartás válto-

ztatása. 

Az agonista és antagonista izmok arányos, harmonikus 

fejlesztése. Az aktív és passzív izomnyújtás – a hatás 

elkülönítése. 

Kéziszerek – thera band, gyógylabda, homokzsák stb. – alkal-

mazása. 

8-16 ütemű gimnasztikai gyakorlatok, egyidejű mozgáskapcsola-

tok, aszimmetrikus sorozatok. Önállóság a gyakorlatok kiválaszt-

ásában, gyakorlatsorok összeállításában. 

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok 

végzése 

Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok differ-

enciáltan, egyénre szabottan. 

Az ízületi lazaság megtartása, fokozása gimnasztikai és stretch-

ing gyakorlatokkal. 

Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás 

leküzdésével. 

Anaerob állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika 

eszközeivel. 

Az egyensúly gyakorlatai: dinamikus gyakorlatok guggolásban, 

ülésben, fekvésben, forgómozgásokkal sorozatban. 

Az esztétikus mozgások előadásmódját segítő kondicionális és 

koordinációs képességfejlesztő eljárások. 

Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az 

egyéni fejlődést követő rendszeres kontrollal. 

Torna, sporttorna 

Talajon és a helyi tanterv szerint 9-10. osztályban választott 

egy szeren a korábbi követelményeken nehézségben túlmutató, 

vagy egy másik választott szeren a minimumkövetelmény 

mozgásanyagának tanulása, gyakorlása. 

Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna 

Tartásos gyakorlatelemek, elemkapcsolatok gyakorlása: tarkóál-

lás, fejállás, kézállás, mérlegek kéztámasszal, mérlegállások, 

spárgák, hidak mozgásos gyakorlatelemek gyakorlása: gurulóát-

fordulások különböző irányokba, gurulóátfordulás hátra-tolódás 

kézállásba, tarkóbillenés, fejenátfordulás, kézenátfordulás oldalt, 

kézentfordulás, vetődések, átguggolások, átterpesztések, 
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lábkörzések, dőlések, felállások egységesen az alapformában és 

differenciáltan a variációkban, az elemek mennyiségének és 

nehézségi fokának továbbfejlesztése differenciáltan. 

Akrobatikus gyakorlatok – össszefüggő gyakorlatsorok 

Gyakorlás során az egyéni optimum, önálló bővítés 

megjelenítése az elemkapcsolatokban, sorozatokban. 

Az esztétikus és harmonikus előadásmód igénye (feszítések, 

fejtartás, válltartás, spicc) mint minőségi elvárás megjelenik a hi-

bajavítás, ismétlések során. 

Akrobatikus gyakorlatok – társas talajtorna 

Páros és mikrocsoportos gyakorlatok önálló összeállítása csele-

kvésbiztos szinten elsajátított talajtorna-elemek kreatív fel-

használásával, a szükség szerint beépített segítségadást tar-

talmazva. 

Szertorna-gyakorlatok 

A gyakoroltatás során egységesen az alapformában és differ-

enciáltan a variációkban, az elemek mennyiségének és nehézségi 

fokának továbbfejlesztése differenciáltan, egyénre szabottan tör-

ténik. 

Szertorna, gyakorlás tornaszereken fiúk számára 

Korláton – terpeszülés, harántülés, nyújtott támasz, hajlított 

támasz, oldaltámaszok, lebegőtámasz, lebegő-felkartámasz, fel-

karfüggés, alaplendületek támaszban és felkarfüggésben, be-

terpesztések, terpeszpedzés, támlázás, szökkenés, fellendülés 

előre terpeszülésbe, felkarállás, felugrás beterpesztéssel támasz 

ülőtartásba, vetődési leugrás, kanyarlati leugrás. 

Nyújtón – kelepfelhúzódás támaszba, alaplendület, lendület előre 

180 fokos fordulattal, ellendülés, alálendülés, kelepforgások, 

térdfellendülés, billenés, támaszból homorított leugrás hátra, 

alugrás, nyílugrás. 

Gyűrűn – kéz- és lábfüggések, függések, lefüggések, mellső 

függőmérleg, hajlított támasz, nyújtott támasz, alaplendület, 

lendületvétel, húzódás-tolódás támaszba, vállátfordulás előre, 

homorított leugrás, leterpesztés hátra. 

 

Szertorna, gyakorlás tornaszereken lányok számára 

Gerendán – állások, térdelések, ülések, fekvések, 

térdelőtámaszok, mérlegek, guggolótámaszok, fekvőtámaszok, 

támaszban átlendítés, belendítés, hasonfekvésből emelés 

Művészetek: az esztétika 

fogalma. 
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fekvőtámaszba, térdelőtámaszba, fordulatok állásban, guggolás-

ban. Szökdelések, lábtartás cserék, felugrás egy láb át- és 

belendítéssel, homorított leugrás, terpesz csukaugrás. 

Felemáskorláton – támaszok, harántülés, térdfüggés, 

fekvőfüggés, függőtámasz, függésből lendítés, átguggolás, 

átterpesztés fekvőfüggésbe, pedzés, lendület előre-hátra 

függésben, támaszban lendület lebegőtámaszba, kelepfellendülés 

támaszba, fordulat fekvőfüggésben, térdfellendülés, guggoló 

függőállásból fellendülés támaszba, támaszból átfordulás előre 

fekvőfüggésbe, felugrás támaszba, felugrás függésbe, leugrás 

támaszból, alugrás, nyílugrás. 

Bemelegítés a torna gyakorlásához, egyénileg összeállított 

mozgássor, együttes bemelegítés az önálló mozgássorral. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működte-

tése önállóan. 

A segítségadás technikái, felelős külső kontrollal – a tudatos hi-

bajavítás beépítése a mindennapi gyakorlási szokásokba. 

Versenyszituációkon keresztül egyszerű szabályok alkalmazása. 

Ritmikus gimnasztika 

Az esztétikus, szép és nőies mozgásokat, alakformálást, minősé-

gi interpretálást segítő kondicionális és koordinációs képes-

ségfejlesztő eljárások megismerése, gyakorlása. A testtartás, 

tágasság, forgásbiztonság kiemelt továbbfejlesztése. A rit-

musérzék továbbfejlesztése, önálló zeneválasztásra lehetőség a 

szélsőségektől való elhatárolódás mellett. Önálló bővítési le-

hetőség, önálló gyakorlatrészek hozzáadása a minimumhoz, páros 

és csoportos interpretációk támogatása. 

Szabadgyakorlatok gyakorlása 

A 9–10. osztályban begyakorolt, előkészítő tartásos és mozgásos 

elemek és fő mozgások alapformái ismétlése és új, összetett 

formák gyakorlása. 

Kötélgyakorlatok gyakorlása 

Egyszerű és keresztezett áthajtások, ugrások és fordulatok 

áthajtások közben, kötélforgatások, test körül és köré, kötél-

mozgatások egy kézzel, kötéldobások és -elkapások, kötél-

körzések függőleges és vízszintes síkban. 

Karikagyakorlatok gyakorlása 

Ugrások és fordulatok karikamozgatás közben, karikaforgatások 

és átadások egyik kézből a másikba test körül és köré, kari-
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kadobások és  

-elkapások, karikaáthajtások, karikapörgetések talajon és leveg-

őben, karikakörzések függőleges és vízszintes síkban. 

Minimumkövetelmény: 10-12 elemből álló elemkapcsolat 

begyakorlása zenével – a zene ritmusának, dinamikájának 

megfelelve, ideje 35-45 mp. 

Aerobik 

A sportági jelleg – dinamikus, statikus erő, egyensúlyozás, 

lazaság, ruganyosság és ritmusérzék – megvalósításához 

szükséges előkészítő és rávezető gyakorlatok. 

Az aerobik kritériumainak való megfelelés fejlesztése a gya-

korlás által: testtartás, mozdulatok precíz végrehajtása, szinkron a 

zenével és egymással. 

Rövid koreográfiák ismétlése magas cselekvésbiztonsággal 

(30-40 mp). 

Páros, mikrocsoportos koreográfiák önállóságra törekedve, a 

szükséges optimális tanári irányítással (1 perc). 

Aerobik bemutatók az osztályon belül és iskolai szinten egy-

szerűsített szabályokkal. 

Részvétel egy csoportos aerobikgyakorlatban az egyszerűsített 

szabályoknak megfelelően. 

Táncos mozgásformák 

A helyi tantervben rögzített választás szerint legalább egy, a 

helyi személyi és tárgyi körülményekhez, feltételekhez igazodó 

tánc. 

Sporttáncok gyakorlása 

A Magyar Divat- és Sporttánc Szövetség rendszeréhez tartozó, 

illetve ehhez a rendszerhez rokon táncok (sztepp, show, akroba-

tikus, electric boogie, salsa, diszkó, hip-hop, break, mambo, 

bugg, blues, modern, swing stb.) mozgásrendszerének iskolai al-

kalmazása a helyi lehetőségek szerint a helyi tantervben rögzítet-

ten - előkészítő tréning, motívumok, motívumkapcsolatok, kore-

ográfiák tanulásának, gyakorlásának rendszere. 

Történelmi táncok gyakorlása 

Palotás és/vagy keringő – 56 motívumból álló rövid kore-

ográfia megtanulása és ismétlése, bemutatása. 

Néptánc gyakorlása 

Ének-zene: tempó, rit-

mus. 

Művészetek: romantika, 

modernitás. 
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A magyar néptánckincs egyszerűbb motívumai és azok kapcsola-

tai a Tánc és dráma kerettantervben kidolgozottak szerint. 

Egy dunántúli és/vagy alföldi és/vagy erdélyi tánctípus 

motívumai és rövid táncfolyamata megtanulása, gyakorlása, 

előadása. 

Egyéb tornajellegű és táncos mozgásformák: 

A tornajellegű kondicionális és koordinációs képességek és ké-

szségek alkalmazása más – a helyi lehetőségek szerint a helyi 

tantervben rögzített – mozgásrendszerekben. 

Gúlatorna, falmászás, gumiasztal, eszközös táncok, utcai táncok 

stb.  

ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A hibajavítás megértése, kétirányú kommunikáció, tudásátadás, 

mások tanítása. 

Változtatási hajlandóság az egyéni hibás rutinokban. 

A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy harmonikus 

esztétikájának átélése és tudatos felvállalása. 

A divat és a média testkultúrára ható kedvező és kedvezőtlen 

tényezőinek szétválasztása (értékfelismerés, önértékelés). 

A saját és társ testi épsége iránti felelősségvállalás a társak 

gyenge, esetleg sérült oldalának segítése, az erősségek elis-

merése, támogatása, egyéni és helyzetből adódó sajátosságok mé-

rlegelése, az objektív megoldások keresése. 

A társak és a csoport irányítása a csoport közös érdekeinek 

figyelembevételével, a stratégiák egyeztetése. 

Alkotó, kooperatív feladatok, mozgásos tevékenységek – aktív 

részvétel a sportrendezvények, bemutatók szervezésében. 

Tornasport és tánctörténeti ismeretek, érdekességek. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Agonista, antagonista izmok, aktív és passzív nyújtás, dinamikus 

egyensúly, társas talajtorna, forgásbiztonság, táncstílus, divattánc, 

sporttánc. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Atlétikai jelegű feladatok 
Órakeret 

35 óra 

Előzetes tudás 
Térdelő-, álló- és repülőrajt versenyhelyzetekben. 

Iramszakasz, egyéni irambeosztás. 
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Különféle bottechnikák a váltófutásban. 

Optimális lendületszerzés, elrugaszkodás, repülőfázis, biztonságos 

leérkezés az ugrásokban. 

A hajítás, lökés és vetőmozgás biomechanikai különbözőségei. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Jártasság kialakítása a biomechanikai törvényszerűségek alkal-

mazásában. 

Az önismeret fejlesztése a kedvező atlétikai mozgásformák kiválaszt-

ása és önálló gyakorlása révén. 

A már elsajátított atlétikai futó-, ugró-, dobószámok versenyszabályai 

a korosztályos előírások szerinti alkalmazása és betartása. 

Motiváló eljárások az egyéni eredmény, teljesítmény javítására. 

A mérhető teljesítményeken alapuló objektív ellenőrzés elfogadtatása, 

beépítése a döntéshozatalba. 

A folyamatos és visszatérő gyakorlás szerepének, jelentőségének, 

hatásának tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások 

Rövidtáv, váltófutás, gátfutás 

A gyorsfutás technikáját javító gyakorlatok változatos végre-

hajtása. A kedvező rajthelyzet kialakítása, segédvonalak ki-

jelölése. Versenyszerű végrehajtás, eredményorientált 

együttműködés váltófutásban. Csapatban 4x50-100 m-es váltók 

alakítása, versenyzés. A gátvételi technika alkalmazása magasabb 

akadályon, gáton 34 lépéses ritmusban. 

Középtáv, folyamatos futás, tájékozódási futás 

Választás a távok közül. A különböző távokhoz illeszkedő 

futótechnika kiválasztása. Jártasság az adott távhoz szükséges 

versenytempó és irambeosztás megválasztásában. Állóképesség-

fejlesztő módszerek rendszeres alkalmazása és teljesítményének 

nyomon követése. Az állóképesség-fejlesztő módszerek önálló 

gyakorlása. 

Folyamatos futás közbeni tájékozódás, kisebb területen célál-

lomások megtalálása. 

Ugrások 

A homorító és távolugrás jellemzőinek ismerete, gyakorlati al-

Biológia-egészségtan: 

szénhidrátlebontás. 

Fizika: hajítások, ener-

gia. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári is-

meretek: Az olimpiai 

eszme. Az újkori 

olimpiák története 
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kalmazása. Választás a magasugró technikák közül. 57 lépéses 

egyénileg kialakított nekifutással versenyszerű végrehajtás. Köz-

reműködés versenyek lebonyolításában. 

Kondicionális jelleggel sorozat szökdelések végrehajtása. 13 

lépéses sorozat elugrás, illetve 24 lépéses sorozat felugrások 

technikajavító végrehajtása. Gyorsuló nekifutás optimális 

távolságról. 

Dobások 

A különböző dobásformákkal a törzsizom sokoldalú erősítése. 

Teljes lendületből történő hajítás. Választás az egyes lökő 

mozdulatok közül. Lendületvétellel egykezes vetés végrehajtása. 

Az optimális kidobási szögre, sebességre és magasságra törekvés. 

ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az iram és tempó megválasztása szempontjainak ismerete. 

A nekifutás módosítása szükségszerűségének ismerete. 

Az atlétikai ugrások és dobások technikatörténeti, a technikák 

változásai teljesítménynövelő hatásainak ismerete. 

Az olimpiákon szereplő atlétikai versenyszámok ismerete. 

„A gyorsabban, magasabbra, erősebben” jelmondat értelmezése. 

Önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére, a siker 

átélése, a kudarc elfogadása és az azzal való megküzdés. 

Az élettani különbözőségek ismerete. 

Tájékozódási futás alapjainak ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyéni reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság, váltás közbeni al-

kalmazkodás, korrekció, holtpont, lépő, homorító és ollózó technika, 

átlépő, guruló, hasmánt- és floptechnika, ötlépéses hajító ritmus, lökés, 

vetés, jegyzőkönyvvezetés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 
Órakeret 5 

óra 

Előzetes tudás 

Az adott sportmozgás technikájának ismerete. 

A test feletti uralom szokatlan, új mozgásszituációkban. 

A baleseti kockázatok mérlegelése. 

Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzésmódszertani és 

balesetvédelmi alapfogalmak, eljárások. 

Szabadban, teremben, spontán helyzetben végezhető egyéni, társas, 
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csoportos mozgásformák. 

Az edzéshatáshoz szükséges ingerek nagysága és gyakorisága, a pi-

henő idő jelentősége. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A rekreációs életviteléhez szükséges sportági, élettani, edzéselméleti 

ismeretek megszerzése. Az önállóan kezdeményezett társas vagy 

csoportos sportolás szervezési és lebonyolítási ismeretek, jártasságok 

megszerzése. A testnevelés újszerű tartalmakkal történő gazdagítása, 

az iskolai létesítményen belüli és tágabb környezetében lévő le-

hetőségek kihasználása sportolásra. A felnőtt kor sportos életviteléhez 

újabb sportágak megismerése, családi és csoportos öntevékeny spor-

toláshoz szükséges szervezési és rendezési ismeretek megszerzése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy vála-

sztott sportági mozgás mozgásműveltségének fejlesztése. 

A szabadidő, ill. alternatív sportok rendszerben kezelése. A helyi 

tantervben választott alternatív sport technikai, taktikai, gya-

korlási, edzési és versenyzési rutinjának kialakítása, a hozzátarto-

zó eszközök, technikák és veszélyek kezelése. 

A szabadtéri formák hangsúlyának megerősítése. Edzés a 

természet erőivel - játszóterek, szabadidő-központok bevonása, az 

adottságok kihasználásával jégpálya készítése. 

Újszerű mozgásfeladatok kihívásainak való megfelelés, pl. a 

közlekedés-biztonság területén a kerékpározás kultúráját szem 

előtt tartva. 

Sportolás közben a rutinok megerősítése a zöldfelület 

megóvásában, a tájhasználatban, az épületek megóvásában és az 

energia, a vízhasználat, a dohányzás elleni küzdelem és a hul-

ladékgyűjtés, újrahasznosítás területén. 

A családi, baráti, munkahelyi csoportos és öntevékeny sportolásra 

való felkészítés, az önszerveződéshez szükséges ismeretek, 

jártasságok megszerzése. Társaságban is jól alkalmazható 

mozgásos kreatív, kommunikációs és kooperációs játékok tárhá-

zának bővítése. 

A többfunkciós helyi lehetőségek, eszközök bevonása a tartalmi 

változatosság biztosításához (természetes akadályok, ügyességi 

versenyek a környezet adta kihívások legyőzése). 

Egyszerű (akár saját készítésű) eszközökkel szerény térigényű 

mozgásformák elsajátítása (ugrókötelezés, asztalitenisz, 

Biológia-egészségtan: 

élettan. 
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lengőteke, tollaslabda, minitrambulin, gúlagyakorlatok stb.) 

ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Szabályismeret és baleset-megelőzési információk a helyi tan-

tervben kidolgozott alternatív sportok területén. 

A helyes öltözködés és folyadékfogyasztás a szabadtéren végzett 

sportolás során. 

A környezettudatos magatartás, a testmozgások során az 

egyénnek önmagával, társaival és a természettel való harmonikus 

kapcsolata kialakítása. 

A táborozási eszközrendszer megismerése, használatában 

jártasság szerzése (tájfutás, tájoló és térkép használata, sátorverés, 

vízitúra, vándortábor stb.). 

Egy választott alternatív sportágban a világ-elit teljesítményének 

ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rekreáció, edzettség, fittség, jó közérzet, teljesítőképesség, újra-

hasznosítás, példamutatás; környezettudatos természet- és épített-

környezet-használat. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Önvédelem és küzdősportok 
Órakeret 10 

óra 

Előzetes tudás 

Biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé. 

Az indulatok feletti uralom. 

Néhány önvédelmi megoldás, szabadulás a fogásból. 

A dzsúdó, illetve grundbirkózás alaptechnikái, szabályai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az akaraterő, a kitartás, a küzdőképesség, az önbizalom fejlesztése, a 

félelem leküzdése és a sportszerűség (fair play) szemléletének kitel-

jesítése. Küzdő típusú játékok tudatos alkalmazása a személyi-

ségfejlesztésben, különös tekintettel az önuralomra, a társak tisztele-

tére és a szabályok elfogadására. A közösségben előforduló 

veszélyhelyzetek felismerése és kezelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A küzdéseket előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok: 

Tolások-húzások, változatos testrészekkel, testhelyzetekben. 

Grundbirkózás cselekvésbiztos gyakorlása: 

Alapállás, alaphelyzetek stabil alkalmazása, szabályos és erős 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári is-

meretek: ókori olimpiák, 

hősök, távol-keleti 

kultúrák. 
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fogások csuklóra, karra, nyakra, derékra, rögzített kilendítések, 

keresztfogások. 

Emelések hónaljfogással, derékfogással, kevert fogással. 

A mögékerülések és kiemelések különböző változatai, dobás-

technikák, leszorítások alkalmazása. 

Az eredményes földharc technikájának elsajátítása. 

Egyéni és csapatversenyek, küzdési taktikát igénylő feladatok 

játékos formában és páros küzdelmek. 

Dzsúdó sportági készségfejlesztés: 

A 9-10. osztályban tanult technikák és taktikák to-

vábbfejlesztése. 

Az egyensúlyt stabilizáló és ezt kibillentő gyakorlatok, 

testsúlyáthelyezések, irányváltoztatások, előre, hátra, oldalra gu-

rulások. 

Szabadulás különböző fogásokból (karfogás, ölelőfogás, fojtás). 

Támadáselhárítási módszerek (ütés, szúrás, rúgás, fejelés 

elhárításai). 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Önmaga megvédésének ismerete, néhány támadáselhárítási el-

járás ismerete, megértése és alkalmazása. 

Az érzelem- és feszültségszabályozás, az agresszió megelőzése 

a küzdőjellegű sporttevékenységek révén, az előnyök meg-

fogalmazásának képessége. 

A sportszerű küzdések jellemformáló hatásának ismerete, elis-

merése. 

A megegyezésre készenlét képessége, a szabályok időleges, társ 

által megerősített felfüggesztésének, módosításának lehetősége. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Viszonylagos erőkifejtés, fokozatosan növekvő erőkifejtés, 

sérülésmentes küzdelem, agresszió, önuralom, sportszerűség. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Egészségkultúra és prevenció 
Órakeret 36 

óra 

Előzetes tudás 

Rendeződő egészségtudatosság, döntésképesség az egészséges, aktív 

életmód érdekében. 

Relaxációs, terhelési, edzési és a test épségét, egészségét megőrző el-

járásokból egy-két megoldás ismerete, alkalmazása. 
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Jártasság a gerincvédelmet érintő minden tanult feladat 

megoldásában. 

A terhelés igazítása a tesztek eredményeihez. 

A testmozgás szerepének ismerete a káros szenvedélyek elleni 

küzdelemben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az élethosszig tartó optimális, életkornak és testalkatnak megfelelő 

prevenciós és rekreációs mozgásos tevékenységek önálló működte-

téséhez, bővítéséhez és szükség esetén gyógyászati céllal történő gya-

korlásához szükséges készségek és kompetenciák továbbfejlesztése. 

Az edzésre, a teljesítmény növelésére és mérésére, a prevencióra, 

rekreációra kész fizikai és mentális állapot állandósítása, a stressz 

kezelése. 

A fenntartásához szükséges elméleti és gyakorlati tudás rendszerré 

szervezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Bemelegítés 

Általános és sportágspecifikus bemelegítő mozgásanyag 

feladatmegoldásai, kezdetben egyénileg, párban a tervezés, 

szervezés, levezetés, értékelés megvalósítása. 

A labdajátékhoz, tornához, futáshoz, ugráshoz, dobáshoz, 

küzdéshez kapcsolódó bemelegítések általános és speciális 

jellemzőinek, mozgásainak elkülönítése szóban és gyakorlatban 

egyaránt. 

Edzés, terhelés 

A fejlődés, a megfelelő hatékonyság alapfeltételeinek biztosítása: 

jól szervezettség, a felesleges állásidők kiküszöbölése, szükséges 

mozgásterjedelem (idő, ismétlésszám), szükséges intenzitás 

(sebesség, gyakorlatsűrűség, megfelelő ellenállás), terhelés-

pihenés egyensúlya. 

Főbb témák: 

Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés tervezése és 

megvalósítása a gyakorlatban egyénileg, párban, csoportban 

eszközök nélkül és különböző eszközök segítségével. 

A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei. A fizikai fittség 

típusai, fejlesztési lehetőségei. A fizikai aktivitás szintjének 

Biológia-egészségtan: 

anaerob terhelés, az ide-

grendszer működése, a 

keringési rendszer 

működése, glikolízis, 

terminális oxidáció. 

Fizika: egyszerű gépek, 

erő, munka. 
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becslése, követése. 

Önálló mozgásprogram-tervezés. 

Lehetséges hagyományos és alternatív eszközök: pulzusmérő, 

mozgásszenzorok, medicinlabda, súlyzó, ugrókötél, erősítő 

gumiszalag, gimnasztikai labda, pilates roller, TRX, erőgépek. 

A képességfejlesztő módszertani eljárások bemutatása: interval-

lumos, ismétléses, tartós és ellenőrző módszerekkel edzésfolyam-

atok. 

A koordinációt javító eljárások bemutatása: a végrehajtás 

megváltoztatása és a végrehajtás feltételeinek megváltoztatása. 

A rendelkezésre álló szabadidő megtervezésének eljárásai. 

Egyéni rekreációs megoldások bemutatása, foglalkozásrészlet 

vezetése. 

Konkrét sportági tevékenységre és mozgásanyagra fejlesztett 

kondicionális és koordinációs képességfejlesztés. 

Motoros tesztek lebonyolítása – központi előírás szerint. 

Az egészséges test és lélek megóvása 

A munkahelyi és egyéb ártalmak elleni védekezésre való felké-

szítés: a biomechanikailag helyes testtartás és az egészséges láb-

boltozat kialakításának és fenntartásának, a helyes légzésnek a 

gyakorlatai, az ülőmunka és a zárt tér ellensúlyozására szolgáló 

tevékenységek, a sportolás kedvező hatása a szenvedélyek me-

gelőzésében. 

A stresszoldás gyakorlatai és a relaxáció. 

A „tudatos jelenlét” (mind fullness) módszerének elsajátítása és 

integrálása az eddig megtanult relaxációs technikái közé, és min-

dezek használata a mindennapi élet helyzeteiben. 

A megtanult és folyamatosan használt relaxációs módszerek 

tudatos alkalmazása a pályaorientációt és jövőképet építő lelki 

munkában, és a feszültségek szabályozása és az élet 

stresszhelyzeteivel való autogén megküzdés. 

A test-lelki harmónia fejlesztésének egyéb, alternatív 

megközelítése a helyi lehetőségek és programok szerint. 

A testtartásért felelős izmok kellő erejének és nyújthatóságának 

fejlesztése a helyesen végzett tartásjavító tornával (általános és 

konkrét sportági jelleggel). 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
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A sport által a pillanatnyi kiteljesedés (flow) élményének 

megélése. 

A sportágak gyakorlásához megfelelően illeszkedő bemelegítő 

eljárások ismerete. 

A terhelésfokozás paramétereinek ismerete. 

Az alvás és ébrenlét megfelelő arányai, a sport szerepe az 

egészséges alvásban. 

A gerincsérülések, ártalmak elkerülési módozatainak ismerete. 

A sérült gerinc esetén az elsősegély ellátása és/vagy a sérülttel 

való helyes bánásmód ismerete. 

A stresszes állapot elleni tudatos védekezés ismerete. 

A helyes gerinctorna kivitelezésével kapcsolatos fogalmak, a 

gerinckímélet lényegének ismerete. 

A növekvő teljesítmény, sporteredmény objektív elismerése, 

öröm a másik ember teljesítménye felett, pozitív megerősítés. 

Az öröm mint pozitív életérzés melletti tudatos döntés, közös 

élmény, az egészség és a mozgásra fordított szabadidő meg-

teremtésének egymást erősítő igénye (motiváció). 

A tudatos terhelésen, méréseken, önkontrollon alapuló tel-

jesítményfejlesztés. 

Felelősségvállalás társak egészséges életmódja iránt. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sportágspecifikus bemelegítés, mozgásterjedelem, intervallumos, 

ismétléses, tartós és ellenőrző módszer, terhelés-pihenés egyensúlya, 

progresszív relaxáció, ingernagyság, ingergyakoriság, gerinckímélet, 

relaxáció, tudatos jelenlét. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Sportjátékok 

A helyi tanterv szerint tanított két labdajátékra vonatkozóan: 

Önállóság és önszervezés a bemelegítésben, a gyakorlásban, az 

edzésben és a játékban, játékvezetésben. 

Az adott labdajáték főbb versenykörülményeinek ismerete. 

Erős figyelemmel végrehajtott technikai elemek, taktikai megoldások, 

szimulálva a valódi játékszituációkat. 

Ötletjáték és 23 tudatosan alkalmazott formáció, a csapaton belüli 

szerepnek való megfelelés. 
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A csapat taktikai tervének, teljesítményének szakszerű és objektív 

megfogalmazása. 

A másik személy különféle szintű játéktudásának elfogadása. 

Kreativitást, együttműködést, tartalmas, asszertív társas kapcsolatokat 

szolgáló mozgásos játéktípusok ismerete és célszerű használata. 

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

A torna mozgásanyagában az optimális végrehajtására jellemző téri, 

időbeli és dinamikai sajátosságok megjelenítése. 

Bonyolult gyakorlatelem sorok, folyamatok végrehajtása közben a 

mozgás koordinált irányítása. 

Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok tervezése, gyakorolása, 

bemutatása. 

Önálló zeneválasztás, a mozdulatok a zene időbeli rendjéhez il-

lesztése. 

Könnyed, plasztikus, esztétikus végrehajtás a táncos mozgás-

formákban. A torna versenysport előnyei, veszélyei, a hozzá kapcso-

lódó testi képességek fejlesztésének lehetőségei ismerete. 

Bemelegítő és képességfejlesztő gyakorlatok ismerete, a célnak 

megfelelő kiválasztása. 

Optimális segítségadás, biztosítás, bíztatás. 

Hibajavítás és annak asszertív kommunikációja. 

Az izmok mozgáshatárát bővítő aktív és passzív eljárások ismerete. 

Atlétika jellegű feladatok 

A futások, ugrások és dobások képességfejlesztő hatásának fel-

használása más mozgásrendszerekben. 

Az atlétikai versenyszámok biomechanikai alapjainak ismerete. 

Az állóképesség fejlesztésével, a lendületszerzés az izom-

előfeszítések begyakorlásával a futó-, az ugró- és a dobóteljesítmények 

növelése. 

Az alapvető atlétikai versenyszabályok ismerete. 

Bemelegítés az atlétikai mozgásokhoz illeszkedően. 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Az helyi tantervben kiválasztott sportmozgás végzése elfogadható 

cselekvésbiztonsággal. 

Uralom a test felett a sebesség, gyorsulás, tempóváltás, gurulás, 
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csúszás, gördülés esetén. 

Feladatok önálló tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel. 

Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi 

alapfogalmak ismerete. 

Az ismeretek alkalmazása az új sporttevékenységek során. 

Önvédelem és küzdősportok 

A szabályok és rituálék betartása. 

Önfegyelem, az indulatok és agresszivitás kezelése. 

Több támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete az álló 

és földharcban. 

Egészségkultúra és prevenció 

A bemelegítés szükségessége élettani okainak ismerete. 

Az egészségük fenntartásához szükséges edzés, terhelés megter-

vezése. Relaxációs gyakorlatkészlettel tudatos védekezés a stresszes 

állapot ellen. A feszültségek szabályozása és az élet stresszhelyzeteivel 

való autogén megküzdés. 

A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorla-

tok ismerete, pontos gyakorlása, értő kontrollja. 

A gerinckímélet alkalmazása a testnevelési és sportmozgásokban, ker-

ti és házimunkákban, az esetleges sérüléses szituációk megfelelő keze-

lése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Stretching, nyugalmi pulzus, munkapulzus, testépítés, köredzés, in-

tenzitás, ismétlésszám, testtömegindex, biomechanikailag helyes 

testtartás, megküzdési stratégia, gerincvédelem. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Sportjátékok 

Az adott iskolában a helyi tanterv szerinti technikai, taktikai és egyéb 

játékfeladatok ismerete és aktív, kooperatív gyakorlás. 

Komplex szabályismeret, sportszerű alkalmazás és a játékok önálló 

továbbfejlesztése. Játék lényeges versenyszabályokkal. 

A technikák és taktikai megoldások többnyire tudatos, a játékszerep-

nek megfelelő megválasztása. 

A játékfolyamat, a taktikai megoldások szóbeli elemzése, a fair és a 

csapatelkötelezett játék melletti állásfoglalás. 

Tapasztalat a játékvezetői gyakorlatban. 

Játéktapasztalat a társas kapcsolatok ápolásában, a bármilyen képes-

ségű társakat elfogadó, bevonó játékok játszásában, megválasztásában. 

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 
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A mozgáselemek mozgásbiztonságának és a gyakorlás mennyiségé-

nek, minőségének oksági viszonyai megértése és érvényesítése a gya-

korlatban. 

A javító kritika elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének javítása. 

Esztétikus és harmonikus előadásmód. 

Önálló talaj és/vagy szergyakorlat, egyszerű aerobik elemkapcsolat, 

táncmotívumfüzér összeállítása. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk, versen-

yszituációk, versenyszabályok ismerete. 

A tanult mozgások versenysportja területén, a magyar sportolók 

sikereiről elemi tájékozottság. 

Atlétika jellegű feladatok 

Egy kijelölt táv megtételéhez szükséges idő és sebesség helyes 

becslésére, illetve a becsült értékek alapján a feladat pontos végre-

hajtása. Évfolyamonként önmagához mérten javuló futó-, ugró-, 

dobóteljesítmény. 

A tempóérzék és odafigyelési képesség fejlődése a váltófutás gya-

korlásában. 

A transzferhatás érvényesülése, más mozgásformák teljesítményének 

javulása az atlétikai képességek fejlődésének hatására. 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Az adott sportmozgás technikájának elfogadható cselekvésbiztonságú 

végrehajtása. 

A sebesség, gyorsulás és a tempóváltások uralása guruláskor, 

csúszáskor, gördüléskor. 

Tapasztalat a sportolás során használt különféle anyagok, felületek 

tulajdonságairól és a baleseti kockázatokról. 

Feladatok tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel. 

Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi 

alapfogalmak ismerete, és azok alkalmazása a gyakorlatban. 

Önvédelem és küzdősportok 

Az önvédelmi és küzdőgyakorlatokban, harcokban a közös szabályok, 

biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé betar-

tása. 

A veszélyhelyzetek kerülése, az indulatok, agresszív magatartás-

formák feletti uralom. 

Néhány támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete, 

eredményes önvédelem, és szabadulás a fogásból. 
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Úszás és úszó jellegű feladatok 

1000 m-en a választott technikával, egyéni tempóban, szabályos for-

dulóval úszás. 

Jelentős fejlődés az úszóerő és állóképesség területén. 

Egy választott úszásnemhez tartozó 5 szárazföldi képességfejlesztő 

gyakorlat bemutatása. 

Az amatőr versenyekhez elegendő versenyszabályok ismerete. 

Fejlődő saját teljesítmény a víz alatti úszásban. 

Egyszerűbb feladatok, ugrások során másokkal szinkronban mozgás a 

vízbe és vízben. 

Passzív társ vonszolása kisebb távon (45 m) és a vízből mentés 

veszélyeinek, pontos menetének felsorolása. 

Egészségkultúra és prevenció 

Bemelegítés, fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre. 

A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek és néhány jellemző 

deformitás kockázatanak értelmezése, a megőrzés néhány gya-

korlatának ismerete és felelős alkalmazása. 

A gerinc sérüléseinek leggyakoribb fajtái, és a gerinc és az ízületek 

védelemének legfontosabb szempontjainak ismerete. 

A preventív relaxációs gyakorlatok tudatos alkalmazása. A fittségi 

paraméterek ismerete, mérésük tesztek segítségével, ezzel kapcsolato-

san önfejlesztő célok megfogalmazása az egészség-edzettség érdeké-

ben. 

A szükséges táplálkozási ismeretek alkalmazása a testsúly, testtömeg 

ismeretében. 

A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros szenve-

délyek leküzdésében, az érzelem- és a feszültségszabályozásban. 

12.  ÉVFOLYAM  
Éves óraszám: 160 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Sportjátékok 
Órakeret 49 

óra 

Előzetes tudás 

A helyi tanterv szerint választott labdajátékokban a 9–10. osztályos 

technikai, taktikai és egyéb játékfeladatok, lényeges versenyszabályok 

ismerete és alkalmazásuk. 

Megfelelés a játékszerepnek, sportszerű és csapatelkötelezett 

viselkedés. 

Tapasztalat a játékvezetői gyakorlatban. 

Empátia és tolerancia a társak elfogadásában. 

Önfejlesztő és társas kapcsolatépítő játékok ismerete. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A választott legalább két labdajátékra vonatkozóan: 

A megoldások sokféleségének, sikerességének bővítése. 

Az önálló játékhoz szükséges technikai és taktikai tudás mennyiségi 

és minőségi növelése. 

Az egyéni fizikai adottságok és jellemvonások fejlesztése, a csapatok 

eredményességéhez szükséges képességek, attitűdök erősítése. 

A többféle labdajáték során a mozgástanulás folyamatában működő 

transzferhatás kihasználása. 

Megküzdés a feszültségekkel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Lánycsoportok esetében 20 óra a Torna jellegű feladatok és 

táncos mozgásformák tematikai egységre átcsoportosítható. 

Legalább két labdajáték választása kötelező. 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Általános feladatok 

Az önszervezés gyakorlása 

Önálló csapatalakítás, bemelegítés, gyakorlás és játékszervezés. 

A közvetlen tanári irányítást többnyire nélkülöző, a támadás és 

védekezés megszervezésére, a csapatösszeállításra és az értéke-

lésre vonatkozó megbeszélések a gyakorlásokba építve. 

Szituációk, feladatok megoldása, melyek során önálló az egyéni 

és/vagy társas döntéshozatal - a sportszerűség, tolerancia és 

empátia szem előtt tartásával. 

A tevékenységekhez tartozó felszerelések, berendezések önálló 

használata, rendben tartása, megóvása. 

Lényeges játékszabályok készség szintű alkalmazása – 

játékvezetési gyakorlat 

A labdával vagy labda nélküli mozgások közben elkövethető, 

direkt vagy indirekt személyre irányuló szabálytalanságok elk-

erülését elősegítő gyakorlatok, megerősítések, megbeszélések. 

A kosárlabdában, kézilabdában és labdarúgásban szabályok 

engedte test-test elleni játék több lehetőségének modellálása, 

gyakorlása. 

Kézilabdában és labdarúgásban a mezőnyjátékosra és a kapusra 

vonatkozó szabályok ismerete, betartása. 

Röplabdában a forgásszabály, az első és második sorra vonat-

kozó főbb megkötéseknek való megfelelés, a háló és a labda 

hibás érintése szabályai és a labdára, emberre vonatkozó 

területelhagyás értelmezése. 

Fizika: mozgások, 

ütközések, gravitáció, 

forgatónyomaték, pálya-

vonal, hatás-ellenhatás. 
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Az labdajáték-specifikus időhatárok betartásának gyakorlatai. 

A szabályok a képzettségnek megfelelő önkontrollos betartása, 

játék az elkövetett vétség önálló jelzésének elvárásával. 

Játékfolyamatok „belső” játékvezetéssel, megegyezéssel. 

A játékvezetés gyakorlása laza tanári kontrollal, önállóan, a 

lényeges játékszabályok alkalmazásával, néhány játékvezetői 

non-verbális jel használatával is. Az eredmény jelzésében és 

egyszerűsített jegyzőkönyvvezetésben szerzett gyakorlat. 

Versenyhelyzetek 

Az labdajátékok alap- és játékismereteinek alkalmazása, 

megmérettetése osztályszintű mérkőzéseken, háziba-

jnokságokon, a tehetségesebb tanulók számára a korosztályos 

diákolimpiai és egyéb versenyeken. 

Kosárlabdázás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

Új variációk a már megtanult technikákkal kisebb taktikai egy-

ségekbe ágyazottan - mindenféle cselezés, ritmusváltás, biz-

tonságos labdabirtoklás, kidobott labda elfogása, labdavezetés 

különböző testhelyzetekben, támadó, védő láb- és karmozgások, 

összetettebb átadások, kötetlen átadási formák, lepattanó labda 

megszerzése, ebből indulás, átadás vagy kosárra dobás. 

A technikákat alkalmazó játékok párban, csoportban a variációk 

önálló és kreatív felhasználásával. 

Taktikai továbbfejlesztés 

A lényeges védekezési formák - terület védelem, emberfogásos 

védekezés, vegyes védekezés – gyakorlása és önálló alkal-

mazása. 

Formációk begyakorlása két vagy több ember kapcsolatára 

támadásban és védekezésben.). 

Játék minden összetételű, emberhátrányos, emberelőnyös és 

azonos létszámú taktikai szituációban. 

Önálló játék (streetball, illetve egész pályás 5:5 elleni játék). 

Kézilabdázás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

Változatos variációk megoldása már megtanult technikákkal 

kisebb taktikai egységekbe ágyazottan. 

Taktika előkészítő futó- és fogójátékok, test-test elleni 

küzdelmek. 

Labdatechnikák összetett és bonyolultabb alapformái csele-

kvésbiztosan végrehajtva 

Szélsők, átlövők, beállók kapura lövéseinek gyakorlása, alkal-

Matematika: térgeome-

tria – gömbtérfogat; 

valószínűségszámítás. 
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mazása rövidebb akciók befejezéseként, kapusmozgások 

átismétlése. 

Taktikai továbbfejlesztés 

Gyors indítások gyakorlása, létszámbeli előnyből, illetve 

hátrányból való támadások. 

A támadó taktika posztonként történő alkalmazása, 

játékszituációk ismétlése 12 beállóval, lerohanás rendezetlen 

védelem ellen. 

Védekezés irányítása gyorsindítás esetén. Védekezési taktika 

végrehajtása 6:0, 5:1, 4:2 védekezési rendszerek esetén. 

Labdarúgás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

A tanult elemek összetett variációkban alkalmazott megoldásai 

csökkenő hibaszázalékkal, labdakezelési cselekvés biztonsággal, 

eredményes befejezésekkelPozícióváltások szélességben és mé-

lységben zavaró ellenféllel szemben is, felívelés, beadások, le-

támadás, visszatámadás. Pontos cselezések, szerelések alkal-

mazása a játékban. 

Változatos kapura lövések, ívelések, rúgásfajták alkalmazás, a 

labda céltudatos irányításával. Fejelések különböző fajtái dobott 

vagy rúgott labdából. Szögletrúgás, bedobás eredményes techni-

kája, büntetőrúgások különböző távolságból. Gólszerzés 

különféle testrésszel a szabályok betartása mellett. 

Taktikai továbbfejlesztés 

A területvédekezésben szerzett tapasztalatok, megoldások 

bővítése. 

A szoros és követő emberfogás gyakorlása kisebb és nagyobb 

egységekben. Védelmi rendszerek ismerete és gyakorlása. 

Támadási variációk felépítése a különböző védekezési formák 

ellen. 

Csapatrészeken belüli koordinált együttműködés, és 

csapatrészek összjátékának megvalósítása a kötött játékfolyama-

tok és ötletjáték során. 

Biológia-egészségtan: 

érzékszervek külön-külön 

és együttes működése. 

Röplabdázás 

A röplabda sajátossága kettős: egyrészt a játékos nem birtokol-

hatja a labdát, így a döntési idő igen-igen rövid és a cselekvés 

pillanata elé helyeződik, másrészt a játék szabályai szerint a 

játékosok között nincs testi kontaktus. E két szempont 

alapvetően meghatározza az oktatás menetét. 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

A labdaérintés biztonságának, a labda tudatos és pontos 

helyezésének gyakorlása, a hibaszázalék csökkentése, az élve-
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zhető, folyamatos játék elérése érdekében 

Tanult támadási technikák gyakorlása, a felső egyenes nyitás 

elsajátítása helyes technikával talajról, tehetségesebbek felugrás-

ból. 

A feladás technikájának biztonságos alkalmazása alkar és 

kosárérintéssel egyaránt. 

A háló felett érkezett nyitásfogadások gyakorlása változó irányú 

és erejű labdákkal, technikai kombinációkkal. 

Az eredményes sáncolás elsajátítása, sáncolás párban is. 

Gurulások, labdamentések technikájának továbbfejlesztése. 

„Röptenisz”, szabadon választott vagy megkötött érintéssel csak 

meghatározott érintéssel. 

Taktikai továbbfejlesztés 

Védekezések különböző állásrendek szerint, a csillagalakzat, 

alapvédekezési forma megtanítása. 

4:2-es és az 5:1-es védekezési és támadási játékelemek 

elsajátítása. 

Ütő és sáncoló játékosok melletti védekezés, sánc mögötti ütött 

vagy ejtett labdához való elhelyezkedés, támadás közbeni hely-

cserék megtanítása, helytartási szabály betartása. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A sportági ismeretek magasabb szintű, kreatív alkalmazása az 

alkotó, kooperatív feladatokban, játékokban, sportjátékokban. 

A testnevelési és sportjátékok mozgásai, szabályrendszere 

egymásra épülésének megértése. 

A játékszabályok, játéktípusok tudatos alkalmazása. 

A legfontosabb játékvezetői jelzések ismerete. 

A sportjátékok transzferhatásának felismerése és a lehetséges 

összefüggések értelmezése az egyéni fejlődés szempontjából. 

A páros és társas kapcsolatokban konstruktív kon-

fliktusmegoldás. 

Sportjáték-történeti ismeretek, érdekességek iránti érdeklődés, 

tájékozottság a témában. 

A személyes biztonság és társak biztonságának védelme a 

játékszituációkban, a döntésekben pedig a baleset-megelőzés 

fontosságának tudatos képviselete. 

A sport és környezettudatosság értő összekapcsolása, a spor-

tolási felszerelés és sportolási környezet felelős, jövőorientált 

használata, kímélete. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, 

problémaorientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési 

stratégia, megegyezésen alapuló játék. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 
Órakeret 

40 óra 

Előzetes tudás 

A differenciáltan összeállított gyakorlatok bemutatása átlagos 

mozgásbiztonsággal, szükség esetén segítő biztosítással. 

Esztétikus, fegyelmezett, feszes testtartású végrehajtás. 

Differenciált gyakorlási mennyiség és minőség okai, következményei. 

Gyengeségek ellensúlyozása képességfejlesztéssel, gyakorlással. 

Kis tanári segítséggel, aktív tevékenykedés gyakorlási és versen-

yszituációban. 

Részleges önállóság és segítségadás az egyéni, páros és társas felada-

tokban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A koordináció, a cselekvésbiztonság, a zenéhez illeszkedő mozgás-

ritmus továbbfejlesztése a tornajellegű és táncos sorozatok során a 

már ismert és új elem- és motívumkapcsolatokkal is. 

Az önállóság és kooperativitás növelése a mozgásrendszer működte-

tésének minden területén: bemelegítésben, képességfejlesztésben, 

gyakorlásban, versenyzésben, versenyrendezésben. Az erősségek és 

gyengeségek figyelembevétele. 

A közös tervezés, kivitelezés során a kellő határozottságú és öntudatú 

kommunikáció fejlesztése. 

A produktumok jó tartással, biztos kiállással történő, gördülékeny, 

könnyed, plasztikus, esztétikus végrehajtásának elérése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gimnasztika 

Rendgyakorlatok gyakorlása 

A korábbi évfolyamokon gyakoroltak bővített elemkapcsolatokkal 

történő ismétlése. 

Alkalmazásuk az óraszervezés funkcióinak megfelelően. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végzése 

Fizika: egyensúly, 

mozgások, gravitáció, 

szabadesés, szögel-

fordulás. 

Biológia-egészségtan: 

az izomműködés élet-

tana. 
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A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok: pl. 

mozgásütem változtatása, kiinduló helyzet és kartartás változtatása. 

Az agonista és antagonista izmok arányos, harmonikus fejlesztése. 

Az aktív és passzív izomnyújtás – a hatás elkülönítése. 

Kéziszerek – thera band, gyógylabda, homokzsák stb. – alkal-

mazása. 

8-16 ütemű gimnasztikai gyakorlatok, egyidejű mozgáskapcsola-

tok, aszimmetrikus sorozatok. Önállóság a gyakorlatok kiválaszt-

ásában, gyakorlatsorok összeállításában. 

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok 

végzése 

Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok differ-

enciáltan, egyénre szabottan. 

Az ízületi lazaság megtartása, fokozása gimnasztikai és stretching 

gyakorlatokkal. 

Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás leküzdésé-

vel. 

Anaerob állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika 

eszközeivel. 

Az egyensúly gyakorlatai: dinamikus gyakorlatok guggolásban, 

ülésben, fekvésben, forgómozgásokkal sorozatban. 

Az esztétikus mozgások előadásmódját segítő kondicionális és 

koordinációs képességfejlesztő eljárások. 

Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az egyéni 

fejlődést követő rendszeres kontrollal. 

Torna, sporttorna 

Talajon és a helyi tanterv szerint 9-10. osztályban választott 

egy szeren a korábbi követelményeken nehézségben túlmutató, 

vagy egy másik választott szeren a minimumkövetelmény 

mozgásanyagának tanulása, gyakorlása. 

Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna 

Tartásos gyakorlatelemek, elemkapcsolatok gyakorlása: tarkóállás, 

fejállás, kézállás, mérlegek kéztámasszal, mérlegállások, spárgák, 

hidak mozgásos gyakorlatelemek gyakorlása: gurulóátfordulások 

különböző irányokba, gurulóátfordulás hátra-tolódás kézállásba, 

tarkóbillenés, fejenátfordulás, kézenátfordulás oldalt, kézentfor-

dulás, vetődések, átguggolások, átterpesztések, lábkörzések, 

dőlések, felállások egységesen az alapformában és differenciáltan a 
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variációkban, az elemek mennyiségének és nehézségi fokának to-

vábbfejlesztése differenciáltan. 

Akrobatikus gyakorlatok – össszefüggő gyakorlatsorok 

Gyakorlás során az egyéni optimum, önálló bővítés megjelenítése 

az elemkapcsolatokban, sorozatokban. 

Az esztétikus és harmonikus előadásmód igénye (feszítések, 

fejtartás, válltartás, spicc) mint minőségi elvárás megjelenik a hiba-

javítás, ismétlések során. 

Akrobatikus gyakorlatok – társas talajtorna 

Páros és mikrocsoportos gyakorlatok önálló összeállítása csele-

kvésbiztos szinten elsajátított talajtorna-elemek kreatív fel-

használásával, a szükség szerint beépített segítségadást tartalmazva. 

Szertorna-gyakorlatok 

A gyakoroltatás során egységesen az alapformában és differenciál-

tan a variációkban, az elemek mennyiségének és nehézségi fokának 

továbbfejlesztése differenciáltan, egyénre szabottan történik. 

Szertorna, gyakorlás tornaszereken fiúk számára 

Korláton – terpeszülés, harántülés, nyújtott támasz, hajlított 

támasz, oldaltámaszok, lebegőtámasz, lebegő-felkartámasz, fel-

karfüggés, alaplendületek támaszban és felkarfüggésben, be-

terpesztések, terpeszpedzés, támlázás, szökkenés, fellendülés előre 

terpeszülésbe, felkarállás, felugrás beterpesztéssel támasz 

ülőtartásba, vetődési leugrás, kanyarlati leugrás. 

Nyújtón – kelepfelhúzódás támaszba, alaplendület, lendület előre 

180 fokos fordulattal, ellendülés, alálendülés, kelepforgások, térd-

fellendülés, billenés, támaszból homorított leugrás hátra, alugrás, 

nyílugrás. 

Gyűrűn – kéz- és lábfüggések, függések, lefüggések, mellső 

függőmérleg, hajlított támasz, nyújtott támasz, alaplendület, 

lendületvétel, húzódás-tolódás támaszba, vállátfordulás előre, ho-

morított leugrás, leterpesztés hátra. 

 

Szertorna, gyakorlás tornaszereken lányok számára 

Gerendán – állások, térdelések, ülések, fekvések, térdelőtámaszok, 

mérlegek, guggolótámaszok, fekvőtámaszok, támaszban átlendítés, 

belendítés, hasonfekvésből emelés fekvőtámaszba, 

térdelőtámaszba, fordulatok állásban, guggolásban. Szökdelések, 

lábtartás cserék, felugrás egy láb át- és belendítéssel, homorított 

leugrás, terpesz csukaugrás. 

Művészetek: az eszt-

étika fogalma. 
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Felemáskorláton – támaszok, harántülés, térdfüggés, fekvőfüggés, 

függőtámasz, függésből lendítés, átguggolás, átterpesztés 

fekvőfüggésbe, pedzés, lendület előre-hátra függésben, támaszban 

lendület lebegőtámaszba, kelepfellendülés támaszba, fordulat 

fekvőfüggésben, térdfellendülés, guggoló függőállásból fellendülés 

támaszba, támaszból átfordulás előre fekvőfüggésbe, felugrás 

támaszba, felugrás függésbe, leugrás támaszból, alugrás, nyílugrás. 

Bemelegítés a torna gyakorlásához, egyénileg összeállított 

mozgássor, együttes bemelegítés az önálló mozgássorral. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése 

önállóan. 

A segítségadás technikái, felelős külső kontrollal – a tudatos hiba-

javítás beépítése a mindennapi gyakorlási szokásokba. 

Versenyszituációkon keresztül egyszerű szabályok alkalmazása. 

Ritmikus gimnasztika 

Az esztétikus, szép és nőies mozgásokat, alakformálást, minőségi 

interpretálást segítő kondicionális és koordinációs képes-

ségfejlesztő eljárások megismerése, gyakorlása. A testtartás, 

tágasság, forgásbiztonság kiemelt továbbfejlesztése. A ritmusérzék 

továbbfejlesztése, önálló zeneválasztásra lehetőség a szélsőségektől 

való elhatárolódás mellett. Önálló bővítési lehetőség, önálló gya-

korlatrészek hozzáadása a minimumhoz, páros és csoportos inter-

pretációk támogatása. 

Szabadgyakorlatok gyakorlása 

A 9–10. osztályban begyakorolt, előkészítő tartásos és mozgásos 

elemek és fő mozgások alapformái ismétlése és új, összetett formák 

gyakorlása. 

Kötélgyakorlatok gyakorlása 

Egyszerű és keresztezett áthajtások, ugrások és fordulatok 

áthajtások közben, kötélforgatások, test körül és köré, kötél-

mozgatások egy kézzel, kötéldobások és -elkapások, kötélkörzések 

függőleges és vízszintes síkban. 

Karikagyakorlatok gyakorlása 

Ugrások és fordulatok karikamozgatás közben, karikaforgatások és 

átadások egyik kézből a másikba test körül és köré, karikadobások 

és  

-elkapások, karikaáthajtások, karikapörgetések talajon és leveg-

őben, karikakörzések függőleges és vízszintes síkban. 

Minimumkövetelmény: 10-12 elemből álló elemkapcsolat begya-
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korlása zenével – a zene ritmusának, dinamikájának megfelelve, 

ideje 35-45 mp. 

Aerobik 

A sportági jelleg – dinamikus, statikus erő, egyensúlyozás, 

lazaság, ruganyosság és ritmusérzék – megvalósításához szükséges 

előkészítő és rávezető gyakorlatok. 

Az aerobik kritériumainak való megfelelés fejlesztése a gyakorlás 

által: testtartás, mozdulatok precíz végrehajtása, szinkron a zenével 

és egymással. 

Rövid koreográfiák ismétlése magas cselekvésbiztonsággal (30-40 

mp). 

Páros, mikrocsoportos koreográfiák önállóságra törekedve, a 

szükséges optimális tanári irányítással (1 perc). 

Aerobik bemutatók az osztályon belül és iskolai szinten egy-

szerűsített szabályokkal. 

Részvétel egy csoportos aerobikgyakorlatban az egyszerűsített 

szabályoknak megfelelően. 

Táncos mozgásformák 

A helyi tantervben rögzített választás szerint legalább egy, a 

helyi személyi és tárgyi körülményekhez, feltételekhez igazodó 

tánc. 

Sporttáncok gyakorlása 

A Magyar Divat- és Sporttánc Szövetség rendszeréhez tartozó, il-

letve ehhez a rendszerhez rokon táncok (sztepp, show, akrobatikus, 

electric boogie, salsa, diszkó, hip-hop, break, mambo, bugg, blues, 

modern, swing stb.) mozgásrendszerének iskolai alkalmazása a 

helyi lehetőségek szerint a helyi tantervben rögzítetten - előkészítő 

tréning, motívumok, motívumkapcsolatok, koreográfiák 

tanulásának, gyakorlásának rendszere. 

Történelmi táncok gyakorlása 

Palotás és/vagy keringő – 56 motívumból álló rövid koreográfia 

megtanulása és ismétlése, bemutatása. 

Néptánc gyakorlása 

A magyar néptánckincs egyszerűbb motívumai és azok kapcsolatai 

a Tánc és dráma kerettantervben kidolgozottak szerint. 

Egy dunántúli és/vagy alföldi és/vagy erdélyi tánctípus motívumai 

és rövid táncfolyamata megtanulása, gyakorlása, előadása. 

Ének-zene: tempó, 

ritmus. 

Művészetek: romanti-

ka, modernitás. 
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Egyéb tornajellegű és táncos mozgásformák: 

A tornajellegű kondicionális és koordinációs képességek és ké-

szségek alkalmazása más – a helyi lehetőségek szerint a helyi tan-

tervben rögzített – mozgásrendszerekben. 

Gúlatorna, falmászás, gumiasztal, eszközös táncok, utcai táncok 

stb.  

ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A hibajavítás megértése, kétirányú kommunikáció, tudásátadás, 

mások tanítása. 

Változtatási hajlandóság az egyéni hibás rutinokban. 

A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy harmonikus 

esztétikájának átélése és tudatos felvállalása. 

A divat és a média testkultúrára ható kedvező és kedvezőtlen 

tényezőinek szétválasztása (értékfelismerés, önértékelés). 

A saját és társ testi épsége iránti felelősségvállalás a társak gyenge, 

esetleg sérült oldalának segítése, az erősségek elismerése, 

támogatása, egyéni és helyzetből adódó sajátosságok mérlegelése, 

az objektív megoldások keresése. 

A társak és a csoport irányítása a csoport közös érdekeinek figye-

lembevételével, a stratégiák egyeztetése. 

Alkotó, kooperatív feladatok, mozgásos tevékenységek – aktív ré-

szvétel a sportrendezvények, bemutatók szervezésében. 

Tornasport és tánctörténeti ismeretek, érdekességek. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Agonista, antagonista izmok, aktív és passzív nyújtás, dinamikus 

egyensúly, társas talajtorna, forgásbiztonság, táncstílus, divattánc, 

sporttánc. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Atlétikai jelegű feladatok 
Órakeret 45 

óra 

Előzetes tudás 

Térdelő-, álló- és repülőrajt versenyhelyzetekben. 

Iramszakasz, egyéni irambeosztás. 

Különféle bottechnikák a váltófutásban. 

Optimális lendületszerzés, elrugaszkodás, repülőfázis, biztonságos 

leérkezés az ugrásokban. 

A hajítás, lökés és vetőmozgás biomechanikai különbözőségei. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Jártasság kialakítása a biomechanikai törvényszerűségek alkal-

mazásában. 

Az önismeret fejlesztése a kedvező atlétikai mozgásformák kiválaszt-

ása és önálló gyakorlása révén. 

A már elsajátított atlétikai futó-, ugró-, dobószámok versenyszabályai 

a korosztályos előírások szerinti alkalmazása és betartása. 

Motiváló eljárások az egyéni eredmény, teljesítmény javítására. 

A mérhető teljesítményeken alapuló objektív ellenőrzés 

elfogadtatása, beépítése a döntéshozatalba. 

A folyamatos és visszatérő gyakorlás szerepének, jelentőségének, 

hatásának tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások 

Rövidtáv, váltófutás, gátfutás 

A gyorsfutás technikáját javító gyakorlatok változatos végre-

hajtása. A kedvező rajthelyzet kialakítása, segédvonalak ki-

jelölése. Versenyszerű végrehajtás, eredményorientált 

együttműködés váltófutásban. Csapatban 4x50-100 m-es váltók 

alakítása, versenyzés. A gátvételi technika alkalmazása maga-

sabb akadályon, gáton 34 lépéses ritmusban. 

Középtáv, folyamatos futás, tájékozódási futás 

Választás a távok közül. A különböző távokhoz illeszkedő 

futótechnika kiválasztása. Jártasság az adott távhoz szükséges 

versenytempó és irambeosztás megválasztásában. Állóképesség-

fejlesztő módszerek rendszeres alkalmazása és teljesítményének 

nyomon követése. Az állóképesség-fejlesztő módszerek önálló 

gyakorlása. 

Folyamatos futás közbeni tájékozódás, kisebb területen célál-

lomások megtalálása. 

Ugrások 

A homorító és távolugrás jellemzőinek ismerete, gyakorlati al-

kalmazása. Választás a magasugró technikák közül. 57 lépéses 

egyénileg kialakított nekifutással versenyszerű végrehajtás. Köz-

reműködés versenyek lebonyolításában. 

Kondicionális jelleggel sorozat szökdelések végrehajtása. 13 

Biológia-egészségtan: 

szénhidrátlebontás. 

Fizika: hajítások, ener-

gia. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári is-

meretek: Az olimpiai 

eszme. Az újkori 

olimpiák története 
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lépéses sorozat elugrás, illetve 24 lépéses sorozat felugrások 

technikajavító végrehajtása. Gyorsuló nekifutás optimális 

távolságról. 

Dobások 

A különböző dobásformákkal a törzsizom sokoldalú erősítése. 

Teljes lendületből történő hajítás. Választás az egyes lökő 

mozdulatok közül. Lendületvétellel egykezes vetés végrehajtása. 

Az optimális kidobási szögre, sebességre és magasságra 

törekvés. 

ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az iram és tempó megválasztása szempontjainak ismerete. 

A nekifutás módosítása szükségszerűségének ismerete. 

Az atlétikai ugrások és dobások technikatörténeti, a technikák 

változásai teljesítménynövelő hatásainak ismerete. 

Az olimpiákon szereplő atlétikai versenyszámok ismerete. 

„A gyorsabban, magasabbra, erősebben” jelmondat értelmezése. 

Önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére, a siker 

átélése, a kudarc elfogadása és az azzal való megküzdés. 

Az élettani különbözőségek ismerete. 

Tájékozódási futás alapjainak ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyéni reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság, váltás közbeni al-

kalmazkodás, korrekció, holtpont, lépő, homorító és ollózó technika, 

átlépő, guruló, hasmánt- és floptechnika, ötlépéses hajító ritmus, lö-

kés, vetés, jegyzőkönyvvezetés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 
Órakeret 5 

óra 

Előzetes tudás 

Az adott sportmozgás technikájának ismerete. 

A test feletti uralom szokatlan, új mozgásszituációkban. 

A baleseti kockázatok mérlegelése. 

Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzésmódszertani és 

balesetvédelmi alapfogalmak, eljárások. 

Szabadban, teremben, spontán helyzetben végezhető egyéni, társas, 

csoportos mozgásformák. 

Az edzéshatáshoz szükséges ingerek nagysága és gyakorisága, a pi-
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henő idő jelentősége. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rekreációs életviteléhez szükséges sportági, élettani, edzéselméleti 

ismeretek megszerzése. Az önállóan kezdeményezett társas vagy 

csoportos sportolás szervezési és lebonyolítási ismeretek, jártasságok 

megszerzése. A testnevelés újszerű tartalmakkal történő gazdagítása, 

az iskolai létesítményen belüli és tágabb környezetében lévő le-

hetőségek kihasználása sportolásra. A felnőtt kor sportos életviteléhez 

újabb sportágak megismerése, családi és csoportos öntevékeny spor-

toláshoz szükséges szervezési és rendezési ismeretek megszerzése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy vála-

sztott sportági mozgás mozgásműveltségének fejlesztése. 

A szabadidő, ill. alternatív sportok rendszerben kezelése. A 

helyi tantervben választott alternatív sport technikai, taktikai, 

gyakorlási, edzési és versenyzési rutinjának kialakítása, a 

hozzátartozó eszközök, technikák és veszélyek kezelése. 

A szabadtéri formák hangsúlyának megerősítése. Edzés a 

természet erőivel - játszóterek, szabadidő-központok bevonása, 

az adottságok kihasználásával jégpálya készítése. 

Újszerű mozgásfeladatok kihívásainak való megfelelés, pl. a 

közlekedés-biztonság területén a kerékpározás kultúráját szem 

előtt tartva. 

Sportolás közben a rutinok megerősítése a zöldfelület 

megóvásában, a tájhasználatban, az épületek megóvásában és az 

energia, a vízhasználat, a dohányzás elleni küzdelem és a hul-

ladékgyűjtés, újrahasznosítás területén. 

A családi, baráti, munkahelyi csoportos és öntevékeny spor-

tolásra való felkészítés, az önszerveződéshez szükséges is-

meretek, jártasságok megszerzése. Társaságban is jól alkalma-

zható mozgásos kreatív, kommunikációs és kooperációs játékok 

tárházának bővítése. 

A többfunkciós helyi lehetőségek, eszközök bevonása a tartalmi 

változatosság biztosításához (természetes akadályok, ügyességi 

versenyek a környezet adta kihívások legyőzése). 

Egyszerű (akár saját készítésű) eszközökkel szerény térigényű 

mozgásformák elsajátítása (ugrókötelezés, asztalitenisz, 

lengőteke, tollaslabda, minitrambulin, gúlagyakorlatok stb.) 

ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Biológia-egészségtan: 

élettan. 
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Szabályismeret és baleset-megelőzési információk a helyi tan-

tervben kidolgozott alternatív sportok területén. 

A helyes öltözködés és folyadékfogyasztás a szabadtéren vég-

zett sportolás során. 

A környezettudatos magatartás, a testmozgások során az 

egyénnek önmagával, társaival és a természettel való harmoni-

kus kapcsolata kialakítása. 

A táborozási eszközrendszer megismerése, használatában 

jártasság szerzése (tájfutás, tájoló és térkép használata, 

sátorverés, vízitúra, vándortábor stb.). 

Egy választott alternatív sportágban a világ-elit tel-

jesítményének ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rekreáció, edzettség, fittség, jó közérzet, teljesítőképesség, újra-

hasznosítás, példamutatás; környezettudatos természet- és épített-

környezet-használat. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Önvédelem és küzdősportok 
Órakeret 5 

óra 

Előzetes tudás 

Biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé. 

Az indulatok feletti uralom. 

Néhány önvédelmi megoldás, szabadulás a fogásból. 

A dzsúdó, illetve grundbirkózás alaptechnikái, szabályai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az akaraterő, a kitartás, a küzdőképesség, az önbizalom fejlesztése, a 

félelem leküzdése és a sportszerűség (fair play) szemléletének kitel-

jesítése. Küzdő típusú játékok tudatos alkalmazása a személyi-

ségfejlesztésben, különös tekintettel az önuralomra, a társak tisztele-

tére és a szabályok elfogadására. A közösségben előforduló 

veszélyhelyzetek felismerése és kezelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A küzdéseket előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok: 

Tolások-húzások, változatos testrészekkel, testhelyzetekben. 

Grundbirkózás cselekvésbiztos gyakorlása: 

Alapállás, alaphelyzetek stabil alkalmazása, szabályos és erős 

fogások csuklóra, karra, nyakra, derékra, rögzített kilendítések, 

keresztfogások. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári is-

meretek: ókori olimpiák, 

hősök, távol-keleti 

kultúrák. 
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Emelések hónaljfogással, derékfogással, kevert fogással. 

A mögékerülések és kiemelések különböző változatai, dobás-

technikák, leszorítások alkalmazása. 

Az eredményes földharc technikájának elsajátítása. 

Egyéni és csapatversenyek, küzdési taktikát igénylő feladatok 

játékos formában és páros küzdelmek. 

Dzsúdó sportági készségfejlesztés: 

A 9-10. osztályban tanult technikák és taktikák to-

vábbfejlesztése. 

Az egyensúlyt stabilizáló és ezt kibillentő gyakorlatok, 

testsúlyáthelyezések, irányváltoztatások, előre, hátra, oldalra gu-

rulások. 

Szabadulás különböző fogásokból (karfogás, ölelőfogás, fojtás). 

Támadáselhárítási módszerek (ütés, szúrás, rúgás, fejelés 

elhárításai). 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Önmaga megvédésének ismerete, néhány támadáselhárítási el-

járás ismerete, megértése és alkalmazása. 

Az érzelem- és feszültségszabályozás, az agresszió megelőzése 

a küzdőjellegű sporttevékenységek révén, az előnyök meg-

fogalmazásának képessége. 

A sportszerű küzdések jellemformáló hatásának ismerete, elis-

merése. 

A megegyezésre készenlét képessége, a szabályok időleges, társ 

által megerősített felfüggesztésének, módosításának lehetősége. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Viszonylagos erőkifejtés, fokozatosan növekvő erőkifejtés, 

sérülésmentes küzdelem, agresszió, önuralom, sportszerűség. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Egészségkultúra és prevenció 
Órakeret 16 

óra 

Előzetes tudás 

Rendeződő egészségtudatosság, döntésképesség az egészséges, aktív 

életmód érdekében. 

Relaxációs, terhelési, edzési és a test épségét, egészségét megőrző el-

járásokból egy-két megoldás ismerete, alkalmazása. 

Jártasság a gerincvédelmet érintő minden tanult feladat 

megoldásában. 
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A terhelés igazítása a tesztek eredményeihez. 

A testmozgás szerepének ismerete a káros szenvedélyek elleni 

küzdelemben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az élethosszig tartó optimális, életkornak és testalkatnak megfelelő 

prevenciós és rekreációs mozgásos tevékenységek önálló működte-

téséhez, bővítéséhez és szükség esetén gyógyászati céllal történő gya-

korlásához szükséges készségek és kompetenciák továbbfejlesztése. 

Az edzésre, a teljesítmény növelésére és mérésére, a prevencióra, 

rekreációra kész fizikai és mentális állapot állandósítása, a stressz 

kezelése. 

A fenntartásához szükséges elméleti és gyakorlati tudás rendszerré 

szervezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Bemelegítés 

Általános és sportágspecifikus bemelegítő mozgásanyag 

feladatmegoldásai, kezdetben egyénileg, párban a tervezés, 

szervezés, levezetés, értékelés megvalósítása. 

A labdajátékhoz, tornához, futáshoz, ugráshoz, dobáshoz, 

küzdéshez kapcsolódó bemelegítések általános és speciális 

jellemzőinek, mozgásainak elkülönítése szóban és gyakorlatban 

egyaránt. 

Edzés, terhelés 

A fejlődés, a megfelelő hatékonyság alapfeltételeinek biztosítása: 

jól szervezettség, a felesleges állásidők kiküszöbölése, szükséges 

mozgásterjedelem (idő, ismétlésszám), szükséges intenzitás 

(sebesség, gyakorlatsűrűség, megfelelő ellenállás), terhelés-

pihenés egyensúlya. 

Főbb témák: 

Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés tervezése és 

megvalósítása a gyakorlatban egyénileg, párban, csoportban 

eszközök nélkül és különböző eszközök segítségével. 

A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei. A fizikai fittség 

típusai, fejlesztési lehetőségei. A fizikai aktivitás szintjének 

becslése, követése. 

Önálló mozgásprogram-tervezés. 

Biológia-egészségtan: 

anaerob terhelés, az ide-

grendszer működése, a 

keringési rendszer 

működése, glikolízis, 

terminális oxidáció. 

Fizika: egyszerű gépek, 

erő, munka. 
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Lehetséges hagyományos és alternatív eszközök: pulzusmérő, 

mozgásszenzorok, medicinlabda, súlyzó, ugrókötél, erősítő 

gumiszalag, gimnasztikai labda, pilates roller, TRX, erőgépek. 

A képességfejlesztő módszertani eljárások bemutatása: interval-

lumos, ismétléses, tartós és ellenőrző módszerekkel edzésfolyam-

atok. 

A koordinációt javító eljárások bemutatása: a végrehajtás 

megváltoztatása és a végrehajtás feltételeinek megváltoztatása. 

A rendelkezésre álló szabadidő megtervezésének eljárásai. 

Egyéni rekreációs megoldások bemutatása, foglalkozásrészlet 

vezetése. 

Konkrét sportági tevékenységre és mozgásanyagra fejlesztett 

kondicionális és koordinációs képességfejlesztés. 

Motoros tesztek lebonyolítása – központi előírás szerint. 

Az egészséges test és lélek megóvása 

A munkahelyi és egyéb ártalmak elleni védekezésre való felké-

szítés: a biomechanikailag helyes testtartás és az egészséges láb-

boltozat kialakításának és fenntartásának, a helyes légzésnek a 

gyakorlatai, az ülőmunka és a zárt tér ellensúlyozására szolgáló 

tevékenységek, a sportolás kedvező hatása a szenvedélyek me-

gelőzésében. 

A stresszoldás gyakorlatai és a relaxáció. 

A „tudatos jelenlét” (mind fullness) módszerének elsajátítása és 

integrálása az eddig megtanult relaxációs technikái közé, és min-

dezek használata a mindennapi élet helyzeteiben. 

A megtanult és folyamatosan használt relaxációs módszerek 

tudatos alkalmazása a pályaorientációt és jövőképet építő lelki 

munkában, és a feszültségek szabályozása és az élet 

stresszhelyzeteivel való autogén megküzdés. 

A test-lelki harmónia fejlesztésének egyéb, alternatív 

megközelítése a helyi lehetőségek és programok szerint. 

A testtartásért felelős izmok kellő erejének és nyújthatóságának 

fejlesztése a helyesen végzett tartásjavító tornával (általános és 

konkrét sportági jelleggel). 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A sport által a pillanatnyi kiteljesedés (flow) élményének 

megélése. 
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A sportágak gyakorlásához megfelelően illeszkedő bemelegítő 

eljárások ismerete. 

A terhelésfokozás paramétereinek ismerete. 

Az alvás és ébrenlét megfelelő arányai, a sport szerepe az 

egészséges alvásban. 

A gerincsérülések, ártalmak elkerülési módozatainak ismerete. 

A sérült gerinc esetén az elsősegély ellátása és/vagy a sérülttel 

való helyes bánásmód ismerete. 

A stresszes állapot elleni tudatos védekezés ismerete. 

A helyes gerinctorna kivitelezésével kapcsolatos fogalmak, a 

gerinckímélet lényegének ismerete. 

A növekvő teljesítmény, sporteredmény objektív elismerése, 

öröm a másik ember teljesítménye felett, pozitív megerősítés. 

Az öröm mint pozitív életérzés melletti tudatos döntés, közös 

élmény, az egészség és a mozgásra fordított szabadidő meg-

teremtésének egymást erősítő igénye (motiváció). 

A tudatos terhelésen, méréseken, önkontrollon alapuló tel-

jesítményfejlesztés. 

Felelősségvállalás társak egészséges életmódja iránt. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sportágspecifikus bemelegítés, mozgásterjedelem, intervallumos, 

ismétléses, tartós és ellenőrző módszer, terhelés-pihenés egyensúlya, 

progresszív relaxáció, ingernagyság, ingergyakoriság, gerinckímélet, 

relaxáció, tudatos jelenlét. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Sportjátékok 

A helyi tanterv szerint tanított két labdajátékra vonatkozóan: 

Önállóság és önszervezés a bemelegítésben, a gyakorlásban, az 

edzésben és a játékban, játékvezetésben. 

Az adott labdajáték főbb versenykörülményeinek ismerete. 

Erős figyelemmel végrehajtott technikai elemek, taktikai megoldások, 

szimulálva a valódi játékszituációkat. 

Ötletjáték és 23 tudatosan alkalmazott formáció, a csapaton belüli 

szerepnek való megfelelés. 

A csapat taktikai tervének, teljesítményének szakszerű és objektív 

megfogalmazása. 
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A másik személy különféle szintű játéktudásának elfogadása. 

Kreativitást, együttműködést, tartalmas, asszertív társas kapcsolatokat 

szolgáló mozgásos játéktípusok ismerete és célszerű használata. 

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

A torna mozgásanyagában az optimális végrehajtására jellemző téri, 

időbeli és dinamikai sajátosságok megjelenítése. 

Bonyolult gyakorlatelem sorok, folyamatok végrehajtása közben a 

mozgás koordinált irányítása. 

Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok tervezése, gyakorolása, 

bemutatása. 

Önálló zeneválasztás, a mozdulatok a zene időbeli rendjéhez il-

lesztése. 

Könnyed, plasztikus, esztétikus végrehajtás a táncos mozgás-

formákban. A torna versenysport előnyei, veszélyei, a hozzá kapcso-

lódó testi képességek fejlesztésének lehetőségei ismerete. 

Bemelegítő és képességfejlesztő gyakorlatok ismerete, a célnak 

megfelelő kiválasztása. 

Optimális segítségadás, biztosítás, bíztatás. 

Hibajavítás és annak asszertív kommunikációja. 

Az izmok mozgáshatárát bővítő aktív és passzív eljárások ismerete. 

Atlétika jellegű feladatok 

A futások, ugrások és dobások képességfejlesztő hatásának fel-

használása más mozgásrendszerekben. 

Az atlétikai versenyszámok biomechanikai alapjainak ismerete. 

Az állóképesség fejlesztésével, a lendületszerzés az izom-

előfeszítések begyakorlásával a futó-, az ugró- és a dobóteljesítmények 

növelése. 

Az alapvető atlétikai versenyszabályok ismerete. 

Bemelegítés az atlétikai mozgásokhoz illeszkedően. 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Az helyi tantervben kiválasztott sportmozgás végzése elfogadható 

cselekvésbiztonsággal. 

Uralom a test felett a sebesség, gyorsulás, tempóváltás, gurulás, 

csúszás, gördülés esetén. 

Feladatok önálló tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel. 
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Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi 

alapfogalmak ismerete. 

Az ismeretek alkalmazása az új sporttevékenységek során. 

Önvédelem és küzdősportok 

A szabályok és rituálék betartása. 

Önfegyelem, az indulatok és agresszivitás kezelése. 

Több támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete az álló 

és földharcban. 

Egészségkultúra és prevenció 

A bemelegítés szükségessége élettani okainak ismerete. 

Az egészségük fenntartásához szükséges edzés, terhelés megter-

vezése. Relaxációs gyakorlatkészlettel tudatos védekezés a stresszes 

állapot ellen. A feszültségek szabályozása és az élet stresszhelyzeteivel 

való autogén megküzdés. 

A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorla-

tok ismerete, pontos gyakorlása, értő kontrollja. 

A gerinckímélet alkalmazása a testnevelési és sportmozgásokban, ker-

ti és házimunkákban, az esetleges sérüléses szituációk megfelelő keze-

lése. 
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TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI 
ISMERETEK 

9–10.  ÉVFOLYAM  NYEK,  IDEGEN NYELVI ÉS INFORMATIKAI 

TAGOZAT 
A középiskolai történelemtanítás első két éve koncentrikusan bővíti az általános iskolában 

tanultakat, ugyanakkor a korábbiaktól eltérő feladatokat is ró a tanulókra. Egyrészt a forráskeze-

lés készségeinek fejlesztésében jelentősen túllépnek az általános iskolai szinten. E két évfolyam 

feladata a forráskezelés és -elemzés elemi szabályainak, illetve a tudományos anyaggyűjtés 

alapjainak elsajátítása. Másrészt a korábbi, történetek feldolgozásán alapuló, képszerű tör-

ténelemtanítást felváltja az elemző, az oksági viszonyokat kutató jellegű munka. Az általános is-

kolai történelemtanításhoz hasonlóan ezek is csak a tanulók fokozott tevékenykedtetése révén 

érhetők el. Kiemelt szerepe van a problémaközpontú történelemtanításnak, amely adott esetben 

teljesen eltérő nézőpontok ütköztetését is szükségessé teszi. A kulcskompetenciák közül a ha-

tékony és önálló tanulás készsége szintjének emelése a legfontosabb feladat. 

A történelem tantárgy kiválóan alkalmas az önálló ismeretszerzés és -feldolgozás képességé-

nek kialakítására. A tanulóknak meg kell ismerniük az elsődleges és másodlagos források keze-

lésének szabályait. Az anyaggyűjtéshez nélkülözhetetlen a könyvtárakban, illetve azok an-

yagában (kézikönyvek, lexikonok, atlaszok, ismeretterjesztő folyóiratok stb.), valamint az el-

ektronikus adatbázisokban való tájékozódás készségének kialakítása és fejlesztése. A diákoknak 

ezen a képzési és életkori szinten el kell jutni az események elbeszélésétől, a források tartalmi 

ismertetésétől a problémafelvetés, magyarázat, fejtegetés, következtetés és érvelés alkal-

mazásáig, felhasználva a szaknyelvet. Fontos feladat a grafikus kifejezések (diagramok, grafi-

konok) elemzése, majd készítése, képi információhordozók gyűjtése, válogatása, készítése, val-

amint az időben és térben való tájékozódás fejlesztése. 

9.  ÉVFOLYAM  

Tematikai egység Az őskor és az ókori Kelet  
Órakeret 

8+1=9 óra 

Előzetes tudás 

Az őskori ember világa. Ószövetségi történetek. 

Ókori keleti örökségünk (időszámítás, írás, tudományos ismeretek, 

vallások, építmények). 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 Az emberi faj fennmaradása a természet és a társadalom szerves 

összefüggésében lehetséges, ezért lényeges a „gondolkodj globálisan, 

cselekedj lokálisan” elv elfogadása. Az ember az alkotó munka során 

állandóan felhasználja tapasztalatait, ismereteit. A közösség teremti 

meg az embert, az ember viszont létrehozza és fenntartja közösséget. 

A közösségek vallási törvényekkel, szokásokkal, szabályokkal, az 

államok jogrenddel teremtik meg az együttélés szükséges feltételeit. 

A társadalom tagolt, melyben az engedelmesség, az emberek közötti 



Tantervek 2013. szeptember 1. után 240. oldal 

 240 / 411 

kölcsönös függés és hierarchia egyaránt fontos. 

A tanuló felismeri, hogy a történelem különböző szaktudományok 

módszereit és eredményeit hívja segítségül a múlt rekonstruálásához, 

mivel a történelmi források sokszínűek. Tudatosul benne, hogy az 

emberi történelem korai időszakára vonatkozó eltérő tudományos 

megközelítések alapvetően a forrásanyag hiányosságából fakadnak. A 

természeti adottságok meghatározó szerepének felismerése az első 

államok, birodalmak keletkezésében és felbomlásában. Az ókori ke-

leti vallások – különös tekintettel az egyistenhitet hirdető zsidó vallás 

– szellemi, társadalmi gyökereinek megismerése, az emberi kultúra 

fejlődésére gyakorolt hatásainak megértése. 

Követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

A történelem forrásai. 

Az első társadalmak. Nők, 

férfiak életmódja és társadalmi 

helyzete, életformák 

A folyamvölgyi kultúrák. 

A Közel-Keletet egyesítő 

birodalmak. 

Az ókori Kelet kulturális 

öröksége. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Forrástípusok felismerése, 

információgyűjtés és azok 

rendszerezése. (Pl. az első 

civilizációkról fennmaradt 

források csoportosítása 

különböző szempontok szerint.) 

 Egy történelmi oknyomo-

zás megtervezése (pl. a pira-

misépítéshez kapcsolódó hipo-

tézisek). 

Kritikai gondolkodás: 

 Lényeg kiemelése írott 

szövegből, ismeretek problé-

maközpontú elrendezése. (Pl. 

egy folyamvölgyi kultúra 

sajátosságainak bemutatása 

Hammurapi törvényei 

alapján.) 

 Társadalmi csoportok, in-

tézmények működésének 

összehasonlítása. (Pl. eltérő és 

hasonló vonások az ókori 

Kelet civilizációinak tár-

sadalmi szerkezetében, 

Biológia-egészségtan: a 

homo sapiens egységes 

faj. 

Földrajz: kontinensek, 

rasszok, térképolvasás. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Bibliai történetek, 

az írás kialakulása, je-

lentősége, nyelvcsalá-

dok. 

Vizuális kultúra: az 

ókori Kelet (pl. a gízai 

piramisok). 

Matematika: a 

számegyenes, az idő mé-

rtékegységei (nap, 

hónap, év, évtized, 

évszázad). 
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államszervezetében.) 

Kommunikáció: 

Szóbeli beszámoló gyűjtő-, il-

letve kutatómunkával szerzett 

ismeretek alapján. (Pl. az ókori 

keleti civilizációk jellegzetes 

tárgyi emlékeinek és kulturális 

örökségének feldolgozása.) 

Tájékozódás térben és időben 

 Megismert történelmi 

események időrendbe állítása. 

(Pl. ókori keleti civilizációk 

ábrázolása idővonalon.) 

 A történelmi tér válto-

zásainak leolvasása térké-

pekről. (Pl. Mezopotámia 

államainak elhelyezkedése, 

Egyiptom területi változásai.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, tör-

ténelmi forrás, tény és bizonyíték. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, népességrobbanás, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, 

politika, állam, államforma, egyeduralom, államszervezet, biroda-

lom, 

monoteizmus, politeizmus.  

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: régészet, homo sapiens, őskőkor, újkőkor, zsákmányoló 

életmód, mágia, bronzkor, vaskor, nemzetség, despotizmus, 

városállam, öntözéses földművelés, buddhizmus, brahmanizmus. 

Személyek: Kheopsz, Hammurapi, Salamon, I. Dareiosz, Mózes, 

Buddha, Konfuciusz. 

Topográfia: „termékeny félhold”, Mezopotámia, Egyiptom, Paleszti-

na, Perzsia, India, Kína, Babilon, Jeruzsálem. 

Kronológia: Kr. e. 8000 körül (az újkőkor kezdete), Kr. e. 3000 

körül (az első államok kialakulása), Kr. e. XVIII. sz. (Hammurapi 

uralkodása), Kr. e. X. sz. (a zsidó állam fénykora). 
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Tematikai egység Az ókori Hellász 
Órakeret 

11+1=12 óra 

Előzetes tudás 
Görög istenek, hősök, tudósok, művészek, olimpia, görög-perzsa 

háborúk. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A különböző államformák (királyság, köztársaság) és a hata-

lomgyakorlás eltérő formáinak (demokrácia, diktatúra) jellemzői, és 

azok egyénekre és közösségekre gyakorolt hatásainak azonosítása. A 

közügyekben való részvétel fontosságának elfogadása. A humánum, a 

szépség és jóság antik eszméje megbecsülése, a művészi értékek 

megóvásának szükségessége. 

Az európai civilizáció gyökereinek feltárása. Az ókori demokrácia 

alapelveinek megismerése, vázlatos összehasonlítása a modern demo-

krácia alapelveivel. Birodalomszervezési elvek megismerése. A 

háborúk okainak (történelmi, politikai, gazdasági, vallási, etnikai, 

hatalmi okok stb.) áttekintése. 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

A polisz kiala-

kulása. 

A földrajzi 

környezet. 

Az athéni demo-

krácia kialakulása 

és működése. 

Államformák, 

államszervezet. 

Spárta. 

Kisebbség, 

többség. 

A görög hitvilág, 

művészet és 

tudomány. 

Nagy Sándor 

birodalma és a hel-

lenizmus. 

Birodalmak. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés különböző 

médiumok anyagából, szak-

tudományi munkákból. (Pl. a 

görög művészet témájában.) 

 Különböző emberi maga-

tartástípusok, élethelyzetek 

megfigyelése, következtetések 

levonása. (Pl. a görög-perzsa 

háborúk hőseinek áldozatválla-

lása.) 

Kritikai gondolkodás: 

 Érvek gyűjtése a saját 

vélemény alátámasztására, el-

lenérvek gyűjtése meghatározott 

álláspontok cáfolására. (Pl. az 

arisztokratikus és a demo-

kratikus kormányzás előnyeiről, 

hátrányairól.) 

 Történelmi-társadalmi ada-

tok, modellek és elbeszélések el-

Földrajz: a Balkán-félsziget déli 

részének természeti adottságai. 

Testnevelés és sport: a sport- és 

olimpiatörténet alapjai. 

Magyar nyelv és irodalom: görög 

mitológia, homéroszi eposzok, az 

antik görög színház és dráma, Szo-

phoklész: Antigoné. 

Dráma és tánc: az ókori színház 

és dráma. 

Vizuális kultúra: az antik görög 

képzőművészet. 

Matematika: Pitagorasz-tétel, Tha-

lész-tétel, Eukleidész (euklideszi 

geometria), görög ábécé betűinek 

használata a matematikában. Pi 

szám jelölése [π]. 

Fizika: Arkhimédész, ptole-

maioszi világkép, Arisztotelész 

természetfilozófiája. 
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emzése a bizonyosság, a le-

hetőség és a valószínűség szem-

pontjából. (Pl. Spártáról a tör-

ténetírásban kialakult 

hagyományos kép árnyalása.) 

 Különböző szövegek, hang-

anyagok, filmek stb. vizsgálata a 

történelmi hitelesség szempont-

jából. (Pl. Hellász történelmét 

feldolgozó hollywoodi filmek.) 

Kommunikáció: 

 Folyamatábra, diagram 

elemzése/ készítése. (Pl. az 

athéni demokrácia kialakulása.) 

 Vizuális rendezők (tábláza-

tok, ábrák) készítése. (Pl. gyar-

matváros és anyaváros kapcso-

lata.) 

Tájékozódás időben és térben: 

 Különböző időszakok törté-

nelmi térképeinek összehasonlí-

tása, a változások hátterének 

feltárása. (Pl. Nagy Sándor bi-

rodalmának kialakulása térké-

pek alapján.) 

 Egyszerű térképvázlatok 

rajzolása különböző in-

formációforrások alapján. (Pl. a 

görög gyarmatosítás fő 

irányai.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, interpretáció, je-

lentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, népesedés, népességrobbanás, mi-

gráció, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági kapcsolat, gyarmatosítás, árutermelés, 

pénzgazdálkodás, kereskedelem, 

politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, köztársaság, 
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demokrácia, polgárjog, államszervezet, birodalom, szuverenitás, 

politeizmus. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: polisz, mitológia, arisztokrácia, démosz, türannisz, 

népgyűlés, esküdtbíróság, demagógia, sztratégosz, cserépszavazás, 

helóta, filozófia, hellenizmus. 

Személyek: Szolón, Kleiszthenész, Periklész, Pheidiász, Hérodotosz, 

Thuküdidész, Platón, Arisztotelész, Nagy Sándor, a legfontosabb 

görög istenek. 

Topográfia: Athén, Spárta, Olümpia, Peloponnészosz, Makedónia, 

Alexandria. 

Kronológia: Kr. e. 776 (az első feljegyzett olimpiai játékok), Kr. e. 

594 (Szolón reformjai), Kr. e. 508 (Kleiszthenész reformjai), Kr.e. V. 

század közepe (Periklész kora), Kr. e. 336–323 (Nagy Sándor 

uralkodása). 

 

Tematikai egység Az ókori Róma 
Órakeret 

12+1=13 óra 

Előzetes tudás 
Az ókori Róma alapítása. Hadvezérek, csaták, uralkodók az ókori 

Rómában. Újszövetségi történetek. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 Az ókori Római Birodalmat a katonai erő, fejlett jogrendszer és 

államszervezet jellemezte. A gazdasági és katonai hatalom birtoklása 

alapja lehet egy-egy személy vagy csoport politikai befolyásának. Egy 

állam eredményes hódításai a közösség tagjai számára jogkit-

erjesztéssel és jobb életfeltétellel járhatnak, míg veresége az egész 

közösség pusztulását is eredményezheti. A kereszténység az emberek 

isten előtti egyenlőségének meghirdetésével jelentős hatást gyakorolt 

a kor embereire. 

A tanuló felismeri, hogy egy több évszázadon keresztül fennálló 

állam felemelkedésében és hanyatlásában több tényező együttes 

hatása játszik szerepet, valamint, hogy a hosszú életű birodalmak tár-

sadalma, gazdasági élete, politikai berendezkedése folyamatosan vál-

tozik. Tudja, hogy az antik kultúra a görög és a római kultúra 

kölcsönhatása során alakult ki, lássa az európai civilizációra gyakorolt 

hatását. A zsidó gyökerekből is táplálkozó kereszténység kiala-

kulásának és egyházzá szerveződésének megismerésén keresztül fe-

lismeri annak civilizációformáló szerepét, valamint hatását a későbbi 

korok fejlődésére. 
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Követelmények Kapcsolódási pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

Róma útja a 

köztársaságtól a 

császárságig. 

A köztársaság és a 

császárság 

államszervezte és 

intézményei. 

Államformák, 

államszervezet. 

Gazdaság, gazdá-

lkodás, az életmód 

változásai. 

A római hitvilág, 

művészet, a 

tudomány és a jog. 

A kereszténység 

kialakulása, 

tanításai és elter-

jedése. 

A világvallások 

alapvető tanításai, 

vallásalapítók, val-

lásújítók. 

Pannónia provin-

cia. 

A népvándorlás, 

az antik civilizáció 

felbomlása. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 A rendelkezésre álló ismer-

etforrások értelmezése. (Pl. a 

köztársaság államszervezeti ábrái.) 

 Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, grafikonokból, dia-

gramokból. (Pl. gazdaság, gazdá-

lkodás a császárkorban.) 

 A tanultak felhasználása új 

feladathelyzetben. (Pl. a görög és a 

római mindennapi élet 

összevetése.) 

Kritikai gondolkodás: 

 Különböző szövegek, hangan-

yagok, filmek vizsgálata a tör-

ténelmi hiteleség szempontjából. 

(Pl. Róma alapítása, Jézus élete.) 

 Feltevések megfogalmazása 

történelmi személyiségek 

cselekedeteinek, viselkedésének 

mozgatórugóiról. (Pl. Caesar és 

Augustus intézkedései, Constanti-

nus reformjai.) 

Kommunikáció: 

 Önállóan gyűjtött képekből 

tabló készítése. (Pl. a római 

kultúra emlékei napjainkban.) 

 Beszámoló készítése népszerű 

tudományos irodalomból, 

szépirodalomból, rádió- és 

tévéműsorokból. (Pl. a gladiátorok 

élete.) 

Tájékozódás térben és időben: 

 Történelmi időszakok jelleg-

zetességeinek megragadása és 

Földrajz: az Appennini-

félsziget természeti adottságai. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Bibliai történetek, Vergilius, 

Horatius. 

Az írás kialakulása, je-

lentősége, nyelvcsaládok. 

Matematika: a római számok. 

Vizuális kultúra: Colosseum, 

Augusztus szobra. 

Etika; filozófia: A keresztény-

ség története. Az európai civi-

lizáció és kultúra zsidó-

keresztény gyökerei. 
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összehasonlítása. (Pl. hasonló tar-

talmú görög és római események 

kronológiai párba állítása.) 

 Különböző időszakok tör-

ténelmi térképeinek 

összehasonlítása, a változások 

hátterének feltárása. (Pl. a kereszt-

énység terjedése.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, je-

lentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, népesedés, népességrobbanás, mi-

gráció, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, 

kereskedelmi mérleg, piaci egyensúly, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, köztársaság, 

önkényuralom, diktatúra, politikai párt, polgárjog, államszervezet, 

birodalom, szuverenitás, 

vallás, politeizmus, monoteizmus, vallásüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: patrícius, plebejus, consul, senatus, dictator, néptribunus, 

provincia, triumvirátus, principatus, limes, colonus, dominatus, di-

aszpóra, apostol, Biblia, egyház, püspök, zsinat, barbár, 

népvándorlás. 

Személyek: Hannibal, a Gracchus-testvérek, Marius, Spartacus, Cae-

sar, Antonius, Augustus, Názáreti Jézus, Péter apostol, Pál apostol, 

Constantinus, Attila. 

Topográfia: Róma, Karthágó, Cannae, Actium, Pannónia, Kon-

stantinápoly, Aquincum, Sopianae, Savaria. 

Kronológia: Kr. e. 753 (Róma hagyomány szerinti alapítása), Kr.e. 

510 (a köztársaság létrejötte), Kr. e. 264–146 (a pun háborúk), Kr. e. 

44 (Caesar halála), Kr. e. 31 (az actiumi csata), 313 (a milánói ed-

iktum) 325 (a niceai zsinat), 395 (a Római Birodalom felosztása), 476 

(a Nyugatrómai Birodalom bukása). 

 

Tematikai egység A középkor 

Órak-

eret 

18+2=20 

óra 
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Előzetes tudás 

A középkori élet színterei és szereplői. A lovagi életmód és a 

keresztes hadjáratok; új mezőgazdasági eszközök és módszerek; a 

céhek. A középkori járványok. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A keresztény vallás szerepe az európai szellemi és hatalmi ex-

panzióban, az egyház társadalomépítő és -szabályozó tevéken-

ységének azonosítása, távlatos jelentőségének megértése. Az 

egyéni érdekeltség kiterjedése, a hatalommegosztás elvének 

megjelenése az egyházi és világi, illetve a központi és helyi hata-

lom között mint meghatározó európai fejlődési mozgatórugók ér-

tékelése. A városokat megillető közösségi szabadságjog, 

kiegészülve az önkormányzatisággal, az ott élők számára fontos 

értékként jelent meg. 

A középkori keresztény civilizáció örökségének feltárása és a 

középkori városi civilizáció továbbélésének kimutatása a modern 

európai civilizációban. A rendiség azonosítása mint a modern 

állam középkori gyökere. A termelés új szervezeti formái tár-

sadalomformáló hatásának felismerése. Európa eltérő gazdasági 

fejlődésű régióinak különböző szempontok alapján történő 

összehasonlítása. A keresztény és az iszlám világvallás civi-

lizációformáló szerepének tudatosítása. A középkori keresztény 

vallásos világkép módosulásának nyomon követése a történelem 

során. A humanizmus örökségének kimutatása a modern ember 

gondolkodásmódjában. A Gutenberg-galaxis szerepének értékelése 

az emberi civilizációban. 

Követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

Új királyságok a Nyugatrómai 

Birodalom egykori területén. 

A Frank Birodalom. 

A nyugati és keleti kereszt-

énység. 

Nyugat-Európa gazdasága és 

társadalma. 

Erőforrások és termelési 

kultúrák. 

Róma örökösei: a Bizánci 

Birodalom és a Német-római 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés szak-

tudományi munkákból. (Pl. a 

feudalizmus terminológiája.) 

 Információk önálló 

rendszerezése, értelmezése és 

következtetések levonása. (Pl. 

a keresztes hadjáratok európai 

anyagi és szellemi kultúrára, 

életmódra gyakorolt 

hatásainak összegzése.) 

Földrajz: Európa 

természeti adottságai, az 

arab világ földrajzi 

jellemzői, világvallások, 

arab földrajz (tájolás, 

útleírások), az ún. kis 

jégkorszak Európában. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: lovagi költészet, 

vágánsköltészet, Boc-

caccio, Petrarca. 

Etika: hit és vallás, a 
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Birodalom létrejötte. 

Az államalapítások kora 

Észak-, Közép- és Kelet-

Európában. 

Az iszlám és az arab hódítás. 

Vallások szellemi, társadalmi, 

politikai gyökerei és hatása. 

A középkori egyház és az 

uralkodói hatalom Európában. 

Gazdasági fellendülés és a kö-

zépkori városok születése. 

A technikai fejlődés feltételei 

és következményei. 

A rendiség kialakulása. 

Egyházi és világi kultúra a 

középkorban. 

Korok, korstílusok. 

Hétköznapi élet a középkor-

ban. 

Nyugat-Európa válsága és fel-

lendülése a  

XIV–XV. században. 

Itália, a humanizmus és a re-

neszánsz. 

Világkép, eszmék, ideológiák. 

Korok, korstílusok. 

A közép- és kelet-európai ré-

gió államai. 

Az Oszmán (Török) Biroda-

lom terjeszkedése. 

 Különböző emberi ma-

gatartástípusok, élethelyzetek 

megfigyelése, következtetések 

levonása. (Pl. az iszlám min-

dennapi életet szabályozó 

előírásainak betartása.) 

 Ismeretszerzés grafiko-

nokból, diagramokból. (Pl. 

Európa lakosságának becsült 

növekedését bemutató diagram 

kapcsán.) 

 Egy történelmi oknyo-

mozás megtervezése. (Pl. 

Jeanne d’Arc életútja és halá-

la.) 

Kritikai gondolkodás: 

 Kérdések önálló meg-

fogalmazása. (Pl. az uradalom 

felépítésével és működésével 

kapcsolatban.) 

 Híres emberek, tör-

ténelmi személyiségek 

jellemzése, feltevések meg-

fogalmazása a történelmi 

személyiségek cselekedeteinek, 

viselkedésének mozgatórugói-

ról. (Pl. Nagy Károly portréja 

krónikarészlet alapján.) 

 Feltevések meg-

fogalmazása egyes történelmi 

jelenségek hátteréről, feltételei-

ről, okairól. (Pl. a mezőgaz-

daság fellendülésében szerepet 

játszó tényezők elemzése.) 

 Különféle értékrendek 

összehasonlítása, saját értékek 

tisztázása. (Pl. a középkori 

ember gondolkodásának 

átélése és megértése.) 

Kommunikáció: 

világvallások emberképe 

és erkölcsi tanításai, az 

intolerancia, mint 

erkölcsi dilemma. 

Vizuális kultúra: 

bizánci művészet, román 

stílus, gótika, reneszánsz 

(Leonardo, Michelange-

lo, Raffaello). 

Matematika: arab 

számok (hindu eredetű, 

helyi értékes, 10-es 

alapú, arab közvetítéssel 

világszerte elterjedt 

számírás), arab algebra. 

Fizika: Arab csil-

lagászat (arab eredetű 

csillagászati 

elnevezések, csil-

lagnevek, iszlám naptár 

stb.). Középkori techni-

kai találmányok, a 

gótikus stílus technikai 

alapjai (támív, támpil-

lér); tudománytörténet, 

asztrológia és aszt-

ronómia. 

Biológia-egészségtan: 

az arab orvostudomány 

eredményei. 

Ének-zene: a középkor 

zenéje; a reneszánsz 

zenéje. 
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 Vizuális rendezők 

(táblázatok, ábrák) készítése. 

(Pl. a hűbéri viszony és hűbéri 

lánc bemutatását szolgáló 

ábra.) 

 Mások érvelésének 

összefoglalása és figyelem-

bevétele. A 

véleménykülönbségek tiszt-

ázása, a saját álláspont gaz-

dagítása, továbbfejlesztése. 

(Pl. valóban nevezhetőek-e a 

Nyugatrómai Birodalom bu-

kása utáni évszázadok sötét 

középkornak.) 

 Események, történetek, 

jelenségek dramatikus 

megjelenítése. (Pl. egy 

középkori vár lakóinak egy 

napja.) 

 Esszé írása történelmi-

társadalmi témákról. (Pl. a 

város, mint az egyik leg-

sajátosabb európai in-

tézmény.) 

Tájékozódás időben és térben: 

 Az európai történelem 

és a magyar történelem 

kölcsönhatásainak elemzése. 

(Pl. összehasonlító időrendi 

táblázat a XIV–XV. sz.-i Nyu-

gat-, Közép- és Kelet-Európa 

legfontosabb politikai 

eseményeiről.) 

 A történelmi tér válto-

zásainak leolvasása különböző 

térképekről. (Pl. az arab 

hódítás fontosabb 

szakaszainak bemutatása.) 

 Egyszerű térképvázla-

tok rajzolása in-
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formációforrások alapján. (Pl. 

Európa három régiójának be-

jelölése a vaktérképen.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, történelmi forrás, ok és 

következmény. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, 

életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, ter-

melési egység, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, hatalmi ágak, egyeduralom, monarchia, 

államszervezet, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: ortodox egyház, római katolikus egyház, pápa, szerzetes, 

kolostor, bencés rend, kódex, feudalizmus, hűbériség, jobbágy, robot, 

majorság, uradalom, önellátás, nyomásos gazdálkodás, iszlám, Korán, 

kalifa, inkvizíció, eretnekség, kolduló rend, rendi monarchia, városi 

önkormányzat, hospes, céh, levantei kereskedelem, Hanza, skolaszti-

ka, egyetem, lovag, román stílus, gótika, reneszánsz, humanizmus, 

szultán, szpáhi, janicsár. 

Személyek: Karolingok, Nagy Károly, Justinianus, Mohamed próféta, 

Aquinói Szent Tamás, Gutenberg. 

Topográfia: Egyházi (Pápai) Állam, Bizánci Birodalom, Mekka,  

Német-római Birodalom, Szentföld, Velence, Firenze. 

Kronológia: 622 (Mohamed futása, a muszlim időszámítás kezdete), 

732 (a frankok győzelme az arabok felett), 800 (Nagy Károly 

császárrá koronázása), 843 (a verduni szerződés), 1054 (az egyhá-

zszakadás), 1215 (a Magna Charta kiadása), 1453 (Konstantinápoly 

elfoglalása). 

 

Tematikai egység A magyarság története a kezdetektől 1490-ig  
Órakeret 

16+2=18 óra 

Előzetes tudás 

Mondák a magyarság vándorlásáról, mondák és történetek a honfo-

glalásról, kalandozásokról és az államalapításról. Géza fejedelem és 

(Szent) István király műve. Az Árpád-ház uralkodói, szentjei. Nagy 

Lajos, a hódító és törvényhozó. Hunyadi János a törökellenes 
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küzdelmek élén. Hunyadi Mátyás portréja. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A magyarság korai története révén annak felismertetése, hogy az 

új tudás elsajátítása, a környező népektől való tanulás, az alkalmaz-

kodási képesség fontos feltétele volt népünk fennmaradásának. A 

kereszténység felvétele és az erre épülő államalapítás teremtette meg 

a feltételeit a magyar állam megerősödésének és fejlődésének. Az or-

szágépítés során megjelenő új kihívásokra adott megfelelő válaszaival 

a kor politikai vezetése hozzájárult a társadalmi, gazdasági 

fejlődéshez, amely felerősítette mind a védekező, mind a támadó 

katonai erőt, melynek révén a Magyar Királyság a térség me-

ghatározó államává vált. 

A tanuló felismeri és tudatosul benne, hogy a magyarság eredetére 

vonatkozó álláspontok különbözősége a források rendkívüli 

hiányosságából és az egyes szaktudományok (történettudomány, ré-

gészet, nyelvészet) kutatási eredményeinek egymásnak olykor el-

lentmondó adataiból fakad. Tudása elmélyül az államalapításról, 

megérti történelmi jelentőségét. Felismeri, hogy az Árpád-korban 

megszilárdult a keresztény magyar állam. A korszak jelentős 

uralkodói politikai életpályájának megismerésén keresztül belátja, 

hogy Magyarország a közép-európai régió egyik legerősebb állama-

ként fejlődött, sorsa több ponton összekapcsolódott a környező 

államok és Nyugat-Európa fejlődésével. Tudja, hogy az ország 

fejlődésének lehetőségeit lényegesen befolyásolta a tatárokkal és az 

oszmán törökökkel folytatott küzdelem. 

Követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

A magyar nép eredete, 

vándorlása, a honfoglalás és a 

kalandozások kora. Népesség, 

demográfia (vándorlás, mi-

gráció). 

Árpád-házi uralkodók poli-

tikai életpályája (Géza és 

Szent István, Szent László, 

Könyves Kálmán, I. András, 

IV. Béla). 

A társadalom és a gazdaság 

változásai a honfoglalástól a 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Kulcsszavak és kulcsmon-

datok keresése szövegben. (Pl. 

Szent István törvényeiben.) 

 Információk gyűjtése és 

önálló rendszerezése, ér-

telmezése. (Pl. az Aranybulla 

elemzése.) 

– Tanultak felhasználása 

új feladathelyzetben. (Pl. 

korstílusok azonosítása ma-

Magyar nyelv és iroda-

lom: a magyar nyelv ro-

konsága, története, 

nyelvcsaládok, 

régi magyar 

nyelvemlékek: a Tihanyi 

apátság alapítólevele, 

Halotti beszéd és 

könyörgés, Ómagyar 

Mária-siralom. 

Eredetmondák (pl. 

Arany János: Rege a 
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XIII. század végéig. 

A Magyar Királyság, mint je-

lentős európai hatalom, az An-

jouk, Luxemburgi Zsigmond 

és Hunyadi Mátyás korában. 

Fölzárkózás, lemaradás. 

A magyar rendi állam és az 

Oszmán (Török) Birodalom 

párharca. 

Társadalmi és gazdasági vál-

tozások a XIV–XV. század 

folyamán. 

A középkori magyar kultúra 

és művelődés emlékei. 

gyarországi műemlékeken.) 

Kritikai gondolkodás: 

– Érvek gyűjtése a saját 

vélemény alátámasztására, el-

lenvélemények cáfolására. (Pl. 

a magyar honfoglalás 

lefolyása.) 

– Kérdések meg-

fogalmazása a források meg-

bízhatóságára, a szerző 

esetleges elfogultságára, rejtett 

szándékaira vonatkozóan. (Pl. 

korabeli utazók, krónikaírók 

leírásainak elemzése.) 

– Különbségek felis-

merése és a változások 

nyomon követése egy-egy tör-

ténelmi jelenség kapcsán. (Pl. 

a jobbágy fogalom jelentésvál-

tozása.) 

– Híres emberek, tör-

ténelmi személyek jellemzése, 

feltevések megfogalmazása a 

cselekedeteinek mozgatórugói-

ról. (Pl. Hunyadi Mátyás kül-

politikája.) 

– Történelmi jelenetek 

elbeszélése, eljátszása 

különböző szempontokból. 

Erkölcsi kérdéseket felvető 

élethelyzetek megismerése és 

bemutatása. (Pl. Nándorfehé-

rvár ostromának rekon-

struálása magyar és török 

korabeli források alapján.) 

– Különböző szövegek, 

kép- és hanganyagok stb. 

vizsgálata történelmi hitelesség 

szempontjából. (Pl. a XIX. 

századi historizáló festészet 

alkotásai [pl. Feszty-körkép].) 

csodaszarvasról). 

Janus Pannonius: 

Pannónia dicsérete, 

Katona József: Bánk 

Bán, Arany János: Toldi. 

Vizuális kultúra: A 

nagyszentmiklósi kincs, 

a honfoglalás korát 

feldolgozó 

képzőművészeti alko-

tások megfigyelése, el-

emzése. 

Román, gótikus és 

reneszánsz emlékek 

Magyarországon. 

Ének-zene: reneszánsz 

zene: Bakfark Bálint. 

Matematika: térbeli 

modellek készítése val-

aminek a demonstrá-

lásához. 

Informatika: 

forráshasználat, hite-

lesség. 
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Kommunikáció: 

– Esszé írása történelmi-

társadalmi témákról. (Pl. I. 

Károly gazdasági reformjai-

nak okai.) 

– Történelmi, társadalmi 

témák vizuális ábrázolása. (Pl. 

a magyar társadalom válto-

zásai az Árpád-korban.) 

Tájékozódás térben és időben: 

 Tanult események, 

jelenségek topográfiai 

helyének meghatározása 

térképen. (Pl. a magyarság 

vándorlásának fő állomásai.) 

 Az európai és a magyar 

történelem eltérő időbeli rit-

musának elemzése. (Pl. A 

kereszténység felvétele, 

államok alapítása.) 

 Egyszerű térképvázlatok 

rajzolása információforrások 

alapján. (Pl. a tatárjárás.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, történelmi forrás, tény és bizonyíték, in-

terpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, népesség-

fogyás, migráció, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, 

államszervezet, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: nyelvrokonság, őstörténet, őshaza, törzsszövetség, kettős 

fejedelemség, honfoglalás, kalandozás, királyi vármegye, ispán, 

nádor, egyházmegye, királyi tanács, tized, szerviens, várjobbágy, 

vajda, Aranybulla, nemesi vármegye, székely, szász, kun, bandérium, 
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aranyforint, regálé, harmincad, kapuadó, szabad királyi város, bánya-

város, mezőváros, úriszék, báró, köznemes, kilenced, ősiség, per-

szonálunió, végvári rendszer, rendi országgyűlés, rendkívüli hadiadó, 

füstpénz, fekete sereg, Corvina. 

Személyek: Árpád, Géza fejedelem, I. (Szent) István, Koppány, Szent 

Gellért, I. (Szent) László, Könyves Kálmán, Anonymus, II. András, 

IV. Béla, I. Károly, I. (Nagy) Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi 

János, Hunyadi Mátyás. 

Topográfia: Baskíria, Levédia, Etelköz, Vereckei-hágó, Augsburg, 

Pannonhalma, Esztergom, Székesfehérvár, Pozsony, Horvátország, 

Erdély, Dalmácia, Muhi, Buda, Visegrád, Havasalföld, Moldva, Kas-

sa, Nándorfehérvár, Bécs. 

Kronológia: 895 táján (a honfoglalás), 955 (az augsburgi csata),  

972–997 (Géza fejedelemsége), 997/1000–1038 (I. /Szent/ István 

uralkodása), 1077–95 (I. /Szent/ László), 1095–1116 (Könyves Ká-

lmán), 1205–1235 (II. András), 1222 (az Aranybulla kiadása),  

1235–70 (IV. Béla), 1241–42 (a tatárjárás), 1301 (az Árpád-ház kiha-

lása), 1308–42 (I. Károly), 1342–82 (I. /Nagy/ Lajos), 1351 (I. 

/Nagy/ Lajos törvényei), 1387–1437 (Luxemburgi Zsigmond), 1444 

(a várnai csata), 1456 (a nándorfehérvári diadal), 1458–90 (I. 

/Hunyadi/ Mátyás). 

10.  ÉVFOLYAM  

Tematikai egység A világ és Európa a kora újkorban 
Órakeret 

12+1=13 

óra 

Előzetes tudás 
Felfedezők, utazók, reformátorok, a Napkirály udvara, a fel-

világosodás eszméi. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A világ különböző civilizációit összeköti az emberi alapszükség-

letek biztosításának szükségessége (élelem, biztonság, világ megér-

tésének igénye stb.), ezért is fontos az empatikus látásmód, amely a 

leigázottak szemével is értékeli a földrajzi felfedezéseket és az azt 

követő gyarmatosítást. Az egyház világi hatalmával való szembefor-

dulás nyomán jött létre a reformáció, amely a hitélet megújítása mel-

lett az önkormányzatiság kiterjesztésével és a munkaelvűség 

(hivatásetika) meghirdetésével jelentős eszmei és társadalmi hatást 

gyakorolt Európára. 

A tanuló belátja, hogy Amerika felfedezése gyökeresen megválto-

ztatta a világ képét. Megérti, hogy a kultúrák találkozása milyen 

esélyeket és/vagy veszélyeket hordoz magában. Az európai régiók el-

térő fejlődésének és egymásra hatásának megismerése. A tőkés gaz-
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daság működési mechanizmusának átlátása. A termelés új szervezeti 

formái társadalomformáló hatásának felismerése. Megismeri az euró-

pai régiók eltérő fejlődését és egymásra hatását.  

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

Amerika ősi kultúrái, 

a nagy földrajzi felfe-

dezések és következ-

ményeik. 

Függetlenség és alá-

vetettség. 

Reformáció és kato-

likus megújulás. 

Vallások szellemi, 

társadalmi, politikai 

gyökerei és hatásai. 

Az atlanti hatalmak 

(Hollandia és Anglia) 

felemelkedése. 

Erőforrások és ter-

melési kultúrák. 

Nagyhatalmi küz-

delmek a XVII. szá-

zadban és a XVIII. 

század elején. 

Kisállamok, nagy-

hatalmak. 

A tőkés gazdaság ki-

bontakozása a Tudo-

rok korában. 

Az angol polgárhábo-

rú és a parlamentáris 

monarchia kialakulá-

sa. 

A hatalommegosztás 

formái, szintjei. 

A francia abszolu-

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés különböző 

típusú forrásokból. (Pl. a 95 

pontból a lutheri tanok kimu-

tatása; a barokk stílusjegyeinek 

felismerése képek alapján.) 

– Különböző emberi maga-

tartástípusok, élethelyzetek meg-

figyelése, következtetések 

levonása. (Pl. a polgárosult an-

gol nemesség és a francia ne-

messég összehasonlítása.) 

– Információk önálló rend-

szerezése és értelmezése. (Pl. a 

harmincéves háború okainak 

csoportosítása.) 

Kritikai gondolkodás: 

– Érvek gyűjtése a saját vé-

lemény alátámasztására, ellenér-

vek gyűjtése meghatározott állás-

pontok cáfolására. (Pl. forradalom 

volt-e a XVII. századi angliai át-

alakulás?) 

– A különbségek felismerése 

és a változások nyomon követése 

egy-egy történelmi jelenség 

kapcsán. (Pl. az ipari termelési ke-

retek – céh, kiadási, felvásárlási 

rendszer, manufaktúra – 

összehasonlítása.) 

Kommunikáció: 

– Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a XVI. századi vi-

Földrajz: földrajzi 

felfedezések topográfiai vonat-

kozásai, a holland mélyföld, a 

Naprendszer. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Shakespeare, Molière. 

Dráma és tánc: az angol 

reneszánsz színház és dráma, 

a francia klasszicista színház 

és dráma. 

Vizuális kultúra: a barokk 

stílus. 

Ének-zene: a barokk zene. 

Fizika: A földközéppontú és a 

napközéppontú világkép 

jellemzői. A Föld, a Naprend-

szer és a Kozmosz fejlődéséről 

alkotott csillagászati elképze-

lések. 

Kepler törvényei, Newton. 

Filozófia: Descartes, Bacon, 

Locke. 
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tizmus és hatalmi tö-

rekvések. 

Közép- és Kelet-

Európa a XVI–XVII. 

században. 

A tudományos 

világkép átalakulása. 

lágkereskedelem működése.) 

– Vizuális rendezők 

(táblázatok, ábrák) készítése. (Pl. 

az angol polgárháború 

szakaszairól.) 

Tájékozódás időben és térben: 

– A történelmi tér válto-

zásainak leolvasása térképekről. 

(Pl. a reformáció egyes irányza-

tainak a térhódítása.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, tör-

ténelmi forrás, interpretáció, jelentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, népesedés, népességrobbanás, 

népességfogyás, migráció, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, ter-

melési egység, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyedur-

alom, monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, 

birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: ültetvény, tőke, kapitalizmus, világkereskedelem, ab-

szolutizmus, reformáció, protestáns, evangélikus, református, ellen-

reformáció, jezsuita, barokk, manufaktúra, vetésforgó, anglikán, puri-

tán, Jognyilatkozat, alkotmányos monarchia, merkantilizmus. 

Személyek: Kolumbusz, Magellán, Vasco da Gama, V. Károly, Lu-

ther, Kálvin, Kopernikusz, I. Erzsébet, Cromwell, XIV. Lajos, I. 

(Nagy) Péter. 

Topográfia: Németalföld, London, Versailles, Szentpétervár. 

Kronológia: 1492 (Amerika felfedezése), 1517 (Luther fellépése, a 

reformáció kezdete), 1618–48 (a harmincéves háború), 1642–49 (az 

angol polgárháború), 1689 (a Jognyilatkozat kiadása). 

 

Tematikai egység Magyarország a kora újkorban 

Órakeret 

14+1=15 

óra 
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Előzetes tudás 
A mohácsi csata, a végvári harcok hősei, a hadvezér Zrínyi Miklós, 

kuruc mondák és történetek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A politikai, majd a későbbi vallási megosztottság is hozzájárult az 

ország három részre szakadásához, ezért lényeges felismerni a 

közösségi és egyéni érdek összehangolásának és a társadalmi 

összefogásnak a szükségességét külső támadás esetén. A hazai pol-

gárság és parasztság művelődésében máig hatóan a reformáció a bib-

liafordítás és a magyar nyelvű hitélet, míg a katolikus vallás a 

megújulása révén jutott jelentős szerephez. Az uralkodói önkény 

nyomán létrejövő nemzeti összefogás mozgósító erejének és a 

kölcsönös engedményeken alapuló megállapodás hosszú távú je-

lentőségének értékelése a Rákóczi-szabadságharc kapcsán. 

A sorsfordító történelmi események nem kizárólag egy kiváltó okra 

vezethetők vissza, és következményeik döntően befolyásolhatják egy 

adott állam/közösség fejlődésének lehetőségeit. A kiemelkedő tör-

ténelmi személyek közösségformáló és társadalom-átalakító 

szerepének felismerése. A részekre szakadt ország helyzetének 

megértése a két nagyhatalom ütközőzónájában, annak belátása, hogy 

a török kiűzését a hatalmi erőegyensúly felbomlása tette lehetővé. A 

másfél évszázados török uralom rövid és hosszú távú követ-

kezményeinek átlátása. 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

A Jagelló-kor. 

Az ország három részre 

szakadása. 

Függetlenség és alávetettség. 

Várháborúk kora. 

Békék, háború, hadviselés. 

A három országrész beren-

dezkedése, mindennapjai. 

A reformáció és a katolikus 

megújulás Magyarországon. 

Az Erdélyi Fejedelemség. 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

A magyar rendek és a Habs-

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés szak-

tudományi munkákból (pl. Er-

dély aranykoráról). 

– Az internet kritikus fel-

használása történelmi ismeretek 

szerzésére. (Pl. a magyaror-

szági oszmán – török építészeti 

emlékekről.) 

Kritikai gondolkodás: 

– Különböző történelmi 

elbeszélések összehasonlítása a 

narráció módja alapján.(Pl. Bro-

darics István és Szulejmán a 

mohácsi csatáról.) 

Magyar nyelv és 

irodalom: A 

reformáció kulturális 

hatása; Pázmány Péter; 

Zrínyi Miklós: Szigeti 

veszedelem, kuruc 

költészet, Mikes Kel-

emen. 

Ének-zene: Szegé-

nylegény katona-

énekek (pl. Csínom 

Palkó). 

Földrajz: a természeti 

környezet változása a 

török korban. 
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burg-udvar konfliktusai. 

A török kiűzése Magyaror-

szágról. 

Népesség, társadalom, gaz-

daság és természeti környezet a 

XVI–XVII. századi Magyaror-

szágon. 

A Rákóczi-szabadságharc. 

Egyezmények, szövetségek. 

– Feltevések meg-

fogalmazása egyes történelmi 

jelenségek hátteréről, feltételei-

ről, okairól. (Pl. Szapolyai kirá-

lyságának szerepe az önálló 

Erdélyi Fejedelemség későbbi 

létrejöttében.) 

Kommunikáció: 

– Vizuális rendezők 

(táblázatok, ábrák) készítése. 

(Pl. kép alapján váralaprajz 

elkészítése.) 

– Mások érvelésének 

összefoglalása és figyelem-

bevétele. A 

véleménykülönbségek tiszt-

ázása, a saját álláspont gaz-

dagítása, továbbfejlesztése. (Pl. 

az ország előtt 1526-ban álló 

alternatívák megvitatása.) 

– Esszé írása történelmi 

témákról. (Pl. a török uralom 

hatása Magyarország 

fejlődésére címmel.) 

Tájékozódás időben és térben: 

– Az egyetemes és a 

magyar történelem eltérő 

időbeli ritmusának és 

kölcsönhatásainak elemzése. 

(Pl. a Rákóczi-szabadságharc 

és a spanyol örökösödési 

háború eseményei között.) 

– A történelmi tér válto-

zásainak leolvasása különböző 

térképekről. (Pl. az ellen-

reformáció térnyerésének 

nyomon követése.) 

Matematika: 

képzeletben történő 

mozgatás (pl. át-

darabolás elképzelése; 

testháló 

összehajtásának, 

szétvágásoknak az 

elképzelése; testek 

különféle síkmetsze-

tének elképzelése). 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, tény és bizonyíték, 

interpretáció, történelmi nézőpont. 
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Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességfogyás, migráció, 

életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyedur-

alom, monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szu-

verenitás, centrum, periféria, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: örökös jobbágyság, hajdú, vitézlő rend, unitárius, kuruc, 

labanc, trónfosztás. 

Személyek: II. Lajos, Szapolyai János, I. Ferdinánd, I. Szulejmán, 

Dobó István, Zrínyi Miklós, Károli Gáspár, Bocskai István, Bethlen 

Gábor, Pázmány Péter, Zrínyi Miklós (a költő és hadvezér), I. Lipót, 

Savoyai Jenő, II. Rákóczi Ferenc. 

Topográfia: Mohács, Kőszeg, Buda, Hódoltság, Eger, Szigetvár, 

Sárospatak, Ónod, Nagyszombat. 

Kronológia: 1526 (a mohácsi csata, a kettős királyválasztás), 1541 

(Buda elfoglalása, az ország három részre szakadása), 1552 (Eger 

sikertelen török ostroma), 1566 (Szigetvár eleste), 1591–1606 (a 

tizenöt éves háború, a bécsi béke), 1664 (Zrínyi Miklós téli hadjára-

ta, a vasvári béke), 1686 (Buda visszafoglalása), 1699 (a karlócai bé-

ke), 1703–11 (a Rákóczi-szabadságharc), 1707 (az ónodi or-

szággyűlés), 1711 (a szatmári béke). 

 

Tematikai egység 
Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás 

kora 

Órakeret 

15+2=17 

óra 

Előzetes tudás 

A felvilágosodás eszméi; az észak-amerikai gyarmatok függetlenségi 

harca; a francia forradalom vívmányai; a terror; Napóleon; az ipari 

forradalom találmányai. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A felvilágosodás állította középpontba a világmindenség ésszel 

felfogható megértését, a tudományos megismerés elsőbbrendűségét, a 

folyamatos haladás, fejlődés utópisztikus eszményét. Az alapvetőnek 

nevezett emberi jogok, amelyek mind a mai napig a nyugati demokrá-

ciák jogrendjének alapját jelentik. A korszak eszméi (egyenlőség, 

szabadság, testvériség) nem egyszer egymást kizáró módon valósul-
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nak meg. A korszak tette az uralkodók és hatalmon levők feladatává a 

közjó szolgálatát, amely szélsőséges formájában a népboldogítás 

zsarnoki, terrorisztikus eszközeinek alkalmazását is eredményezte. 

A tanuló belátja, hogy a hatalommegosztás és a képviseleti elv ál-

talánossá válása a polgári államokban a demokratikus jogok gya-

korlásának kiterjesztését eredményezte. Megérti, hogy a korszakban a 

társadalmi és gazdasági átalakulás egymást erősítve bontakozik ki. 

Felismeri, hogy az ipari forradalom, amely új energiaforrások 

hasznosítása mellett új technikai eszközök alkalmazásával és a ter-

melési formák átalakításával létrehozta az ipari társadalmat, a népes-

ség számszerű gyarapodását, urbanizációt és az ipari munkásság 

létszámának növekedését eredményezte. Ismeri a korszakban kiala-

kult politikai ideológiák –liberalizmus, nacionalizmus, konzerva-

tivizmus, szocializmus – jellemzőit, és átlátja, hogy ezek átalakult 

formában ma is léteznek. 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

A felvilágosodás. 

Világkép, eszmék, 

ideológiák, társada-

lomkritika. 

A felvilágosult ab-

szolutizmus. 

Hatalmi átrendező-

dés a XVIII. századi 

Európában. 

Egyezmények, szö-

vetségek. 

Az Egyesült Álla-

mok létrejötte és al-

kotmánya. 

A hatalommegosztás 

formái, szintjei. 

A francia forradalom 

eszméi, irányzatai, 

hatása. 

Forradalom, reform 

és kompromisszum. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Különböző emberi ma-

gatartástípusok, élethelyzetek 

megfigyelése, következtetések 

levonása. (Pl. a tömegek 

bekerülése a politizálásba.) 

– Információk önálló 

rendszerezése és értelmezése. 

(Pl. az ipari forradalom talá-

lmányai és jelentőségük.) 

Kritikai gondolkodás: 

– Feltevések meg-

fogalmazása egyes társadalmi-

történelmi jelenségek okairól. 

(Pl. a forradalmi terror és 

szükségessége.) 

– Történelmi személyi-

ségek jellemzése, feltevések 

megfogalmazása viselkedésük 

mozgatórugóiról. (Pl. Robes-

pierre, Napóleon.) 

Magyar nyelv és irodalom: a 

felvilágosodás és a romantika, a 

francia Enciklopédia, Voltaire: 

Candide. 

Vizuális kultúra: klasszicizmus 

és romantika. 

Ének-zene: Marseillaise. 

Fizika: hőerőgépek, a tel-

jesítmény mértékegysége (watt). 

Erkölcstan; etika: Állampolgár-

ság és nemzeti érzés. A szabad-

ság rendje: jogok és kötelessé-

gek. Magánérdek és közjó. 

Részvétel a közéletben. A társa-

dalmi igazságosság kérdése. 

Földrajz: urbanizációs folyama-

tok és hatásaik. 

Filozófia: a felvilágosodás 

filozófusai (pl. Diderot, Voltaire, 

Rousseau), a német idealizmus 

(pl. Kant, Hegel), Marx. 
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A napóleoni háborúk 

Európája és a Szent 

Szövetség rendszere. 

Az ipari forradalom 

és hatásai. 

A technikai fejlődés 

feltételei és követ-

kezményei. 

A XIX. század esz-

méi. 

Kommunikáció: 

– Elsődleges történelmi 

források elemzése, 

összefüggések felderítése. (Pl. a 

Függetlenségi nyilatkozat ele-

mzése és a felvilágosodás 

hatásának kimutatása.) 

– Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a hatalommeg-

osztás elvének ábrája.) 

– Beszámoló, kiselőadás 

tartása népszerű tudományos 

irodalomból, (Pl. a szabad-

kőművesség témájában.) 

– Vizuális rendezők 

(táblázatok, ábrák) készítése. 

(Pl. a francia forradalom kor-

szakai.) 

– Események, történetek 

dramatikus megjelenítése. (Pl. 

XVI. Lajos pere.) 

– Esszé írása történelmi, 

filozófiai kérdésekről (Pl. a „Mi 

viszi előre a világot? Forrada-

lom vagy szerves fejlődés” 

témájában.) 

Tájékozódás időben és térben: 

– Események időrendbe 

állítása. (Pl. a 1848-as for-

radalmak.) 

– A történelmi tér válto-

zásainak leolvasása különböző 

térképekről. (Pl. Lengyelország 

felosztása.) 

Biológia-egészségtan: 

védőoltások (az immunológia 

tudományának kezdetei). 

Mozgóképkultúra és médiais-

meret: a modern nyilvánosság 

kialakulása. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpre-

táció, jelentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, népesedés, népességrobbanás, 
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népességfogyás, migráció, életmód, város, nemzet, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyedur-

alom, monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, 

birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, emberi jog, állampolgári 

jog, 

vallás, vallásüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: felvilágosodás, racionalizmus, a hatalmi ágak megoszt-

ása, természetjog, társadalmi szerződés, népszuverenitás, szabad 

verseny, felvilágosult abszolutizmus, Emberi és polgári jogok nyilat-

kozata, alkotmány, jakobinus, terror, nacionalizmus, liberalizmus, 

konzervativizmus, szocializmus, Szent Szövetség, urbanizáció. 

Személyek: Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Adam Smith, II. 

(Nagy) Frigyes, II. (Nagy) Katalin, Washington, XVI. Lajos, Danton, 

Robespierre, Napóleon, Metternich, Watt, Stephenson, Marx. 

Topográfia: Párizs, Poroszország, Szilézia, Lengyelország, gyarma-

tok Észak-Amerikában, Waterloo. 

Kronológia: 1776. július 4. (az amerikai Függetlenségi nyilatkozat 

kiadása, az Amerikai Egyesült Államok létrejötte), 1789. július 14. (a 

Bastille ostroma, a francia forradalom kitörése), 1793–1794 (a 

jakobinus diktatúra), 1804–1814/15 (Napóleon császársága), 1848 

(forradalmak Európában). 

 

Tematikai egység 
Az újjáépítés kora Magyaror-

szágon 
Órakeret 9+1=10 óra 

Előzetes tudás 
Magyarország újjáépítése a Habsburg Birodalom keretei között. 

Nemzetiségi viszonyok. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A hosszú, békés időszak, az ország újjáépítése együtt járt más né-

pek, nemzetiségek befogadásával/betelepülésével/betelepítésével, 

gazdasági, kereskedelmi, kulturális fejlődést és egy soknemzetiségű 

államot eredményezett, amely később nemzetiségi ellentétek és kon-

fliktusok alapjául szolgált. A modernizációs kényszer nyomán – a 

népboldogítás zsarnoki eszközeinek alkalmazása révén is – alakul ki 

közéletünkben a ma is meglévő „magyar gondolat” és „szabad gondo-

lat” szembenállása. 
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A tanulók felismerik, hogy az uralkodó és a rendek egymásra 

utaltsága, a központi és a helyi hatalom egyensúlya jelentett garanciát 

a békés építőmunkára, amely kedvezően érintette a mezőgazdaság 

helyzetét, de bizonyos értelemben gátját jelentette a hazai ipari ter-

melés kibontakozásának. Tudatosul benne, hogy Magyarország a 

Habsburg Birodalom részét képezte, megérti a birodalmiságból fa-

kadó problémák lényegét, és reális képet alkot Magyarország 

birodalmon belüli helyzetéről. Az önkormányzatiság (vármegyerend-

szer) szerepének megértése a függetlenség bizonyos elemeinek a 

megőrzésében. Tudja, hogy a korszakban jelentősen megváltozott 

Magyarország etnikai képe, és hogy ennek napjainkig ható követ-

kezményei lettek. 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

Népesség és 

környezet: de-

mográfiai válto-

zások, az etnikai 

arányok átala-

kulása. 

Népesség, de-

mográfia 

(vándorlás, mi-

gráció). 

Kisebbség, 

többség, nemzeti-

ségek. 

A Magyar Kirá-

lyság 

újjászervezése és 

helye a Habsburg 

Birodalomban. 

A felvilágosult ab-

szolutizmus a 

Habsburg 

Birodalomban. 

Társadalmi és 

gazdasági 

viszonyok válto-

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, grafikonokból, dia-

gramokból. (Pl. a korszakra vonat-

kozó demográfiai adatok elemzése, 

értékelése.) 

– A tanultak felhasználása új 

feladathelyzetben. (Pl. a fel-

világosodás fogalmainak azo-

nosítása a korszak uralkodói in-

tézkedéseiben.) 

– Egy történelmi oknyomozás 

megtervezése. (Pl. Martinovics Ig-

nác perújrafelvétele.) 

Kritikai gondolkodás: 

– Feltevések megfogalmazása a 

történelmi személyiségek 

cselekedeteinek, viselkedésének 

mozgatórugóiról. (Pl. II. József poli-

tikai életpályájának elemzése.) 

Kommunikáció: 

– Önállóan gyűjtött képekből 

összeállítás, tabló készítése. (Pl. 

nemzetiségek Magyarországon.) 

Földrajz: Magyarország ter-

mészeti adottságai. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Nyelvújítás: Kazinczy Ferenc. 

A magyar felvilágosodás 

irodalma: Bessenyei György, 

Csokonai Vitéz Mihály. 

Ének-zene: a barokk zene (pl. 

J. S. Bach, Händel), a 

klasszikus zene (pl. Haydn). 

Vizuális kultúra: barokk 

stílusú kastélyok, templomok, 

illuzionisztikus freskók, foga-

dalmi szobrok és táblaképek 

Magyarországon. 

Informatika: könyvtár-

típusok, könyvtártörténet. 
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zásai a XVIII. 

században. 

A nemzeti ébre-

dés: a kultúra és 

művelődés válto-

zásai. 

– Vizuális rendezők (tábláza-

tok, ábrák) készítése. (Pl. 

jobbágyterheket szemléltető ábra ké-

szítése.) 

Tájékozódás térben és időben: 

– A történelmi tér válto-

zásainak leolvasása különböző 

térképekről. (Pl. Magyarország et-

nikai összetételének, elemzése.) 

– Egyszerű térképvázlatok 

rajzolása különböző in-

formációforrások alapján. (Pl. a né-

pességmozgások irányainak 

megjelenítése.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi 

nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, 

életmód, város, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyedur-

alom, monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szu-

verenitás, centrum, periféria, vallás. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: betelepítés, betelepülés, Pragmatica Sanctio, Helytartóta-

nács, felső tábla, alsó tábla, kettős vámrendszer,úrbéri rendelet, Ratio 

Educationis, türelmi rendelet, jobbágyrendelet. 

Személyek: III. Károly, Mária Terézia, II. József, Kazinczy Ferenc. 

Topográfia: Határőrvidék, Bácska, Bánát. 

Kronológia: 1723 (Pragmatica Sanctio), 1740–80 (Mária Terézia), 

1780–1790 (II. József). 

 

Tematikai egység 
Reformkor, forradalom és szabadságharc Ma-

gyarországon 

Órakeret 

15+2=17 

óra 

Előzetes tudás A magyar reformkor képviselői, március 15. mint iskolai ünnepély, a 
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forradalom és szabadságharc kiemelkedő személyiségei. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A korszakot a nemzeti és a liberális eszme megerősödése, vala-

mint az európai centrumhoz való fölzárkózás kényszere határozza 

meg. Ezek nyomán megfogalmazódik a jobbágyi és rendi viszonyok 

meghaladásának, az érdekegyeztetés, a közteherviselés, valamint a 

nemzeti nyelv és kultúra megteremtésének szükségessége, amelyek a 

polgári viszonyok és a nemzeti önállóság megteremtését célozzák. E 

célok megvalósítása állítja középpontba azokat a nagyformátumú 

politikusokat, akik túllépve egyéni érdekeiken, egymást kiegészítve a 

közösség hosszú távú érdekeit szolgáló reformprogramok mellé ál-

lítják a közvéleményt. A közös cél eredményezi a forradalom és sza-

badságharc idején létrejövő nemzeti egységet és összefogást, amely 

számos politikai, társadalmi és katonai eredménnyel jár, és csak két 

nagyhatalom külső katonai agressziója képes leverni. 

Megérti a tanuló, hogy a fejlődésben – Nyugat-Európa mintaadó 

államaihoz képest – lemaradt magyar társadalmat és gazdaságot cé-

lzó, reformkori modernizációs szándékok elvezettek a polgári Ma-

gyarország megteremtéséhez. A reformkorban megjelenő magyar 

polgári nemzeteszme és jelentőségének megismerése. Belátja, hogy a 

reformkor jelentős személyiségei irányt szabtak a történelmi 

eseményeknek. A magyar és az egyetemes történelem 

összefüggéseinek átlátása. Március 15. eseményeinek megismerése 

nemzeti ünnepünk méltó megünneplése céljából. A reformkor nagy 

alakjainak példáján keresztül pozitív nemzettudat kialakítása. 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeretek Fejlesztési követelmények  

Az átalakuló társa-

dalom és gazdaság. 

Nők és férfiak 

életmódja és társa-

dalmi helyzete, élet-

formák. 

A reformeszmék 

kialakulása és terje-

dése: Széchenyi 

István programja. 

Fölzárkózás, lema-

radás. 

A reformmozgalom 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Különböző emberi ma-

gatartástípusok, élethelyzetek 

megfigyelése, következtetések 

levonása. (Pl. a nemesi 

életszemlélet megismerése Pul-

szky Ferenc műve alapján.) 

– Egy történelmi oknyo-

mozás megtervezése. (Pl. 

Petőfi Sándor halála.) 

Kritikai gondolkodás: 

– Híres emberek, tör-

ténelmi személyiségek 

Magyar nyelv és irodalom: A fel-

világosodás és a reformkor irodal-

ma. 

Nemzeti dráma, nemzeti színját-

szás kezdetei. 

Dráma és tánc: a XIX. századi 

magyar színház és dráma néhány 

alkotása: Katona József: Bánk bán, 

Vörösmarty Mihály: Csongor és 

Tünde. 

Vizuális kultúra: klasszicizmus és 

romantika. 

Ének-zene: Himnusz, Szózat, Er-
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kibontakozása. 

A nemzeti ébredés 

és a nemzetiségi 

kérdés. 

A reformkori mű-

velődés, kultúra. 

A forradalom és 

szabadságharc 

nemzetközi keretei. 

Az 1848-as forra-

dalom és vívmá-

nyai, az áprilisi tör-

vények. 

Forradalom, re-

form és kompro-

misszum. 

A szabadságharc 

története. 

Békék, háború, 

hadviselés. 

jellemzése, feltevések meg-

fogalmazása viselkedésük 

mozgatórugóiról. (Pl. Széchenyi 

István, Görgey Artúr.) 

– Különböző szövegek, 

hanganyagok, filmek stb. vizsgá-

lata a történelmi hitelesség 

szempontjából. (Pl. Németh 

László Az áruló című történeti 

drámája.) 

Kommunikáció: 

– Elsődleges történelmi 

források elemzése, 

összefüggések felderítése. (Pl. 

Széchenyi programja a Stádi-

um 12 pontja alapján.) 

– Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a reformkori 

rendi országgyűlés felépítése és 

a törvényhozás menete.) 

– Események, történetek, 

jelenségek dramatikus 

megjelenítése. (Pl. Széchenyi 

és Kossuth vitája.) 

Tájékozódás időben és térben: 

– Az európai történelem 

és a magyar történelem 

kölcsönhatásainak elemzése. 

(Pl. az 1848-as forradalmak 

kölcsönhatásai.) 

 Események időrendbe 

állítása. (Pl. a pesti forradalom 

eseményei.) 

kel Ferenc: Hunyadi László – a 

nemzeti opera születése, Liszt 

Ferenc. 

Földrajz: Magyarország természe-

ti adottságai, folyamszabályozás. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, jelentőség, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, 

életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 
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erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági tel-

jesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, 

adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyedur-

alom, monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szu-

verenitás, centrum, periféria. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: reform, polgári átalakulás, liberális nemesség, centralista, 

cenzúra, államnyelv, önkéntes örökváltság, kötelező örökváltság, köz-

teherviselés, érdekegyesítés, védővám, márciusi ifjak, nemzetőrség, 

áprilisi törvények, felelős kormány, népképviselet, cenzusos választ-

ójog, jobbágyfelszabadítás, tavaszi hadjárat, Függetlenségi nyilat-

kozat. 

Személyek: Széchenyi István, Wesselényi Miklós, Kölcsey Ferenc, 

Deák Ferenc, Kossuth Lajos, Eötvös József, Metternich, Batthyány 

Lajos, Szemere Bertalan, Petőfi Sándor, Jellasics, Görgey Artúr, 

Ferenc József, Windischgrätz, Bem József. 

Topográfia: Pest-Buda, Vaskapu, Pákozd, Isaszeg, Debrecen, 

Világos. 

Kronológia: 1830 (Széchenyi István: Hitel című művének megjelen-

ése, a reformkor kezdete), 1832–36 (rendi országgyűlés), 1844 (a 

magyar nyelv államnyelvvé nyilvánítása), 1848. március 15. (forrada-

lom Pesten), 1848. április 11. (az áprilisi törvények), 1848. szeptem-

ber 29. (a pákozdi csata), 1849. április 6. (az isaszegi csata), 1849. 

április 14. (a függetlenség kimondása), 1849. május 21. (Buda felsza-

badítása), 1849. augusztus 13. (a világosi fegyverletétel). 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Az ókori, középkori és koraújkori egyetemes és magyar kultúrkincs 

rendszerező megismerésével, az egyetemes emberi értékek tudatos 

vállalása, családhoz, lakóhelyhez, nemzethez való tartozás fon-

tosságának felismerése, elfogadása. 

A múltat és a történelmet formáló, összetett folyamatok, látható és 

háttérben meghúzódó összefüggések felismerése, és ezek erkölcsi-

etikai aspektusainak azonosítása. 

A korábbi korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és 

szokásmódjainak azonosítása, a különböző államformák működési 

jellemzőinek felismerése. 

Ismerje fel a tanuló a civilizációk történetének jellegzetes sémáját 

(kialakulás, virágzás, hanyatlás). 
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Ismerje és mind szélesebb körben alkalmazza a történelem ér-

telmezését segítő kulcsfogalmakat és egyedi fogalmakat, az árnyalt 

történelmi tájékozódás és gondolkodás érdekében. 

Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti 

hősök cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek 

szempontjából értékeli, tudjon példákat mondani különböző korok el-

térő értékítéleteiről egy-egy történelmi személyiség kapcsán. 

Tudja, hogy az egyes népeket vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk 

alapján tudjuk megkülönböztetni. Ismerje fel, hogy a vallási előírások, 

valamint az államok által megfogalmazott szabályok döntő mértékben 

befolyásolhatják a társadalmi viszonyokat és a mindennapokat. 

Tudja, hogy a történelmi jelenségeket, folyamatokat társadalmi, gaz-

dasági, szellemi tényezők együttesen befolyásolják. 

Ismerje a világ és az európai kontinens eltérő fejlődési irányait, ezek 

társadalmi, gazdasági és szellemi hátterét. Tudja azonosítani Európa 

különböző régióinak eltérő fejlődési útjait. 

Ismerje fel a meghatározó vallási, társadalmi, gazdasági, szellemi 

összetevőket egy-egy történelmi jelenség, folyamat értelmezésénél. 

Tudja értelmezni az eltérő uralkodási formák és társadalmi, gazdasági 

viszonyok közötti összefüggéseket. 

Ismerje a keresztény Magyar Királyság létrejöttének, virágzásának és 

hanyatlásának főbb állomásait, a koraújkor békés építőmunkájának 

eredményeit, valamint a polgári Magyarország kiépülésének me-

ghatározó gondolatait és kulcsszereplőit. 

Legyen képes a tanuló ismereteket meríteni, beszámolót, kiselőadást 

készíteni és tartani különböző írott forrásokból, történelmi ké-

zikönyvekből, atlaszokból/szakmunkákból, statisztikai táblázatokból, 

grafikonokból, diagramokból és internetről. 

Legyen képes a szerzett információk rendezésére/értelmezésére, és 

tudja a rendelkezésre álló információforrásokat áttekinteni/értékelni 

is. Tudjon kérdéseket megfogalmazni a forrás megbízhatóságára és a 

szerző esetleges elfogultságára vonatkozóan. 

Legyen képes különböző magatartástípusok és élethelyzetek meg-

figyelésére/következtetések levonására. Tudja írott és hallott szöveg-

ből a lényeget kiemelni tételmondatok meghatározásával, szövegek 

tömörítésével és átfogalmazásával egyaránt. Legyen képes a 

többféleképpen értelmezhető szövegek jelentésrétegeinek feltárására. 

Legyen képes feltevéseket megfogalmazni történelmi személyiségek 

cselekedeteinek, viselkedésének mozgatórugóiról. 



Tantervek 2013. szeptember 1. után 269. oldal 

 269 / 411 

Legyen képes történelmi helyzeteket elbeszélni, eljátszani a 

különböző szereplők nézőpontjából. 

Legyen képes saját véleményét megfogalmazni, közben legyen képes 

vitában a tárgyilagos érvelés és a személyeskedés megkülönböz-

tetésére. 

Legyen képes folyamatábrát, diagramot, vizuális rendezőt (táblázatot, 

ábrát) készíteni, történelmi témákat vizuálisan ábrázolni. 

Legyen képes az időmeghatározásra konkrét kronológiai adatokkal, 

valamint történelmi időszakokhoz kapcsolódóan egyaránt, és tudjon 

kronológiai adatokat rendszerezni. Használja a történelmi korszakok 

és periódusok nevét. Legyen képes összehasonlítani történelmi 

időszakokat, egybevetni eltérő korszakok emberi sorsait a változások 

szempontjából, és legyen képes a változások megkülönböztetésére is. 

Legyen képes érzékelni és elemezni az egyetemes és a magyar tör-

ténelem eltérő időbeli ritmusát, illetve ezek kölcsönhatásait. Tudja az 

egyes korszakokat komplex módon jellemezni és bemutatni. 

Legyen képes különböző információforrásokból önálló térképvázla-

tok rajzolására, különböző időszakok történelmi térképeinek az 

összehasonlítására, a történelmi tér változásainak leolvasására, az 

adott témához leginkább megfelelő térkép kiválasztására. 

11–12.  ÉVFOLYAM  NYEK,  IDEGEN NYELVI ÉS INFORMATIKAI 

TAGOZAT 
A középiskolai történelemtanítás második két éve részben már az érettségire való felkészülés 

jegyében telik el. Mindazon fejlesztési területeket és kulcskompetenciákat kiemeljük és elmé-

lyítjük, amelyek a történelemtanítás során szerepet játszanak. Ezek közül a legfontosabb a 

nemzeti azonosságtudat kialakítása és a hazafias nevelés, valamint az aktív állampolgárságra és 

demokráciára nevelés. Fontos, hogy tanulóink hazájukhoz hű, nemzeti, népi kultúránk értékeit 

ismerő és becsülő, a demokratikus jogállam iránt elkötelezett, a közügyekben aktívan részt vevő 

állampolgárokká váljanak. Ehhez használjuk fel és tudatosítsuk a közelmúlt történelmének ér-

tékeit (jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, spor-

tolók munkásságát), közös társadalmi és állami sikereinket (pl. a rendszervál-

tás/rendszerváltozás, a demokratikus jogállam kiépítése, békés nemzetegyesítés, csatlakozásunk 

az európai közösséghez és az atlanti szövetséghez), nem elhallgatva, de nem is túlhangsúlyozva 

történelmünk árnyoldalait sem. A kulcskompetenciák közül a szociális és állampolgári kompe-

tencia játszik szerepet a demokrácia iránti végső elköteleződésben, valamint nemzeti értékeinken 

túl a közös európai gondolat melletti egyértelmű állásfoglalásban is. 

A tanulói kompetencia fejlesztésének területei közül első helyen a 11–12. évfolyamokon is a 

források használata és értékelése említhető. A forrásokból történő önálló adatgyűjtés mellett a 

történelmi háttér ismeretében következtetések levonása is elvárt. Mindehhez nemcsak a 

szakszókincs alapos ismerete szükséges, hanem az egyes történelmi fogalmak meghatározása is, 
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annak tudatában, hogy azok a különböző történelmi korokban változó jelentésűek lehetnek. A 

történelemtanítás fontos eleme a középiskolai oktatás záró szakaszában is a tanulók történelmi 

időben és térben való tájékozódó-képességének fejlesztése. Ez a kronológiai és topográfiai ada-

tok megismerésén és megtanulásán túl azok egységben látását, az események sorrendjének (di-

akrónia) és az egy időben zajló történéseknek (szinkrónia) a felismerését is célozza. Ezen a szin-

ten már elvárt egyszerű kronológiai táblázatok önálló készítése, valamint kronológiai munkák 

használata is. Fontos a történelmi tér változásainak felismerése, a történelmi és földrajzi térképek 

összekapcsolása, valamint az ökológiai szemlélet kialakítása a történelmi jelenségek ér-

telmezésében. 

A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek – mint közvetlen szocializációs hatású 

témaköröket átfogó tartalmi terület – természetes módon kapcsolódik a NAT-ban megfogalma-

zott valamennyi általános fejlesztési feladathoz. Ez a lehetősége abból adódik, hogy a jelenben 

való eligazodásra igyekszik felkészíteni a tanulókat. Olyan tartalmakat visz be az oktatásba, 

amelyek a hétköznapokban közvetlenül hasznosítható tudást eredményeznek. Olyan készségek 

fejlesztését célozza, amelyek – miként az összes kulcskompetencia –, széles körben 

hasznosíthatók az iskolán kívüli életben. A témakörök feldolgozása közvetlen módon járul hozzá 

a szociális és állampolgári, valamint a kezdeményezőkészség és vállalkozási kompetencia 

fejlesztéséhez. Az általános célok közül jelentős mértékben segíti az állampolgárságra és demo-

kráciára nevelést, a másokért való felelősségvállalás és az önkéntesség gondolatának elmé-

lyülését a fiatalokban, a gazdasági és a pénzügyi nevelést, valamint kisebb mértékben a pályao-

rientációt is. 

A társadalmi, állampolgári és gazdasági témakörök feldolgozása fontos szerepet játszik az 

önálló és kritikai gondolkodás fejlesztésében, valamint a médiahasználat tudatosságának kiala-

kításában, ami középiskolában a következő tevékenységi típusokra épülhet: írott és audiovizuális 

szövegek önálló gyűjtése, szóban vagy írásban történő feldolgozása, valamint tudatos és kritikus 

kezelése, a tanult ismeretek problémaközpontú elrendezése, a többféleképpen értelmezhető szövegek 

jelentésrétegeinek feltárása, különféle értékrendek összehasonlítása, saját értékek és vélemények ti-

sztázása. 

A középiskola utolsó évfolyamán megjelenő társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek 

témakörei a történelem tantárgy keretében szintetizálják a diákok társadalomtudományi is-

mereteit. Mivel végzős diákokról van szó, fontos, hogy az iskola közvetlen módon is előkészítse 

őket a tényleges gazdasági és politikai szerepvállalásra: az állampolgári jogok és kötelességek 

felelősségteljes gyakorlására, a munkavállalói, illetve a vállalkozói szerepre, valamint az or-

szággyűlési és helyhatósági választásokon való részvételre. 

E témakörök szemlélete szorosan kötődik az aktuális társadalmi gyakorlathoz, illetve a diákok 

társadalmi tapasztalataihoz. Legfontosabb módszertani sajátossága az induktivitás, amely a 

tanulási folyamat gyakorlat közeli jellegében gyökerezik. Ez azért fontos, mert a diákok tár-

sadalmi tapasztalatai sok esetben ellentmondanak az iskolában tanult eszményeknek, elveknek és 

fogalmi általánosításoknak. Így mind a tanár, mind a tananyag könnyen hiteltelenné válhat. Az 

ismeretek puszta átadása mellett ezért mindenképp szükség van olyan, személyes élményekre 

építő, készségfejlesztő módszerekre, amelyek megalapozzák, illetve erősítik a diákok szociális, 

erkölcsi és jogi érzékét. A tananyag tehát nem egyszerűen ismereteket közvetít, hanem 
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viselkedési mintákat, szemléletet is, egyfajta problémamegoldó „társadalmi gyakorlótérnek” 

tekintve a tanórákat, ahol szimulációs helyzetekben erősödhet a diákok döntési és problé-

mamegoldó képessége, empátiája, toleranciája és együttműködési készsége. 

11.  ÉVFOLYAM  

heti 3 óra, 108 óra 

Tematikai egység A nemzetállamok és a birodalmi politika kora 
Órak-

eret 17 

óra 

Előzetes tudás 

Az egységes Olaszország és Németország létrejötte. Polgárháború 

az Amerikai Egyesült Államokban. Birodalmak versenye a világ 

újrafelosztásáért, élet a gyarmatokon. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A nacionalista eszme terjedése, az ipari forradalom 

termékeinek piacigénye együttesen segítik elő a nemzetállamok 

létrejöttét, mely állami keretként hatékonyan képes egy nép érde-

keit megjeleníteni, megvédeni. A különböző nemzetállamok meg-

teremtésének igénye, a tőkés termelés állandó bővítésének 

kényszere magában hordozza a nemzetek közötti versengés 

kiéleződését, amely többek között a gyarmatosítás új szakaszának 

megjelenését eredményezi. A modern polgári államszervezet új 

funkciói kiterjednek az oktatásra, az egészségügyre és a szociálpo-

litikára, azaz számos, a közösséget összetartó elemmel bővültek. 

A tanuló felismeri, hogy az ipari forradalom újabb szakaszának 

eredményei (új iparágak, találmányok stb.) számos árnyoldallal 

(környezetkárosítás, társadalmi egyenlőtlenségek növekedése) jár-

nak. A XIX. század első felében kialakult új eszmék hatására je-

lentősen átalakult a világ fejlődése a század második felében. 

Megérti azokat a régi fejlődési kereteket szétfeszítő törekvéseket, 

amelyek szükségszerűen vezettek el egy olyan mértékű hatalmi 

versengéshez, amely beletorkollott az első világháborúba. 

Követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

Nemzetállami törekvések 

Európában (Olaszország, 

Németország, a balkáni 

államok). 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

Az Amerikai Egyesült 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés statiszt-

ikai táblázatokból, grafi-

konokból, diagramokból. (Pl. 

az egyenlőtlen fejlődés 

fogalmának értelmezése.) 

Földrajz: kontinensek 

földrajza, Európa or-

szágai, Balkán, a 

városfejlődés szakaszai. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Stendhal, Balzac, 
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Államok nagyhatalommá vál-

ása. 

Társadalmi és gazdasági vál-

tozások a centrum országai-

ban. 

Az iparosodás új szakaszának 

hatásai (társadalom, gondol-

kodás, életmód, épített és 

természetes környezet). 

Technikai fejlődés feltételei és 

következményei. 

A modern polgári állam 

jellegzetességei. 

Hatalommegosztás formái, 

színterei. 

Az Európán kívüli világ vál-

tozásai a XIX. század második 

felében: gyarmati függés, a 

birodalmak versenye a világ 

újrafelosztásáért. 

Függetlenség, alávetettség, 

kisállamok, nagyhatalmak. 

– Önálló in-

formációgyűjtés különböző 

médiumokból. (Pl. az ipari 

forradalom második 

szakaszának találmányai.) 

Kritikai gondolkodás: 

– Különbségek felis-

merése és a változások 

nyomon követése egy-egy tör-

ténelmi jelenség kapcsán. (Pl. 

szövetségi rendszerek.) 

– Híres emberek, tör-

ténelmi személyek jellemzése, 

feltevések megfogalmazása a 

történelmi személyiségek 

cselekedeteinek, viselkedé-

sének mozgatórugóiról. (Pl. 

Bismarck politikai pályája.) 

– Önálló vélemény meg-

fogalmazása történelmi 

eseményekről, szereplőkről, 

jelenségekről, filozófiai kér-

désekről. (Pl. a gyarmatosítás 

ideológiája.) 

Kommunikáció: 

– Esszé írása történelmi – 

társadalmi témákról. (Pl. a 

technikai fejlődés hatása a 

környezetre és az életmódra.) 

– Mások érvelésének 

összefoglalása és figyelembe 

vétele. A 

véleménykülönbségek tiszt-

ázása, a saját álláspont gaz-

dagítása, továbbfejlesztése. 

(Pl. rabszolgakérdés, női 

emancipáció.) 

Tájékozódás térben és időben: 

– Történelmi időszakok 

összehasonlítása a változások 

Victor Hugo, Puskin, 

Zola, Dosztojevszkij, 

Verlaine, Rimbaud, 

Baudelaire, Keats. 

Vizuális kultúra: eklek-

tika, szecesszió és az 

izmusok meghatározó 

alkotói és művei. 

Ének-zene: Verdi, Puc-

cini, Wagner, Debussy. 

Fizika: tudósok, feltalá-

lók: Faraday, Helmholz. 

Kémia: Meyer, Meng-

yelejev, Curie házaspár. 

Biológia-egészségtan: 

Pasteur, Darwin: 

evolúcióelmélet. 

Testnevelés és sport: 

újkori olimpiák. 
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mennyisége és gyorsasága 

szempontjából. (Pl. gyarmat-

birodalmak kiterjedése a XIX. 

század elején és végén.) 

– Események, 

jelenségek, tárgyak, személyek 

időrendbe állítása. (Pl. az 

olasz és a német egység 

megvalósulásának fő lépései.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, tény és bizonyíték, 

interpretáció. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, 

életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági tel-

jesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, 

adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyedur-

alom, monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, demokrácia, közi-

gazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: monopólium, futószalagos termelés, polgári állam, 

középosztály, városiasodás, emancipáció, szakszervezet, kereszt-

ényszocializmus, szociáldemokrácia, egyenlőtlen fejlődés, nagyhata-

lom, hármas szövetség, keleti kérdés. 

Személyek: III. Napóleon, Garibaldi, Bismarck, II. Vilmos, Lincoln, 

Viktória királynő, XIII. Leó. 

Topográfia: Piemont, Olaszország, Német Császárság, Szuezi-

csatorna,  

Elzász-Lotaringia, Balkán. 

Kronológia: 1853–56 (a krími háború), 1859 (a solferinoi ütközet), 

1861–65 (az Egyesült Államok polgárháborúja), 1866 (a königgrätzi 

csata), 1871 (a Német Császárság létrejötte), 1882 (a hármas 

szövetség megalakulása), 1907 (a hármas antant létrejötte). 

 

Tematikai egy- A kiegyezéshez vezető út és a Órakeret 17 óra 
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ség dualizmus kora Magyarországon 

Előzetes tudás 

Megtorlás, önkényuralom és kiegyezés. Magyarország fejlődése a du-

alizmus korában, a Monarchia együtt élő népei, a nemzetiségek 

helyzete. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A szabadságharc erőszakos leverése nem járt együtt az összes 

vívmány megsemmisítésével, hiszen azok egy részére (pl. jobbágyfel-

szabadítás) az új hatalomnak is szüksége van saját helyzete stabi-

lizálásához. A kompromisszumos megoldás a maga előnyei mellett 

óhatatlanul önbecsapásként is működhet, ha az engedmények helyett a 

felek a teljes győzelmet hirdetik. z új polgári világ kiépülése Magyaror-

szágon számos vonatkozásban értékteremtéssel és értékvesztéssel járt, 

így az európai élmezőnyhöz való felzárkózási kísérlete az eredmények 

mellett számos – akár máig ható - társadalmi, gazdasági és szellemi, 

ideológiai ellentmondást is magában hordozott. 

A tanuló megérti, hogy a kiegyezés reális kompromisszum volt, amely 

megfelelt a kor erőviszonyainak. A kiegyezés hosszú távú hatásának 

érzékelése Magyarország fejlődésére. Belátja, hogy Magyarországon a 

dualizmus korában következett be a – máig meglévő – szakadás az elit- 

és a tömegkultúra között. Felismeri, hogy a dualizmus korában a mag-

yar sajtó a modernizálódó magyar állam negyedik hatalmi ágává ala-

kult. 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

Önkényuralom 

Magyarországon. 

A kiegyezés lét-

rejötte és tartal-

ma. 

Államformák, ál-

lamszervezet. 

A kiegyezéshez 

fűződő viták, a 

kiegyezés alter-

natívái. 

Társadalmi vál-

tozások és gaz-

dasági fejlődés a 

dualizmus korá-

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés különböző 

írásos forrásokból, statisztikai 

táblázatokból. (Pl. a dualizmuskori 

gyáripar.) 

– Egy történelmi oknyomozás 

megtervezése. (Pl. a tiszaeszlári vér-

vád.) 

Kritikai gondolkodás: 

– Erkölcsi kérdéseket felvető 

élethelyzetek felismerése, bemutatása. 

(Pl. az aradi vértanúk búcsúlevelei 

alapján.) 

– Különböző történelmi 

Magyar nyelv és irodalom: 

Arany János: A walesi bárdok, 

a századforduló irodalmi élete 

(pl. a Nyugat). 

Vizuális kultúra: a szecesszió 

és eklektika jellemzői. 

Ének-zene: Liszt Ferenc, az 

operett születése, Bartók Béla, 

Kodály Zoltán. 

Földrajz: folyamszabályozás, 

természetkárosítás, árvizek ki-

váltó okai. 

Fizika: az elektrifikáció, a 

transzformátor, a villamos 
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ban. 

Fölzárkózás, le-

maradás; 

Népesség, de-

mográfia. 

Budapest világ-

várossá válása. 

A nemzetiségi 

kérdés alakulása, 

a zsidó emanci-

páció. 

A dualizmus 

válságjelei. 

A tudomány és 

művészet a dua-

lizmus korában. 

Életmód a 

századfordulón. 

elbeszélések összehasonlítása a 

narráció módja alapján. (Pl. a 

kiegyezés mérlege Eötvös József és 

Kossuth Lajos írásai alapján.) 

Kommunikáció: 

– Folyamatábra, diagram ké-

szítése. (Pl. a dualizmus pár-

tviszonyai.) 

– Vizuális rendezők (tábláza-

tok, ábrák) készítése. (Pl. a dualista 

állam.) 

– Beszámoló, kiselőadás tartása 

történelmi forrásszövegek alapján. 

(Pl. dualizmuskori színházkultúra.) 

– Események, történetek, 

jelenségek mozgásos, táncos, dramat-

ikus megjelenítése. (Pl. jelenetek egy 

pesti kávéház mindennapjaiból.) 

Tájékozódás időben és térben: 

– Az európai történelem és a 

magyar történelem 

kölcsönhatásainak elemzése. (Pl. a 

kiegyezés létrejöttét elősegítő külpo-

litikai tényezők számbavétele.) 

– A történelmi tér változásainak 

leolvasása különböző térképekről. 

(Pl. a magyarországi vasúthálózat 

fejlődése.) 

mozdony, a karburátor. 

Testnevelés és sport: Magyar 

olimpiai részvétel – Hajós Al-

fréd, magyar sikersportágak (pl. 

úszás, vívás). 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, 

tény és bizonyíték, jelentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, korfa, né-

pesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzeti-

ség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági tel-

jesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, önkényuralom, hatalmi ág, 
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egyeduralom, monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, 

szuverenitás, centrum, periféria, vallás. 

Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: emigráció, passzív ellenállás, húsvéti cikk, kiegyezés, dual-

ista monarchia, közös ügy, gazdasági kiegyezés, Dunai Konföderáció, 

nemzetiségi törvény, horvát-magyar kiegyezés, Szabadelvű Párt, 

torlódó társadalom, úri középosztály, dzsentri, kivándorlás, 

asszimiláció, zsidó emancipáció, állami anyakönyvezés, polgári 

házasság, népoktatás, millennium. 

Személyek: Haynau, Alexander Bach, Andrássy Gyula, Tisza Kálmán, 

Baross Gábor, Wekerle Sándor, Tisza István, Jászi Oszkár, Kandó Ká-

lmán, Puskás Tivadar. 

Topográfia: Arad, Osztrák-Magyar Monarchia, Budapest, Bécs, Fiu-

me, Bosznia-Hercegovina. 

Kronológia: 1849. október 6. (az aradi vértanúk kivégzése), 1865 

(Deák Ferenc húsvéti cikke), 1867 (a kiegyezés, Ferenc József 

megkoronázása), 1868 (a nemzetiségi törvény, a horvát-magyar 

kiegyezés), 1875–90 (Tisza Kálmán miniszterelnöksége), 1873 (Buda-

pest létrejötte), 1896 (a millennium), 1905 (a Szabadelvű Párt választási 

veresége, belpolitikai válság). 

 

Tematikai egység Az első világháború és következményei 
Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás 

A tudomány és technika fejlődésének új szakasza. Nagyhatalmi 

konfliktusok és a szövetségi rendszerek kialakulása. A keleti kérdés. 

A dualista monarchia válsága.  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A korábban kialakult nagyhatalmi egyensúly felbomlása, a 

gyarmatokért való versengés, a létrejövő katonai szövetségek, a 

fegyverkezési verseny és a megoldatlan balkáni helyzet együttesen 

vezetett a háborúhoz. Az új hadászati eszközök és módszerek alkal-

mazása elhúzódó harcokkal és óriási ember- és anyagi veszteséggel 

jártak, és minden állampolgárt érintettek. A későbbi győztesek olyan 

– sok tekintetben irracionális, megalázó – békeszerződéseket 

kényszerítettek rá a legyőzöttekre, melyekkel igazolni lehetett a 

háborús társadalmi áldozatvállalás értelmét, ugyanakkor magukban 

hordozták egy újabb fegyveres konfliktus kényszerét. 

A tanuló megérti az első világháború kirobbanásához vezető okokat, 

és látja azok komplex jellegét. Felismeri a háború sajátos, az emberi 

történelemben ez idáig nem létező új vonásait. Tisztában van a 

háború emberiségre gyakorolt romboló morális hatásaival. Reálisan 
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értékeli a történelmi tényeket, figyelembe véve a háborút lezáró béke-

rendszert. Felismeri a békerendszer keltette új ellentmondásokat, 

különös tekintettel a kelet-közép-európai régióra. Ismeri és érti a tri-

anoni országvesztés lényegét, máig tartó hatásainak mozgatórugóit. 

Különbséget tesz nemzeti önvédelem és önfeladás között, ismeri a 

politikai kalandorság jellemzőt és következményeit. Érti az oroszor-

szági események társadalmi, gazdasági, ideológiai hátterét és az em-

beri történelem további alakulására gyakorolt hatásait. 

 

Követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

Az első világháború. 

Hadviselés. 

Magyarország az első 

világháborúban. 

A februári forradalom és a 

bolsevik hatalomátvétel. A 

diktatúra kiépülése Szovjet-

Oroszországban. 

A háborús vereség követ-

kezményei Magyarországon: 

az Osztrák-Magyar Monar-

chia felbomlása, Az 

őszirózsás forradalom, a ta-

nácsköztársaság. 

Az első világháborút lezáró 

békerendszer. 

A trianoni békediktátum. 

Kisebbség, többség, nemzeti-

ségek. 

Új államok Közép-

Európában. A határon túli 

magyarság sorsa.  

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, diagramokból. 

(Pl. háborús veszteségek.) 

 Önálló információgyűjtés 

adott témához különböző médi-

umokból. (Pl. haditudósítások, 

plakátok.) 

 Információk gyűjtése 

múzeumokban. (Pl. a korszak 

helytörténeti vonatkozásai.) 

Kritikai gondolkodás: 

 Különböző szövegek, ké-

pek, plakátok, karikatúrák 

vizsgálata a történelmi hite-

lesség szempontjából. (Pl. 

Ferenc József korának plakát-

jai, karikatúrái.) 

 Tanult ismeretek problé-

maközpontú elrendezése. (Pl. 

hadicélok, haditervek – békecé-

lok, békeelvek, és ezek 

megvalósulása.) 

Kommunikáció: 

 Esszé írása történelmi-

társadalmi témákról (Pl. a tri-

Földrajz: Európa dom-

borzata és vízrajza. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Móricz Zsigmond: 

Barbárok, Ady Endre, 

Babits Mihály háborús 

versei. 

Kémia: hadászatban 

hasznosítható vegyi an-

yagok. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

tömegkommunikáció, 

médiumok hatása a min-

dennapi életre. 
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anoni békediktátum hatásai.) 

 Mások érvelésének 

összefoglalása és figyelembe 

vétele. A véleménykülönbségek 

tisztázása. (Pl. Magyarország 

részvétele a világháborúban.) 

 Történetek dramatikus 

megjelenítése. (Pl. a magyar 

delegáció részvétele a béketár-

gyalásokon.) 

Tájékozódás térben és időben: 

 Kronológiai adatok ren-

dezése. (Pl. a háború 

kiemelkedő eseményeinek 

időrendje.) 

 Néhány kiemelt esemény, 

jelenség topográfiai adatainak 

elhelyezése vaktérképen. (Pl. a 

békeszerződések területi vonat-

kozásai.) 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bi-

zonyíték, interpretáció, jelentőség, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, migráció, életmód, város, 

nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági tel-

jesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, 

adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, demokrácia, 

monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, 

szuverenitás, centrum, periféria, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: villámháború – állóháború/állásháború, központi 

hatalmak, frontvonal, hátország, antant, jóvátétel, Népszövetség, 

revízió, reváns, bolsevik, szovjet, kommunizmus, őszirózsás forrada-

lom, Kommunisták Magyarországi Pártja (KMP), egypártrendszer, 

proletárdiktatúra, ellenforradalom, kormányzó, vörösterror, fehérter-
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ror. 

Személyek: Lenin, Trockij, Wilson, Clemenceau, Károlyi Mihály, 

Kun Béla, Horthy Miklós. 

Topográfia: Szarajevó, Somme, Doberdó, Szentpétervár, 

Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, Csehszlovákia, balti államok, 

Lengyelország, trianoni Magyarország. 

Kronológia: 1914–18 (az első világháború), 1914. június 28. (a sza-

rajevói merénylet) 1914. július 28. (az Osztrák-Magyar Monarchia 

hadat üzen Szerbiának, a világháború kirobbanása), 1917 (a februári 

forradalom és a bolsevikok hatalomátvétele Oroszországban), 1918. 

október 31. (Károlyi Mihály kinevezése miniszterelnökké, az 

őszirózsás forradalom), 1918. november 3. (a padovai fegyverszünet), 

1919 (a békekonferencia kezdete, a versailles-i béke), 1919. március 

21. – augusztus 1. (a proletárdiktatúra időszaka), 1920. június 4.(a tri-

anoni béke aláírása). 

 

Tematikai egység Európa és a világ a két világháború között Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 
A gazdasági világválság és következményei az Egyesült Államokban 

és Európában, diktatúrák és diktátorok földrészünkön. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A világháború Európa hatalmi pozícióvesztését, az USA centrális 

helyzetbe kerülését, a bolsevizmus hatalomra jutását, a tömegdemo-

kráciák kialakulását, valamint a korábban egységesülő világpiac fel-

bomlását eredményezte. A politikai jogok kiterjesztése több or-

szágban a szociális demagógia felerősödésével járt, így utat nyitott a 

szélsőséges elemek hatalomra kerülésének, akik diktatórikus rend-

szereket vezettek be. E rendszerekben faji vagy osztályalapon, a 

bűnbakképzés eszköztárát alkalmazva embercsoportokat bélyegeznek 

meg, telepítenek ki, vagy likvidálnak, és a társadalmat „fenyegető 

veszélyre” való tekintettel mindenkinek korlátozzák szabadságjogait. 

A tanuló érti, hogy az USA-ban az 1920-as évek nagy gazdasági 

fejlődést és lényeges életmódbeli átalakulást hoztak (pl. az autók 

elterjedése), amelyet az évtized végi nagy válság követ. Felismeri, 

hogy a háborús pusztítás, vereség és gazdasági válságok egyik követ-

kezménye a szélsőségek térnyerése. A diktatúrák működési mecha-

nizmusának megismerése. Belátja, hogy a korszakban megtörtént az 

ELITKULTÚRA ÉS A TÖMEGKULTÚRA  végérvényes szétválása. 

Tudja, hogy a korszakban hatalmas lépés történt a női emancipáció 

felé. 
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Követelmények Kapcsolódási pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

Az 1920-as évek politikai és 

gazdasági viszonyai. 

Demokráciák és tekintély-

uralmi rendszerek Európában 

a két világháború között. 

Világkép, eszmék, ideológiák, 

társadalomkritika. 

Az olasz fasiszta állam és 

ideológia jellemzői. 

A kommunista diktatúra a 

Szovjetunióban. 

Az 1929-33-as világgazdasá-

gi válság jellemzői és követ-

kezményei. Az Amerikai 

Egyesült Államok válasza a 

válságra: a New Deal. 

A nemzeti szocialista ideoló-

gia és a náci diktatúra jellem-

zői. 

Nemzetközi viszonyok a két 

világháború között. 

A gyarmatok helyzete. 

Tudomány és művészet a két 

világháború között. 

Korok, korstílusok. 

Életmód és mindennapok a 

két világháború között. 

Nők és férfiak életmódja és 

társadalmi helyzete, életfor-

mák. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés 

különböző statisztikai tábláza-

tokból, grafikonokból, dia-

gramokból. (Pl. a német vála-

sztások eredményei 1928–33 

között; munkanélküliség ala-

kulása az Egyesült 

Államokban 1929–1937.) 

– Különböző emberi 

magatartástípusok, 

élethelyzetek megfigyelése, 

következtetések levonása. (Pl. 

a GULAG élete Szolzsenyicin: 

Ivan Gyenyiszovics egy napja 

című műve alapján.) 

Kritikai gondolkodás: 

– Feltevések meg-

fogalmazása egyes társadalmi-

történelmi jelenségek okairól. 

(Pl. az antiszemitizmus okai.) 

– Különböző szövegek, 

hanganyagok stb. vizsgálata a 

hitelesség szempontjából. (Pl. 

különböző propagandafilmek 

elemzése.) 

– Híres emberek, tör-

ténelmi személyiségek 

jellemzése, feltevések meg-

fogalmazása a történelmi 

személyiségek cselekedeteinek, 

viselkedésének mozgatórugói-

ról. (Pl. Gandhi és a polgári 

engedetlenségi mozgalom.) 

Kommunikáció: 

– Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a világgazda-

Magyar nyelv és iroda-

lom: az avantgárd (pl. 

Apollinaire), Borges, 

Bulgakov, Faulkner, 

Thomas Mann, Orwell, 

Szolzsenyicin. 

Vizuális kultúra: A tech-

nikai képalkotás: fényké-

pezés, film jelentősége. 

Az avantgárd: Picasso: 

Guernica. 

Fényképek értelmezése. 

Ének-zene: az avantgárd 

zene, a dzsessz. 

Biológia-egészségtan: 

vitaminok, penicillin – an-

tibiotikumok, 

védőoltások. 

Mozgóképkultúra és mé-

diaismeret: A média kife-

jező eszközei és ezek ha-

tásmechanizmusa. 

A korszak stílusirányza-

tai. 

Testnevelés és sport: 

olimpiatörténet – a berlini 

olimpia (1936). 
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sági válság jelenségei.) 

Tájékozódás időben és 

térben: 

– A történelmi tér válto-

zásainak leolvasása különböző 

térképekről. (Pl. Köztes-

Európa nemzetiségi 

térképének összevetése az első 

világháború előtti és utáni 

államhatárokkal.) 

– Történelmi időszakok 

összehasonlítása a változások 

mennyisége és gyorsasága 

szempontjából. (Pl. a 

hagyományos női szerep 

megváltozása fél évszázad 

alatt.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, interpretáció, tör-

ténelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, 

életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági tel-

jesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, 

adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyedur-

alom, monarchia, demokrácia, parlamentarizmus, diktatúra, közi-

gazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: tömegpárt, fasizmus, korporatív állam, kisantant,  

Dawes-terv, pártállam, államosítás, kollektivizálás, tervutasításos 

rendszer, Sztahanov-mozgalom, GULAG, személyi kultusz, koncep-

ciós per, tőzsde, túltermelési válság, New Deal, totális diktatúra, 

propaganda, nemzetiszocializmus, fajelmélet, Führer, SS, Berlin-

Róma tengely, antikomintern paktum, Anschluss, domínium, tekin-

télyelvű állam, magaskultúra (ELITKULTÚRA),  TÖMEGKULTÚRA .  

Személyek: Mussolini, Sztálin, Roosevelt, Keynes, Hitler, Goebbels, 
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Gandhi. 

Topográfia: Köztes-Európa, Szovjetunió, Brit Nemzetközösség, 

Berlin, weimari köztársaság, Moszkva, Saar-vidék, Rajna-vidék, 

Szudéta-vidék. 

Kronológia: 1922 (fasiszta hatalomátvétel Olaszországban, a 

Szovjetunió létrehozása), 1924 (a Dawes-terv), 1925 (a locarnói 

egyezmény), 1929–1933 (a világgazdasági válság), 1933 (Hitler hata-

lomra kerülése), 1936 (Berlin-Róma tengely, Antikomintern Pak-

tum), 1938 (Anschluss, a müncheni konferencia). 

 

Tematikai egység Magyarország a két világháború között 
Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 
Politikusportrék a két világháború közötti Magyarországon. Trianon 

és következményei – a nemzeti összetartozás napja. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A trianoni országvesztés társadalmi, szellemi és gazdasági 

rövidtávú hatásainak és hosszú távú következményeinek nemzeti tra-

gédiaként való tudatosítása. A határok által elszakított területeken a 

kisebbségi sorba kényszerített magyarság helyzetének megértése, 

segítésének tudatosítása. A reménytelen bel- és külpolitikai helyzet-

ből való kilábalás eredményeinek felismerése, a szellemi honvédelem 

és nemzetépítés szükségességének elfogadása, valamint a területi 

revíziós igények szükségességének etnikai indoklása a korszakra 

vonatkozóan. Szélsőségektől mentes értékelés az adott történelmi 

időszakról, eseményeiről és személyiségeiről. 

A tanuló érti, hogy a két világháború közötti magyar fejlődés legfon-

tosabb mozgatórugója a trianoni békeszerződés és annak hatásaira 

való reflektálás volt. Megismeri a békeszerződés politikai életre, gaz-

daságra, társadalomra és közgondolkodásra gyakorolt hatásait. Érti a 

kisebbségi lét problémáit. Tisztában van a külpolitikai alternatívákkal 

és tudja azok mozgatórugóit. 

Követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

A konszolidáció kezdete Ma-

gyarországon: Teleki Pál első 

miniszterelnöksége. 

Államformák, államszervezet. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, grafikonokból, 

diagramokból. (Pl. magyar 

Földrajz: Magyarország 

és Közép-Európa 

természeti adottságai. 

Magyar nyelv és iroda-
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A bethleni konszolidáció fo-

lyamata, jellemzői és válsága. 

A magyar külpolitika céljai és 

lehetőségei a két világháború 

között. 

A revízió lépései és politikai 

következményei Magyarorszá-

gon. 

A belpolitikai élet 

radikalizálódása az 1930-as 

években. 

Tudomány és művészet a két 

világháború között. 

Társadalom és életmód Ma-

gyarországon a két 

világháború között. 

Szegények és gazdagok világa. 

Egyenlőség, emancipáció. 

Tömegkultúra és tömegsport. 

Tömegtájékoztatás, sajtó, 

propaganda. 

gazdaság a két világháború 

között.) 

 Különböző emberi maga-

tartástípusok, élethelyzetek 

megfigyelése, következtetések 

levonása. (Pl. az egyes társa-

dalmi csoportok életkörülmé-

nyei.) 

Kritikai gondolkodás: 

 Feltevések megfogalmazá-

sa a történelmi személyiségek 

cselekedeteinek mozgatórugói-

ról. (Pl. Horthy Miklós politi-

kai életpályája.) 

 Történelmi – társadalmi 

adatok, modellek és 

elbeszélések elemzése a bi-

zonyosság, a lehetőség és a 

valószínűség szempontjából. 

(Pl. a magyar külpolitika 

mozgástere, alternatívái.) 

 Különböző hanganyagok, 

filmek vizsgálata a történelmi 

hitelesség szempontjából. (Pl. 

a korabeli játékfilmekből kiraj-

zolódó mindennapi élet és tár-

sadalomkép összevetése a tör-

téneti valósággal). 

Kommunikáció: 

 Önállóan gyűjtött képekből 

összeállítás, tabló készítése. 

(Pl. a korszak helytörténeti vo-

natkozásai.) 

 Beszélgetés egy társadal-

mi, történelmi témáról. Saját 

vélemény érthető megfogal-

mazása. (Pl. az antiszemitiz-

mus témában.) 

Tájékozódás térben és időben: 

lom: a Nyugat, mint 

folyóirat és mint mozga-

lom; József Attila; a 

népi írók; a határon túli 

irodalom. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

tömegkommunikáció, 

médiumok hatása a min-

dennapi életre, a magyar 

hangosfilmgyártás 

kezdetei. 

Biológia-egészségtan: 

Szent-Györgyi Albert. 

Vizuális kultúra: 

avantgárd – Kassák La-

jos. 
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 A világtörténet, az európai 

történelem, a magyar történe-

lem eltérő időbeli ritmusának 

és kölcsönhatásainak elemzé-

se. (Pl. a német befolyás erő-

södése és hatásai.) 

 Néhány kiemelt esemény, 

jelenség topográfiai helyének 

elhelyezése vaktérképen. (Pl. a 

revíziós politika eredményei 

1938–39.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népese-

dés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzeti-

ség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági tel-

jesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, 

adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, monarchia, parlamen-

tarizmus, közigazgatás, szuverenitás, centrum, periféria, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: konszolidáció, numerus clausus, földreform, 

népszövetségi kölcsön, pengő, zsidótörvény, revízió, irredentizmus, 

kultúrfölény, Magyar Nemzeti Bank, társadalombiztosítás, agrárolló, 

nyilas mozgalom, győri program, első bécsi döntés. 

Személyek: Teleki Pál, Bethlen István, Klebelsberg Kunó, Gömbös 

Gyula, Darányi Kálmán, Imrédy Béla, Szálasi Ferenc. 

Topográfia: Felvidék, Kárpátalja. 

Kronológia: 1920-1921 (Teleki Pál első miniszterelnöksége), 1920 

(a numerus clausus, földreform) 1921–31 (Bethlen István min-

iszterelnöksége, a konszolidáció időszaka), 1927 (a pengő beveze-

tése), 1938. november 2. (az első bécsi döntés). 
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Tematikai egység A második világháború 
Órakeret 

19 óra 

Előzetes tudás 

A második világháború jellemzői és következményei. Magyarország 

a második világháborúban. A holokauszt Európában és Magyaror-

szágon. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 Az újfajta hadviselés jellegzetességei és azok hatásainak felis-

merése. Nagyhatalmak titkos vagy nyílt megegyezésének elítélése 

hatalmi övezetek létrehozásáról, kisebb államok felosztásáról, or-

szághatárok erőszakos megváltoztatásáról vagy népcsoportok kite-

lepítéséről, kiirtásáról. A hátországot, civil lakosságot sem kímélő 

modern totális háború jellemzőinek és a tömegpusztító hadászati 

eszközök használatának elítélése. A politikai antiszemitizmus 

megnyilvánulásai megerősödésének és mozgatórugóinak feltárása, 

veszélyeinek azonosítása, a diszkrimináció elítélése, az ún. fajelmélet 

és szörnyű következményeinek (pl. elkülönítés, deportálás, 

megsemmisítés) elutasítása. 

A tanuló ismeri az újfajta hadviselés jellegzetességeit és azok 

hatását. Megérti, miként került a háború során Magyarország 

kényszerpályára és ez milyen következményekkel járt az ország 

sorsát illetően. Tudja, hogy mennyi áldozattal, pusztítással járt a 

második világháború, és hogy a holokauszt az emberiség, valamint az 

egész magyarság tragédiája. Megismer olyan történelmi szituációkat, 

amelyek a háborús viszonyok közötti népek, népcsoportok vagy 

személyek megmentését eredményezték. 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

A második világháború kitö-

rése. Hadi és diplomáciai ese-

ményei a Szovjetunió elleni 

német támadásig. 

Békék, háború, hadviselés. 

A fordulat a háború meneté-

ben. 

A szövetségesek együttműkö-

dése és győzelme. 

Egyezmények, szövetségek. 

A második világháború jel-

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés szak-

tudományi munkákból. (Pl. 

Magyarország háborús 

veszteségeiről.) 

– Ismeretszerzés 

különböző írásos forrásokból. 

(Pl. az első és második 

zsidótörvény.) 

– Emberi maga-

tartástípusok, élethelyzetek 

megfigyelése, következtetések 

levonása. (Pl. kollaboránsok, 

Fizika: nukleáris ener-

gia, atombomba. 

Etika: az intolerancia, a 

gyűlölet, a kirekesztés, a 

rasszizmus. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Radnóti Miklós, 

Semprun: A nagy utazás, 

Kertész Imre: Sor-

stalanság. 

Vizuális kultúra: A 

technikai képalkotás: 

fényképezés, a film je-
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lemzői. A holokauszt. 

Magyarország háborúba lépé-

se és részvétele a keleti fron-

ton. 

Kállay Miklós miniszterel-

nöksége. 

A német megszállás és nyilas 

uralom. Felszabadulás és szov-

jet megszállás. 

Zsidóüldözés, a holokauszt 

Magyarországon. 

ellenállók, embermentők a 

második világháborúban.) 

Kritikai gondolkodás: 

– Híres emberek 

jellemzése (Pl. Churchill, a brit 

elszántság jelképe.) 

– Értékrendek összeha-

sonlítása, saját értékek tisztázá-

sa. (Pl. Göring-, Höss-idézetek 

alapján a náci gondolkodásról.) 

– Történelmi-társadalmi 

jelenségek értékelése a saját ér-

tékrend alapján. (Pl. holo-

kauszt.) 

– Filmek a történelmi 

hitelességének vizsgálata. (Pl. A 

halál ötven órája [1965].) 

– Kérdések meg-

fogalmazása a forrás meg-

bízhatóságára vonatkozóan. (Pl. 

Horthy Miklós emlékiratai 

kapcsán.) 

Kommunikáció: 

Események dramatikus 

megjelenítése. (Pl. Churchill 

és Sztálin vitája a második 

front megnyitásának hely-

színéről.) 

Tájékozódás időben és 

térben: 

– A történelmi tér válto-

zásainak leolvasása térké-

pekről. (Pl. a náci Németor-

szág és a Szovjetunió ter-

jeszkedése 1939–1941.) 

– Kronológiai adatok 

rendezése. 

lentősége. 

Fényképek értelmezése 

(pl. Capa: A normandiai 

partraszállás fényképei). 

Értelmező 

kulcsfogalmak 
Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, 



Tantervek 2013. szeptember 1. után 287. oldal 

 287 / 411 

interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, né-

pesedés, népességfogyás, migráció, életmód, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági tel-

jesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, 

adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, dik-

tatúra, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, emberi jog, állampol-

gári jog, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: háromhatalmi egyezmény, tengelyhatalmak, koncen-

trációs tábor, megsemmisítő tábor, népirtás, emberirtás, holokauszt, 

partizán, totális háború, furcsa háború, hadigazdaság, Vörös 

Hadsereg, antifasiszta koalíció, fegyveres semlegesség, második béc-

si döntés, „hintapolitika”, gettó, deportálás, munkaszolgálat, 

hadifogság, kiugrási kísérlet, malenkij robot. 

Személyek: Churchill, Rommel, Montgomery, Zsukov, Eisenhower, 

De Gaulle, Bárdossy László, Kállay Miklós, Szálasi Ferenc, Wallen-

berg. 

Topográfia: Leningrád, Pearl Harbor, Midway, El-Alamein, Szt-

álingrád, Kurszk, Auschwitz, Jalta, Potsdam, Hirosima, Normandia, 

Újvidék, Voronyezs, Don-kanyar. 

Kronológia: 1939. augusztus 23. (a szovjet-német megnemtámadási 

egyezmény), 1939. szeptember 1. (Németország megtámadja Leng-

yelországot, kitör a második világháború), 1941. június 22. (Néme-

tország megtámadja a Szovjetuniót), 1942 (Midway-szigeteknél 

lezajlott ütközet, el-alameini csata), 1943 (véget ér Sztálingrád 

ostroma, kurszki csata), 1944. június 6. (megkezdődik a 

szövetségesek normandiai partraszállása), 1945. február (a jaltai kon-

ferencia), 1945. május 9. (az európai háború befejeződése), 1945. au-

gusztus 6. (atomtámadás Hirosima ellen), 1945. szeptember 2. (Japán 

fegyverletételével véget ér a második világháború), 

1940. augusztus 30. (a második bécsi döntés), 1941. április (magyar 

támadás Jugoszlávia ellen), 1941. június 26. (Kassa bombázása), 

1942–1944 tavasza (Kállay Miklós miniszterelnöksége), 1943. január 

(a doni katasztrófa), 1944. március 19. (a németek megszállják Ma-

gyarországot), 1944. október 15. (Horthy Miklós sikertelen kiugrási 

kísérlete, nyilas hatalomátvétel), 1944. december 21. (Debrecenben 
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összeül az Ideiglenes Nemzetgyűlés), 1945. április (Magyarország 

felszabadítása a náci uralom alól, a szovjet megszállás kezdete, a 

háború vége Magyarországon). 

12.  ÉVFOLYAM  

heti 3 óra, összesen: 96 óra 

Tematikai egység 
Hidegháborús konfliktusok és a 

kétpólusú világ kiépülése 
Órakeret 10 óra 

Előzetes tudás 

A második világháború eseményei, a sztálinizmus jellemzői, az 

Amerikai Egyesült Államok politikai és gazdasági viszonyai, a gyar-

matok helyzete a két világháború között.  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A nukleárisfegyverkezési verseny, a helyi háborús konfliktusok és 

a szovjetek térnyerésének jellemzői beazonosítása, elítélése. A 

gyarmati függési viszonyok átalakulása, az európai kettéosztottság 

emberi, társadalmi, gazdasági következményeinek beazonosítása. A 

diktatórikus rendszerek szabadságot korlátozó és versenyképtelen 

vonásainak felismerése, elítélése. A demokrácia, mint a közös döntés 

intézményrendszerének az emberi jogokat leginkább biztosító 

formája. 

A tanuló értelmezi a háború utáni helyzetet és a megosztott világ kia-

lakulásának folyamatát. Felismeri a hidegháború keltette helyi 

háborúk máig ható következményeit. Hiteles kép alakul ki benne a 

két tömbben élők különböző helyzetéről, mindennapjairól. Ismeri az 

egykori gyarmati lét hatását a függetlenné vált államok fejlődésére. 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

A hidegháborús 

szembenállás, a 

kétpólusú világ, a 

megosztott Európa. 

Egyezmények, 

szövetségek. 

A szovjet tömb 

kialakulása, 

jellemzői. 

A nyugati or-

szágok gazdasági 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés különböző írásos 

forrásokból, vizuális rendezők készítése. 

(Pl. a két szuperhatalom jellemzőinek 

összegyűjtése.) 

 A tanultak felhasználása új feladat-

helyzetekben. (Pl. Kelet-Közép- Európa 

országainak szovjetizálása.) 

Kommunikáció: 

 Folyamatábra, diagram készítése. 

(Pl. a két szuperhatalom katonai kiadá-

Magyar nyelv és iroda-

lom: Orwell, 

Szolzsenyicin, Hrabal, 

Camus, Garcia Marquez. 

Kémia: hidrogénbomba, 

nukleáris fegyverek. 

Vizuális kultúra: a 

posztmodern, interme-

diális művészet. 

Testnevelés és sport: 

Olimpiatörténet. 
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és katonai in-

tegrációja. Az új 

világgazdasági 

rendszer kiala-

kulása. 

Erőforrások és 

termelési kultúrák. 

A gyarmati rend-

szer felbomlása 

(India, Kína), a 

„harmadik világ”. 

A közel-keleti 

konfliktusok. Az 

arab világ átala-

kulása. 

sai.) 

 Beszélgetés egy társadalmi, törté-

nelmi témáról. Saját vélemény megfo-

galmazása. (Pl. az iszlám fundamenta-

lizmus okai, hatásai.) 

Tájékozódás térben és időben: 

 Múltban élt emberek életének 

összehasonlítása a jelennel. (Pl. Közép-

Európa államai a szocializmus 

időszakában és napjainkban.) 

 Tanult helyek megkeresése a térké-

pen. (Pl. a két tömb meghatározó álla-

mai.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bi-

zonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, né-

pesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, 

nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági tel-

jesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, piacgazdaság, gaz-

dasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, em-

beri jog, állampolgári jog, diktatúra, birodalom, szuverenitás, cen-

trum, periféria, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), szuperhatalom, 

vasfüggöny, hidegháború, fegyverkezési verseny, kétpólusú világ, 

NATO, Varsói Szerződés, KGST, Európai Gazdasági Közösség 

(Közös Piac), berlini fal, harmadik világ, el nem kötelezettek 

mozgalma. 

Személyek: Mao Ce-tung, Truman, Adenauer, Hruscsov, Kennedy, 

Brezsnyev, Topográfia: NSZK, NDK, Izrael, Kuba, Korea, Vietnam. 

Kronológia: 1945 (az ENSZ létrejötte), 1947 (a Truman-elv, a Kom-

inform állásfoglalása, a párizsi béke, India függetlensége), 1948 („a 

fordulat éve”, Izrael létrejötte), 1949 (az NSZK, az NDK, a NATO, a 
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KGST, a Kínai Népköztársaság létrejötte, a szovjet atombomba), 

1956 (az SZKP XX. kongresszusa, a szuezi válság,), 1957 (a Római 

Szerződések), 1961 (a berlini fal építése, Gagarin űrrepülése), 1962 

(a kubai rakétaválság), 1964–1973 (a vietnami háború), 1967 (a 

„hatnapos háború”). 

 

Tematikai egység 
Magyarország a világháborús vereségtől a for-

radalom leveréséig 

Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás 
Magyarország részvétele a második világháborúban. A háború vége 

és az ország szovjet megszállása.  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 Magyarország szovjet mintára történő erőszakos átalakításának, a 

kommunista diktatúrának elítélése. Az 1956-ban idegen elnyomás és 

zsarnokság ellen föllázadt emberek, közösségek bátorságának, 

feladatvállalásának, adott esetekben hősiességének értékelése, a 

hazafiságra nevelés és a nemzeti öntudat megerősítése érdekében. A 

szabadságharc hősei és áldozatai sorsának átélése, a szolidaritás 

érzésének felkeltése. Annak felismerése, hogy az 1956-os forradalom 

és szabadságharc jelenlegi demokratikus rendünk talpköve. A szovjet 

megszállás és az ebből fakadó korlátozott állami szuverenitás követ-

kezményeinek azonosítása. A totális kommunista diktatúra emberiség 

elleni bűneinek megismerése, elítélése. 

A tanuló megérti, hogy Magyarországnak 1956-ban a rendkívül 

kedvezőtlen nemzetközi helyzetben, az erőegyensúlyra épülő politikai 

viszonyrendszerben nem sikerült kiszakadnia a szovjet tömbből. Látja 

a magyar és az egyetemes történelem összefüggéseit. Átlátja, hogy 

nehéz történelmi helyzetben az egyes emberek nézeteit, döntéseit és 

cselekedeteit élethelyzetük miként befolyásolja. Október 23-i nemzeti 

ünnepünk eseményeinek megismerése a méltó megünneplés céljából. 

Követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

Az ország szovjetizálása, a 

kommunista diktatúra 

kiépítésének folyamata, 

jellemzői. 

Függetlenség és alávetettség. 

Az egypárti diktatúra 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés szemé-

lyes beszélgetésekből és meg-

figyeléséből. (Pl. az 1956-os 

események résztvevőinek 

visszaemlékezéseiből.) 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Illyés Gyula: Egy 

mondat a zsarnokságról. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: Doku-

mentumfilmek, híradók 
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működése a Rákosi-

korszakban, köz- és 

magánéleti, valamint kulturális 

és gazdasági jellegzetességek. 

Világkép, eszmék, ideológiák, 

társadalomkritika. 

Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc okai, háttere, 

jellemzői, szereplői. 

Forradalom, reform és kom-

promisszum. 

 A tanultak fel-

használása új helyzetekben. 

(Pl. Magyarország 

szovjetizálása.) 

 Egy történelmi oknyo-

mozás megtervezése. (Pl. Tóth 

Ilona ügye.) 

Kritikai gondolkodás: 

 Feltételezések meg-

fogalmazása híres emberek 

viselkedésének mozgatórugói-

ról. (Pl. Nagy Imre/Kádár János 

1956-os szerepvállalása.) 

 Érvek gyűjtése feltevések 

mellett és ellen, az érvek kritikai 

értékelése. (Pl. koncepciós 

perek.) 

 Többféleképpen ér-

telmezhető szövegek jelentésré-

tegeinek feltárása. (Pl. a Rákosi-

korszak viccei.) 

Kommunikáció: 

 Beszélgetés egy történelmi 

témáról. (Pl. a Nyugat maga-

tartása 1956-ban.) 

 Folyamatábra, diagram ké-

szítése. (Pl. az 1945. és 1947. 

évi választások eredményei.) 

Tájékozódás időben és térben: 

A világtörténet, az európai és 

a magyar történelem 

kölcsönhatásainak elemzése. 

(Pl. az 1956-os forradalom és 

környezete.) 

elemzése. 

Testnevelés és sport: 

Olimpiatörténet, magyar 

részvétel és sikerek a 

korszak olimpiáin. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpre-

táció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népese-
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dés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzeti-

ség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági tel-

jesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, adó, 

politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, parlamen-

tarizmus, közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, dik-

tatúra, emberi jog, állampolgári jog, 

vallás, vallásüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: Szövetséges Ellenőrző Bizottság, Független Kisgazda-

párt, Nemzeti Parasztpárt, Magyar Kommunista Párt, Szociáldemo-

krata Párt, háborús bűnös, népbíróság, kitelepítés, lakosságcsere, 

Magyar Dolgozók Pártja (MDP), kulák, beszolgáltatás, földosztás, in-

ternálás, osztályharc, ÁVH, Petőfi Kör, MEFESZ, intervenció, Mag-

yar Szocialista Munkáspárt (MSZMP). 

Személyek: Mindszenty József, Tildy Zoltán, Nagy Ferenc, Kovács 

Béla, Kéthly Anna, Esterházy János, Rákosi Mátyás, Márton Áron, 

Kádár János, Nagy Imre, Rajk László, Maléter Pál, Bibó István. 

Topográfia: Magyar Népköztársaság, Recsk, Hortobágy, Szt-

álinváros (Dunaújváros). 

Kronológia: 1947. február 10. (a párizsi béke), 1948 (a Magyar Dol-

gozók Pártjának megalakulása, a nyílt kommunista diktatúra kezdete), 

1949 (az új alkotmány, a Rajk-per) 1953–55 (Nagy Imre első min-

iszterelnöksége), 1956 (Rajk László és társainak újratemetése), 1956. 

október 23. (a forradalom kirobbanása), 1956. október 28. (a forrada-

lom győzelme), 1956. november 4. (általános szovjet támadás indul 

Magyarország ellen). 

 

Tematikai egység 
A két világrendszer versen-

gése, a szovjet tömb felbomlása 
Órakeret 9 óra 

Előzetes tudás 

A kétpólusú világ kialakulása a második világháborút követő évek-

ben. A szovjet tömb és a nyugati integráció legfontosabb jellemzői. A 

hidegháborús szembenállás. A gyarmati rendszer felbomlása.  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A két világrendszer harcának, versengésének fontosabb ál-

lomásainak beazonosítása, a kommunista társadalmi-gazdasági ber-

endezkedés fejlődésképtelenségének felismertetése. A modern tech-

nológia, a globalizációs folyamatok, a szabadság ideológiájának és a 
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kommunikációs rendszerek szerepének azonosítása a szovjet típusú 

rendszerek bukásában. 

Érti a tanuló a két világrendszer közötti versengés legfontosabb 

mozgatórugóit. Átlátja és képes saját szavaival megfogalmazni, hogy 

melyek voltak a leglényegesebb különbségek a két szembenálló tömb 

országai között a politikai rendszer működése, a gazdaság, a tár-

sadalom és az életmód terén. Érti, hogy milyen tényezők vezettek a 

kétpólusú világrend megszűnéséhez. 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

Szovjet-amerikai 

konfliktusok, a 

versengés és 

együttműködés 

formái, területei. 

Demokrácia és a 

fogyasztói társada-

lom nyugaton – 

diktatúra és hiány-

gazdaság keleten. 

A vallások, az 

életmód (szaba-

didő, sport, turiz-

mus) és a kulturális 

szokások (divat, 

zene) változásai a 

korszakban. 

A kétpólusú 

világrend 

megszűnése: 

Németország 

egyesítése, a 

Szovjetunió és Ju-

goszlávia szétesése. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Különböző élethelyzetek meg-

figyelése. (Pl. mindennapi élet a 

vasfüggöny két oldalán.) 

 Egy történelmi oknyomozás 

megtervezése. (Pl. az SZKP XX. 

kongresszusa.) 

Kritikai gondolkodás: 

 Feltevések történelmi személyi-

ségek cselekedeteinek mozgatórugói-

ról. (Pl. szovjet és amerikai politiku-

sok szerepe a korszakban.) 

 Elbeszélések, filmek vizsgálata 

a hitelesség szempontjából. (Pl. A 

mások élete [2006].) 

 Mindennapi élethelyzetek elbe-

szélése, eljátszása a különböző sze-

replők nézőpontjából. (Pl. a hippi-

mozgalom.) 

Kommunikáció: 

Képi és egyéb információk elem-

zése. (Pl. szovjet és amerikai kari-

katúrák elemzése.) 

Tájékozódás térben és időben: 

 Kronológiai adatok rendezése. 

(Pl. a hidegháború, enyhülés, kis 

hidegháború.) 

Mozgóképkultúra és médiais-

meret: tömegkommunikáció, a 

média és a mindennapi élet. 

Informatika: Neumann János 

és a modern számítógépek. Az 

internet. 

Biológia-egészségtan: a DNS 

és a géntechnológia. 

Fizika: az űrkutatás. 

Ének-zene: A beat és a rock. 

Szórakoztató zenei műfajok. 
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 Egyszerű térképvázlatok ké-

szítése. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi források, tény és bi-

zonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, né-

pesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, 

nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági tel-

jesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, piacgazdaság, gaz-

dasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, em-

beri jog, állampolgári jog, diktatúra, birodalom, szuverenitás, cen-

trum, periféria, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: vasfüggöny, hidegháború, fegyverkezési verseny, 

kétpólusú világ, NATO, Varsói Szerződés, KGST, Európai Gaz-

dasági Közösség (Közös Piac), Európai Unió, berlini fal, szociális 

piacgazdaság, ökumené, harmadik világ, enyhülési politika, olajvál-

ság, iszlám fundamentalizmus. 

Személyek: Brezsnyev, Willy Brandt, Reagan, Thatcher, Gorbacsov,  

G. Bush, Kohl, II. János Pál. 

Topográfia: 

1968 (a prágai tavasz, a Brezsnyev-doktrína), 1975 (a Helsinki 

Értekezlet), 1989 (a kelet-közép-európai rendszerváltások, a berlini 

fal lebontása), 1991 (a Szovjetunió szétesése, a délszláv válság és az 

Öböl-háború kirobbanása). 

 

Tematikai egység A Kádár-korszak jellemzői Órakeret 11 óra 

Előzetes tudás 

A szovjet megszállás és a kommunista diktatúra jellemzői. Az 1956-

os forradalom és szabadságharc kiemelkedő személyiségei és céljai. 

A határon túli magyarság sorsa. Október 23. mint iskolai ünnepély. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 Az 1956-ot követő kegyetlen megtorlás adatainak megismerése, a 

törvénytelen bírósági tárgyalások, ítéletek jellemzőinek felismer-

tetése, elitélése. A totális diktatúrát elfedni szándékozó demo-

kratikusnak látszó „kellékek” beazonosítása, a rendszer lényegi 
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reformálhatatlanságának felismerése. A hatalom által a társadalomra 

kényszerített kompromisszum jellemzőinek, eredményének és kár-

tékonyságának tudatosítása, értékelése. A rendszer bukása okainak, 

körülményeinek sokoldalú elemzése. 

A Kádár-rendszer jellegének és mozgásterének megismerése. A szo-

cialista időszak Magyarország további történelmére és jelenére gya-

korolt hatásainak átlátása. Megérti a tanuló, hogy Kádár János 

személyisége és a nevével fémjelzett korszak miért osztja meg ma is 

a közvéleményt. 

Képes sokoldalúan elemezni a Kádár-rendszer válságának és bu-

kásának okait, körülményeit, felismeri a rendszer lényegi reformá-

lhatatlanságát. A békés rendszerváltás menetének ismerete, je-

lentőségének és árnyoldalainak tudatosulása. 

Követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

Megtorlás és a konszolidáció. 

Gazdasági reformok a Kádár-

korszakban. 

Életmód és mindennapok, a 

szellemi- és sportélet a Kádár-

korszakban. 

A Kádár-rendszer válsága, a 

külpolitikai változások és az 

ellenzéki mozgalmak. 

A rendszerváltozás „for-

gatókönyve”, mérlege, nyer-

tesek és vesztesek. 

Forradalom, reform és kom-

promisszum. 

Nemzeti és etnikai 

kisebbségek Magyarországon 

a kétpólusú világ 

időszakában. 

Népesség, demográfia. 

A határon túli magyarság 

helyzete a kétpólusú világ 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés statiszt-

ikai táblázatokból, dia-

gramokból. (Pl. a földterületük 

nagyságának változása 1956–

1980 között.) 

 Ismeretszerzés írásos 

forrásokból. (Pl. a gazdasági 

mechanizmus reformja.) 

 Emberi maga-

tartástípusok, élethelyzetek 

megfigyelése, következtetések 

levonása. (Pl. a Kádár-korszak 

besúgói; ellenzéke.) 

Kritikai gondolkodás: 

 Feltevések megfogalmazása 

egyes társadalmi-történelmi 

jelenségek hátteréről. (Pl. a mag-

yar társadalom megbékélése a 

kádári hatalommal.) 

 Tételmondat me-

ghatározása, szövegtömörítés. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Németh László, 

Nagy László, Sütő An-

drás, Weöres Sándor, 

Ottlik Géza, Örkény 

István. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: doku-

mentumfilmek, híradók 

elemzése; stílusirányza-

tok: budapesti iskola. 

Testnevelés és sport: 

Olimpiatörténet, magyar 

részvétel és sikerek a 

korszak olimpiáin. 
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időszakában. (Pl. a rendszerváltó pártok pro-

gramjai.) 

 Többféleképpen ér-

telmezhető szövegek jelentésré-

tegeinek feltárása. (Pl. a Kádár-

korszak viccei.) 

Kommunikáció: 

– Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a parlamenti pat-

kó az 1990-es választás után.) 

– Beszámoló, kiselőadás 

tartása (Pl. ifjúsági szubkultúrák 

a Kádár-korszakban címmel.) 

Tájékozódás időben és térben: 

A világtörténet, az európai és a 

magyar történelem 

kölcsönhatásainak elemzése. 

(Pl. összehasonlító kronológiai 

táblázat készítése.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpre-

táció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népese-

dés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzeti-

ség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrások, gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, gazdasági 

teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, adó, 

politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, parlamen-

tarizmus, közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, dik-

tatúra, emberi jog, állampolgári jog, 

vallás, vallásüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP), amnesztia, új 

gazdasági mechanizmus, háztáji, második gazdaság, „három T”, 

KISZ, ellenzéki mozgalmak, szamizdat, lakiteleki találkozó, El-

lenzéki Kerekasztal, reformszocializmus, MDF, SZDSZ, FIDESZ, 

MSZMP, FKgP, KDMP, MSZP, többpártrendszer, pluralizmus, 
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jogállam, Nemzeti Kerekasztal. 

Személyek: Kádár János, Nagy Imre, Aczél György, Pozsgay Imre, 

Tőkés László, Antall József, Göncz Árpád. 

Topográfia: Magyar Népköztársaság. 

Kronológia: 1958 (Nagy Imre kivégzése), 1963 (a kádári 

konszolidáció lezárulta), 1968 (az új gazdasági mechanizmus ér-

vénybe lépése), 1989. június 16. (Nagy Imre és társainak újrateme-

tése), 1989. október 23. (a harmadik Magyar Köztársaság kikiáltása), 

1990 (szabad országgyűlési és önkormányzati választások), 1991 (a 

szovjet csapatok kivonása Magyarországról). 

 

Tematikai egység 
Az egységesülő Európa, a globalizáció 

kiteljesedése 
Órakeret 9 óra 

Előzetes tudás 

Az Európai Unió létrejötte és az európai polgárok alapvető jogai. 

A vasfüggöny lebontása és következményei a keleti blokk országai-

ban. Globális problémák: urbanizáció, környezetszennyezés, terror-

izmus, migráció, klímaváltozás. 

Tantárgyi 

fejlesztési célok 

 A globalizációs folyamatok, kihívások és az egységesülő Európa 

előnyeinek és hátrányainak sokoldalú feldolgozása, megítélése. Fő 

morális célok (demokrácia, antirasszizmus, háborúellenesség) 

esetenkénti ellentmondásainak a felismerése. A demokratikus ér-

tékek ismeretében a történelmi-társadalmi kérdések, folyamatok árn-

yalt megítélése. 

A tanulók megismerik a globalizáció fő mozgatórugóit, és tisztában 

vannak a világ fejlődésére gyakorolt hatásaival. Kialakul bennük a 

környezettudatos magatartás, értik a felelős állampolgári magatartás 

lényegét és az ehhez kapcsolódó egyéni feladatokat, valamint felis-

merik a társadalom egészének érdekeit. Tisztában vannak az EU 

szerepével, és reális kép alakul ki bennük Magyarország szerepéről 

és lehetőségeiről az integráción belül. 

Követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

Az információs – technikai 

forradalom és a tudásipar. A 

globális világgazdaság új 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Az internet felhasználása tör-

ténelmi ismeretek szerzésére. (Pl. 

Földrajz: az EU kia-

lakulása, jellemzői, 

tagállamai; globális 
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kihívásai és ellenmondásai. 

Technikai fejlődés feltételei 

és következményei. 

Erőforrások és termelési 

kultúrák. 

A fenntarthatóság dilemmái. 

A civilizációk, kultúrák kö-

zötti ellentétek kiéleződése. 

Az egypólusútól a 

többpólusú világrend felé. 

A mediatizált világ. A 

tömegkultúra új jelenségei 

napjainkban. 

Tömegtájékoztatás, sajtó, 

propaganda. 

Az Európai Unió in-

tézményei, működése és 

jelenlegi problémái. 

atomfegyverrel rendelkező orszá-

gok az ezredforduló után.) 

 Vizuális rendezők (táblázatok, 

ábrák, vázlatok) készítése. (Pl. a 

mai hatalmi viszonyokat bemutató 

ábra.) 

Kritikai gondolkodás: 

 Adatok, modellek, 

elbeszélések elemzése a bi-

zonyosság, a lehetőség és a 

valószínűség szempontjából. (Pl. 

globális világ fejlődésének 

határai.) 

 Erkölcsi kérdéseket felvető 

helyzetek felismerése, bemutatá-

sa. (Pl. klónozás) 

Kommunikáció: 

 Tabló készítése önállóan gyűj-

tött képekből. (Pl. globális kör-

nyezeti problémák.) 

 Beszélgetés (vita) társadalmi, 

történelmi témákról. (Pl. Brazília, 

Oroszország, India, Kína) meg-

növekedett szerepe.) 

Tájékozódás térben és időben: 

A világtörténet, az európai törté-

nelem, a magyar történelem eltérő 

időbeli ritmusának és kölcsönha-

tásainak elemzése. (Pl. centrumok 

és perifériák napjainkban.) 

világgazdaság nap-

jainkban, globális 

környezeti problémák; 

népesség, népesedés, 

urbanizáció; fejlődő és 

fejlett országok gaz-

daságának jellemzői; 

Kína. 

Informatika: In-

formációk gyűjtése az 

internetről. Be-

mutatók, dokumen-

tumok készítése. 

Információs tár-

sadalom. 

Információkeresés, in-

formáció-felhasználás. 

ETIKA;  

FILOZÓFIA:  KO-

RUNK ERKÖLCSI 

KIHÍVÁSAI .  

Ének-zene: világzene. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, tör-

ténelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népese-

dés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzeti-

ség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági tel-
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jesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, 

adó, centrum, periféria, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, 

közigazgatás, önkormányzat, szuverenitás, népképviselet, demokrá-

cia, diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: globalizáció, terrorizmus, adósságspirál, fogyasztói tár-

sadalom, globális felmelegedés, ökológiai katasztrófa, fenntar-

thatóság, környezetvédelem, fiatalodó és öregedő társadalom, mi-

gráció, foglalkozási szerkezet, agglomeráció, diszkrimináció, 

szegregáció, integráció. 

Személyek: 

Topográfia: az EU tagállamai. 

Kronológia: 1992 (a maastrichti szerződés aláírása), 2001 (ter-

rortámadás az USA ellen), 2004 (tíz új tagállam). 

 

Tematikai egység 
A demokratikus viszonyok megteremtése és 

kiépítése Magyarországon 

Órakeret 7 

óra 

Előzetes tudás 

A Kádár-korszak legfontosabb politikai, gazdasági, társadalmi és kul-

turális jellemzői. A szocialista rendszer válságának okai. A magyar 

rendszerváltozás fordulópontjai és főszereplői.  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A demokratikus rendszer megteremtésének ellentmondásai (pl. 

forradalomszerű átalakulások társadalmi egyeztetés nélkül) az átala-

kulás jelentőségének értékelése, az ezt tagadó álláspontok kritikája. 

Annak belátása, hogy a rendszerváltozásnak nyertesei és vesztesei 

egyaránt voltak, nem mindig a társadalmi igazságosságnak megfele-

lően. A közösségi és egyéni érdekek ütközésének, kiegyenlítési 

törekvéseinek a felismerése a társadalomban. Magunk és mások 

kétféle mércével mérésének elutasítása. 

A tanulók tisztában vannak azzal, hogy melyek a rendszerváltozás 

előtti és az azt követő időszak politikai és gazdasági rendszere közötti 

legfontosabb különbségek. Reális kép alakul ki bennük Magyarország 

szerepéről és lehetőségeiről az európai integráción belül. Megértik a 

kisebbségi lét problémáit a Magyarországon élő etnikai és kulturális 

kisebbségek, illetve a határokon túl élő magyar kisebbség szempont-

jából egyaránt. 
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Követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeretek Fejlesztési követelmények  

A posztszocialista 

régió és Magyaror-

szág helyzete, prob-

lémái 1990 után. 

Magyarország eu-

roatlanti 

csatlakozásának fol-

yamata Fölzárkózás, 

lemaradás. 

A közjogi rendszer 

jogállami átalakítása 

és intézményrend-

szere 1990 után. 

Hatalommegosztás 

formái, színterei. 

A piacgazdaságra 

való áttérés és az áta-

lakulás el-

lentmondásai, re-

gionális gazdasági 

különbségek. 

A társadalmi mobili-

tás problémái. A 

cigány (roma) tár-

sadalom története, 

helyzete és in-

tegrációjának fol-

yamata. 

Nők, férfiak 

életmódja és tár-

sadalmi helyzete, 

életformák, szegények 

és gazdagok világa. 

A határon túli mag-

yarság helyzete. Ma-

gyarok a nagyv-

ilágban. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, grafikonokból, di-

agramokból. (Pl. Magyarország 

demográfiai helyzete.) 

 Magatartástípusok, élethely-

zetek megfigyelése, következteté-

sek levonása. (Pl. kisebbségek ha-

táron innen és túl.) 

 Az internet felhasználása tör-

ténelmi ismeretek szerzésére. (Pl. 

Magyarország és az Európai 

Unió kapcsolata.) 

Kritikai gondolkodás: 

Különbségek felismerése, a vál-

tozások nyomon követése egy-

egy történelmi jelenség kapcsán. 

(Pl. Magyarország államberen-

dezkedésének változásai a XX. 

század folyamán.) 

Kommunikáció: 

 Beszélgetés (vita) egy társa-

dalmi, történelmi témáról. Saját 

vélemény megfogalmazása. (Pl. 

cigányság romák integrációja.) 

 Események, történetek, jelen-

ségek dramatikus megjelenítése. 

(Pl. hajléktalansors, munkanélkü-

liség, a mélyszegénység problé-

mái.) 

Tájékozódás térben és időben: 

Az adott téma tanulmányozásá-

hoz leginkább megfelelő térkép 

kiválasztása különféle atlaszok-

ból. (Pl. Magyarország népesedé-

si viszonyainak, az életkörülmé-

Informatika: in-

formációkeresés, információ-

felhasználás. 

Matematika: diagramok, 

táblázatok, grafikonok – adat-

leolvasás, készítés, értelmezés, 

statisztikai fogalmak ismerete. 

Etika; filozófia: korunk 

erkölcsi kihívásai. 
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Kisebbség, többség, 

nemzetiségek. 

nyek változásainak bemutatása.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tények és bizonyítékok, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népese-

dés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzeti-

ség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági tel-

jesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, 

adó, centrum, periféria, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, közi-

gazgatás, önkormányzat, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, 

diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: migráció, foglalkozási szerkezet, agglomeráció, 

diszkrimináció, szegregáció, integráció. 

Személyek: Horn Gyula, Orbán Viktor, Mádl Ferenc. 

Topográfia: a határon túli magyarlakta területek. 

Kronológia: 1999 (Magyarország a NATO tagjává válik), 2004 Ma-

gyarország csatlakozása az Európai Unióhoz). 

 

Tematikai egység Társadalmi ismeretek 
Órakeret 4 

óra 

Előzetes tudás 
A társadalmi tagozódással kapcsolatos korábbi történelmi és földrajzi 

ismeretek, valamint személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A társadalom makro- és mikrostruktúráját alkotó elemek azo-

nosítása. 

A társadalom tagoltságából eredő egyenlőtlenségek felismertetése, 

ezek okainak azonosítása. 

A társadalmi felelősségvállalás elvi szükségességének megértetése és 

néhány gyakorlati módjának megismertetése. 

A kisközösségek szerepe a helyi, lokális és országos ügyek ala-

kításában.  
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Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Családformák a mai világban. 

Kortárscsoport és ifjúsági 

szubkultúrák. 

A helyi társadalom, a civil tár-

sadalom és az önkéntesség. 

Nemzet és nemzetiség. 

Kulturális és etnikai 

kisebbségek Magyarországon. 

Esélyegyenlőtlenség és 

hátrányos társadalmi helyzet. 

Társadalmi felelősségvállalás 

és szolidaritás. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Családtípusok azonosítása és 

jellemzése személyes tapaszta-

latok és a médiából vett példák 

alapján. 

Kritikai gondolkodás: 

A nemzeti-, a közép-európai-, 

valamint az európai identitás 

értelmezése. 

Kommunikáció: 

– Aktuális szocializációs 

kérdések, dilemmák és prob-

lémák megvitatása. 

– A többes identitás 

fogalmának és gyakorlati ér-

vényesülésének megvitatása. 

– Egy nemzeti kisebbség, 

valamint egy hátrányos 

helyzetű társadalmi csoport éle-

tének bemutatása szóban vagy 

írásban. 

Földrajz: Magyarország 

régiói; demográfiai mu-

tatók; a magyar tájak kul-

turális, néprajzi értékei. 

Etika: Társadalmi szoli-

daritás. Többség és 

kisebbség. 

Kulcsfogalmak 
Család, társadalom, szocializáció, kultúra, etnikum, nemzet, nemzeti-

ség. 

Fogalmak 

Szubkultúra, kortárscsoport, helyi társadalom, civil társadalom, 

kisebbség, többség, identitás, hátrányos helyzet, felelősségvállalás, 

szolidaritás, önkéntesség. 

 

Tematikai egység Állampolgári ismeretek Órakeret 4 

óra 

Előzetes tudás 

A politikai rendszerek és az állampolgárok közötti viszony történelmi 

formáinak ismerete. Az iskolai diákönkormányzat működésével 

kapcsolatos tapasztalatok. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 Az aktív és felelős állampolgársághoz szükséges ismeretek és ké-

szségek megerősítése. 

Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek tudatosítása. Az ezek 

gyakorlásához kapcsolódó legfontosabb tevékenységi formák azonosí-

tása. 

A magyarországi és az uniós politikai rendszer legfőbb elemeinek 

megismertetése, a politikai részvétel jelentőségének tudatosítása. 

Az új Alaptörvény szellemiségének és fontosabb pontjainak 

feldolgozása. 

Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Állampolgári jogok és köte-

lességek. 

Magyarország és az Európai 

Unió politikai intézményrend-

szere. 

A magyar és az európai állam-

polgárság legfontosabb ismé-

rvei. 

A magyar választási rendszer 

(országgyűlési és helyhatósági 

választások). 

A politikai részvétel formái. 

A közvetett és a közvetlen 

demokrácia eszköztára. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– A magyarországi or-

szággyűlési választások mod-

ellezése. 

– A hazai helyhatósági 

választások működési mecha-

nizmusának modellezése. 

Kritikai gondolkodás: 

– Az állampolgári jogok 

és kötelességek kölcsönös vi-

szonyrendszerének elemzése. 

– A felelősségteljes vála-

sztói magatartás értelmezése. 

– A többes állampol-

gárság fogalmának ér-

telmezése. 

Földrajz: az Európai 

Unió kialakulása és mű-

ködésének jellemzői. 

Etika: törvény és lelki-

ismeret. 

Kulcsfogalmak Állam, állampolgár, politika, intézmény. 

Fogalmak 

Állampolgári jog, állampolgári kötelesség, politikai intézményrend-

szer, választás, választási rendszer, unió, országgyűlés, helyhatóság, 

politikai részvétel, közvetett demokrácia, közvetlen demokrácia. 

 

Tematikai egység Pénzügyi és gazdasági kultúra 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
A bankok működésével kapcsolatos gazdaságföldrajzi ismeretek. A 

gazdálkodással és a pénzkezeléssel kapcsolatos személyes tapasztala-
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tok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 Az alapvető pénzügyi és gazdasági fogalmak megismertetése, a 

gazdasági folyamatok fő hatótényezőinek megértetése. 

A tudatos és felelős állampolgári gazdálkodás elveinek megismerése, 

elfogadása.  

  

Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Az állam gazdasági szerepvál-

lalása és kapcsolata a gazdaság 

különböző szereplőivel. Az 

állam bevételei. Az állam stabi-

lizációs, redisztribúciós és 

tőkeallokációs feladatai. 

A költségvetési és a monetáris 

politika eszköztára, szerepe a 

gazdaságpolitikai célok megva-

lósításában. 

A pénzpiac működése, meg-

takarítók és forrásigénylők. A 

pénzügyi közvetítők helye a 

nemzetgazdaságban. 

A vállalkozások helye a 

nemzetgazdaságban, szerepük a 

GDP megtermelésében. 

Vállalkozási formák. Vál-

lalkozások létrehozása és 

működtetése. A vállalkozások 

és a piac kapcsolata. 

Az üzleti terv. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Az adók és járulékok 

szerepének megértése a modern 

nemzetgazdaságok működésé-

ben. 

– A vállalkozási formák 

különbségeinek megértése, 

különféle példák elemzése ré-

vén. 

– A banki és a nem banki 

pénzügyi közvetítők sajátos 

gazdasági szerepeinek azo-

nosítása. 

– Néhány hazai vál-

lalkozás és a vállalkozói élet-

forma megismerése példákon 

keresztül. 

Kritikai gondolkodás: 

– A tőkeszerzés különféle 

lehetőségeinek (tőzsde, érték-

papírok, lízing) 

összehasonlítása. 

– Az állami szerepvállalás 

és az adózás közötti kapcsola-

tok feltárása. 

– A pénzügyekkel, gaz-

dasággal foglalkozó írott, vagy 

audiovizuális médiaszövegek 

elemzése és feldolgozása. 

– Vázlatos üzleti terv ké-

Földrajz: a modern 

pénzügyi közvetítőrend-

szer a világgazdaságban 

(pénzügyi piacok, nem-

zetközi monetáris intéz-

mények, 

nemzetközi tőkeáramlás, 

környezeti problémák, 

fenntarthatóság és az 

állam). 

Etika: a felelősség új di-

menziói a globalizáció 

korában. 
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Tematikai egység Munkavállalás  Órakeret 5 óra 

Előzetes tudás 
Diákmunka során szerzett személyes tapasztalatok. A környezet 

munkával kapcsolatos mintáinak ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 Az alapvető munkavállalói jogok és kötelezettségek tudato-

sítása. 

A munkába állás folyamatának és az alkalmazotti lét néhány 

fontos jellemzőjének megismertetése. 

A munkatevékenység emberformáló és értékteremtő erejének fe-

lismerése, elfogadása. 

Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

A munkaerő és a piac kapcsolata. 

Munkaerőpiaci elvárások itthon és 

külföldön. 

Szakképzettség. Álláskeresési 

technikák. Pályakezdés, 

beilleszkedés a munkahelyi közös-

ségbe. 

Munkajogi alapok. Fo-

glalkoztatási formák. 

A munkaszerződés tartalma. 

A munkaviszonyhoz kapcsolódó 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Munkaerőpiaci in-

formációk gyűjtése, a ma-

gyarországi és az uniós le-

hetőségek feltérképezése 

(állások és elvárások). 

– Egy állás elny-

eréséhez kapcsolódó 

lépések megismerése, tap-

asztalatok szerzése a 

dokumentumok kezelésé-

vel kapcsolatban (ál-

Magyar nyelv és iroda-

lom: Tájékozódás 

listaszerű, nem folyamatos 

szövegekben. Ismerkedés 

az olyan, végrehajtásra 

szánt, aktusszerű szöveg-

ekkel, mint a számla, az 

önéletrajz, a szerződés és 

az adóbevallás. 

Informatika: Információk 

gyűjtése az internetről. 

Bemutatók, dokumen-

szítése szituációs gyakorlat 

keretében. 

– Vita az adózási morállal 

kapcsolatos kérdésekről. 

Kulcsfogalmak Állam, gazdaság, piac, pénz. 

Fogalmak 

Költségvetés, adó, járulék, vállalkozás, személyi jövedelemadó, áfa, 

juttatások, társadalombiztosítás, nyugdíjjárulék, költségvetési in-

tézmény, költségvetési egyenleg, deficit, pénzpiac, monetáris politika, 

jegybank, bankrendszer, kereskedelemi bank, megtakarítás, forrás, 

tőzsde, értékpapír, rt, kft, kkt, bt, egyéni vállalkozás, szövetkezet, 

korlátlan felelősség, korlátolt felelősség, egyetemleges felelősség, biz-

tosító társaság, lízingtársaságok, pénzügyi közvetítő rendszer. 
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jogok és kötelezettségek (mun-

kaszerződés, bérszámítás, adózás, 

egészségbiztosítás és nyugdíjbiz-

tosítás, kollektív szerződés). 

A munkaviszony megszűnése, 

munkanélküli ellátás, álláskeresési 

támogatás, visszatérés a fo-

glalkoztatásba. 

láshirdetés, tájékozódás, 

önéletrajz, motivációs 

levél, interjú, munkaszer-

ződés). 

– A 

munkaviszonyhoz kapcso-

lódó adózási, egészség- és 

társadalombiztosítási 

teendők modellezése. 

– Saját bankszámla 

nyitásának, bankkártya ki-

váltásának és az internetes 

bankfiók használatának 

modellezése. 

– Tájékozódás a 

munkanélküliek el-

látásáról, átképzési és 

visszatérési lehetőségekről 

a területileg illetékes hi-

vatalokon keresztül. 

Kommunikáció: 

– A munkahelyi 

közösségbe való 

beilleszkedés prob-

lémáinak modellezése 

szerepjáték keretében. 

– Az egyéni és a vál-

lalati érdek ütközését 

megjelenítő viták 

szervezése. 

tumok készítése. 

Kulcsfogalmak Gazdaság, piac, munka. 

Fogalmak 

Állás, adó, biztosítás, szerződés, munkaerőpiac, munkaadó, munka-

vállaló, foglalkoztatás, munkaviszony, önéletrajz, motivációs levél, 

munkajog, munkaszerződés, munkaidő, munkabér, adózás, adóbeval-

lás, személyi jövedelemadó, egészségbiztosítás, társadalombiztosítás, 

munkanélküliség, munkanélküli ellátás, álláskeresési támogatás. 

 

Tematikai egység Rendszerező ismétlés 
Órakeret 

20 óra 
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Előzetes tudás A középiskolai történelem, társadalom és állampolgári ismeretanyag. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az érettségi témakörök rendszerező ismétlése során felkészülés az 

érettségi vizsgára. 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Az újkori és modernkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, 

események rendszerező feldolgozásával a jelenben zajló folyamatok 

előzményeinek felismerése, a nemzeti öntudat és aktív állampol-

gárságra nevelés. 

A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, ok-okozati 

összefüggések felismerése (pl. a globalizáció felerősödése és a lokális 

közösségek megerősödése) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok 

(pl. társadalmi kirekesztés) azonosítása, ezeknek jelenre vonat-

koztatása, megítélése. 

Az új- és modernkorban élt emberek, közösségek sokoldalú élet-, 

gondolkodás- és szokásmódjainak azonosítása, a hasonlóságok és 

különbségek árnyalt felismerése, több szempontú értékelése. 

A civilizációk története jellegzetes sémájának alkalmazása újkori és 

modernkori egyetemes történelemre. 

A történelem értelmezését segítő kulcsfogalmak és egyéb egyedi 

fogalmak rendszeres és szakszerű alkalmazása révén, többoldalú tör-

ténelmi tájékozódás és árnyalt gondolkodás. 

Ismerje fel a tanuló, hogy az utókor, a történelmi emlékezet a nagy 

történelmi személyiségek tevékenységét többféle módon és szempont 

szerint értékeli, egyben legyen képes saját értékítélete meg-

fogalmazásakor a közösség hosszútávú nézőpontját alkalmazni. 

Ismerje a XIX-XX. század kisebb korszakainak megnevezését, il-

letve egy-egy korszak főbb jelenségeit, jellemzőit, szereplőit, 

összefüggéseit. 

Ismerje a magyar történelem főbb csomópontjait az 1849 sza-

badságharc leverésétől a kiegyezésen át a trianoni országvesztésig, 

illetve a második világháborús pusztításon át a kommunista diktatúra 

létrejöttéig, valamint az 1956-os forradalomtól a demokratikus 

jogállam megteremtéséig. Legyen képes e bonyolult történelmi fol-

yamat meghatározó összefüggéseit, szereplőit beazonosítani, valamint 

legyen képes egy-egy korszak főbb kérdéseinek problémaközpontú 

bemutatására, elemzésére. 

Ismerje az új- és modernkorban meghatározó egyetemes és magyar 

történelem eseményeit, évszámait, történelmi helyszíneit. Legyen ké-

pes összefüggéseket találni a térben és időben eltérő történelmi 

események között, különös tekintettel azokra, melyek a magyarságot 



Tantervek 2013. szeptember 1. után 308. oldal 

 308 / 411 

közvetlenül vagy közvetetten érintik. 

Tudja, hogy az újkortól kezdődően lényegesen átalakul Európa tár-

sadalma és gazdasága (polgárosodás, iparosodás) és ezzel párhuza-

mosan új eszmeáramlatok, politikai mozgalmak, pártok jelennek meg. 

Ismerje fel, hogy az USA milyen körülmények között vált a mai világ 

vezető hatalmává és mutasson rá az ebből fakadó ellentmondásokra. 

Tudja a trianoni országvesztés súlyos körülményeit és máig tartó 

hatását, következményeit értékelni és legyen képes a határon túli 

magyarság sorskérdéseit felismerni. 

Tudja a demokratikus és diktatórikus államberendezkedések közötti 

különbségeket, legyen képes a demokratikus berendezkedés 

működési nehézségeit és a jogállamiságot veszélyeztető jelenségeket 

felismerni és azokat elemezni. 

Ismerje fel a tanuló a hazánkat és a világot fenyegető globális 

veszélyeket, pl. betegségeket, elszegényesedést, munkanélküliséget, 

élelmiszerválságot, tömeges migrációt. 

Ismerje az alapvető állampolgári jogokat és kötelezettségeket, Ma-

gyarország politikai rendszerének legfontosabb intézményeit, értse a 

választási rendszer működését. 

Legyen képes ismereteket meríteni különböző ismeretforrásokból, 

történelmi, társadalomtudományi, filozófiai és etikai kézikönyvekből, 

atlaszokból, szaktudományi munkákból, legyen képes ezek segítségé-

vel történelmi oknyomozás megszervezésére. Jusson el az előadás 

önálló jegyzetelése szintjére. Legyen képes az internetet kritikus és 

tudatos használatára történelmi, filozófia- és etikatörténeti ismeretek 

megszerzése érdekében. 

Legyen képes különböző történelmi elbeszéléseket (pl. emlékiratok) 

összehasonlítani a narráció módja alapján. Legyen képes a különböző 

szövegek, hanganyagok, filmek stb. vizsgálatára és megítélésére a 

történelmi hitelesség szempontjából. Legyen képes történelmi je-

leneteket elbeszélni, adott esetben eljátszani különböző szempontok-

ból. Legyen képes erkölcsi kérdéseket felvető élethelyzeteket felis-

merni és bemutatni. Fogalmazzon meg önálló véleményt társadalmi, 

történelmi eseményekről, szereplőkről, jelenségekről, filozófiai kér-

désekről. Legyen képes mások érvelésének összefoglalására, értéke-

lésére és figyelembe vételére, a meghatározott álláspontok cáfolására, 

a véleménykülönbségek tisztázására, valamint a saját álláspont gaz-

dagítására is. Legyen képes történelmi-társadalmi adatokat, mod-

elleket és elbeszéléseket elemezni a bizonyosság, a lehetőség és a 

valószínűség szempontjából. Legyen képes összehasonlítani tár-

sadalmi-történelmi jelenségeket strukturális és funkcionális szem-
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pontok alapján. Legyen képes értékrendek összehasonlítására, saját 

értékek tisztázására. Értékelje a társadalmi-történelmi jelenségeket az 

értékrendek alapján. 

Legyen képes történelmi-társadalmi témákat vizuálisan ábrázolni, 

esszét írni (filozófiai kérdésekről is), ennek kapcsán kérdéseket 

világosan megfogalmazni. 

Legyen képes a történelmi időben történő tájékozódás eddig 

elsajátított összetevőinek és jelentőségének a bemutatására példákkal. 

Legyen képes a különböző időszakok történelmi térképeinek 

összehasonlítása során a változások (pl. területi változások, 

népsűrűség, vallási megosztottság stb.) hátterének feltárására. 

Legyen képes a nemzet, a kisebbség fogalmának és a helyi tár-

sadalom fogalmának k szakszerű használatára, tudjon érvelni a tár-

sadalmi felelősségvállalás, illetve a szolidaritás fontossága mellett. 

Legyen képes átlátni a nemzetgazdaság, a bankrendszer, a vál-

lalkozási formák működésének legfontosabb szabályait. 

Legyen képes munkavállalással összefüggő, a munkaviszonyhoz 

kapcsolódó adózási, egészség- és társadalombiztosítási kö-

telezettségek, illetve szolgáltatások rendszerét átlátni. 

HUMÁN TAGOZAT 
A középiskolai történelemtanítás az általános iskolai ismeretekre és tevékenységekre épül, 

jellegét tekintve azonban már forrás- és tevékenységközpontú. Olyan nevelő-oktató tevékenység, 

amelynek célja az általános történelmi műveltség kiterjesztése és elmélyítése, valamint a maga-

sabb műveltség megalapozása. A történelmi tanulmányoknak jelentős szerepük van a tanulói 

személyiség fejlődésében, társadalmi cselekedeteik tudatosulásában. Fontos a történelmi 

eseményekben részt vevő egyének és csoportok nézeteinek és tetteinek megismerése, az ezek 

mögött húzódó motívumok, szándékok és élethelyzetek felismerése és megértése, a résztvevők 

felelősségének belátása. 

Az iskola és benne a történelemtanítás egyik fő feladata értékek közvetítése. Olyan alapvető 

normákról, értékekről van szó, mint a nemzeti azonosságtudat kialakítása a magyar történelem 

feldolgozásával; az európai és egyetemes demokratikus értékrend kialakítása az egyetemes tör-

ténelem elemzésével. Ezeken túl a társadalomismereti modulok és tantárgyrészek segítségével 

sor kerül a demokratikus gondolkodásra és magatartásra nevelésre; az állampolgári feladatokra 

és a tudatos közéleti részvételre való felkészítésre; az alapvető személyiségi és emberi jogok, 

valamint erkölcsi normák megismerésére és tiszteletére; az egyenlő bánásmóddal és 

esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismeretek és képességek fejlesztésére; a szociális érzékenység 

kialakítására a társadalmi egyenlőtlenségeik okainak megismertetésével. Nyitott, elfogadó 

gondolkodást kell kialakítani az eltérő kultúrák vonatkozásában a kisebbségek történelmének 

áttekintésével – beleértve a határon túli magyarság és a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek 

múltját és jelenét is –, különös tekintettel a Kárpát-medencében együtt élő népekre. Cél továbbá 
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a környezettudatosságra és, fenntarthatóságra nevelés a környezet és a természet, valamint az 

ember kapcsolatának koronkénti bemutatásával. 

A középiskolai történelemtanítás a források önálló feldolgozásán alapuló, elemző jellegű, ami 

az összefüggések egyre önállóbb feltárását jelenti. Ugyanakkor a történelem élményszerű 

tanítására, közös feldolgozására kell törekedni, ami örömet jelent a diákok számára. Ehhez 

igénybe kell venni a hagyományos eszközök (tankönyvek, egyéb olvasmányok, térképek, audio-

vizuális anyagok stb.) mellett a média modern eszközeit is (világháló, kép-, videó-, hang-

megosztók, stb.). Ugyanakkor törekedni kell arra, hogy a tanulói tudás a tények ismeretén túl 

kiterjedjen bővítésének igényére, az önálló tájékozódási és tanulási módszerek elsajátítására, a 

problémaérzékenységre és a kritikai gondolkodásra is. 

Az ismeretátadással azonos súllyal kell kezelni a tanulói képességek fejlesztését, melyet 

kellően változatos tevékenységformák biztosításával lehet a leghatékonyabban elérni. Ez azért is 

szükséges, hogy a tanulók képessé váljanak önálló ismeretek szerzésére, értelmezésére, azokkal 

kapcsolatban önálló vélemény megfogalmazására. 

Fontos feladat a differenciált történelmi gondolkodás kialakítása, amely azonos események, 

történések különböző szempontú megközelítését jelenti. Hiszen minden történelmi esemény több 

szempontú, ennek megfelelően eltérő interpretációi is lehetnek. Ezeket kell felismerni és megért-

eni a tanulóknak, azonosulni velük vagy elutasítani azokat, megértve, hogyan éltek és gondol-

kodtak az adott kor emberei. Mindehhez szükséges a hagyományos politikatörténet feldolgozása 

mellett a társadalom-, művelődés- és mentalitástörténet megfelelő súlyú kezelése. Ehhez nyújt 

segítséget a közműveltségi tartalmak mellett megjelenő ismétlődő/visszatérő és hosszmetszeti 

témák egy része. 

Fontos feladat a különböző képességek – az ismeretszerzés, tanulás; a kritikai gondolkodás; a 

kommunikáció; valamint az időben és térben való tájékozódás – azonos súlyú fejlesztése. Fon-

tos, hogy a tanulók ezek révén rendelkezzenek a történelmi gondolkodás kialakításához 

szükséges alapokkal; birtokában legyenek alapvető történelmi tények ismeretének; tudják 

használni a szaknyelvet, értsék a történelmi fogalmakat; képesek legyenek ismereteiket szóban 

és írásban egyaránt előadni. Fontos, hogy a tanulók legyenek képesek értelmezni a történelmi 

múlt és a jelenkor társadalmi eseményeit, álláspontjukat pedig érvekkel alátámasztva tudják 

képviselni. 

A tantervi táblázatok fejlesztési követelmények oszlopában a fejlesztési feladatokra lehet 

példákat találni. Az elvárás az, hogy a kétéves ciklusok során, a NAT-ban a megfelelő évfoly-

amokhoz kötött fejlesztési feladatok mindegyike legalább egyszer megjelenjen. A szaktanár 

döntheti el, hogy melyik témánál melyik fejlesztési feladatot vagy feladatokat, milyen konkrét 

formában dolgoz fel. A táblázatok ismeretek rovatában dőlt betűvel jelöltek a tájékoztató jellegű, 

csupán javasolt ismétlődő/visszatérő és hosszmetszeti témák, a fejlesztési követelmények példa-

ként szolgáló feladatai, valamint a kapcsolódási pontok ajánlott anyagai. 

A történelemtanítás feladata a tanulók történelemszemléletének formálása, ugyanakkor a plu-

ralizmus jegyében az alkotmányos alapelvekbe nem ütköző, eltérő szemlélet tiszteletben tartása 

is elengedhetetlen. 
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A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek témakörei a társadalmi gyakorlatra 

összpontosító szocializációs célú tartalmi egységek, amelyek komplex módon próbálnak reagálni 

a diákokat közvetlenül érintő társadalmi jelenségekre. Problémafelvetésük és szóhasználatuk 

olyan tudományterületekre épül, mint a szociológia, a szociálpszichológia, a politológia, a 

jogtudomány, a közgazdaságtan és a média tudománya. Az e témakörökben megjelenő ismeretek 

fontos szerepet játszanak a társadalom múltjára és jelenére vonatkozó középiskolai tudás össze-

kapcsolásában. Egyúttal alapokat kínálnak annak megértéséhez, hogy miként működik a tár-

sadalom, az állam és a gazdaság, amelyben a diákok mindennapi élete zajlik. Ezért fontos, hogy 

közismereti tanulmányaik utolsó szakaszában a fiatalok találkozzanak e témakörökkel, és a 

felnőtt kor küszöbén alapvető ismereteket, valamint ösztönzést kapjanak ahhoz, hogy aktív 

állampolgárként kapcsolódjanak be egyrészt saját helyi közösségeik, másrészt az ország 

egészének életébe. 

A tematikai egységekhez rendelt nevelési-fejlesztési célok az iskolaszakaszok között egymásra 

épülnek, ezért az 5–8. évfolyamra megfogalmazottak a 9–12. évfolyamon is elvárásként jelennek 

meg. (Ezt jelzi a minden tematikai egységnél megjelenő ”” jel.) 

A középiskolai történelemtanítás első két éve koncentrikusan bővíti az általános iskolában 

tanultakat, ugyanakkor a korábbiaktól eltérő feladatokat is ró a tanulókra. Egyrészt a forráskeze-

lés készségeinek fejlesztésében jelentősen túllépnek az általános iskolai szinten. E két évfolyam 

feladata a forráskezelés és -elemzés elemi szabályainak, illetve a tudományos anyaggyűjtés 

alapjainak elsajátítása. Másrészt a korábbi, történetek feldolgozásán alapuló, képszerű tör-

ténelemtanítást felváltja az elemző, az oksági viszonyokat kutató jellegű munka. Az általános is-

kolai történelemtanításhoz hasonlóan ezek is csak a tanulók fokozott tevékenykedtetése révén 

érhetők el. Kiemelt szerepe van a problémaközpontú történelemtanításnak, amely adott esetben 

teljesen eltérő nézőpontok ütköztetését is szükségessé teszi. A kulcskompetenciák közül a ha-

tékony és önálló tanulás készsége szintjének emelése a legfontosabb feladat. 

A történelem tantárgy kiválóan alkalmas az önálló ismeretszerzés és -feldolgozás képességé-

nek kialakítására. A tanulóknak meg kell ismerniük az elsődleges és másodlagos források keze-

lésének szabályait. Az anyaggyűjtéshez nélkülözhetetlen a könyvtárakban, illetve azok an-

yagában (kézikönyvek, lexikonok, atlaszok, ismeretterjesztő folyóiratok stb.), valamint az el-

ektronikus adatbázisokban való tájékozódás készségének kialakítása és fejlesztése. A diákoknak 

ezen a képzési és életkori szinten el kell jutni az események elbeszélésétől, a források tartalmi 

ismertetésétől a problémafelvetés, magyarázat, fejtegetés, következtetés és érvelés alkal-

mazásáig, felhasználva a szaknyelvet. Fontos feladat a grafikus kifejezések (diagramok, grafi-

konok) elemzése, majd készítése, képi információhordozók gyűjtése, válogatása, készítése, val-

amint az időben és térben való tájékozódás fejlesztése. 

9.  ÉVFOLYAM  

A normál gimnáziumi osztályokhoz képest heti 2 órával nőtt az időkeret (éves szinten 72 óra), 

amelynek egyik felét (36 óra) a tananyagtartalom elsajátításának kibővítésére, másik felét (36 

óra) pedig a tantárgyhoz kapcsolódó kulturális programokra és kreatív tevékenységekre 

fordítjuk. 

Az alábbi tananyagtartalomhoz rendelt órák: 108 óra 
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Kreatív tevékenységi formákhoz rendelt órák: 36 óra 

Összes óra: 144 óra (heti 4 óra) 

Tematikai egység Az őskor és az ókori Kelet  
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 

Az őskori ember világa. Ószövetségi történetek. 

Ókori keleti örökségünk (időszámítás, írás, tudományos ismeretek, 

vallások, építmények). 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 Az emberi faj fennmaradása a természet és a társadalom szerves 

összefüggésében lehetséges, ezért lényeges a „gondolkodj globálisan, 

cselekedj lokálisan” elv elfogadása. Az ember az alkotó munka során 

állandóan felhasználja tapasztalatait, ismereteit. A közösség teremti 

meg az embert, az ember viszont létrehozza és fenntartja közösséget. 

A közösségek vallási törvényekkel, szokásokkal, szabályokkal, az 

államok jogrenddel teremtik meg az együttélés szükséges feltételeit. 

A társadalom tagolt, melyben az engedelmesség, az emberek közötti 

kölcsönös függés és hierarchia egyaránt fontos. 

A tanuló felismeri, hogy a történelem különböző szaktudományok 

módszereit és eredményeit hívja segítségül a múlt rekonstruálásához, 

mivel a történelmi források sokszínűek. Tudatosul benne, hogy az 

emberi történelem korai időszakára vonatkozó eltérő tudományos 

megközelítések alapvetően a forrásanyag hiányosságából fakadnak. A 

természeti adottságok meghatározó szerepének felismerése az első 

államok, birodalmak keletkezésében és felbomlásában. Az ókori ke-

leti vallások – különös tekintettel az egyistenhitet hirdető zsidó vallás 

– szellemi, társadalmi gyökereinek megismerése, az emberi kultúra 

fejlődésére gyakorolt hatásainak megértése. 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

A történelem forrásai. 

Az első társadalmak. Nők, 

férfiak életmódja és társadalmi 

helyzete, életformák. 

A folyamvölgyi kultúrák. 

A Közel-Keletet egyesítő 

birodalmak. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Forrástípusok felismerése, 

információgyűjtés és azok 

rendszerezése. (Pl. az első 

civilizációkról fennmaradt 

források csoportosítása 

különböző szempontok szerint.) 

Biológia-egészségtan: 

a homo sapiens egy-

séges faj. 

Földrajz: kontinensek, 

rasszok, térképolvasás. 

Magyar nyelv és 

irodalom: Bibliai tör-

ténetek, az írás kiala-

                                                 
 A Témák oszlopban dőlt betűvel itt és a továbbiakban a NAT azon feldolgozható ismétlődő és hosszmetszeti témá-

it jelöltük, melyek illeszkednek az adott ismeretanyaghoz. 
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Az ókori Kelet kulturális 

öröksége. 

 Egy történelmi oknyomo-

zás megtervezése (pl. a pira-

misépítéshez kapcsolódó hipo-

tézisek). 

Kritikai gondolkodás: 

 Lényeg kiemelése írott 

szövegből, ismeretek problé-

maközpontú elrendezése. (Pl. 

egy folyamvölgyi kultúra 

sajátosságainak bemutatása 

Hammurapi törvényei 

alapján.) 

 Társadalmi csoportok, in-

tézmények működésének 

összehasonlítása. (Pl. eltérő és 

hasonló vonások az ókori 

Kelet civilizációinak tár-

sadalmi szerkezetében, 

államszervezetében.) 

Kommunikáció: 

Szóbeli beszámoló gyűjtő-, 

illetve kutatómunkával szerzett 

ismeretek alapján. (Pl. az ókori 

keleti civilizációk jellegzetes 

tárgyi emlékeinek és kulturális 

örökségének feldolgozása.) 

Tájékozódás térben és 

időben 

 Megismert történelmi 

események időrendbe állítása. 

(Pl. ókori keleti civilizációk 

ábrázolása idővonalon.) 

 A történelmi tér válto-

zásainak leolvasása térké-

pekről. (Pl. Mezopotámia 

államainak elhelyezkedése, 

Egyiptom területi változásai.) 

kulása, jelentősége, 

nyelvcsaládok. 

Vizuális kultúra: az 

ókori Kelet (pl. a gízai 

piramisok). 

Matematika: a 

számegyenes, az idő mé-

rtékegységei (nap, 

hónap, év, évtized, 

évszázad). 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, 

történelmi forrás, tény és bizonyíték. 
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Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, népességrobbanás, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, 

politika, állam, államforma, egyeduralom, államszervezet, biroda-

lom, 

monoteizmus, politeizmus.  

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: régészet, homo sapiens, őskőkor, újkőkor, zsákmányoló 

életmód, mágia, bronzkor, vaskor, nemzetség, despotizmus, 

városállam, öntözéses földművelés, buddhizmus, brahmanizmus. 

Személyek: Kheopsz, Hammurapi, Salamon, I. Dareiosz, Mózes, 

Buddha, Konfuciusz. 

Topográfia: „termékeny félhold”, Mezopotámia, Egyiptom, 

Palesztina, Perzsia, India, Kína, Babilon, Jeruzsálem. 

Kronológia: Kr. e. 8000 körül (az újkőkor kezdete), Kr. e. 3000 

körül (az első államok kialakulása), Kr. e. XVIII. sz. (Hammurapi 

uralkodása), Kr. e. X. sz. (a zsidó állam fénykora). 

 

Tematikai egység Az ókori Hellász 
Órakeret 18 

óra 

Előzetes tudás 
Görög istenek, hősök, tudósok, művészek, olimpia, görög-perzsa 

háborúk. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A különböző államformák (királyság, köztársaság) és a hata-

lomgyakorlás eltérő formáinak (demokrácia, diktatúra) jellemzői, és 

azok egyénekre és közösségekre gyakorolt hatásainak azonosítása. A 

közügyekben való részvétel fontosságának elfogadása. A humánum, a 

szépség és jóság antik eszméje megbecsülése, a művészi értékek 

megóvásának szükségessége. 

Az európai civilizáció gyökereinek feltárása. Az ókori demokrácia 

alapelveinek megismerése, vázlatos összehasonlítása a modern demo-

krácia alapelveivel. Birodalomszervezési elvek megismerése. A 

háborúk okainak (történelmi, politikai, gazdasági, vallási, etnikai, 

hatalmi okok stb.) áttekintése. 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

A polisz kiala- Ismeretszerzés, tanulás: Földrajz: a Balkán-félsziget déli 
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kulása. 

A földrajzi 

környezet. 

Az athéni demo-

krácia kialakulása 

és működése. 

Államformák, 

államszervezet. 

Spárta. 

Kisebbség, 

többség. 

A görög hitvilág, 

művészet és 

tudomány. 

Nagy Sándor 

birodalma és a hel-

lenizmus. 

Birodalmak. 

 Ismeretszerzés különböző 

médiumok anyagából, szak-

tudományi munkákból. (Pl. a 

görög művészet témájában.) 

 Különböző emberi maga-

tartástípusok, élethelyzetek 

megfigyelése, következtetések 

levonása. (Pl. a görög-perzsa 

háborúk hőseinek áldozatválla-

lása.) 

Kritikai gondolkodás: 

 Érvek gyűjtése a saját 

vélemény alátámasztására, el-

lenérvek gyűjtése meghatározott 

álláspontok cáfolására. (Pl. az 

arisztokratikus és a demo-

kratikus kormányzás előnyeiről, 

hátrányairól.) 

 Történelmi-társadalmi ada-

tok, modellek és elbeszélések el-

emzése a bizonyosság, a le-

hetőség és a valószínűség szem-

pontjából. (Pl. Spártáról a tör-

ténetírásban kialakult 

hagyományos kép árnyalása.) 

 Különböző szövegek, hang-

anyagok, filmek stb. vizsgálata a 

történelmi hitelesség szempont-

jából. (Pl. Hellász történelmét 

feldolgozó hollywoodi filmek.) 

Kommunikáció: 

 Folyamatábra, diagram 

elemzése/ készítése. (Pl. az 

athéni demokrácia kialakulása.) 

 Vizuális rendezők (tábláza-

tok, ábrák) készítése. (Pl. gyar-

matváros és anyaváros kapcso-

lata.) 

Tájékozódás időben és térben: 

részének természeti adottságai. 

Testnevelés és sport: a sport- és 

olimpiatörténet alapjai. 

Magyar nyelv és irodalom: görög 

mitológia, homéroszi eposzok, az 

antik görög színház és dráma, Szo-

phoklész: Antigoné. 

Dráma és tánc: az ókori színház 

és dráma. 

Vizuális kultúra: az antik görög 

képzőművészet. 

Matematika: Pitagorasz-tétel, 

Thalész-tétel, Eukleidész 

(euklideszi geometria), görög 

ábécé betűinek használata a ma-

tematikában. Pi szám jelölése [π]. 

Fizika: Arkhimédész, ptole-

maioszi világkép, Arisztotelész 

természetfilozófiája. 
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 Különböző időszakok törté-

nelmi térképeinek összehasonlí-

tása, a változások hátterének 

feltárása. (Pl. Nagy Sándor bi-

rodalmának kialakulása térké-

pek alapján.) 

 Egyszerű térképvázlatok 

rajzolása különböző in-

formációforrások alapján. (Pl. a 

görög gyarmatosítás fő 

irányai.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, interpretáció, je-

lentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, népesedés, népességrobbanás, mi-

gráció, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági kapcsolat, gyarmatosítás, árutermelés, 

pénzgazdálkodás, kereskedelem, 

politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, köztársaság, 

demokrácia, polgárjog, államszervezet, birodalom, szuverenitás, 

politeizmus. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: polisz, mitológia, arisztokrácia, démosz, türannisz, 

népgyűlés, esküdtbíróság, demagógia, sztratégosz, cserépszavazás, 

helóta, filozófia, hellenizmus. 

Személyek: Szolón, Kleiszthenész, Periklész, Pheidiász, Hé-

rodotosz, Thuküdidész, Platón, Arisztotelész, Nagy Sándor, a legfon-

tosabb görög istenek. 

Topográfia: Athén, Spárta, Olümpia, Peloponnészosz, Makedónia, 

Alexandria. 

Kronológia: Kr. e. 776 (az első feljegyzett olimpiai játékok), Kr. e. 

594 (Szolón reformjai), Kr. e. 508 (Kleiszthenész reformjai), Kr.e. V. 

század közepe (Periklész kora), Kr. e. 336–323 (Nagy Sándor 

uralkodása). 

 

Tematikai egység Az ókori Róma 
Órakeret 20 

óra 

Előzetes tudás Az ókori Róma alapítása. Hadvezérek, csaták, uralkodók az ókori 
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Rómában. Újszövetségi történetek. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 Az ókori Római Birodalmat a katonai erő, fejlett jogrendszer és 

államszervezet jellemezte. A gazdasági és katonai hatalom birtoklása 

alapja lehet egy-egy személy vagy csoport politikai befolyásának. Egy 

állam eredményes hódításai a közösség tagjai számára jogkit-

erjesztéssel és jobb életfeltétellel járhatnak, míg veresége az egész 

közösség pusztulását is eredményezheti. A kereszténység az emberek 

isten előtti egyenlőségének meghirdetésével jelentős hatást gyakorolt 

a kor embereire. 

A tanuló felismeri, hogy egy több évszázadon keresztül fennálló 

állam felemelkedésében és hanyatlásában több tényező együttes 

hatása játszik szerepet, valamint, hogy a hosszú életű birodalmak tár-

sadalma, gazdasági élete, politikai berendezkedése folyamatosan vál-

tozik. Tudja, hogy az antik kultúra a görög és a római kultúra 

kölcsönhatása során alakult ki, lássa az európai civilizációra gyakorolt 

hatását. A zsidó gyökerekből is táplálkozó kereszténység kiala-

kulásának és egyházzá szerveződésének megismerésén keresztül fe-

lismeri annak civilizációformáló szerepét, valamint hatását a későbbi 

korok fejlődésére. 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

Róma útja a 

köztársaságtól a 

császárságig. 

A köztársaság és 

a császárság 

államszervezte és 

intézményei. 

Államformák, 

államszervezet. 

Gazdaság, gazdá-

lkodás, az életmód 

változásai. 

A római hitvilág, 

művészet, a 

tudomány és a jog. 

A kereszténység 

kialakulása, 

tanításai és elter-

Ismeretszerzés, tanulás: 

 A rendelkezésre álló ismer-

etforrások értelmezése. (Pl. a 

köztársaság államszervezeti ábrái.) 

 Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, grafikonokból, dia-

gramokból. (Pl. gazdaság, gazdá-

lkodás a császárkorban.) 

 A tanultak felhasználása új 

feladathelyzetben. (Pl. a görög és a 

római mindennapi élet 

összevetése.) 

Kritikai gondolkodás: 

 Különböző szövegek, hangan-

yagok, filmek vizsgálata a tör-

ténelmi hiteleség szempontjából. 

(Pl. Róma alapítása, Jézus élete.) 

Földrajz: az Appennini-

félsziget természeti adottságai. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Bibliai történetek, Vergilius, 

Horatius. 

Az írás kialakulása, je-

lentősége, nyelvcsaládok. 

Matematika: a római számok. 

Vizuális kultúra: Colosseum, 

Augusztus szobra. 

Etika; filozófia: A kereszt-

énység története. Az európai 

civilizáció és kultúra zsidó-

keresztény gyökerei. 



Tantervek 2013. szeptember 1. után 318. oldal 

 318 / 411 

jedése. 

A világvallások 

alapvető tanításai, 

vallásalapítók, val-

lásújítók. 

Pannónia provin-

cia. 

A népvándorlás, 

az antik civilizáció 

felbomlása. 

 Feltevések megfogalmazása 

történelmi személyiségek 

cselekedeteinek, viselkedésének 

mozgatórugóiról. (Pl. Caesar és 

Augustus intézkedései, Constanti-

nus reformjai.) 

Kommunikáció: 

 Önállóan gyűjtött képekből 

tabló készítése. (Pl. a római 

kultúra emlékei napjainkban.) 

 Beszámoló készítése népszerű 

tudományos irodalomból, 

szépirodalomból, rádió- és 

tévéműsorokból. (Pl. a gladiátorok 

élete.) 

Tájékozódás térben és időben: 

 Történelmi időszakok jelleg-

zetességeinek megragadása és 

összehasonlítása. (Pl. hasonló tar-

talmú görög és római események 

kronológiai párba állítása.) 

 Különböző időszakok tör-

ténelmi térképeinek 

összehasonlítása, a változások 

hátterének feltárása. (Pl. a kereszt-

énység terjedése.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, je-

lentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, népesedés, népességrobbanás, mi-

gráció, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, 

kereskedelmi mérleg, piaci egyensúly, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, köztársaság, 

önkényuralom, diktatúra, politikai párt, polgárjog, államszervezet, 

birodalom, szuverenitás, 

vallás, politeizmus, monoteizmus, vallásüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, adatok Fogalmak: patrícius, plebejus, consul, senatus, dictator, néptribu-
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nus, provincia, triumvirátus, principatus, limes, colonus, dominatus, 

diaszpóra, apostol, Biblia, egyház, püspök, zsinat, barbár, 

népvándorlás. 

Személyek: Hannibal, a Gracchus-testvérek, Marius, Spartacus, 

Caesar, Antonius, Augustus, Názáreti Jézus, Péter apostol, Pál apos-

tol, Constantinus, Attila. 

Topográfia: Róma, Karthágó, Cannae, Actium, Pannónia, Kon-

stantinápoly, Aquincum, Sopianae, Savaria. 

Kronológia: Kr. e. 753 (Róma hagyomány szerinti alapítása), Kr.e. 

510 (a köztársaság létrejötte), Kr. e. 264–146 (a pun háborúk), Kr. e. 

44 (Caesar halála), Kr. e. 31 (az actiumi csata), 313 (a milánói ed-

iktum) 325 (a niceai zsinat), 395 (a Római Birodalom felosztása), 476 

(a Nyugatrómai Birodalom bukása). 

 

Tematikai egység A középkor 

Órak-

eret 24 

óra 

Előzetes tudás 

A középkori élet színterei és szereplői. A lovagi életmód és a 

keresztes hadjáratok; új mezőgazdasági eszközök és módszerek; a 

céhek. A középkori járványok. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A keresztény vallás szerepe az európai szellemi és hatalmi 

expanzióban, az egyház társadalomépítő és -szabályozó tevéken-

ységének azonosítása, távlatos jelentőségének megértése. Az 

egyéni érdekeltség kiterjedése, a hatalommegosztás elvének 

megjelenése az egyházi és világi, illetve a központi és helyi hata-

lom között mint meghatározó európai fejlődési mozgatórugók ér-

tékelése. A városokat megillető közösségi szabadságjog, 

kiegészülve az önkormányzatisággal, az ott élők számára fontos 

értékként jelent meg. 

A középkori keresztény civilizáció örökségének feltárása és a 

középkori városi civilizáció továbbélésének kimutatása a modern 

európai civilizációban. A rendiség azonosítása mint a modern 

állam középkori gyökere. A termelés új szervezeti formái tár-

sadalomformáló hatásának felismerése. Európa eltérő gazdasági 

fejlődésű régióinak különböző szempontok alapján történő 

összehasonlítása. A keresztény és az iszlám világvallás civi-

lizációformáló szerepének tudatosítása. A középkori keresztény 

vallásos világkép módosulásának nyomon követése a történelem 

során. A humanizmus örökségének kimutatása a modern ember 
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gondolkodásmódjában. A Gutenberg-galaxis szerepének értékelése 

az emberi civilizációban. 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

Új királyságok a Nyugatró-

mai Birodalom egykori terüle-

tén. A Frank Birodalom. 

A nyugati és keleti kereszt-

énység. 

Nyugat-Európa gazdasága és 

társadalma. 

Erőforrások és termelési 

kultúrák. 

Róma örökösei: a Bizánci 

Birodalom és a Német-római 

Birodalom létrejötte. 

Az államalapítások kora 

Észak-, Közép- és Kelet-

Európában. 

Az iszlám és az arab hódítás. 

Vallások szellemi, tár-

sadalmi, politikai gyökerei és 

hatása. 

A középkori egyház és az 

uralkodói hatalom Európában. 

Gazdasági fellendülés és a 

középkori városok születése. 

A technikai fejlődés feltételei 

és következményei. 

A rendiség kialakulása. 

Egyházi és világi kultúra a 

középkorban. 

Korok, korstílusok. 

Hétköznapi élet a középkor-

ban. 

Nyugat-Európa válsága és 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés szak-

tudományi munkákból. (Pl. a 

feudalizmus terminológiája.) 

 Információk önálló 

rendszerezése, értelmezése és 

következtetések levonása. (Pl. 

a keresztes hadjáratok európai 

anyagi és szellemi kultúrára, 

életmódra gyakorolt 

hatásainak összegzése.) 

 Különböző emberi ma-

gatartástípusok, élethelyzetek 

megfigyelése, következtetések 

levonása. (Pl. az iszlám min-

dennapi életet szabályozó 

előírásainak betartása.) 

 Ismeretszerzés grafiko-

nokból, diagramokból. (Pl. 

Európa lakosságának becsült 

növekedését bemutató diagram 

kapcsán.) 

 Egy történelmi oknyo-

mozás megtervezése. (Pl. 

Jeanne d’Arc életútja és halá-

la.) 

Kritikai gondolkodás: 

 Kérdések önálló meg-

fogalmazása. (Pl. az uradalom 

felépítésével és működésével 

kapcsolatban.) 

 Híres emberek, tör-

ténelmi személyiségek 

jellemzése, feltevések meg-

Földrajz: Európa 

természeti adottságai, az 

arab világ földrajzi 

jellemzői, világvallások, 

arab földrajz (tájolás, 

útleírások), az ún. kis 

jégkorszak Európában. 

Magyar nyelv és 

irodalom: lovagi 

költészet, 

vágánsköltészet, Boc-

caccio, Petrarca. 

Etika: hit és vallás, a 

világvallások emberképe 

és erkölcsi tanításai, az 

intolerancia, mint 

erkölcsi dilemma. 

Vizuális kultúra: 

bizánci művészet, román 

stílus, gótika, reneszánsz 

(Leonardo, Michelange-

lo, Raffaello). 

Matematika: arab 

számok (hindu eredetű, 

helyi értékes, 10-es 

alapú, arab közvetítéssel 

világszerte elterjedt 

számírás), arab algebra. 

Fizika: Arab csil-

lagászat (arab eredetű 

csillagászati 

elnevezések, csil-

lagnevek, iszlám naptár 

stb.). Középkori techni-

kai találmányok, a 
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fellendülése a  

XIV–XV. században. 

Itália, a humanizmus és a re-

neszánsz. 

Világkép, eszmék, ideológi-

ák. 

Korok, korstílusok. 

A közép- és kelet-európai 

régió államai. 

Az Oszmán (Török) Biroda-

lom terjeszkedése. 

fogalmazása a történelmi 

személyiségek cselekedeteinek, 

viselkedésének mozgatórugói-

ról. (Pl. Nagy Károly portréja 

krónikarészlet alapján.) 

 Feltevések meg-

fogalmazása egyes történelmi 

jelenségek hátteréről, feltételei-

ről, okairól. (Pl. a mezőgaz-

daság fellendülésében szerepet 

játszó tényezők elemzése.) 

 Különféle értékrendek 

összehasonlítása, saját értékek 

tisztázása. (Pl. a középkori 

ember gondolkodásának 

átélése és megértése.) 

Kommunikáció: 

 Vizuális rendezők 

(táblázatok, ábrák) készítése. 

(Pl. a hűbéri viszony és hűbéri 

lánc bemutatását szolgáló 

ábra.) 

 Mások érvelésének 

összefoglalása és figyelem-

bevétele. A 

véleménykülönbségek tiszt-

ázása, a saját álláspont gaz-

dagítása, továbbfejlesztése. 

(Pl. valóban nevezhetőek-e a 

Nyugatrómai Birodalom bu-

kása utáni évszázadok sötét 

középkornak.) 

 Események, történetek, 

jelenségek dramatikus 

megjelenítése. (Pl. egy 

középkori vár lakóinak egy 

napja.) 

 Esszé írása történelmi-

társadalmi témákról. (Pl. a 

város, mint az egyik leg-

sajátosabb európai in-

gótikus stílus technikai 

alapjai (támív, támpil-

lér); tudománytörténet, 

asztrológia és aszt-

ronómia. 

Biológia-egészségtan: 

az arab orvostudomány 

eredményei. 

Ének-zene: a középkor 

zenéje; a reneszánsz 

zenéje. 
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tézmény.) 

Tájékozódás időben és 

térben: 

 Az európai történelem 

és a magyar történelem 

kölcsönhatásainak elemzése. 

(Pl. összehasonlító időrendi 

táblázat a XIV–XV. sz.-i Nyu-

gat-, Közép- és Kelet-Európa 

legfontosabb politikai 

eseményeiről.) 

 A történelmi tér válto-

zásainak leolvasása különböző 

térképekről. (Pl. az arab 

hódítás fontosabb 

szakaszainak bemutatása.) 

 Egyszerű térképvázla-

tok rajzolása in-

formációforrások alapján. (Pl. 

Európa három régiójának be-

jelölése a vaktérképen.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, történelmi forrás, ok és 

következmény. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, 

életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

termelési egység, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, hatalmi ágak, egyeduralom, monarchia, 

államszervezet, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: ortodox egyház, római katolikus egyház, pápa, szerzet-

es, kolostor, bencés rend, kódex, feudalizmus, hűbériség, jobbágy, 

robot, majorság, uradalom, önellátás, nyomásos gazdálkodás, iszlám, 

Korán, kalifa, inkvizíció, eretnekség, kolduló rend, rendi monarchia, 

városi önkormányzat, hospes, céh, levantei kereskedelem, Hanza, 

skolasztika, egyetem, lovag, román stílus, gótika, reneszánsz, human-
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izmus, szultán, szpáhi, janicsár. 

Személyek: Karolingok, Nagy Károly, Justinianus, Mohamed 

próféta, Aquinói Szent Tamás, Gutenberg. 

Topográfia: Egyházi (Pápai) Állam, Bizánci Birodalom, Mekka,  

Német-római Birodalom, Szentföld, Velence, Firenze. 

Kronológia: 622 (Mohamed futása, a muszlim időszámítás 

kezdete), 732 (a frankok győzelme az arabok felett), 800 (Nagy Ká-

roly császárrá koronázása), 843 (a verduni szerződés), 1054 (az egy-

házszakadás), 1215 (a Magna Charta kiadása), 1453 (Konstantinápoly 

elfoglalása). 

 

Tematikai egység A magyarság története a kezdetektől 1490-ig  
Órakeret 32 

óra 

Előzetes tudás 

Mondák a magyarság vándorlásáról, mondák és történetek a honfo-

glalásról, kalandozásokról és az államalapításról. Géza fejedelem és 

(Szent) István király műve. Az Árpád-ház uralkodói, szentjei. Nagy 

Lajos, a hódító és törvényhozó. Hunyadi János a törökellenes 

küzdelmek élén. Hunyadi Mátyás portréja. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A magyarság korai története révén annak felismertetése, hogy az 

új tudás elsajátítása, a környező népektől való tanulás, az alkalmaz-

kodási képesség fontos feltétele volt népünk fennmaradásának. A 

kereszténység felvétele és az erre épülő államalapítás teremtette meg 

a feltételeit a magyar állam megerősödésének és fejlődésének. Az or-

szágépítés során megjelenő új kihívásokra adott megfelelő válaszaival 

a kor politikai vezetése hozzájárult a társadalmi, gazdasági 

fejlődéshez, amely felerősítette mind a védekező, mind a támadó 

katonai erőt, melynek révén a Magyar Királyság a térség meghatározó 

államává vált. 

A tanuló felismeri és tudatosul benne, hogy a magyarság eredetére 

vonatkozó álláspontok különbözősége a források rendkívüli 

hiányosságából és az egyes szaktudományok (történettudomány, ré-

gészet, nyelvészet) kutatási eredményeinek egymásnak olykor el-

lentmondó adataiból fakad. Tudása elmélyül az államalapításról, 

megérti történelmi jelentőségét. Felismeri, hogy az Árpád-korban 

megszilárdult a keresztény magyar állam. A korszak jelentős 

uralkodói politikai életpályájának megismerésén keresztül belátja, 

hogy Magyarország a közép-európai régió egyik legerősebb állama-

ként fejlődött, sorsa több ponton összekapcsolódott a környező 

államok és Nyugat-Európa fejlődésével. Tudja, hogy az ország 

fejlődésének lehetőségeit lényegesen befolyásolta a tatárokkal és az 
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oszmán törökökkel folytatott küzdelem. 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

A magyar nép eredete, 

vándorlása, a honfoglalás és a 

kalandozások kora. Népesség, 

demográfia (vándorlás, mi-

gráció). 

Árpád-házi uralkodók poli-

tikai életpályája (Géza és 

Szent István, Szent László, 

Könyves Kálmán, I. András, 

IV. Béla). 

A társadalom és a gazdaság 

változásai a honfoglalástól a 

XIII. század végéig. 

A Magyar Királyság, mint 

jelentős európai hatalom, az 

Anjouk, Luxemburgi Zsig-

mond és Hunyadi Mátyás ko-

rában. 

Fölzárkózás, lemaradás. 

A magyar rendi állam és az 

Oszmán (Török) Birodalom 

párharca. 

Társadalmi és gazdasági vál-

tozások a XIV–XV. század 

folyamán. 

A középkori magyar kultúra 

és művelődés emlékei. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Kulcsszavak és kulcsmon-

datok keresése szövegben. (Pl. 

Szent István törvényeiben.) 

 Információk gyűjtése és 

önálló rendszerezése, ér-

telmezése. (Pl. az Aranybulla 

elemzése.) 

– Tanultak felhasználása 

új feladathelyzetben. (Pl. 

korstílusok azonosítása ma-

gyarországi műemlékeken.) 

Kritikai gondolkodás: 

– Érvek gyűjtése a saját 

vélemény alátámasztására, el-

lenvélemények cáfolására. (Pl. 

a magyar honfoglalás 

lefolyása.) 

– Kérdések meg-

fogalmazása a források meg-

bízhatóságára, a szerző 

esetleges elfogultságára, rejtett 

szándékaira vonatkozóan. (Pl. 

korabeli utazók, krónikaírók 

leírásainak elemzése.) 

– Különbségek felis-

merése és a változások 

nyomon követése egy-egy tör-

ténelmi jelenség kapcsán. (Pl. 

a jobbágy fogalom jelentésvál-

tozása.) 

– Híres emberek, tör-

ténelmi személyek jellemzése, 

feltevések megfogalmazása a 

cselekedeteinek mozgatórugói-

Magyar nyelv és iroda-

lom: a magyar nyelv ro-

konsága, története, 

nyelvcsaládok, 

régi magyar 

nyelvemlékek: a Tihanyi 

apátság alapítólevele, 

Halotti beszéd és 

könyörgés, Ómagyar 

Mária-siralom. 

Eredetmondák (pl. 

Arany János: Rege a 

csodaszarvasról). 

Janus Pannonius: 

Pannónia dicsérete, 

Katona József: Bánk 

Bán, Arany János: Toldi. 

Vizuális kultúra: A 

nagyszentmiklósi kincs, 

a honfoglalás korát 

feldolgozó 

képzőművészeti alko-

tások megfigyelése, ele-

mzése. 

Román, gótikus és 

reneszánsz emlékek Ma-

gyarországon. 

Ének-zene: reneszánsz 

zene: Bakfark Bálint. 

Matematika: térbeli 

modellek készítése val-

aminek a demonstrá-

lásához. 

Informatika: 

forráshasználat, hite-
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ról. (Pl. Hunyadi Mátyás kül-

politikája.) 

– Történelmi jelenetek 

elbeszélése, eljátszása 

különböző szempontokból. 

Erkölcsi kérdéseket felvető 

élethelyzetek megismerése és 

bemutatása. (Pl. Nándorfehé-

rvár ostromának rekon-

struálása magyar és török 

korabeli források alapján.) 

– Különböző szövegek, 

kép- és hanganyagok stb. 

vizsgálata történelmi hitelesség 

szempontjából. (Pl. a XIX. 

századi historizáló festészet 

alkotásai [pl. Feszty-körkép].) 

Kommunikáció: 

– Esszé írása történelmi-

társadalmi témákról. (Pl. I. 

Károly gazdasági reformjai-

nak okai.) 

– Történelmi, társadalmi 

témák vizuális ábrázolása. (Pl. 

a magyar társadalom válto-

zásai az Árpád-korban.) 

Tájékozódás térben és 

időben: 

 Tanult események, 

jelenségek topográfiai 

helyének meghatározása 

térképen. (Pl. a magyarság 

vándorlásának fő állomásai.) 

 Az európai és a magyar 

történelem eltérő időbeli rit-

musának elemzése. (Pl. A 

kereszténység felvétele, 

államok alapítása.) 

 Egyszerű térképvázlatok 

rajzolása információforrások 

lesség. 
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alapján. (Pl. a tatárjárás.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, történelmi forrás, tény és bizonyíték, in-

terpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, népesség-

fogyás, migráció, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, 

államszervezet, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: nyelvrokonság, őstörténet, őshaza, törzsszövetség, 

kettős fejedelemség, honfoglalás, kalandozás, királyi vármegye, 

ispán, nádor, egyházmegye, királyi tanács, tized, szerviens, 

várjobbágy, vajda, Aranybulla, nemesi vármegye, székely, szász, kun, 

bandérium, aranyforint, regálé, harmincad, kapuadó, szabad királyi 

város, bányaváros, mezőváros, úriszék, báró, köznemes, kilenced, 

ősiség, perszonálunió, végvári rendszer, rendi országgyűlés, rend-

kívüli hadiadó, füstpénz, fekete sereg, Corvina. 

Személyek: Árpád, Géza fejedelem, I. (Szent) István, Koppány, 

Szent Gellért, I. (Szent) László, Könyves Kálmán, Anonymus, II. 

András, IV. Béla, I. Károly, I. (Nagy) Lajos, Luxemburgi Zsigmond, 

Hunyadi János, Hunyadi Mátyás. 

Topográfia: Baskíria, Levédia, Etelköz, Vereckei-hágó, Augsburg, 

Pannonhalma, Esztergom, Székesfehérvár, Pozsony, Horvátország, 

Erdély, Dalmácia, Muhi, Buda, Visegrád, Havasalföld, Moldva, Kas-

sa, Nándorfehérvár, Bécs. 

Kronológia: 895 táján (a honfoglalás), 955 (az augsburgi csata),  

972–997 (Géza fejedelemsége), 997/1000–1038 (I. /Szent/ István 

uralkodása), 1077–95 (I. /Szent/ László), 1095–1116 (Könyves Ká-

lmán), 1205–1235 (II. András), 1222 (az Aranybulla kiadása),  

1235–70 (IV. Béla), 1241–42 (a tatárjárás), 1301 (az Árpád-ház kiha-

lása), 1308–42 (I. Károly), 1342–82 (I. /Nagy/ Lajos), 1351 (I. /Nagy/ 

Lajos törvényei), 1387–1437 (Luxemburgi Zsigmond), 1444 (a várnai 

csata), 1456 (a nándorfehérvári diadal), 1458–90 (I. /Hunyadi/ Mát-

yás). 
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A tantárgyhoz kapcsolódó kulturális programokra és egyéb kreatív tevékenységekre szánt 

heti 1 óra (évi 36 óra) 

 Iskolán kívüli programok (évi 18 óra) 

egy tanévben maximum három alkalommal külső programot szervezünk a 

tanulók számára (3 x 6 óra = 18 óra), ezekre az órákra külső előadó (muzeo-

lógus, etnográfus, történész, stb.) is meghívható 

múzeumlátogatás, temetőkerti séta, budapesti vagy Budapest környéki főúri 

kastélyok, látogatás fővárosi könyvtárakban, levéltárakban (pl.: Hadtörténeti 

Múzeum, Nemzeti Múzeum, Néprajzi Múzeum, Szépművészeti Múzeum) 

 Egyéb kreatív tevékenységi formák (évi 18 óra) 

o integrált órák: 3 óra 

(tantárgyi integráció lehetősége: együttműködve a művészettörténet, az ének, 

a földrajz, az idegen nyelv, a társadalomismeret és az informatika tantárgyat 

tanító kollégákkal) 

o projektmunka készítése: 3 óra 

(a témához kapcsolódó valamilyen történelmi tárgy elkészítése és értékelése) 

o önálló portfólió- illetve prezentációkészítésre, valamint értékelésre szánt idő: 3 

óra 

o szóbeli számonkérés: 3 óra 

10. és 11. évfolyamon a tanév vége felé (kb. március második felében) 

szóbeli vizsgát szervezünk, amelynek teljesítése mindenki számára kötelező 

o történelmi témájú disputa, vita, színdarab előadása: 3 óra 

(pl.: vita az athéni demokrácia megítéléséről, Husz János és Luxemburgi 

Zsigmond vitája, Jeanne d’ Arc és a roueni püspök konfliktusa, vita a 

reformáció irányzatainak különbözőségéről) 

o történelmi tárgyú versenyekre való felkészítés: 3 óra 

10.  ÉVFOLYAM  

A normál gimnáziumi osztályokhoz képest heti 2 órával nőtt az időkeret (éves szinten 72 óra), 

amelynek egyik felét (36 óra) a tananyagtartalom elsajátításának kibővítésére, másik felét (36 

óra) pedig a tantárgyhoz kapcsolódó kulturális programokra és kreatív tevékenységekre 

fordítjuk. 

Az alábbi tananyagtartalomhoz rendelt órák: 108 óra 

Kreatív tevékenységi formákhoz rendelt órák: 36 óra 

Összes óra: 144 óra (heti 4 óra) 

Tematikai egység A világ és Európa a kora újkorban 
Órakeret 

15óra 
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Előzetes tudás 
Felfedezők, utazók, reformátorok, a Napkirály udvara, a fel-

világosodás eszméi. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A világ különböző civilizációit összeköti az emberi alapszükség-

letek biztosításának szükségessége (élelem, biztonság, világ megér-

tésének igénye stb.), ezért is fontos az empatikus látásmód, amely a 

leigázottak szemével is értékeli a földrajzi felfedezéseket és az azt 

követő gyarmatosítást. Az egyház világi hatalmával való szembefor-

dulás nyomán jött létre a reformáció, amely a hitélet megújítása mel-

lett az önkormányzatiság kiterjesztésével és a munkaelvűség 

(hivatásetika) meghirdetésével jelentős eszmei és társadalmi hatást 

gyakorolt Európára. 

A tanuló belátja, hogy Amerika felfedezése gyökeresen megválto-

ztatta a világ képét. Megérti, hogy a kultúrák találkozása milyen 

esélyeket és/vagy veszélyeket hordoz magában. Az európai régiók el-

térő fejlődésének és egymásra hatásának megismerése. A tőkés gaz-

daság működési mechanizmusának átlátása. A termelés új szervezeti 

formái társadalomformáló hatásának felismerése. Megismeri az euró-

pai régiók eltérő fejlődését és egymásra hatását.  

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

Amerika ősi kultú-

rái, a nagy földrajzi 

felfedezések és kö-

vetkezményeik. 

Függetlenség és 

alávetettség. 

Reformáció és kato-

likus megújulás. 

Vallások szellemi, 

társadalmi, politikai 

gyökerei és hatásai. 

Az atlanti hatalmak 

(Hollandia és Anglia) 

felemelkedése. 

Erőforrások és ter-

melési kultúrák. 

Nagyhatalmi küz-

delmek a XVII. szá-

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés 

különböző típusú forrásokból. 

(Pl. a 95 pontból a lutheri tanok 

kimutatása; a barokk 

stílusjegyeinek felismerése képek 

alapján.) 

– Különböző emberi maga-

tartástípusok, élethelyzetek meg-

figyelése, következtetések 

levonása. (Pl. a polgárosult an-

gol nemesség és a francia ne-

messég összehasonlítása.) 

– Információk önálló rend-

szerezése és értelmezése. (Pl. a 

harmincéves háború okainak 

csoportosítása.) 

Kritikai gondolkodás: 

Földrajz: földrajzi 

felfedezések topográfiai vonat-

kozásai, a holland mélyföld, a 

Naprendszer. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Shakespeare, Molière. 

Dráma és tánc: az angol 

reneszánsz színház és dráma, 

a francia klasszicista színház 

és dráma. 

Vizuális kultúra: a barokk 

stílus. 

Ének-zene: a barokk zene. 

Fizika: A földközéppontú és a 

napközéppontú világkép 

jellemzői. A Föld, a Naprend-

szer és a Kozmosz fejlődéséről 

alkotott csillagászati elképze-
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zadban és a XVIII. 

század elején. 

Kisállamok, nagy-

hatalmak. 

A tőkés gazdaság 

kibontakozása a Tu-

dorok korában. 

Az angol polgárhá-

ború és a parlamentá-

ris monarchia kiala-

kulása. 

A hatalommegosztás 

formái, szintjei. 

A francia abszolu-

tizmus és hatalmi tö-

rekvések. 

Közép- és Kelet-

Európa a XVI–XVII. 

században. 

A tudományos 

világkép átalakulása. 

– Érvek gyűjtése a saját vé-

lemény alátámasztására, ellenér-

vek gyűjtése meghatározott állás-

pontok cáfolására. (Pl. forradalom 

volt-e a XVII. századi angliai át-

alakulás?) 

– A különbségek felis-

merése és a változások nyomon 

követése egy-egy történelmi 

jelenség kapcsán. (Pl. az ipari 

termelési keretek – céh, kiadási, 

felvásárlási rendszer, manufak-

túra – összehasonlítása.) 

Kommunikáció: 

– Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a XVI. századi vi-

lágkereskedelem működése.) 

– Vizuális rendezők 

(táblázatok, ábrák) készítése. 

(Pl. az angol polgárháború 

szakaszairól.) 

Tájékozódás időben és térben: 

– A történelmi tér válto-

zásainak leolvasása térképekről. 

(Pl. a reformáció egyes irányza-

tainak a térhódítása.) 

lések. 

Kepler törvényei, Newton. 

Filozófia: Descartes, Bacon, 

Locke. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, 

történelmi forrás, interpretáció, jelentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, népesedés, népességrobbanás, 

népességfogyás, migráció, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

termelési egység, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyedur-

alom, monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, 

birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés. 
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Fogalmak, adatok 

Fogalmak: ültetvény, tőke, kapitalizmus, világkereskedelem, ab-

szolutizmus, reformáció, protestáns, evangélikus, református, ellen-

reformáció, jezsuita, barokk, manufaktúra, vetésforgó, anglikán, puri-

tán, Jognyilatkozat, alkotmányos monarchia, merkantilizmus. 

Személyek: Kolumbusz, Magellán, Vasco da Gama, V. Károly, Lu-

ther, Kálvin, Kopernikusz, I. Erzsébet, Cromwell, XIV. Lajos, I. 

(Nagy) Péter. 

Topográfia: Németalföld, London, Versailles, Szentpétervár. 

Kronológia: 1492 (Amerika felfedezése), 1517 (Luther fellépése, a 

reformáció kezdete), 1618–48 (a harmincéves háború), 1642–49 (az 

angol polgárháború), 1689 (a Jognyilatkozat kiadása). 

 

Tematikai egység Magyarország a kora újkorban 
Órakeret 

23 óra 

Előzetes tudás 
A mohácsi csata, a végvári harcok hősei, a hadvezér Zrínyi Miklós, 

kuruc mondák és történetek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A politikai, majd a későbbi vallási megosztottság is hozzájárult 

az ország három részre szakadásához, ezért lényeges felismerni a 

közösségi és egyéni érdek összehangolásának és a társadalmi 

összefogásnak a szükségességét külső támadás esetén. A hazai pol-

gárság és parasztság művelődésében máig hatóan a reformáció a bib-

liafordítás és a magyar nyelvű hitélet, míg a katolikus vallás a 

megújulása révén jutott jelentős szerephez. Az uralkodói önkény 

nyomán létrejövő nemzeti összefogás mozgósító erejének és a 

kölcsönös engedményeken alapuló megállapodás hosszú távú je-

lentőségének értékelése a Rákóczi-szabadságharc kapcsán. 

A sorsfordító történelmi események nem kizárólag egy kiváltó okra 

vezethetők vissza, és következményeik döntően befolyásolhatják egy 

adott állam/közösség fejlődésének lehetőségeit. A kiemelkedő tör-

ténelmi személyek közösségformáló és társadalom-átalakító 

szerepének felismerése. A részekre szakadt ország helyzetének 

megértése a két nagyhatalom ütközőzónájában, annak belátása, hogy 

a török kiűzését a hatalmi erőegyensúly felbomlása tette lehetővé. A 

másfél évszázados török uralom rövid és hosszú távú követ-

kezményeinek átlátása. 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  
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A Jagelló-kor. 

Az ország három részre 

szakadása. 

Függetlenség és alávetettség. 

Várháborúk kora. 

Békék, háború, hadviselés. 

A három országrész beren-

dezkedése, mindennapjai. 

A reformáció és a katolikus 

megújulás Magyarországon. 

Az Erdélyi Fejedelemség. 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

A magyar rendek és a Habs-

burg-udvar konfliktusai. 

A török kiűzése Magyaror-

szágról. 

Népesség, társadalom, gaz-

daság és természeti környezet a 

XVI–XVII. századi Magyaror-

szágon. 

A Rákóczi-szabadságharc. 

Egyezmények, szövetségek. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés szak-

tudományi munkákból (pl. Er-

dély aranykoráról). 

– Az internet kritikus fel-

használása történelmi ismeretek 

szerzésére. (Pl. a magyaror-

szági oszmán – török építészeti 

emlékekről.) 

Kritikai gondolkodás: 

– Különböző történelmi 

elbeszélések összehasonlítása a 

narráció módja alapján.(Pl. Bro-

darics István és Szulejmán a 

mohácsi csatáról.) 

– Feltevések meg-

fogalmazása egyes történelmi 

jelenségek hátteréről, feltételei-

ről, okairól. (Pl. Szapolyai kirá-

lyságának szerepe az önálló 

Erdélyi Fejedelemség későbbi 

létrejöttében.) 

Kommunikáció: 

– Vizuális rendezők 

(táblázatok, ábrák) készítése. 

(Pl. kép alapján váralaprajz 

elkészítése.) 

– Mások érvelésének 

összefoglalása és figyelem-

bevétele. A 

véleménykülönbségek tiszt-

ázása, a saját álláspont gaz-

dagítása, továbbfejlesztése. (Pl. 

az ország előtt 1526-ban álló 

alternatívák megvitatása.) 

– Esszé írása történelmi 

témákról. (Pl. a török uralom 

hatása Magyarország 

fejlődésére címmel.) 

Magyar nyelv és 

irodalom: A 

reformáció kulturális 

hatása; Pázmány Péter; 

Zrínyi Miklós: Szige-

ti veszedelem, kuruc 

költészet, Mikes Kel-

emen. 

Ének-zene: Szegé-

nylegény katonaénekek 

(pl. Csínom Palkó). 

Földrajz: a 

természeti környezet 

változása a török 

korban. 

Matematika: 

képzeletben történő 

mozgatás (pl. át-

darabolás elképzelése; 

testháló 

összehajtásának, 

szétvágásoknak az 

elképzelése; testek 

különféle síkmetsze-

tének elképzelése). 
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Tájékozódás időben és 

térben: 

– Az egyetemes és a 

magyar történelem eltérő 

időbeli ritmusának és 

kölcsönhatásainak elemzése. 

(Pl. a Rákóczi-szabadságharc 

és a spanyol örökösödési 

háború eseményei között.) 

– A történelmi tér válto-

zásainak leolvasása különböző 

térképekről. (Pl. az ellen-

reformáció térnyerésének 

nyomon követése.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, tény és bizonyí-

ték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességfogyás, migráció, 

életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyedur-

alom, monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szu-

verenitás, centrum, periféria, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: örökös jobbágyság, hajdú, vitézlő rend, unitárius, ku-

ruc, labanc, trónfosztás. 

Személyek: II. Lajos, Szapolyai János, I. Ferdinánd, I. Szulejmán, 

Dobó István, Zrínyi Miklós, Károli Gáspár, Bocskai István, Bethlen 

Gábor, Pázmány Péter, Zrínyi Miklós (a költő és hadvezér), I. Lipót, 

Savoyai Jenő, II. Rákóczi Ferenc. 

Topográfia: Mohács, Kőszeg, Buda, Hódoltság, Eger, Szigetvár, 

Sárospatak, Ónod, Nagyszombat. 

Kronológia: 1526 (a mohácsi csata, a kettős királyválasztás), 1541 

(Buda elfoglalása, az ország három részre szakadása), 1552 (Eger 

sikertelen török ostroma), 1566 (Szigetvár eleste), 1591–1606 (a 

tizenöt éves háború, a bécsi béke), 1664 (Zrínyi Miklós téli hadjára-
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ta, a vasvári béke), 1686 (Buda visszafoglalása), 1699 (a karlócai bé-

ke), 1703–11 (a Rákóczi-szabadságharc), 1707 (az ónodi or-

szággyűlés), 1711 (a szatmári béke). 

 

Tematikai egység 
Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás 

kora 

Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 

A felvilágosodás eszméi; az észak-amerikai gyarmatok függetlensé-

gi harca; a francia forradalom vívmányai; a terror; Napóleon; az ipari 

forradalom találmányai. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A felvilágosodás állította középpontba a világmindenség ésszel 

felfogható megértését, a tudományos megismerés elsőbbrendűségét, a 

folyamatos haladás, fejlődés utópisztikus eszményét. Az alapvetőnek 

nevezett emberi jogok, amelyek mind a mai napig a nyugati demokrá-

ciák jogrendjének alapját jelentik. A korszak eszméi (egyenlőség, 

szabadság, testvériség) nem egyszer egymást kizáró módon valósul-

nak meg. A korszak tette az uralkodók és hatalmon levők feladatává a 

közjó szolgálatát, amely szélsőséges formájában a népboldogítás 

zsarnoki, terrorisztikus eszközeinek alkalmazását is eredményezte. 

A tanuló belátja, hogy a hatalommegosztás és a képviseleti elv ál-

talánossá válása a polgári államokban a demokratikus jogok gya-

korlásának kiterjesztését eredményezte. Megérti, hogy a korszakban a 

társadalmi és gazdasági átalakulás egymást erősítve bontakozik ki. 

Felismeri, hogy az ipari forradalom, amely új energiaforrások 

hasznosítása mellett új technikai eszközök alkalmazásával és a ter-

melési formák átalakításával létrehozta az ipari társadalmat, a népes-

ség számszerű gyarapodását, urbanizációt és az ipari munkásság 

létszámának növekedését eredményezte. Ismeri a korszakban kiala-

kult politikai ideológiák –liberalizmus, nacionalizmus, konzerva-

tivizmus, szocializmus – jellemzőit, és átlátja, hogy ezek átalakult 

formában ma is léteznek. 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

A felvilágosodás. 

Világkép, eszmék, 

ideológiák, társada-

lomkritika. 

A felvilágosult ab-

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Különböző emberi ma-

gatartástípusok, élethelyzetek 

megfigyelése, következtetések 

levonása. (Pl. a tömegek 

Magyar nyelv és irodalom: a 

felvilágosodás és a romantika, a 

francia Enciklopédia, Voltaire: 

Candide. 

Vizuális kultúra: klasszicizmus 
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szolutizmus. 

Hatalmi átrendező-

dés a XVIII. századi 

Európában. 

Egyezmények, szö-

vetségek. 

Az Egyesült Álla-

mok létrejötte és al-

kotmánya. 

A hatalommegosz-

tás formái, szintjei. 

A francia forrada-

lom eszméi, irányza-

tai, hatása. 

Forradalom, re-

form és kompromis-

szum. 

A napóleoni hábo-

rúk Európája és a 

Szent Szövetség 

rendszere. 

Az ipari forradalom 

és hatásai. 

A technikai fejlődés 

feltételei és követ-

kezményei. 

A XIX. század 

eszméi. 

bekerülése a politizálásba.) 

– Információk önálló 

rendszerezése és értelmezése. 

(Pl. az ipari forradalom talá-

lmányai és jelentőségük.) 

Kritikai gondolkodás: 

– Feltevések meg-

fogalmazása egyes társadalmi-

történelmi jelenségek okairól. 

(Pl. a forradalmi terror és 

szükségessége.) 

– Történelmi személyi-

ségek jellemzése, feltevések 

megfogalmazása viselkedésük 

mozgatórugóiról. (Pl. Robes-

pierre, Napóleon.) 

Kommunikáció: 

– Elsődleges történelmi 

források elemzése, 

összefüggések felderítése. (Pl. a 

Függetlenségi nyilatkozat ele-

mzése és a felvilágosodás 

hatásának kimutatása.) 

– Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a hatalommeg-

osztás elvének ábrája.) 

– Beszámoló, kiselőadás 

tartása népszerű tudományos 

irodalomból, (Pl. a szabad-

kőművesség témájában.) 

– Vizuális rendezők 

(táblázatok, ábrák) készítése. 

(Pl. a francia forradalom kor-

szakai.) 

– Események, történetek 

dramatikus megjelenítése. (Pl. 

XVI. Lajos pere.) 

– Esszé írása történelmi, 

filozófiai kérdésekről (Pl. a „Mi 

és romantika. 

Ének-zene: Marseillaise. 

Fizika: hőerőgépek, a tel-

jesítmény mértékegysége (watt). 

Erkölcstan; etika: Állampol-

gárság és nemzeti érzés. A sza-

badság rendje: jogok és köteles-

ségek. Magánérdek és közjó. 

Részvétel a közéletben. A társa-

dalmi igazságosság kérdése. 

Földrajz: urbanizációs folyam-

atok és hatásaik. 

Filozófia: a felvilágosodás 

filozófusai (pl. Diderot, Voltaire, 

Rousseau), a német idealizmus 

(pl. Kant, Hegel), Marx. 

Biológia-egészségtan: 

védőoltások (az immunológia 

tudományának kezdetei). 

Mozgóképkultúra és médiais-

meret: a modern nyilvánosság 

kialakulása. 
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viszi előre a világot? Forrada-

lom vagy szerves fejlődés” 

témájában.) 

Tájékozódás időben és térben: 

– Események időrendbe 

állítása. (Pl. a 1848-as for-

radalmak.) 

– A történelmi tér válto-

zásainak leolvasása különböző 

térképekről. (Pl. Lengyelország 

felosztása.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpre-

táció, jelentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, népesedés, népességrobbanás, 

népességfogyás, migráció, életmód, város, nemzet, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyedur-

alom, monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, 

birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, emberi jog, állampolgári 

jog, 

vallás, vallásüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: felvilágosodás, racionalizmus, a hatalmi ágak megoszt-

ása, természetjog, társadalmi szerződés, népszuverenitás, szabad 

verseny, felvilágosult abszolutizmus, Emberi és polgári jogok nyilat-

kozata, alkotmány, jakobinus, terror, nacionalizmus, liberalizmus, 

konzervativizmus, szocializmus, Szent Szövetség, urbanizáció. 

Személyek: Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Adam Smith, II. 

(Nagy) Frigyes, II. (Nagy) Katalin, Washington, XVI. Lajos, Danton, 

Robespierre, Napóleon, Metternich, Watt, Stephenson, Marx. 

Topográfia: Párizs, Poroszország, Szilézia, Lengyelország, gyarma-

tok Észak-Amerikában, Waterloo. 

Kronológia: 1776. július 4. (az amerikai Függetlenségi nyilatkozat 

kiadása, az Amerikai Egyesült Államok létrejötte), 1789. július 14. (a 

Bastille ostroma, a francia forradalom kitörése), 1793–1794 (a 

jakobinus diktatúra), 1804–1814/15 (Napóleon császársága), 1848 
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(forradalmak Európában). 

 

Tematikai egység Az újjáépítés kora Magyarországon 
Órakeret 22 

óra 

Előzetes tudás 
Magyarország újjáépítése a Habsburg Birodalom keretei között. 

Nemzetiségi viszonyok. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A hosszú, békés időszak, az ország újjáépítése együtt járt más 

népek, nemzetiségek befogadásával/betelepülésével/betelepítésével, 

gazdasági, kereskedelmi, kulturális fejlődést és egy soknemzetiségű 

államot eredményezett, amely később nemzetiségi ellentétek és kon-

fliktusok alapjául szolgált. A modernizációs kényszer nyomán – a 

népboldogítás zsarnoki eszközeinek alkalmazása révén is – alakul ki 

közéletünkben a ma is meglévő „magyar gondolat” és „szabad gon-

dolat” szembenállása. 

A tanulók felismerik, hogy az uralkodó és a rendek egymásra 

utaltsága, a központi és a helyi hatalom egyensúlya jelentett garanciát 

a békés építőmunkára, amely kedvezően érintette a mezőgazdaság 

helyzetét, de bizonyos értelemben gátját jelentette a hazai ipari ter-

melés kibontakozásának. Tudatosul benne, hogy Magyarország a 

Habsburg Birodalom részét képezte, megérti a birodalmiságból fa-

kadó problémák lényegét, és reális képet alkot Magyarország 

birodalmon belüli helyzetéről. Az önkormányzatiság (vármegyerend-

szer) szerepének megértése a függetlenség bizonyos elemeinek a 

megőrzésében. Tudja, hogy a korszakban jelentősen megváltozott 

Magyarország etnikai képe, és hogy ennek napjainkig ható követ-

kezményei lettek. 

Követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

Népesség és 

környezet: de-

mográfiai válto-

zások, az etnikai 

arányok átala-

kulása. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés statisztikai táblázatokból, 

grafikonokból, diagramokból. (Pl. a korszakra 

vonatkozó demográfiai adatok elemzése, értéke-

lése.) 

– A tanultak felhasználása új feladathelyzet-

Földrajz: Ma-

gyarország ter-

mészeti adottsá-

gai. 

Magyar nyelv 

és irodalom: 
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Népesség, de-

mográfia 

(vándorlás, mi-

gráció). 

Kisebbség, 

többség, nemzeti-

ségek. 

A Magyar Kirá-

lyság 

újjászervezése és 

helye a Habsburg 

Birodalomban. 

A felvilágosult 

abszolutizmus a 

Habsburg 

Birodalomban. 

Társadalmi és 

gazdasági 

viszonyok válto-

zásai a XVIII. 

században. 

A nemzeti ébre-

dés: a kultúra és 

művelődés válto-

zásai. 

ben. (Pl. a felvilágosodás fogalmainak azo-

nosítása a korszak uralkodói intézkedéseiben.) 

– Egy történelmi oknyomozás megtervezése. 

(Pl. Martinovics Ignác perújrafelvétele.) 

Kritikai gondolkodás: 

– Feltevések megfogalmazása a történelmi 

személyiségek cselekedeteinek, viselkedésének 

mozgatórugóiról. (Pl. II. József politikai 

életpályájának elemzése.) 

Kommunikáció: 

– Önállóan gyűjtött képekből összeállítás, 

tabló készítése. (Pl. nemzetiségek Magyaror-

szágon.) 

– Vizuális rendezők (táblázatok, ábrák) ké-

szítése. (Pl. jobbágyterheket szemléltető ábra ké-

szítése.) 

Tájékozódás térben és időben: 

– A történelmi tér változásainak leolvasása 

különböző térképekről. (Pl. Magyarország etnikai 

összetételének, elemzése.) 

– Egyszerű térképvázlatok rajzolása 

különböző információforrások alapján. (Pl. a né-

pességmozgások irányainak megjelenítése.) 

Nyelvújítás: 

Kazinczy 

Ferenc. 

A magyar fel-

világosodás 

irodalma: Bes-

senyei György, 

Csokonai Vitéz 

Mihály. 

Ének-zene: a 

barokk zene (pl. 

J. S. Bach, Hän-

del), a klasszikus 

zene (pl. Haydn). 

Vizuális 

kultúra: barokk 

stílusú kastélyok, 

templomok, 

illuzionisztikus 

freskók, foga-

dalmi szobrok és 

táblaképek Ma-

gyarországon. 

Informatika: 

könyvtártípusok, 

könyvtártörténet. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi 

nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, 

életmód, város, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyedur-

alom, monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szu-

verenitás, centrum, periféria, vallás. 

Fogalmak, adatok 
Fogalmak: betelepítés, betelepülés, Pragmatica Sanctio, Helytar-

tótanács, felső tábla, alsó tábla, kettős vámrendszer,úrbéri rendelet, 
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Ratio Educationis, türelmi rendelet, jobbágyrendelet. 

Személyek: III. Károly, Mária Terézia, II. József, Kazinczy Ferenc. 

Topográfia: Határőrvidék, Bácska, Bánát. 

Kronológia: 1723 (Pragmatica Sanctio), 1740–80 (Mária Terézia), 

1780–1790 (II. József). 

 

Tematikai egység 
Reformkor, forradalom és szabadságharc Ma-

gyarországon 

Órakeret 30 

óra 

Előzetes tudás 
A magyar reformkor képviselői, március 15. mint iskolai ünnepély, 

a forradalom és szabadságharc kiemelkedő személyiségei. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A korszakot a nemzeti és a liberális eszme megerősödése, vala-

mint az európai centrumhoz való fölzárkózás kényszere határozza 

meg. Ezek nyomán megfogalmazódik a jobbágyi és rendi viszonyok 

meghaladásának, az érdekegyeztetés, a közteherviselés, valamint a 

nemzeti nyelv és kultúra megteremtésének szükségessége, amelyek a 

polgári viszonyok és a nemzeti önállóság megteremtését célozzák. E 

célok megvalósítása állítja középpontba azokat a nagyformátumú 

politikusokat, akik túllépve egyéni érdekeiken, egymást kiegészítve a 

közösség hosszú távú érdekeit szolgáló reformprogramok mellé ál-

lítják a közvéleményt. A közös cél eredményezi a forradalom és sza-

badságharc idején létrejövő nemzeti egységet és összefogást, amely 

számos politikai, társadalmi és katonai eredménnyel jár, és csak két 

nagyhatalom külső katonai agressziója képes leverni. 

Megérti a tanuló, hogy a fejlődésben – Nyugat-Európa mintaadó 

államaihoz képest – lemaradt magyar társadalmat és gazdaságot cé-

lzó, reformkori modernizációs szándékok elvezettek a polgári Ma-

gyarország megteremtéséhez. A reformkorban megjelenő magyar 

polgári nemzeteszme és jelentőségének megismerése. Belátja, hogy a 

reformkor jelentős személyiségei irányt szabtak a történelmi 

eseményeknek. A magyar és az egyetemes történelem 

összefüggéseinek átlátása. Március 15. eseményeinek megismerése 

nemzeti ünnepünk méltó megünneplése céljából. A reformkor nagy 

alakjainak példáján keresztül pozitív nemzettudat kialakítása. 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeretek Fejlesztési követelmények  

Az átalakuló tár-

sadalom és gazda-

Ismeretszerzés, tanulás: Magyar nyelv és irodalom: A 

felvilágosodás és a reformkor 
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ság. 

Nők és férfiak 

életmódja és társa-

dalmi helyzete, élet-

formák. 

A reformeszmék 

kialakulása és terje-

dése: Széchenyi 

István programja. 

Fölzárkózás, le-

maradás. 

A reformmozga-

lom kibontakozása. 

A nemzeti ébredés 

és a nemzetiségi 

kérdés. 

A reformkori mű-

velődés, kultúra. 

A forradalom és 

szabadságharc 

nemzetközi keretei. 

Az 1848-as forra-

dalom és vívmá-

nyai, az áprilisi tör-

vények. 

Forradalom, re-

form és kompro-

misszum. 

A szabadságharc 

története. 

Békék, háború, 

hadviselés. 

– Különböző emberi ma-

gatartástípusok, élethelyzetek 

megfigyelése, következtetések 

levonása. (Pl. a nemesi 

életszemlélet megismerése Pul-

szky Ferenc műve alapján.) 

– Egy történelmi oknyo-

mozás megtervezése. (Pl. 

Petőfi Sándor halála.) 

Kritikai gondolkodás: 

– Híres emberek, tör-

ténelmi személyiségek 

jellemzése, feltevések meg-

fogalmazása viselkedésük 

mozgatórugóiról. (Pl. Széchenyi 

István, Görgey Artúr.) 

– Különböző szövegek, 

hanganyagok, filmek stb. vizsgá-

lata a történelmi hitelesség 

szempontjából. (Pl. Németh 

László Az áruló című történeti 

drámája.) 

Kommunikáció: 

– Elsődleges történelmi 

források elemzése, 

összefüggések felderítése. (Pl. 

Széchenyi programja a Stádi-

um 12 pontja alapján.) 

– Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a reformkori 

rendi országgyűlés felépítése és 

a törvényhozás menete.) 

– Események, történetek, 

jelenségek dramatikus 

megjelenítése. (Pl. Széchenyi 

és Kossuth vitája.) 

Tájékozódás időben és 

térben: 

– Az európai történelem 

és a magyar történelem 

irodalma. 

Nemzeti dráma, nemzeti színját-

szás kezdetei. 

Dráma és tánc: a XIX. századi 

magyar színház és dráma néhány 

alkotása: Katona József: Bánk bán, 

Vörösmarty Mihály: Csongor és 

Tünde. 

Vizuális kultúra: klasszicizmus 

és romantika. 

Ének-zene: Himnusz, Szózat, Er-

kel Ferenc: Hunyadi László – a 

nemzeti opera születése, Liszt 

Ferenc. 

Földrajz: Magyarország termé-

szeti adottságai, folyamszabályo-

zás. 
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kölcsönhatásainak elemzése. 

(Pl. az 1848-as forradalmak 

kölcsönhatásai.) 

 Események időrendbe 

állítása. (Pl. a pesti forradalom 

eseményei.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, jelentőség, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, 

életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági tel-

jesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, 

adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyedur-

alom, monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szu-

verenitás, centrum, periféria. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: reform, polgári átalakulás, liberális nemesség, central-

ista, cenzúra, államnyelv, önkéntes örökváltság, kötelező örökváltság, 

közteherviselés, érdekegyesítés, védővám, márciusi ifjak, 

nemzetőrség, áprilisi törvények, felelős kormány, népképviselet, cen-

zusos választójog, jobbágyfelszabadítás, tavaszi hadjárat, Füg-

getlenségi nyilatkozat. 

Személyek: Széchenyi István, Wesselényi Miklós, Kölcsey Ferenc, 

Deák Ferenc, Kossuth Lajos, Eötvös József, Metternich, Batthyány 

Lajos, Szemere Bertalan, Petőfi Sándor, Jellasics, Görgey Artúr, 

Ferenc József, Windischgrätz, Bem József. 

Topográfia: Pest-Buda, Vaskapu, Pákozd, Isaszeg, Debrecen, 

Világos. 

Kronológia: 1830 (Széchenyi István: Hitel című művének 

megjelenése, a reformkor kezdete), 1832–36 (rendi országgyűlés), 

1844 (a magyar nyelv államnyelvvé nyilvánítása), 1848. március 15. 

(forradalom Pesten), 1848. április 11. (az áprilisi törvények), 1848. 

szeptember 29. (a pákozdi csata), 1849. április 6. (az isaszegi csata), 

1849. április 14. (a függetlenség kimondása), 1849. május 21. (Buda 

felszabadítása), 1849. augusztus 13. (a világosi fegyverletétel). 
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A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Az ókori, középkori és koraújkori egyetemes és magyar kultúrkincs 

rendszerező megismerésével, az egyetemes emberi értékek tudatos 

vállalása, családhoz, lakóhelyhez, nemzethez való tartozás fon-

tosságának felismerése, elfogadása. 

A múltat és a történelmet formáló, összetett folyamatok, látható és 

háttérben meghúzódó összefüggések felismerése, és ezek erkölcsi-

etikai aspektusainak azonosítása. 

A korábbi korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és 

szokásmódjainak azonosítása, a különböző államformák működési 

jellemzőinek felismerése. 

Ismerje fel a tanuló a civilizációk történetének jellegzetes sémáját 

(kialakulás, virágzás, hanyatlás). 

Ismerje és mind szélesebb körben alkalmazza a történelem ér-

telmezését segítő kulcsfogalmakat és egyedi fogalmakat, az árnyalt 

történelmi tájékozódás és gondolkodás érdekében. 

Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, 

nemzeti hősök cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevéken-

ységek szempontjából értékeli, tudjon példákat mondani különböző 

korok eltérő értékítéleteiről egy-egy történelmi személyiség kapcsán. 

Tudja, hogy az egyes népeket vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk 

alapján tudjuk megkülönböztetni. Ismerje fel, hogy a vallási előírások, 

valamint az államok által megfogalmazott szabályok döntő mértékben 

befolyásolhatják a társadalmi viszonyokat és a mindennapokat. 

Tudja, hogy a történelmi jelenségeket, folyamatokat társadalmi, 

gazdasági, szellemi tényezők együttesen befolyásolják. 

Ismerje a világ és az európai kontinens eltérő fejlődési irányait, ezek 

társadalmi, gazdasági és szellemi hátterét. Tudja azonosítani Európa 

különböző régióinak eltérő fejlődési útjait. 

Ismerje fel a meghatározó vallási, társadalmi, gazdasági, szellemi 

összetevőket egy-egy történelmi jelenség, folyamat értelmezésénél. 

Tudja értelmezni az eltérő uralkodási formák és társadalmi, gaz-

dasági viszonyok közötti összefüggéseket. 

Ismerje a keresztény Magyar Királyság létrejöttének, virágzásának 

és hanyatlásának főbb állomásait, a koraújkor békés építőmunkájának 

eredményeit, valamint a polgári Magyarország kiépülésének me-

ghatározó gondolatait és kulcsszereplőit. 

Legyen képes a tanuló ismereteket meríteni, beszámolót, kiselőadást 

készíteni és tartani különböző írott forrásokból, történelmi ké-

zikönyvekből, atlaszokból/szakmunkákból, statisztikai táblázatokból, 
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grafikonokból, diagramokból és internetről. 

Legyen képes a szerzett információk rendezésére/értelmezésére, és 

tudja a rendelkezésre álló információforrásokat áttekinteni/értékelni 

is. Tudjon kérdéseket megfogalmazni a forrás megbízhatóságára és a 

szerző esetleges elfogultságára vonatkozóan. 

Legyen képes különböző magatartástípusok és élethelyzetek meg-

figyelésére/következtetések levonására. Tudja írott és hallott szöveg-

ből a lényeget kiemelni tételmondatok meghatározásával, szövegek 

tömörítésével és átfogalmazásával egyaránt. Legyen képes a 

többféleképpen értelmezhető szövegek jelentésrétegeinek feltárására. 

Legyen képes feltevéseket megfogalmazni történelmi személyiségek 

cselekedeteinek, viselkedésének mozgatórugóiról. 

Legyen képes történelmi helyzeteket elbeszélni, eljátszani a 

különböző szereplők nézőpontjából. 

Legyen képes saját véleményét megfogalmazni, közben legyen ké-

pes vitában a tárgyilagos érvelés és a személyeskedés megkülönböz-

tetésére. 

Legyen képes folyamatábrát, diagramot, vizuális rendezőt (tábláza-

tot, ábrát) készíteni, történelmi témákat vizuálisan ábrázolni. 

Legyen képes az időmeghatározásra konkrét kronológiai adatokkal, 

valamint történelmi időszakokhoz kapcsolódóan egyaránt, és tudjon 

kronológiai adatokat rendszerezni. Használja a történelmi korszakok 

és periódusok nevét. Legyen képes összehasonlítani történelmi 

időszakokat, egybevetni eltérő korszakok emberi sorsait a változások 

szempontjából, és legyen képes a változások megkülönböztetésére is. 

Legyen képes érzékelni és elemezni az egyetemes és a magyar tör-

ténelem eltérő időbeli ritmusát, illetve ezek kölcsönhatásait. Tudja az 

egyes korszakokat komplex módon jellemezni és bemutatni. 

Legyen képes különböző információforrásokból önálló térképvázla-

tok rajzolására, különböző időszakok történelmi térképeinek az 

összehasonlítására, a történelmi tér változásainak leolvasására, az 

adott témához leginkább megfelelő térkép kiválasztására. 

A tantárgyhoz kapcsolódó kulturális programokra és egyéb kreatív tevékenységekre szánt 

heti 1 óra (évi 36 óra) 

 Iskolán kívüli programok (évi 18 óra) 

egy tanévben maximum három alkalommal külső programot szervezünk a tanulók 

számára (3 x 6 óra = 18 óra), ezekre az órákra külső előadó (muzeológus, etnográfus, 

történész, stb.) is meghívható 
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múzeumlátogatás, temetőkerti séta, budapesti vagy Budapest környéki főúri kastél-

yok, látogatás fővárosi könyvtárakban, levéltárakban (pl.: Hadtörténeti Múzeum, 

Nemzeti Múzeum, Néprajzi Múzeum, Szépművészeti Múzeum Terror Háza, Páva 

utcai Holocaust Múzeum, Memento Park, Fiumei úti Nemzeti Sírkert) 

 Egyéb kreatív tevékenységi formák (évi 18 óra) 

o integrált órák: 3 óra 

(tantárgyi integráció lehetősége: együttműködve a művészettörténet, az 

ének, a földrajz, az idegen nyelv, a társadalomismeret és az informatika tan-

tárgyat tanító kollégákkal) 

o projektmunka készítése: 3 óra 

(a témához kapcsolódó valamilyen történelmi tárgy elkészítése és értéke-

lése) 

o önálló portfólió- illetve prezentációkészítésre, valamint értékelésre szánt idő: 

3 óra 

o szóbeli számonkérés: 3 óra 

10. és 11. évfolyamon a tanév vége felé (kb. március második felében) 

szóbeli vizsgát szervezünk, amelynek teljesítése mindenki számára kötelező 

o történelmi témájú disputa, vita, színdarab előadása: 3 óra 

(pl.: vita a kiegyezés megítéléséről, világháborús szövetségi rendszerek ál-

láspontjának dialogikus megjelenítése, XX. századi történelmi személyi-

ségek fiktív vitája stb.) 

o történelmi tárgyú versenyekre való felkészítés: 3 óra 

11-12.  ÉVFOLYAM  

A középiskolai történelemtanítás az általános iskolai ismeretekre és tevékenységekre épül, 

jellegét tekintve azonban már forrás- és tevékenységközpontú. Olyan nevelő-oktató tevékenység, 

amelynek célja az általános történelmi műveltség kiterjesztése és elmélyítése, valamint a maga-

sabb műveltség megalapozása. A történelmi tanulmányoknak jelentős szerepük van a tanulói 

személyiség fejlődésében, társadalmi cselekedeteik tudatosulásában. Fontos a történelmi 

eseményekben részt vevő egyének és csoportok nézeteinek és tetteinek megismerése, az ezek 

mögött húzódó motívumok, szándékok és élethelyzetek felismerése és megértése, a résztvevők 

felelősségének belátása. 

Az iskola és benne a történelemtanítás egyik fő feladata értékek közvetítése. Olyan alapvető 

normákról, értékekről van szó, mint a nemzeti azonosságtudat kialakítása a magyar történelem 

feldolgozásával; az európai és egyetemes demokratikus értékrend kialakítása az egyetemes tör-

ténelem elemzésével. Ezeken túl a társadalomismereti modulok és tantárgyrészek segítségével 

sor kerül a demokratikus gondolkodásra és magatartásra nevelésre; az állampolgári feladatokra 

és a tudatos közéleti részvételre való felkészítésre; az alapvető személyiségi és emberi jogok, 

valamint erkölcsi normák megismerésére és tiszteletére; az egyenlő bánásmóddal és 

esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismeretek és képességek fejlesztésére; a szociális érzékenység 
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kialakítására a társadalmi egyenlőtlenségeik okainak megismertetésével. Nyitott, elfogadó 

gondolkodást kell kialakítani az eltérő kultúrák vonatkozásában a kisebbségek történelmének 

áttekintésével – beleértve a határon túli magyarság és a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek 

múltját és jelenét is –, különös tekintettel a Kárpát-medencében együtt élő népekre. Cél továbbá 

a környezettudatosságra és, fenntarthatóságra nevelés a környezet és a természet, valamint az 

ember kapcsolatának koronkénti bemutatásával. 

A középiskolai történelemtanítás a források önálló feldolgozásán alapuló, elemző jellegű, ami 

az összefüggések egyre önállóbb feltárását jelenti. Ugyanakkor a történelem élményszerű 

tanítására, közös feldolgozására kell törekedni, ami örömet jelent a diákok számára. Ehhez 

igénybe kell venni a hagyományos eszközök (tankönyvek, egyéb olvasmányok, térképek, audio-

vizuális anyagok stb.) mellett a média modern eszközeit is (világháló, kép-, videó-, hang-

megosztók, stb.). Ugyanakkor törekedni kell arra, hogy a tanulói tudás a tények ismeretén túl 

kiterjedjen bővítésének igényére, az önálló tájékozódási és tanulási módszerek elsajátítására, a 

problémaérzékenységre és a kritikai gondolkodásra is. 

Az ismeretátadással azonos súllyal kell kezelni a tanulói képességek fejlesztését, melyet 

kellően változatos tevékenységformák biztosításával lehet a leghatékonyabban elérni. Ez azért is 

szükséges, hogy a tanulók képessé váljanak önálló ismeretek szerzésére, értelmezésére, azokkal 

kapcsolatban önálló vélemény megfogalmazására. 

Fontos feladat a differenciált történelmi gondolkodás kialakítása, amely azonos események, 

történések különböző szempontú megközelítését jelenti. Hiszen minden történelmi esemény több 

szempontú, ennek megfelelően eltérő interpretációi is lehetnek. Ezeket kell felismerni és megért-

eni a tanulóknak, azonosulni velük vagy elutasítani azokat, megértve, hogyan éltek és gondol-

kodtak az adott kor emberei. Mindehhez szükséges a hagyományos politikatörténet feldolgozása 

mellett a társadalom-, művelődés- és mentalitástörténet megfelelő súlyú kezelése. Ehhez nyújt 

segítséget a közműveltségi tartalmak mellett megjelenő ismétlődő/visszatérő és hosszmetszeti 

témák egy része. 

Fontos feladat a különböző képességek – az ismeretszerzés, tanulás; a kritikai gondolkodás; a 

kommunikáció; valamint az időben és térben való tájékozódás – azonos súlyú fejlesztése. Fon-

tos, hogy a tanulók ezek révén rendelkezzenek a történelmi gondolkodás kialakításához 

szükséges alapokkal; birtokában legyenek alapvető történelmi tények ismeretének; tudják 

használni a szaknyelvet, értsék a történelmi fogalmakat; képesek legyenek ismereteiket szóban 

és írásban egyaránt előadni. Fontos, hogy a tanulók legyenek képesek értelmezni a történelmi 

múlt és a jelenkor társadalmi eseményeit, álláspontjukat pedig érvekkel alátámasztva tudják 

képviselni. 

A tantervi táblázatok fejlesztési követelmények oszlopában a fejlesztési feladatokra lehet 

példákat találni. Az elvárás az, hogy a kétéves ciklusok során, a NAT-ban a megfelelő évfoly-

amokhoz kötött fejlesztési feladatok mindegyike legalább egyszer megjelenjen. A szaktanár 

döntheti el, hogy melyik témánál melyik fejlesztési feladatot vagy feladatokat, milyen konkrét 

formában dolgoz fel. A táblázatok ismeretek rovatában dőlt betűvel jelöltek a tájékoztató jellegű, 

csupán javasolt ismétlődő/visszatérő és hosszmetszeti témák, a fejlesztési követelmények példa-

ként szolgáló feladatai, valamint a kapcsolódási pontok ajánlott anyagai. 
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A történelemtanítás feladata a tanulók történelemszemléletének formálása, ugyanakkor a plu-

ralizmus jegyében az alkotmányos alapelvekbe nem ütköző, eltérő szemlélet tiszteletben tartása 

is elengedhetetlen. 

A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek témakörei a társadalmi gyakorlatra 

összpontosító szocializációs célú tartalmi egységek, amelyek komplex módon próbálnak reagálni 

a diákokat közvetlenül érintő társadalmi jelenségekre. Problémafelvetésük és szóhasználatuk 

olyan tudományterületekre épül, mint a szociológia, a szociálpszichológia, a politológia, a 

jogtudomány, a közgazdaságtan és a média tudománya. Az e témakörökben megjelenő ismeretek 

fontos szerepet játszanak a társadalom múltjára és jelenére vonatkozó középiskolai tudás össze-

kapcsolásában. Egyúttal alapokat kínálnak annak megértéséhez, hogy miként működik a tár-

sadalom, az állam és a gazdaság, amelyben a diákok mindennapi élete zajlik. Ezért fontos, hogy 

közismereti tanulmányaik utolsó szakaszában a fiatalok találkozzanak e témakörökkel, és a 

felnőtt kor küszöbén alapvető ismereteket, valamint ösztönzést kapjanak ahhoz, hogy aktív 

állampolgárként kapcsolódjanak be egyrészt saját helyi közösségeik, másrészt az ország 

egészének életébe. 

A középiskolai történelemtanítás második két éve részben már az érettségire való felkészülés 

jegyében telik el. Mindazon fejlesztési területeket és kulcskompetenciákat kiemeljük és elmé-

lyítjük, amelyek a történelemtanítás során szerepet játszanak. Ezek közül a legfontosabb a 

nemzeti azonosságtudat kialakítása és a hazafias nevelés, valamint az aktív állampolgárságra és 

demokráciára nevelés. Fontos, hogy tanulóink hazájukhoz hű, nemzeti, népi kultúránk értékeit 

ismerő és becsülő, a demokratikus jogállam iránt elkötelezett, a közügyekben aktívan részt vevő 

állampolgárokká váljanak. Ehhez használjuk fel és tudatosítsuk a közelmúlt történelmének ér-

tékeit (jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, spor-

tolók munkásságát), közös társadalmi és állami sikereinket (pl. a rendszervál-

tás/rendszerváltozás, a demokratikus jogállam kiépítése, békés nemzetegyesítés, csatlakozásunk 

az európai közösséghez és az atlanti szövetséghez), nem elhallgatva, de nem is túlhangsúlyozva 

történelmünk árnyoldalait sem. A kulcskompetenciák közül a szociális és állampolgári kompe-

tencia játszik szerepet a demokrácia iránti végső elköteleződésben, valamint nemzeti értékeinken 

túl a közös európai gondolat melletti egyértelmű állásfoglalásban is. 

A tanulói kompetencia fejlesztésének területei közül első helyen a 11–12. évfolyamokon is a 

források használata és értékelése említhető. A forrásokból történő önálló adatgyűjtés mellett a 

történelmi háttér ismeretében következtetések levonása is elvárt. Mindehhez nemcsak a 

szakszókincs alapos ismerete szükséges, hanem az egyes történelmi fogalmak meghatározása is, 

annak tudatában, hogy azok a különböző történelmi korokban változó jelentésűek lehetnek. A 

történelemtanítás fontos eleme a középiskolai oktatás záró szakaszában is a tanulók történelmi 

időben és térben való tájékozódó-képességének fejlesztése. Ez a kronológiai és topográfiai ada-

tok megismerésén és megtanulásán túl azok egységben látását, az események sorrendjének (di-

akrónia) és az egy időben zajló történéseknek (szinkrónia) a felismerését is célozza. Ezen a szin-

ten már elvárt egyszerű kronológiai táblázatok önálló készítése, valamint kronológiai munkák 

használata is. Fontos a történelmi tér változásainak felismerése, a történelmi és földrajzi térképek 

összekapcsolása, valamint az ökológiai szemlélet kialakítása a történelmi jelenségek ér-

telmezésében. 
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A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek – mint közvetlen szocializációs hatású 

témaköröket átfogó tartalmi terület – természetes módon kapcsolódik a NAT-ban megfogalma-

zott valamennyi általános fejlesztési feladathoz. Ez a lehetősége abból adódik, hogy a jelenben 

való eligazodásra igyekszik felkészíteni a tanulókat. Olyan tartalmakat visz be az oktatásba, 

amelyek a hétköznapokban közvetlenül hasznosítható tudást eredményeznek. Olyan készségek 

fejlesztését célozza, amelyek – miként az összes kulcskompetencia –, széles körben 

hasznosíthatók az iskolán kívüli életben. A témakörök feldolgozása közvetlen módon járul hozzá 

a szociális és állampolgári, valamint a kezdeményezőkészség és vállalkozási kompetencia 

fejlesztéséhez. Az általános célok közül jelentős mértékben segíti az állampolgárságra és demo-

kráciára nevelést, a másokért való felelősségvállalás és az önkéntesség gondolatának elmé-

lyülését a fiatalokban, a gazdasági és a pénzügyi nevelést, valamint kisebb mértékben a pályao-

rientációt is. 

A társadalmi, állampolgári és gazdasági témakörök feldolgozása fontos szerepet játszik az 

önálló és kritikai gondolkodás fejlesztésében, valamint a médiahasználat tudatosságának kiala-

kításában, ami középiskolában a következő tevékenységi típusokra épülhet: írott és audiovizuális 

szövegek önálló gyűjtése, szóban vagy írásban történő feldolgozása, valamint tudatos és kritikus 

kezelése, a tanult ismeretek problémaközpontú elrendezése, a többféleképpen értelmezhető szövegek 

jelentésrétegeinek feltárása, különféle értékrendek összehasonlítása, saját értékek és vélemények ti-

sztázása. 

A középiskola utolsó évfolyamán megjelenő társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek 

témakörei a történelem tantárgy keretében szintetizálják a diákok társadalomtudományi is-

mereteit. Mivel végzős diákokról van szó, fontos, hogy az iskola közvetlen módon is előkészítse 

őket a tényleges gazdasági és politikai szerepvállalásra: az állampolgári jogok és kötelességek 

felelősségteljes gyakorlására, a munkavállalói, illetve a vállalkozói szerepre, valamint az or-

szággyűlési és helyhatósági választásokon való részvételre. 

E témakörök szemlélete szorosan kötődik az aktuális társadalmi gyakorlathoz, illetve a diákok 

társadalmi tapasztalataihoz. Legfontosabb módszertani sajátossága az induktivitás, amely a 

tanulási folyamat gyakorlat közeli jellegében gyökerezik. Ez azért fontos, mert a diákok tár-

sadalmi tapasztalatai sok esetben ellentmondanak az iskolában tanult eszményeknek, elveknek és 

fogalmi általánosításoknak. Így mind a tanár, mind a tananyag könnyen hiteltelenné válhat. Az 

ismeretek puszta átadása mellett ezért mindenképp szükség van olyan, személyes élményekre 

építő, készségfejlesztő módszerekre, amelyek megalapozzák, illetve erősítik a diákok szociális, 

erkölcsi és jogi érzékét. A tananyag tehát nem egyszerűen ismereteket közvetít, hanem 

viselkedési mintákat, szemléletet is, egyfajta problémamegoldó „társadalmi gyakorlótérnek” 

tekintve a tanórákat, ahol szimulációs helyzetekben erősödhet a diákok döntési és problé-

mamegoldó képessége, empátiája, toleranciája és együttműködési készsége. 

11.  ÉVFOLYAM  

Heti óraszám 4 

Éves óraszám 144 

A normál gimnáziumi osztályokhoz képest plusz egy órával nőtt az időkeret (éves szinten 36 

óra), amelynek a humán specializáció tantervi kialakítása szerint felét (18 óra) használhatjuk fel 
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a tananyag kibővítésére, másik felét a tantárgyhoz kapcsolódó kulturális programokra, kreatív 

tevékenységekre fordítjuk. 

(144 óra 108+18, 9+9) 

Tematikai egység A nemzetállamok és a birodalmi politika kora 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Az egységes Olaszország és Németország létrejötte. Polgárháború 

az Amerikai Egyesült Államokban. Birodalmak versenye a világ újra-

felosztásáért, élet a gyarmatokon. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A nacionalista eszme terjedése, az ipari forradalom termékeinek 

piacigénye együttesen segítik elő a nemzetállamok létrejöttét, mely 

állami keretként hatékonyan képes egy nép érdekeit megjeleníteni, 

megvédeni. A különböző nemzetállamok megteremtésének igénye, a 

tőkés termelés állandó bővítésének kényszere magában hordozza a 

nemzetek közötti versengés kiéleződését, amely többek között a 

gyarmatosítás új szakaszának megjelenését eredményezi. A modern 

polgári államszervezet új funkciói kiterjednek az oktatásra, az 

egészségügyre és a szociálpolitikára, azaz számos, a közösséget 

összetartó elemmel bővültek. 

A tanuló felismeri, hogy az ipari forradalom újabb szakaszának 

eredményei (új iparágak, találmányok stb.) számos árnyoldallal 

(környezetkárosítás, társadalmi egyenlőtlenségek növekedése) járnak. 

A XIX. század első felében kialakult új eszmék hatására jelentősen 

átalakult a világ fejlődése a század második felében. Megérti azokat a 

régi fejlődési kereteket szétfeszítő törekvéseket, amelyek 

szükségszerűen vezettek el egy olyan mértékű hatalmi versengéshez, 

amely beletorkollott az első világháborúba. 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

Nemzetállami törekvések 

Európában (Olaszország, 

Németország, a balkáni 

államok). 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

Az Amerikai Egyesült 

Államok nagyhatalommá vál-

ása. 

Társadalmi és gazdasági vál-

tozások a centrum országai-

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés statiszt-

ikai táblázatokból, grafi-

konokból, diagramokból. (Pl. 

az egyenlőtlen fejlődés 

fogalmának értelmezése.) 

– Önálló in-

formációgyűjtés különböző 

médiumokból. (Pl. az ipari 

forradalom második 

Földrajz: kontinensek 

földrajza, Európa or-

szágai, Balkán, a 

városfejlődés szakaszai. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Stendhal, Balzac, 

Victor Hugo, Puskin, 

Zola, Dosztojevszkij, 

Verlaine, Rimbaud, 

Baudelaire, Keats. 
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ban. 

Az iparosodás új 

szakaszának hatásai (tár-

sadalom, gondolkodás, 

életmód, épített és természetes 

környezet). 

Technikai fejlődés feltételei 

és következményei. 

A modern polgári állam 

jellegzetességei. 

Hatalommegosztás formái, 

színterei. 

Az Európán kívüli világ vál-

tozásai a XIX. század második 

felében: gyarmati függés, a 

birodalmak versenye a világ 

újrafelosztásáért. 

Függetlenség, alávetettség, 

kisállamok, nagyhatalmak. 

szakaszának találmányai.) 

Kritikai gondolkodás: 

– Különbségek felis-

merése és a változások 

nyomon követése egy-egy tör-

ténelmi jelenség kapcsán. (Pl. 

szövetségi rendszerek.) 

– Híres emberek, tör-

ténelmi személyek jellemzése, 

feltevések megfogalmazása a 

történelmi személyiségek 

cselekedeteinek, viselkedé-

sének mozgatórugóiról. (Pl. 

Bismarck politikai pályája.) 

– Önálló vélemény meg-

fogalmazása történelmi 

eseményekről, szereplőkről, 

jelenségekről, filozófiai kér-

désekről. (Pl. a gyarmatosítás 

ideológiája.) 

Kommunikáció: 

– Esszé írása történelmi – 

társadalmi témákról. (Pl. a 

technikai fejlődés hatása a 

környezetre és az életmódra.) 

– Mások érvelésének 

összefoglalása és figyelembe 

vétele. A 

véleménykülönbségek tiszt-

ázása, a saját álláspont gaz-

dagítása, továbbfejlesztése. 

(Pl. rabszolgakérdés, női 

emancipáció.) 

Tájékozódás térben és 

időben: 

– Történelmi időszakok 

összehasonlítása a változások 

mennyisége és gyorsasága 

szempontjából. (Pl. gyarmat-

birodalmak kiterjedése a XIX. 

Vizuális kultúra: eklek-

tika, szecesszió és az 

izmusok meghatározó 

alkotói és művei. 

Ének-zene: Verdi, Puc-

cini, Wagner, Debussy. 

Fizika: tudósok, fel-

találók: Faraday, Helm-

holz. 

Kémia: Meyer, Meng-

yelejev, Curie házaspár. 

Biológia-egészségtan: 

Pasteur, Darwin: 

evolúcióelmélet. 

Testnevelés és sport: 

újkori olimpiák. 
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század elején és végén.) 

– Események, 

jelenségek, tárgyak, személyek 

időrendbe állítása. (Pl. az 

olasz és a német egység 

megvalósulásának fő lépései.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, tény és bizonyíték, 

interpretáció. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, 

életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági tel-

jesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, 

adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyedur-

alom, monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, demokrácia, közi-

gazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: monopólium, futószalagos termelés, polgári állam, 

középosztály, városiasodás, emancipáció, szakszervezet, kereszt-

ényszocializmus, szociáldemokrácia, egyenlőtlen fejlődés, nagyhata-

lom, hármas szövetség, keleti kérdés. 

Személyek: III. Napóleon, Garibaldi, Bismarck, II. Vilmos, Lincoln, 

Viktória királynő, XIII. Leó. 

Topográfia: Piemont, Olaszország, Német Császárság, Szuezi-

csatorna,  

Elzász-Lotaringia, Balkán. 

Kronológia: 1853–56 (a krími háború), 1859 (a solferinoi ütközet), 

1861–65 (az Egyesült Államok polgárháborúja), 1866 (a königgrätzi 

csata), 1871 (a Német Császárság létrejötte), 1882 (a hármas 

szövetség megalakulása), 1907 (a hármas antant létrejötte). 

 

Tematikai egy-

ség 

A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus 

kora Magyarországon 
Órakeret 20 óra 
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Előzetes tudás 

Megtorlás, önkényuralom és kiegyezés. Magyarország fejlődése a du-

alizmus korában, a Monarchia együtt élő népei, a nemzetiségek 

helyzete. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A szabadságharc erőszakos leverése nem járt együtt az összes 

vívmány megsemmisítésével, hiszen azok egy részére (pl. jobbágyfel-

szabadítás) az új hatalomnak is szüksége van saját helyzete stabi-

lizálásához. A kompromisszumos megoldás a maga előnyei mellett 

óhatatlanul önbecsapásként is működhet, ha az engedmények helyett a 

felek a teljes győzelmet hirdetik. z új polgári világ kiépülése Magyaror-

szágon számos vonatkozásban értékteremtéssel és értékvesztéssel járt, 

így az európai élmezőnyhöz való felzárkózási kísérlete az eredmények 

mellett számos – akár máig ható - társadalmi, gazdasági és szellemi, 

ideológiai ellentmondást is magában hordozott. 

A tanuló megérti, hogy a kiegyezés reális kompromisszum volt, ame-

ly megfelelt a kor erőviszonyainak. A kiegyezés hosszú távú hatásának 

érzékelése Magyarország fejlődésére. Belátja, hogy Magyarországon a 

dualizmus korában következett be a – máig meglévő – szakadás az elit- 

és a tömegkultúra között. Felismeri, hogy a dualizmus korában a mag-

yar sajtó a modernizálódó magyar állam negyedik hatalmi ágává ala-

kult. 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

Önkényuralom 

Magyarországon. 

A kiegyezés 

létrejötte és tar-

talma. 

Államformák, 

államszervezet. 

A kiegyezéshez 

fűződő viták, a 

kiegyezés alter-

natívái. 

Társadalmi vál-

tozások és gaz-

dasági fejlődés a 

dualizmus korá-

ban. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés különböző írásos 

forrásokból, statisztikai táblázatokból. (Pl. 

a dualizmuskori gyáripar.) 

– Egy történelmi oknyomozás meg-

tervezése. (Pl. a tiszaeszlári vérvád.) 

Kritikai gondolkodás: 

– Erkölcsi kérdéseket felvető 

élethelyzetek felismerése, bemutatása. (Pl. az 

aradi vértanúk búcsúlevelei alapján.) 

– Különböző történelmi elbeszélések 

összehasonlítása a narráció módja alapján. 

(Pl. a kiegyezés mérlege Eötvös József és 

Kossuth Lajos írásai alapján.) 

Kommunikáció: 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Arany János: A 

walesi bárdok, a 

századforduló irodalmi 

élete (pl. a Nyugat). 

Vizuális kultúra: a 

szecesszió és eklektika 

jellemzői. 

Ének-zene: Liszt 

Ferenc, az operett szüle-

tése, Bartók Béla, Kodály 

Zoltán. 

Földrajz: folyamsza-

bályozás, 

természetkárosítás, 

árvizek kiváltó okai. 
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Fölzárkózás, 

lemaradás; 

Népesség, de-

mográfia. 

Budapest vi-

lágvárossá válá-

sa. 

A nemzetiségi 

kérdés alakulása, 

a zsidó emanci-

páció. 

A dualizmus 

válságjelei. 

A tudomány és 

művészet a dua-

lizmus korában. 

Életmód a 

századfordulón. 

– Folyamatábra, diagram készítése. 

(Pl. a dualizmus pártviszonyai.) 

– Vizuális rendezők (táblázatok, 

ábrák) készítése. (Pl. a dualista állam.) 

– Beszámoló, kiselőadás tartása tör-

ténelmi forrásszövegek alapján. (Pl. dual-

izmuskori színházkultúra.) 

– Események, történetek, jelenségek 

mozgásos, táncos, dramatikus 

megjelenítése. (Pl. jelenetek egy pesti ká-

véház mindennapjaiból.) 

Tájékozódás időben és térben: 

– Az európai történelem és a magyar 

történelem kölcsönhatásainak elemzése. 

(Pl. a kiegyezés létrejöttét elősegítő külpo-

litikai tényezők számbavétele.) 

– A történelmi tér változásainak leol-

vasása különböző térképekről. (Pl. a ma-

gyarországi vasúthálózat fejlődése.) 

Fizika: az elektrif-

ikáció, a transzformátor, 

a villamos mozdony, a 

karburátor. 

Testnevelés és sport: 

Magyar olimpiai ré-

szvétel – Hajós Alfréd, 

magyar sikersportágak 

(pl. úszás, vívás). 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, 

tény és bizonyíték, jelentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, korfa, né-

pesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzeti-

ség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági tel-

jesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, önkényuralom, hatalmi 

ág, egyeduralom, monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, biroda-

lom, szuverenitás, centrum, periféria, 

vallás. 

Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: emigráció, passzív ellenállás, húsvéti cikk, kiegyezés, du-

alista monarchia, közös ügy, gazdasági kiegyezés, Dunai Konföderáció, 

nemzetiségi törvény, horvát-magyar kiegyezés, Szabadelvű Párt, 

torlódó társadalom, úri középosztály, dzsentri, kivándorlás, 

asszimiláció, zsidó emancipáció, állami anyakönyvezés, polgári 

házasság, népoktatás, millennium. 
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Személyek: Haynau, Alexander Bach, Andrássy Gyula, Tisza Kálmán, 

Baross Gábor, Wekerle Sándor, Tisza István, Jászi Oszkár, Kandó Ká-

lmán, Puskás Tivadar. 

Topográfia: Arad, Osztrák-Magyar Monarchia, Budapest, Bécs, Fiu-

me, Bosznia-Hercegovina. 

Kronológia: 1849. október 6. (az aradi vértanúk kivégzése), 1865 

(Deák Ferenc húsvéti cikke), 1867 (a kiegyezés, Ferenc József 

megkoronázása), 1868 (a nemzetiségi törvény, a horvát-magyar 

kiegyezés), 1875–90 (Tisza Kálmán miniszterelnöksége), 1873 (Buda-

pest létrejötte), 1896 (a millennium), 1905 (a Szabadelvű Párt választási 

veresége, belpolitikai válság). 

 

Tematikai egység Az első világháború és következményei 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

A tudomány és technika fejlődésének új szakasza. Nagyhatalmi 

konfliktusok és a szövetségi rendszerek kialakulása. A keleti kérdés. 

A dualista monarchia válsága.  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A korábban kialakult nagyhatalmi egyensúly felbomlása, a 

gyarmatokért való versengés, a létrejövő katonai szövetségek, a 

fegyverkezési verseny és a megoldatlan balkáni helyzet együttesen 

vezetett a háborúhoz. Az új hadászati eszközök és módszerek alkal-

mazása elhúzódó harcokkal és óriási ember- és anyagi veszteséggel 

jártak, és minden állampolgárt érintettek. A későbbi győztesek olyan 

– sok tekintetben irracionális, megalázó – békeszerződéseket 

kényszerítettek rá a legyőzöttekre, melyekkel igazolni lehetett a 

háborús társadalmi áldozatvállalás értelmét, ugyanakkor magukban 

hordozták egy újabb fegyveres konfliktus kényszerét. 

A tanuló megérti az első világháború kirobbanásához vezető oko-

kat, és látja azok komplex jellegét. Felismeri a háború sajátos, az em-

beri történelemben ez idáig nem létező új vonásait. Tisztában van a 

háború emberiségre gyakorolt romboló morális hatásaival. Reálisan 

értékeli a történelmi tényeket, figyelembe véve a háborút lezáró béke-

rendszert. Felismeri a békerendszer keltette új ellentmondásokat, 

különös tekintettel a kelet-közép-európai régióra. Ismeri és érti a tri-

anoni országvesztés lényegét, máig tartó hatásainak mozgatórugóit. 

Különbséget tesz nemzeti önvédelem és önfeladás között, ismeri a 

politikai kalandorság jellemzőt és következményeit. Érti az oroszor-

szági események társadalmi, gazdasági, ideológiai hátterét és az em-

beri történelem további alakulására gyakorolt hatásait. 
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Követelmények Kapcsolódási pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

Az első világháború. 

Hadviselés. 

Magyarország az első 

világháborúban. 

A februári forradalom és a 

bolsevik hatalomátvétel. A 

diktatúra kiépülése Szovjet-

Oroszországban. 

A háborús vereség követ-

kezményei Magyarországon: 

az Osztrák-Magyar Monar-

chia felbomlása, Az 

őszirózsás forradalom, a ta-

nácsköztársaság. 

Az első világháborút lezáró 

békerendszer. 

A trianoni békediktátum. 

Kisebbség, többség, 

nemzetiségek. 

Új államok Közép-

Európában. A határon túli 

magyarság sorsa.  

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, diagramokból. 

(Pl. háborús veszteségek.) 

 Önálló információgyűjtés 

adott témához különböző médi-

umokból. (Pl. haditudósítások, 

plakátok.) 

 Információk gyűjtése 

múzeumokban. (Pl. a korszak 

helytörténeti vonatkozásai.) 

Kritikai gondolkodás: 

 Különböző szövegek, ké-

pek, plakátok, karikatúrák 

vizsgálata a történelmi hite-

lesség szempontjából. (Pl. 

Ferenc József korának plakát-

jai, karikatúrái.) 

 Tanult ismeretek problé-

maközpontú elrendezése. (Pl. 

hadicélok, haditervek – békecé-

lok, békeelvek, és ezek 

megvalósulása.) 

Kommunikáció: 

 Esszé írása történelmi-

társadalmi témákról (Pl. a tri-

anoni békediktátum hatásai.) 

 Mások érvelésének 

összefoglalása és figyelembe 

vétele. A véleménykülönbségek 

tisztázása. (Pl. Magyarország 

részvétele a világháborúban.) 

 Történetek dramatikus 

megjelenítése. (Pl. a magyar 

delegáció részvétele a béketár-

Földrajz: Európa 

domborzata és vízrajza. 

Magyar nyelv és 

irodalom: Móricz Zsig-

mond: Barbárok, Ady 

Endre, Babits Mihály 

háborús versei. 

Kémia: hadászatban 

hasznosítható vegyi an-

yagok. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

tömegkommunikáció, 

médiumok hatása a min-

dennapi életre. 
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gyalásokon.) 

Tájékozódás térben és 

időben: 

 Kronológiai adatok ren-

dezése. (Pl. a háború 

kiemelkedő eseményeinek 

időrendje.) 

 Néhány kiemelt esemény, 

jelenség topográfiai adatainak 

elhelyezése vaktérképen. (Pl. a 

békeszerződések területi vonat-

kozásai.) 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bi-

zonyíték, interpretáció, jelentőség, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, migráció, életmód, város, 

nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági tel-

jesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, 

adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, demokrá-

cia, monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, biroda-

lom, szuverenitás, centrum, periféria, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: villámháború – állóháború/állásháború, központi 

hatalmak, frontvonal, hátország, antant, jóvátétel, Népszövetség, 

revízió, reváns, bolsevik, szovjet, kommunizmus, őszirózsás forrada-

lom, Kommunisták Magyarországi Pártja (KMP), egypártrendszer, 

proletárdiktatúra, ellenforradalom, kormányzó, vörösterror, fehérter-

ror. 

Személyek: Lenin, Trockij, Wilson, Clemenceau, Károlyi Mihály, 

Kun Béla, Horthy Miklós. 

Topográfia: Szarajevó, Somme, Doberdó, Szentpétervár, 

Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, Csehszlovákia, balti államok, 

Lengyelország, trianoni Magyarország. 

Kronológia: 1914–18 (az első világháború), 1914. június 28. (a sza-

rajevói merénylet) 1914. július 28. (az Osztrák-Magyar Monarchia 
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hadat üzen Szerbiának, a világháború kirobbanása), 1917 (a februári 

forradalom és a bolsevikok hatalomátvétele Oroszországban), 1918. 

október 31. (Károlyi Mihály kinevezése miniszterelnökké, az 

őszirózsás forradalom), 1918. november 3. (a padovai fegyverszünet), 

1919 (a békekonferencia kezdete, a versailles-i béke), 1919. március 

21. – augusztus 1. (a proletárdiktatúra időszaka), 1920. június 4.(a tri-

anoni béke aláírása). 

 

Tematikai egység 
Európa és a világ a két világháború között Órakeret 

24 óra 

Előzetes tudás 
A gazdasági világválság és következményei az Egyesült 

Államokban és Európában, diktatúrák és diktátorok földrészünkön. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A világháború Európa hatalmi pozícióvesztését, az USA centrális 

helyzetbe kerülését, a bolsevizmus hatalomra jutását, a tömegdemo-

kráciák kialakulását, valamint a korábban egységesülő világpiac fel-

bomlását eredményezte. A politikai jogok kiterjesztése több or-

szágban a szociális demagógia felerősödésével járt, így utat nyitott a 

szélsőséges elemek hatalomra kerülésének, akik diktatórikus rend-

szereket vezettek be. E rendszerekben faji vagy osztályalapon, a 

bűnbakképzés eszköztárát alkalmazva embercsoportokat bélyegeznek 

meg, telepítenek ki, vagy likvidálnak, és a társadalmat „fenyegető 

veszélyre” való tekintettel mindenkinek korlátozzák szabadságjogait. 

A tanuló érti, hogy az USA-ban az 1920-as évek nagy gazdasági 

fejlődést és lényeges életmódbeli átalakulást hoztak (pl. az autók 

elterjedése), amelyet az évtized végi nagy válság követ. Felismeri, 

hogy a háborús pusztítás, vereség és gazdasági válságok egyik követ-

kezménye a szélsőségek térnyerése. A diktatúrák működési mecha-

nizmusának megismerése. Belátja, hogy a korszakban megtörtént az 

ELITKULTÚRA ÉS A TÖMEGKULTÚRA  végérvényes szétválása. 

Tudja, hogy a korszakban hatalmas lépés történt a női emancipáció 

felé. 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

Az 1920-as évek politikai és 

gazdasági viszonyai. 

Demokráciák és tekintély-

uralmi rendszerek Európában 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés 

különböző statisztikai tábláza-

tokból, grafikonokból, dia-

Magyar nyelv és iroda-

lom: az avantgárd (pl. 

Apollinaire), Borges, 

Bulgakov, Faulkner, 

Thomas Mann, Orwell, 
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a két világháború között. 

Világkép, eszmék, ideológi-

ák, társadalomkritika. 

Az olasz fasiszta állam és 

ideológia jellemzői. 

A kommunista diktatúra a 

Szovjetunióban. 

Az 1929-33-as világgazda-

sági válság jellemzői és kö-

vetkezményei. Az Amerikai 

Egyesült Államok válasza a 

válságra: a New Deal. 

A nemzeti szocialista ideo-

lógia és a náci diktatúra jel-

lemzői. 

Nemzetközi viszonyok a két 

világháború között. 

A gyarmatok helyzete. 

Tudomány és művészet a 

két világháború között. 

Korok, korstílusok. 

Életmód és mindennapok a 

két világháború között. 

Nők és férfiak életmódja és 

társadalmi helyzete, életfor-

mák. 

gramokból. (Pl. a német vála-

sztások eredményei 1928–33 

között; munkanélküliség ala-

kulása az Egyesült 

Államokban 1929–1937.) 

– Különböző emberi 

magatartástípusok, 

élethelyzetek megfigyelése, 

következtetések levonása. (Pl. 

a GULAG élete Szolzsenyicin: 

Ivan Gyenyiszovics egy napja 

című műve alapján.) 

Kritikai gondolkodás: 

– Feltevések meg-

fogalmazása egyes társadalmi-

történelmi jelenségek okairól. 

(Pl. az antiszemitizmus okai.) 

– Különböző szövegek, 

hanganyagok stb. vizsgálata a 

hitelesség szempontjából. (Pl. 

különböző propagandafilmek 

elemzése.) 

– Híres emberek, tör-

ténelmi személyiségek 

jellemzése, feltevések meg-

fogalmazása a történelmi 

személyiségek cselekedeteinek, 

viselkedésének mozgatórugói-

ról. (Pl. Gandhi és a polgári 

engedetlenségi mozgalom.) 

Kommunikáció: 

– Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a világgazda-

sági válság jelenségei.) 

Tájékozódás időben és 

térben: 

– A történelmi tér válto-

zásainak leolvasása különböző 

térképekről. (Pl. Köztes-

Európa nemzetiségi 

Szolzsenyicin. 

Vizuális kultúra: A 

technikai képalkotás: 

fényképezés, film jelentő-

sége. 

Az avantgárd: Picasso: 

Guernica. 

Fényképek értelmezése. 

Ének-zene: az avantgárd 

zene, a dzsessz. 

Biológia-egészségtan: 

vitaminok, penicillin – an-

tibiotikumok, 

védőoltások. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: A média 

kifejező eszközei és ezek 

hatásmechanizmusa. 

A korszak stílusirányza-

tai. 

Testnevelés és sport: 

olimpiatörténet – a berlini 

olimpia (1936). 
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térképének összevetése az első 

világháború előtti és utáni 

államhatárokkal.) 

– Történelmi időszakok 

összehasonlítása a változások 

mennyisége és gyorsasága 

szempontjából. (Pl. a 

hagyományos női szerep 

megváltozása fél évszázad 

alatt.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, interpretáció, tör-

ténelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, 

életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági tel-

jesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, 

adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyedur-

alom, monarchia, demokrácia, parlamentarizmus, diktatúra, közi-

gazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: tömegpárt, fasizmus, korporatív állam, kisantant,  

Dawes-terv, pártállam, államosítás, kollektivizálás, tervutasításos 

rendszer, Sztahanov-mozgalom, GULAG, személyi kultusz, koncep-

ciós per, tőzsde, túltermelési válság, New Deal, totális diktatúra, 

propaganda, nemzetiszocializmus, fajelmélet, Führer, SS, Berlin-

Róma tengely, antikomintern paktum, Anschluss, domínium, tekin-

télyelvű állam, magaskultúra (ELITKULTÚRA),  TÖMEGKULTÚRA .  

Személyek: Mussolini, Sztálin, Roosevelt, Keynes, Hitler, Goeb-

bels, Gandhi. 

Topográfia: Köztes-Európa, Szovjetunió, Brit Nemzetközösség, 

Berlin, weimari köztársaság, Moszkva, Saar-vidék, Rajna-vidék, 

Szudéta-vidék. 

Kronológia: 1922 (fasiszta hatalomátvétel Olaszországban, a 

Szovjetunió létrehozása), 1924 (a Dawes-terv), 1925 (a locarnói 

egyezmény), 1929–1933 (a világgazdasági válság), 1933 (Hitler hata-

lomra kerülése), 1936 (Berlin-Róma tengely, Antikomintern Pak-
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tum), 1938 (Anschluss, a müncheni konferencia). 

 

Tematikai egység Magyarország a két világháború között 
Órakeret 

22 óra 

Előzetes tudás 
Politikusportrék a két világháború közötti Magyarországon. Trianon 

és következményei – a nemzeti összetartozás napja. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A trianoni országvesztés társadalmi, szellemi és gazdasági 

rövidtávú hatásainak és hosszú távú következményeinek nemzeti tra-

gédiaként való tudatosítása. A határok által elszakított területeken a 

kisebbségi sorba kényszerített magyarság helyzetének megértése, 

segítésének tudatosítása. A reménytelen bel- és külpolitikai helyzet-

ből való kilábalás eredményeinek felismerése, a szellemi honvédelem 

és nemzetépítés szükségességének elfogadása, valamint a területi 

revíziós igények szükségességének etnikai indoklása a korszakra 

vonatkozóan. Szélsőségektől mentes értékelés az adott történelmi 

időszakról, eseményeiről és személyiségeiről. 

A tanuló érti, hogy a két világháború közötti magyar fejlődés leg-

fontosabb mozgatórugója a trianoni békeszerződés és annak hatásaira 

való reflektálás volt. Megismeri a békeszerződés politikai életre, gaz-

daságra, társadalomra és közgondolkodásra gyakorolt hatásait. Érti a 

kisebbségi lét problémáit. Tisztában van a külpolitikai alternatívákkal 

és tudja azok mozgatórugóit. 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

A konszolidáció kezdete 

Magyarországon: Teleki Pál 

első miniszterelnöksége. 

Államformák, 

államszervezet. 

A bethleni konszolidáció fo-

lyamata, jellemzői és válsága. 

A magyar külpolitika céljai 

és lehetőségei a két világhábo-

rú között. 

A revízió lépései és politikai 

következményei Magyarorszá-

gon. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, grafikonokból, 

diagramokból. (Pl. magyar 

gazdaság a két világháború 

között.) 

 Különböző emberi maga-

tartástípusok, élethelyzetek 

megfigyelése, következtetések 

levonása. (Pl. az egyes társa-

dalmi csoportok életkörülmé-

nyei.) 

Kritikai gondolkodás: 

Földrajz: Magyaror-

szág és Közép-Európa 

természeti adottságai. 

Magyar nyelv és 

irodalom: a Nyugat, 

mint folyóirat és mint 

mozgalom; József At-

tila; a népi írók; a 

határon túli irodalom. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

tömegkommunikáció, 

médiumok hatása a min-

dennapi életre, a magyar 
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A belpolitikai élet 

radikalizálódása az 1930-as 

években. 

Tudomány és művészet a két 

világháború között. 

Társadalom és életmód Ma-

gyarországon a két 

világháború között. 

Szegények és gazdagok vilá-

ga. 

Egyenlőség, emancipáció. 

Tömegkultúra és tömegsport. 

Tömegtájékoztatás, sajtó, 

propaganda. 

 Feltevések megfogalmazá-

sa a történelmi személyiségek 

cselekedeteinek mozgatórugói-

ról. (Pl. Horthy Miklós politi-

kai életpályája.) 

 Történelmi – társadalmi 

adatok, modellek és 

elbeszélések elemzése a bi-

zonyosság, a lehetőség és a 

valószínűség szempontjából. 

(Pl. a magyar külpolitika 

mozgástere, alternatívái.) 

 Különböző hanganyagok, 

filmek vizsgálata a történelmi 

hitelesség szempontjából. (Pl. 

a korabeli játékfilmekből kiraj-

zolódó mindennapi élet és tár-

sadalomkép összevetése a tör-

téneti valósággal). 

Kommunikáció: 

 Önállóan gyűjtött képekből 

összeállítás, tabló készítése. 

(Pl. a korszak helytörténeti vo-

natkozásai.) 

 Beszélgetés egy társadal-

mi, történelmi témáról. Saját 

vélemény érthető megfogal-

mazása. (Pl. az antiszemitiz-

mus témában.) 

Tájékozódás térben és 

időben: 

 A világtörténet, az európai 

történelem, a magyar történe-

lem eltérő időbeli ritmusának 

és kölcsönhatásainak elemzé-

se. (Pl. a német befolyás erő-

södése és hatásai.) 

 Néhány kiemelt esemény, 

jelenség topográfiai helyének 

elhelyezése vaktérképen. (Pl. a 

hangosfilmgyártás 

kezdetei. 

Biológia-egészségtan: 

Szent-Györgyi Albert. 

Vizuális kultúra: 

avantgárd – Kassák La-

jos. 



Tantervek 2013. szeptember 1. után 360. oldal 

 360 / 411 

revíziós politika eredményei 

1938–39.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népese-

dés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzeti-

ség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági tel-

jesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, 

adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, monarchia, parlamen-

tarizmus, közigazgatás, szuverenitás, centrum, periféria, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: konszolidáció, numerus clausus, földreform, 

népszövetségi kölcsön, pengő, zsidótörvény, revízió, irredentizmus, 

kultúrfölény, Magyar Nemzeti Bank, társadalombiztosítás, agrárolló, 

nyilas mozgalom, győri program, első bécsi döntés. 

Személyek: Teleki Pál, Bethlen István, Klebelsberg Kunó, Gömbös 

Gyula, Darányi Kálmán, Imrédy Béla, Szálasi Ferenc. 

Topográfia: Felvidék, Kárpátalja. 

Kronológia: 1920-1921 (Teleki Pál első miniszterelnöksége), 1920 

(a numerus clausus, földreform) 1921–31 (Bethlen István min-

iszterelnöksége, a konszolidáció időszaka), 1927 (a pengő beveze-

tése), 1938. november 2. (az első bécsi döntés). 

 

Tematikai egység A második világháború 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

A második világháború jellemzői és következményei. Magyaror-

szág a második világháborúban. A holokauszt Európában és Magyar-

országon. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 Az újfajta hadviselés jellegzetességei és azok hatásainak felis-

merése. Nagyhatalmak titkos vagy nyílt megegyezésének elítélése 

hatalmi övezetek létrehozásáról, kisebb államok felosztásáról, or-

szághatárok erőszakos megváltoztatásáról vagy népcsoportok kite-
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lepítéséről, kiirtásáról. A hátországot, civil lakosságot sem kímélő 

modern totális háború jellemzőinek és a tömegpusztító hadászati 

eszközök használatának elítélése. A politikai antiszemitizmus 

megnyilvánulásai megerősödésének és mozgatórugóinak feltárása, 

veszélyeinek azonosítása, a diszkrimináció elítélése, az ún. fajelmélet 

és szörnyű következményeinek (pl. elkülönítés, deportálás, megsem-

misítés) elutasítása. 

A tanuló ismeri az újfajta hadviselés jellegzetességeit és azok 

hatását. Megérti, miként került a háború során Magyarország 

kényszerpályára és ez milyen következményekkel járt az ország 

sorsát illetően. Tudja, hogy mennyi áldozattal, pusztítással járt a 

második világháború, és hogy a holokauszt az emberiség, valamint az 

egész magyarság tragédiája. Megismer olyan történelmi szituációkat, 

amelyek a háborús viszonyok közötti népek, népcsoportok vagy 

személyek megmentését eredményezték. 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

A második világháború kitö-

rése. Hadi és diplomáciai ese-

ményei a Szovjetunió elleni 

német támadásig. 

Békék, háború, hadviselés. 

A fordulat a háború meneté-

ben. 

A szövetségesek együttmű-

ködése és győzelme. 

Egyezmények, szövetségek. 

A második világháború jel-

lemzői. A holokauszt. 

Magyarország háborúba lé-

pése és részvétele a keleti 

fronton. 

Kállay Miklós miniszterel-

nöksége. 

A német megszállás és nyilas 

uralom. Felszabadulás és szov-

jet megszállás. 

Zsidóüldözés, a holokauszt 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés szak-

tudományi munkákból. (Pl. 

Magyarország háborús 

veszteségeiről.) 

– Ismeretszerzés 

különböző írásos forrásokból. 

(Pl. az első és második 

zsidótörvény.) 

– Emberi maga-

tartástípusok, élethelyzetek 

megfigyelése, következtetések 

levonása. (Pl. kollaboránsok, 

ellenállók, embermentők a 

második világháborúban.) 

Kritikai gondolkodás: 

– Híres emberek 

jellemzése (Pl. Churchill, a brit 

elszántság jelképe.) 

– Értékrendek összeha-

sonlítása, saját értékek tisztázá-

sa. (Pl. Göring-, Höss-idézetek 

Fizika: nukleáris ener-

gia, atombomba. 

Etika: az intolerancia, a 

gyűlölet, a kirekesztés, a 

rasszizmus. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Radnóti Miklós, 

Semprun: A nagy utazás, 

Kertész Imre: Sor-

stalanság. 

Vizuális kultúra: A 

technikai képalkotás: 

fényképezés, a film je-

lentősége. 

Fényképek értelmezése 

(pl. Capa: A normandiai 

partraszállás fényképei). 
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Magyarországon. alapján a náci gondolkodásról.) 

– Történelmi-társadalmi 

jelenségek értékelése a saját ér-

tékrend alapján. (Pl. holo-

kauszt.) 

– Filmek a történelmi 

hitelességének vizsgálata. (Pl. A 

halál ötven órája [1965].) 

– Kérdések meg-

fogalmazása a forrás meg-

bízhatóságára vonatkozóan. (Pl. 

Horthy Miklós emlékiratai 

kapcsán.) 

Kommunikáció: 

Események dramatikus 

megjelenítése. (Pl. Churchill 

és Sztálin vitája a második 

front megnyitásának hely-

színéről.) 

Tájékozódás időben és 

térben: 

– A történelmi tér válto-

zásainak leolvasása térké-

pekről. (Pl. a náci Németor-

szág és a Szovjetunió ter-

jeszkedése 1939–1941.) 

– Kronológiai adatok 

rendezése. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, 

interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, né-

pesedés, népességfogyás, migráció, életmód, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági tel-

jesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, 

adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, dik-

tatúra, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, emberi jog, állampol-
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gári jog, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: háromhatalmi egyezmény, tengelyhatalmak, koncen-

trációs tábor, megsemmisítő tábor, népirtás, emberirtás, holokauszt, 

partizán, totális háború, furcsa háború, hadigazdaság, Vörös 

Hadsereg, antifasiszta koalíció, fegyveres semlegesség, második bécsi 

döntés, „hintapolitika”, gettó, deportálás, munkaszolgálat, hadifogság, 

kiugrási kísérlet, malenkij robot. 

Személyek: Churchill, Rommel, Montgomery, Zsukov, Eisenhower, 

De Gaulle, Bárdossy László, Kállay Miklós, Szálasi Ferenc, Wallen-

berg. 

Topográfia: Leningrád, Pearl Harbor, Midway, El-Alamein, Szt-

álingrád, Kurszk, Auschwitz, Jalta, Potsdam, Hirosima, Normandia, 

Újvidék, Voronyezs, Don-kanyar. 

Kronológia: 1939. augusztus 23. (a szovjet-német megnemtámadási 

egyezmény), 1939. szeptember 1. (Németország megtámadja Leng-

yelországot, kitör a második világháború), 1941. június 22. (Németor-

szág megtámadja a Szovjetuniót), 1942 (Midway-szigeteknél lezajlott 

ütközet, el-alameini csata), 1943 (véget ér Sztálingrád ostroma, kur-

szki csata), 1944. június 6. (megkezdődik a szövetségesek normandiai 

partraszállása), 1945. február (a jaltai konferencia), 1945. május 9. (az 

európai háború befejeződése), 1945. augusztus 6. (atomtámadás Hi-

rosima ellen), 1945. szeptember 2. (Japán fegyverletételével véget ér 

a második világháború), 

1940. augusztus 30. (a második bécsi döntés), 1941. április (magyar 

támadás Jugoszlávia ellen), 1941. június 26. (Kassa bombázása), 

1942–1944 tavasza (Kállay Miklós miniszterelnöksége), 1943. január 

(a doni katasztrófa), 1944. március 19. (a németek megszállják Ma-

gyarországot), 1944. október 15. (Horthy Miklós sikertelen kiugrási 

kísérlete, nyilas hatalomátvétel), 1944. december 21. (Debrecenben 

összeül az Ideiglenes Nemzetgyűlés), 1945. április (Magyarország 

felszabadítása a náci uralom alól, a szovjet megszállás kezdete, a 

háború vége Magyarországon). 

 

Tematikai egység Tantárgyhoz kapcsolódó kulturális programok 
Órakeret 

9 óra 

 

- egy tanévben maximum két alkalommal szervezhetünk külső 

programot a tanulók számára (2 x 4,5 óra = 9 óra, vagy 3 x 3 óra), de 

ezekre az órákra külső előadó (muzeológus, etnográfus, történész, 
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stb.) is meghívható. 

- Külső programok: múzeumlátogatás, temetőkerti séta, bu-

dapesti vagy Budapest környéki főúri kastélyok; látogatás fővárosi 

könyvtárakban, levéltárban (pl.: Hadtörténeti Múzeum, Nemzeti 

Múzeum, Terror Háza, Páva utcai Holocaust Múzeum, Néprajzi 

Múzeum, Szépművészeti Múzeum, Memento Park (Szoborpark 

XXII. kerület), Fiumei úti Nemzeti Sírkert) 

 

Tematikai egység Tantárgyhoz kapcsolódó kreatív tevékenységek 
Órakeret 

9 óra 

 

Az alábbi lehetőségek az órakeretnek megfelelően variálhatók: 

- integrált órák: 3 óra 

(tantárgyi inetgráció lehetősége: együttműködve a művészettörténet, 

az ének, 

a földrajz, az idegen nyelv, a társadalomismeret és az informatika 

tantárgyat tanító kollágákkal) 

- projektmunka készítése: 3 óra 

(a témához kapcsolódó valamilyen történelmi tárgy elkészítése és ér-

tékelése) 

- a témához kapcsolódó film vagy filmrészlet megtekintése: 3 

óra 

- önálló portfólió- illetve prezentációkészítésre, 

valamint értkelésre szánt idő: 3 óra 

- szóbeli számonkérés: 3 óra (vizsga jellegű) 

- történelmi témájú disputa, vita, színdarab előadása: 3 óra 

(pl.: vita az athéni demokrácia megítéléséről, 

Husz János és Luxemburgi Zsigmond vitája, 

Jeanne d’ Arc és a rouni püspök konfliktusa, 

vita a reformáció irányzatainak különbözőségéről, 

vagy a kiegyezés megítéléséről, stb) 

12.  ÉVFOLYAM  

Heti óraszám 4 

Éves óraszám 128 (96+16, 8+8) 
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A normál gimnáziumi osztályokhoz képest plusz egy órával nőtt az időkeret (éves szinten 32 

óra), amelynek a humán specializáció tantervi kialakítása szerint közel a felét (15 óra) 

használhatjuk fel a tananyag kibővítésére, a többi 16 órát a tantárgyhoz kapcsolódó kulturális 

programokra, kreatív tevékenységekre fordítjuk. 

Tematikai egység 
Hidegháborús konfliktusok és a 

kétpólusú világ kiépülése 
Órakeret 14 óra 

Előzetes tudás 

A második világháború eseményei, a sztálinizmus jellemzői, az 

Amerikai Egyesült Államok politikai és gazdasági viszonyai, a gyar-

matok helyzete a két világháború között.  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A nukleárisfegyverkezési verseny, a helyi háborús konfliktusok 

és a szovjetek térnyerésének jellemzői beazonosítása, elítélése. A 

gyarmati függési viszonyok átalakulása, az európai kettéosztottság 

emberi, társadalmi, gazdasági következményeinek beazonosítása. A 

diktatórikus rendszerek szabadságot korlátozó és versenyképtelen 

vonásainak felismerése, elítélése. A demokrácia, mint a közös döntés 

intézményrendszerének az emberi jogokat leginkább biztosító 

formája. 

A tanuló értelmezi a háború utáni helyzetet és a megosztott világ 

kialakulásának folyamatát. Felismeri a hidegháború keltette helyi 

háborúk máig ható következményeit. Hiteles kép alakul ki benne a 

két tömbben élők különböző helyzetéről, mindennapjairól. Ismeri az 

egykori gyarmati lét hatását a függetlenné vált államok fejlődésére. 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

A hidegháborús 

szembenállás, a 

kétpólusú világ, a 

megosztott Európa. 

Egyezmények, 

szövetségek. 

A szovjet tömb 

kialakulása, 

jellemzői. 

A nyugati or-

szágok gazdasági 

és katonai in-

tegrációja. Az új 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés különböző írásos 

forrásokból, vizuális rendezők készítése. 

(Pl. a két szuperhatalom jellemzőinek 

összegyűjtése.) 

 A tanultak felhasználása új feladat-

helyzetekben. (Pl. Kelet-Közép- Európa 

országainak szovjetizálása.) 

Kommunikáció: 

 Folyamatábra, diagram készítése. 

(Pl. a két szuperhatalom katonai kiadá-

sai.) 

 Beszélgetés egy társadalmi, törté-

Magyar nyelv és iroda-

lom: Orwell, 

Szolzsenyicin, Hrabal, 

Camus, Garcia Marquez. 

Kémia: hidrogénbomba, 

nukleáris fegyverek. 

Vizuális kultúra: a 

posztmodern, interme-

diális művészet. 

Testnevelés és sport: 

Olimpiatörténet. 
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világgazdasági 

rendszer kiala-

kulása. 

Erőforrások és 

termelési kultúrák. 

A gyarmati rend-

szer felbomlása 

(India, Kína), a 

„harmadik világ”. 

A közel-keleti 

konfliktusok. Az 

arab világ átala-

kulása. 

nelmi témáról. Saját vélemény megfo-

galmazása. (Pl. az iszlám fundamenta-

lizmus okai, hatásai.) 

Tájékozódás térben és időben: 

 Múltban élt emberek életének 

összehasonlítása a jelennel. (Pl. Közép-

Európa államai a szocializmus 

időszakában és napjainkban.) 

 Tanult helyek megkeresése a térké-

pen. (Pl. a két tömb meghatározó álla-

mai.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bi-

zonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, né-

pesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, 

nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági tel-

jesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, piacgazdaság, gaz-

dasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, em-

beri jog, állampolgári jog, diktatúra, birodalom, szuverenitás, cen-

trum, periféria, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), szuperhatalom, 

vasfüggöny, hidegháború, fegyverkezési verseny, kétpólusú világ, 

NATO, Varsói Szerződés, KGST, Európai Gazdasági Közösség 

(Közös Piac), berlini fal, harmadik világ, el nem kötelezettek 

mozgalma. 

Személyek: Mao Ce-tung, Truman, Adenauer, Hruscsov, Kennedy, 

Brezsnyev, Topográfia: NSZK, NDK, Izrael, Kuba, Korea, Vietnam. 

Kronológia: 1945 (az ENSZ létrejötte), 1947 (a Truman-elv, a 

Kominform állásfoglalása, a párizsi béke, India függetlensége), 1948 

(„a fordulat éve”, Izrael létrejötte), 1949 (az NSZK, az NDK, a 

NATO, a KGST, a Kínai Népköztársaság létrejötte, a szovjet atom-

bomba), 1956 (az SZKP XX. kongresszusa, a szuezi válság,), 1957 (a 
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Római Szerződések), 1961 (a berlini fal építése, Gagarin űrrepülése), 

1962 (a kubai rakétaválság), 1964–1973 (a vietnami háború), 1967 (a 

„hatnapos háború”). 

 

6 
Magyarország a világháborús vereségtől a forrada-

lom leveréséig 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 
Magyarország részvétele a második világháborúban. A háború vége 

és az ország szovjet megszállása.  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 Magyarország szovjet mintára történő erőszakos átalakításának, a 

kommunista diktatúrának elítélése. Az 1956-ban idegen elnyomás és 

zsarnokság ellen föllázadt emberek, közösségek bátorságának, 

feladatvállalásának, adott esetekben hősiességének értékelése, a 

hazafiságra nevelés és a nemzeti öntudat megerősítése érdekében. A 

szabadságharc hősei és áldozatai sorsának átélése, a szolidaritás 

érzésének felkeltése. Annak felismerése, hogy az 1956-os forradalom 

és szabadságharc jelenlegi demokratikus rendünk talpköve. A szovjet 

megszállás és az ebből fakadó korlátozott állami szuverenitás követ-

kezményeinek azonosítása. A totális kommunista diktatúra emberiség 

elleni bűneinek megismerése, elítélése. 

A tanuló megérti, hogy Magyarországnak 1956-ban a rendkívül 

kedvezőtlen nemzetközi helyzetben, az erőegyensúlyra épülő politikai 

viszonyrendszerben nem sikerült kiszakadnia a szovjet tömbből. Látja 

a magyar és az egyetemes történelem összefüggéseit. Átlátja, hogy 

nehéz történelmi helyzetben az egyes emberek nézeteit, döntéseit és 

cselekedeteit élethelyzetük miként befolyásolja. Október 23-i nemzeti 

ünnepünk eseményeinek megismerése a méltó megünneplés céljából. 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

Az ország szovjetizálása, a 

kommunista diktatúra 

kiépítésének folyamata, 

jellemzői. 

Függetlenség és alávetettség. 

Az egypárti diktatúra 

működése a Rákosi-

korszakban, köz- és 

magánéleti, valamint kulturális 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés szemé-

lyes beszélgetésekből és meg-

figyeléséből. (Pl. az 1956-os 

események résztvevőinek 

visszaemlékezéseiből.) 

 A tanultak fel-

használása új helyzetekben. 

(Pl. Magyarország 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Illyés Gyula: Egy 

mondat a zsarnokságról. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: Doku-

mentumfilmek, híradók 

elemzése. 

Testnevelés és sport: 

Olimpiatörténet, magyar 
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és gazdasági jellegzetességek. 

Világkép, eszmék, ideo-

lógiák, társadalomkritika. 

Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc okai, háttere, 

jellemzői, szereplői. 

Forradalom, reform és kom-

promisszum. 

szovjetizálása.) 

 Egy történelmi oknyo-

mozás megtervezése. (Pl. Tóth 

Ilona ügye.) 

Kritikai gondolkodás: 

 Feltételezések meg-

fogalmazása híres emberek 

viselkedésének mozgatórugói-

ról. (Pl. Nagy Imre/Kádár János 

1956-os szerepvállalása.) 

 Érvek gyűjtése feltevések 

mellett és ellen, az érvek kritikai 

értékelése. (Pl. koncepciós 

perek.) 

 Többféleképpen ér-

telmezhető szövegek jelentésré-

tegeinek feltárása. (Pl. a Rákosi-

korszak viccei.) 

Kommunikáció: 

 Beszélgetés egy történelmi 

témáról. (Pl. a Nyugat maga-

tartása 1956-ban.) 

 Folyamatábra, diagram ké-

szítése. (Pl. az 1945. és 1947. 

évi választások eredményei.) 

Tájékozódás időben és 

térben: 

A világtörténet, az európai és 

a magyar történelem 

kölcsönhatásainak elemzése. 

(Pl. az 1956-os forradalom és 

környezete.) 

részvétel és sikerek a 

korszak olimpiáin. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpre-

táció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népese-

dés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzeti-

ség, 
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gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági tel-

jesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, adó, 

politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, parlamen-

tarizmus, közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, dik-

tatúra, emberi jog, állampolgári jog, 

vallás, vallásüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: Szövetséges Ellenőrző Bizottság, Független Kisgazda-

párt, Nemzeti Parasztpárt, Magyar Kommunista Párt, Szociáldemo-

krata Párt, háborús bűnös, népbíróság, kitelepítés, lakosságcsere, 

Magyar Dolgozók Pártja (MDP), kulák, beszolgáltatás, földosztás, in-

ternálás, osztályharc, ÁVH, Petőfi Kör, MEFESZ, intervenció, Mag-

yar Szocialista Munkáspárt (MSZMP). 

Személyek: Mindszenty József, Tildy Zoltán, Nagy Ferenc, Kovács 

Béla, Kéthly Anna, Esterházy János, Rákosi Mátyás, Márton Áron, 

Kádár János, Nagy Imre, Rajk László, Maléter Pál, Bibó István. 

Topográfia: Magyar Népköztársaság, Recsk, Hortobágy, Szt-

álinváros (Dunaújváros). 

Kronológia: 1947. február 10. (a párizsi béke), 1948 (a Magyar 

Dolgozók Pártjának megalakulása, a nyílt kommunista diktatúra 

kezdete), 1949 (az új alkotmány, a Rajk-per) 1953–55 (Nagy Imre 

első miniszterelnöksége), 1956 (Rajk László és társainak újrateme-

tése), 1956. október 23. (a forradalom kirobbanása), 1956. október 

28. (a forradalom győzelme), 1956. november 4. (általános szovjet 

támadás indul Magyarország ellen). 

 

Tematikai egység 
A két világrendszer versengése, a 

szovjet tömb felbomlása 
Órakeret 14 óra 

Előzetes tudás 

A kétpólusú világ kialakulása a második világháborút követő évek-

ben. A szovjet tömb és a nyugati integráció legfontosabb jellemzői. A 

hidegháborús szembenállás. A gyarmati rendszer felbomlása.  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A két világrendszer harcának, versengésének fontosabb ál-

lomásainak beazonosítása, a kommunista társadalmi-gazdasági ber-

endezkedés fejlődésképtelenségének felismertetése. A modern tech-

nológia, a globalizációs folyamatok, a szabadság ideológiájának és a 

kommunikációs rendszerek szerepének azonosítása a szovjet típusú 

rendszerek bukásában. 
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Érti a tanuló a két világrendszer közötti versengés legfontosabb 

mozgatórugóit. Átlátja és képes saját szavaival megfogalmazni, hogy 

melyek voltak a leglényegesebb különbségek a két szembenálló tömb 

országai között a politikai rendszer működése, a gazdaság, a tár-

sadalom és az életmód terén. Érti, hogy milyen tényezők vezettek a 

kétpólusú világrend megszűnéséhez. 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

Szovjet-amerikai 

konfliktusok, a 

versengés és 

együttműködés 

formái, területei. 

Demokrácia és a 

fogyasztói társada-

lom nyugaton – 

diktatúra és hiány-

gazdaság keleten. 

A vallások, az 

életmód (szaba-

didő, sport, turiz-

mus) és a kulturális 

szokások (divat, 

zene) változásai a 

korszakban. 

A kétpólusú 

világrend 

megszűnése: 

Németország 

egyesítése, a 

Szovjetunió és Ju-

goszlávia szétesése. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Különböző élethelyzetek meg-

figyelése. (Pl. mindennapi élet a 

vasfüggöny két oldalán.) 

 Egy történelmi oknyomozás 

megtervezése. (Pl. az SZKP XX. 

kongresszusa.) 

Kritikai gondolkodás: 

 Feltevések történelmi személyi-

ségek cselekedeteinek mozgatórugói-

ról. (Pl. szovjet és amerikai politiku-

sok szerepe a korszakban.) 

 Elbeszélések, filmek vizsgálata 

a hitelesség szempontjából. (Pl. A 

mások élete [2006].) 

 Mindennapi élethelyzetek elbe-

szélése, eljátszása a különböző sze-

replők nézőpontjából. (Pl. a hippi-

mozgalom.) 

Kommunikáció: 

Képi és egyéb információk elem-

zése. (Pl. szovjet és amerikai kari-

katúrák elemzése.) 

Tájékozódás térben és időben: 

 Kronológiai adatok rendezése. 

(Pl. a hidegháború, enyhülés, kis 

hidegháború.) 

 Egyszerű térképvázlatok ké-

Mozgóképkultúra és mé-

diaismeret: tömegkommu-

nikáció, a média és a minden-

napi élet. 

Informatika: Neumann János 

és a modern számítógépek. Az 

internet. 

Biológia-egészségtan: a DNS 

és a géntechnológia. 

Fizika: az űrkutatás. 

Ének-zene: A beat és a rock. 

Szórakoztató zenei műfajok. 
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szítése. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi források, tény és 

bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, né-

pesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, 

nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági tel-

jesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, piacgazdaság, gaz-

dasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, em-

beri jog, állampolgári jog, diktatúra, birodalom, szuverenitás, cen-

trum, periféria, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: vasfüggöny, hidegháború, fegyverkezési verseny, 

kétpólusú világ, NATO, Varsói Szerződés, KGST, Európai Gaz-

dasági Közösség (Közös Piac), Európai Unió, berlini fal, szociális 

piacgazdaság, ökumené, harmadik világ, enyhülési politika, olajvál-

ság, iszlám fundamentalizmus. 

Személyek: Brezsnyev, Willy Brandt, Reagan, Thatcher, Gorbacsov,  

G. Bush, Kohl, II. János Pál. 

Topográfia: 

1968 (a prágai tavasz, a Brezsnyev-doktrína), 1975 (a Helsinki 

Értekezlet), 1989 (a kelet-közép-európai rendszerváltások, a berlini 

fal lebontása), 1991 (a Szovjetunió szétesése, a délszláv válság és az 

Öböl-háború kirobbanása). 

 

Tematikai egység A Kádár-korszak jellemzői Órakeret 14 óra 

Előzetes tudás 

A szovjet megszállás és a kommunista diktatúra jellemzői. Az 

1956-os forradalom és szabadságharc kiemelkedő személyiségei és 

céljai. A határon túli magyarság sorsa. Október 23. mint iskolai 

ünnepély. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 Az 1956-ot követő kegyetlen megtorlás adatainak megismerése, 

a törvénytelen bírósági tárgyalások, ítéletek jellemzőinek felismer-

tetése, elitélése. A totális diktatúrát elfedni szándékozó demo-

kratikusnak látszó „kellékek” beazonosítása, a rendszer lényegi 
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reformálhatatlanságának felismerése. A hatalom által a társadalomra 

kényszerített kompromisszum jellemzőinek, eredményének és kár-

tékonyságának tudatosítása, értékelése. A rendszer bukása okainak, 

körülményeinek sokoldalú elemzése. 

A Kádár-rendszer jellegének és mozgásterének megismerése. A 

szocialista időszak Magyarország további történelmére és jelenére 

gyakorolt hatásainak átlátása. Megérti a tanuló, hogy Kádár János 

személyisége és a nevével fémjelzett korszak miért osztja meg ma is 

a közvéleményt. 

Képes sokoldalúan elemezni a Kádár-rendszer válságának és bu-

kásának okait, körülményeit, felismeri a rendszer lényegi reformá-

lhatatlanságát. A békés rendszerváltás menetének ismerete, je-

lentőségének és árnyoldalainak tudatosulása. 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

Megtorlás és a 

konszolidáció. 

Gazdasági reformok a 

Kádár-korszakban. 

Életmód és mindennapok, a 

szellemi- és sportélet a Kádár-

korszakban. 

A Kádár-rendszer válsága, a 

külpolitikai változások és az 

ellenzéki mozgalmak. 

A rendszerváltozás „for-

gatókönyve”, mérlege, nyer-

tesek és vesztesek. 

Forradalom, reform és 

kompromisszum. 

Nemzeti és etnikai 

kisebbségek Magyarországon 

a kétpólusú világ 

időszakában. 

Népesség, demográfia. 

A határon túli magyarság 

helyzete a kétpólusú világ 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés statiszt-

ikai táblázatokból, dia-

gramokból. (Pl. a földterületük 

nagyságának változása 1956–

1980 között.) 

 Ismeretszerzés írásos 

forrásokból. (Pl. a gazdasági 

mechanizmus reformja.) 

 Emberi maga-

tartástípusok, élethelyzetek 

megfigyelése, következtetések 

levonása. (Pl. a Kádár-korszak 

besúgói; ellenzéke.) 

Kritikai gondolkodás: 

 Feltevések megfogalmazása 

egyes társadalmi-történelmi 

jelenségek hátteréről. (Pl. a mag-

yar társadalom megbékélése a 

kádári hatalommal.) 

 Tételmondat me-

ghatározása, szövegtömörítés. 

(Pl. a rendszerváltó pártok pro-

Magyar nyelv és 

irodalom: Németh 

László, Nagy László, 

Sütő András, Weöres 

Sándor, Ottlik Géza, 

Örkény István. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: doku-

mentumfilmek, híradók 

elemzése; stílusirányza-

tok: budapesti iskola. 

Testnevelés és sport: 

Olimpiatörténet, magyar 

részvétel és sikerek a 

korszak olimpiáin. 
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időszakában. gramjai.) 

 Többféleképpen ér-

telmezhető szövegek jelentésré-

tegeinek feltárása. (Pl. a Kádár-

korszak viccei.) 

Kommunikáció: 

– Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a parlamenti pat-

kó az 1990-es választás után.) 

– Beszámoló, kiselőadás 

tartása (Pl. ifjúsági szubkultúrák 

a Kádár-korszakban címmel.) 

Tájékozódás időben és térben: 

A világtörténet, az európai és 

a magyar történelem 

kölcsönhatásainak elemzése. 

(Pl. összehasonlító kronológiai 

táblázat készítése.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, inter-

pretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népese-

dés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzeti-

ség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrások, gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, gazdasági 

teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, adó, 

politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, parlamen-

tarizmus, közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, dik-

tatúra, emberi jog, állampolgári jog, 

vallás, vallásüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP), amnesztia, 

új gazdasági mechanizmus, háztáji, második gazdaság, „három T”, 

KISZ, ellenzéki mozgalmak, szamizdat, lakiteleki találkozó, El-

lenzéki Kerekasztal, reformszocializmus, MDF, SZDSZ, FIDESZ, 

MSZMP, FKgP, KDMP, MSZP, többpártrendszer, pluralizmus, 

jogállam, Nemzeti Kerekasztal. 
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Személyek: Kádár János, Nagy Imre, Aczél György, Pozsgay Imre, 

Tőkés László, Antall József, Göncz Árpád. 

Topográfia: Magyar Népköztársaság. 

Kronológia: 1958 (Nagy Imre kivégzése), 1963 (a kádári 

konszolidáció lezárulta), 1968 (az új gazdasági mechanizmus ér-

vénybe lépése), 1989. június 16. (Nagy Imre és társainak újrateme-

tése), 1989. október 23. (a harmadik Magyar Köztársaság kikiáltása), 

1990 (szabad országgyűlési és önkormányzati választások), 1991 (a 

szovjet csapatok kivonása Magyarországról). 

 

Tematikai egység 
Az egységesülő Európa, a globalizáció 

kiteljesedése 
Órakeret 12 óra 

Előzetes tudás 

Az Európai Unió létrejötte és az európai polgárok alapvető jogai. 

A vasfüggöny lebontása és következményei a keleti blokk or-

szágaiban. Globális problémák: urbanizáció, környezetszennyezés, 

terrorizmus, migráció, klímaváltozás. 

Tantárgyi 

fejlesztési célok 

 A globalizációs folyamatok, kihívások és az egységesülő Euró-

pa előnyeinek és hátrányainak sokoldalú feldolgozása, megítélése. 

Fő morális célok (demokrácia, antirasszizmus, háborúellenesség) 

esetenkénti ellentmondásainak a felismerése. A demokratikus ér-

tékek ismeretében a történelmi-társadalmi kérdések, folyamatok árn-

yalt megítélése. 

A tanulók megismerik a globalizáció fő mozgatórugóit, és tiszt-

ában vannak a világ fejlődésére gyakorolt hatásaival. Kialakul 

bennük a környezettudatos magatartás, értik a felelős állampolgári 

magatartás lényegét és az ehhez kapcsolódó egyéni feladatokat, val-

amint felismerik a társadalom egészének érdekeit. Tisztában vannak 

az EU szerepével, és reális kép alakul ki bennük Magyarország 

szerepéről és lehetőségeiről az integráción belül. 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

Az információs – technikai 

forradalom és a tudásipar. A 

globális világgazdaság új 

kihívásai és ellenmondásai. 

Technikai fejlődés feltételei 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Az internet felhasználása tör-

ténelmi ismeretek szerzésére. (Pl. 

atomfegyverrel rendelkező orszá-

gok az ezredforduló után.) 

Földrajz: az EU kia-

lakulása, jellemzői, 

tagállamai; globális 

világgazdaság nap-

jainkban, globális 

környezeti problémák; 
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és következményei. 

Erőforrások és termelési 

kultúrák. 

A fenntarthatóság dilem-

mái. A civilizációk, kultúrák 

közötti ellentétek kiéleződése. 

Az egypólusútól a 

többpólusú világrend felé. 

A mediatizált világ. A 

tömegkultúra új jelenségei 

napjainkban. 

Tömegtájékoztatás, sajtó, 

propaganda. 

Az Európai Unió in-

tézményei, működése és 

jelenlegi problémái. 

 Vizuális rendezők (tábláza-

tok, ábrák, vázlatok) készítése. 

(Pl. a mai hatalmi viszonyokat 

bemutató ábra.) 

Kritikai gondolkodás: 

 Adatok, modellek, 

elbeszélések elemzése a bi-

zonyosság, a lehetőség és a 

valószínűség szempontjából. (Pl. 

globális világ fejlődésének 

határai.) 

 Erkölcsi kérdéseket felvető 

helyzetek felismerése, bemutatá-

sa. (Pl. klónozás) 

Kommunikáció: 

 Tabló készítése önállóan 

gyűjtött képekből. (Pl. globális 

környezeti problémák.) 

 Beszélgetés (vita) társadalmi, 

történelmi témákról. (Pl. Brazília, 

Oroszország, India, Kína) meg-

növekedett szerepe.) 

Tájékozódás térben és időben: 

A világtörténet, az európai tör-

ténelem, a magyar történelem el-

térő időbeli ritmusának és köl-

csönhatásainak elemzése. (Pl. 

centrumok és perifériák napja-

inkban.) 

népesség, népesedés, 

urbanizáció; fejlődő és 

fejlett országok gaz-

daságának jellemzői; 

Kína. 

Informatika: In-

formációk gyűjtése az 

internetről. Bemutatók, 

dokumentumok ké-

szítése. 

Információs tár-

sadalom. 

Információkeresés, 

információ-

felhasználás. 

ETIKA;  

FILOZÓFIA:  KO-

RUNK ERKÖLCSI 

KIHÍVÁSAI .  

Ének-zene: világ-

zene. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, tör-

ténelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népese-

dés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzeti-

ség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági tel-

jesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, 
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adó, centrum, periféria, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, 

közigazgatás, önkormányzat, szuverenitás, népképviselet, demokrá-

cia, diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: globalizáció, terrorizmus, adósságspirál, fogyasztói tár-

sadalom, globális felmelegedés, ökológiai katasztrófa, fenntar-

thatóság, környezetvédelem, fiatalodó és öregedő társadalom, mi-

gráció, foglalkozási szerkezet, agglomeráció, diszkrimináció, 

szegregáció, integráció. 

Személyek: 

Topográfia: az EU tagállamai. 

Kronológia: 1992 (a maastrichti szerződés aláírása), 2001 (ter-

rortámadás az USA ellen), 2004 (tíz új tagállam). 

 

Tematikai egység 
A demokratikus viszonyok megteremtése és 

kiépítése Magyarországon 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

A Kádár-korszak legfontosabb politikai, gazdasági, társadalmi és 

kulturális jellemzői. A szocialista rendszer válságának okai. A magyar 

rendszerváltozás fordulópontjai és főszereplői.  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

 A demokratikus rendszer megteremtésének ellentmondásai (pl. 

forradalomszerű átalakulások társadalmi egyeztetés nélkül) az átala-

kulás jelentőségének értékelése, az ezt tagadó álláspontok kritikája. 

Annak belátása, hogy a rendszerváltozásnak nyertesei és vesztesei 

egyaránt voltak, nem mindig a társadalmi igazságosságnak megfele-

lően. A közösségi és egyéni érdekek ütközésének, kiegyenlítési 

törekvéseinek a felismerése a társadalomban. Magunk és mások 

kétféle mércével mérésének elutasítása. 

A tanulók tisztában vannak azzal, hogy melyek a rendszerváltozás 

előtti és az azt követő időszak politikai és gazdasági rendszere közötti 

legfontosabb különbségek. Reális kép alakul ki bennük Magyarország 

szerepéről és lehetőségeiről az európai integráción belül. Megértik a 

kisebbségi lét problémáit a Magyarországon élő etnikai és kulturális 

kisebbségek, illetve a határokon túl élő magyar kisebbség szempont-

jából egyaránt. 

Követelmények Kapcsolódási pontok 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények  

A posztszocialista 

régió és Magyaror-

szág helyzete, prob-

lémái 1990 után. 

Magyarország eu-

roatlanti 

csatlakozásának fol-

yamata Fölzárkózás, 

lemaradás. 

A közjogi rendszer 

jogállami átalakítása 

és intézményrend-

szere 1990 után. 

Hatalommegosztás 

formái, színterei. 

A piacgazdaságra 

való áttérés és az áta-

lakulás el-

lentmondásai, re-

gionális gazdasági 

különbségek. 

A társadalmi mobil-

itás problémái. A 

cigány (roma) tár-

sadalom története, 

helyzete és in-

tegrációjának fol-

yamata. 

Nők, férfiak 

életmódja és tár-

sadalmi helyzete, 

életformák, szegények 

és gazdagok világa. 

A határon túli mag-

yarság helyzete. Ma-

gyarok a nagyv-

ilágban. 

Kisebbség, többség, 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, grafikonokból, di-

agramokból. (Pl. Magyarország 

demográfiai helyzete.) 

 Magatartástípusok, élethely-

zetek megfigyelése, következteté-

sek levonása. (Pl. kisebbségek ha-

táron innen és túl.) 

 Az internet felhasználása tör-

ténelmi ismeretek szerzésére. (Pl. 

Magyarország és az Európai 

Unió kapcsolata.) 

Kritikai gondolkodás: 

Különbségek felismerése, a vál-

tozások nyomon követése egy-

egy történelmi jelenség kapcsán. 

(Pl. Magyarország államberen-

dezkedésének változásai a XX. 

század folyamán.) 

Kommunikáció: 

 Beszélgetés (vita) egy társa-

dalmi, történelmi témáról. Saját 

vélemény megfogalmazása. (Pl. 

cigányság romák integrációja.) 

 Események, történetek, jelen-

ségek dramatikus megjelenítése. 

(Pl. hajléktalansors, munkanélkü-

liség, a mélyszegénység problé-

mái.) 

Tájékozódás térben és időben: 

Az adott téma tanulmányozásá-

hoz leginkább megfelelő térkép 

kiválasztása különféle atlaszok-

ból. (Pl. Magyarország népesedé-

si viszonyainak, az életkörülmé-

nyek változásainak bemutatása.) 

Informatika: in-

formációkeresés, információ-

felhasználás. 

Matematika: diagramok, 

táblázatok, grafikonok – adat-

leolvasás, készítés, értelmezés, 

statisztikai fogalmak ismerete. 

Etika; filozófia: korunk 

erkölcsi kihívásai. 



Tantervek 2013. szeptember 1. után 378. oldal 

 378 / 411 

nemzetiségek. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tények és bizonyítékok, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népese-

dés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági tel-

jesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, 

adó, centrum, periféria, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, 

közigazgatás, önkormányzat, szuverenitás, népképviselet, demokrá-

cia, diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: migráció, foglalkozási szerkezet, agglomeráció, 

diszkrimináció, szegregáció, integráció. 

Személyek: Horn Gyula, Orbán Viktor, Mádl Ferenc. 

Topográfia: a határon túli magyarlakta területek. 

Kronológia: 1999 (Magyarország a NATO tagjává válik), 2004 

Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz). 

 

Tematikai egység Társadalmi ismeretek 
Órakeret 4 

óra 

Előzetes tudás 
A társadalmi tagozódással kapcsolatos korábbi történelmi és 

földrajzi ismeretek, valamint személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A társadalom makro- és mikrostruktúráját alkotó elemek azo-

nosítása. 

A társadalom tagoltságából eredő egyenlőtlenségek felismertetése, 

ezek okainak azonosítása. 

A társadalmi felelősségvállalás elvi szükségességének megértetése 

és néhány gyakorlati módjának megismertetése. 

A kisközösségek szerepe a helyi, lokális és országos ügyek ala-

kításában.  

Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 
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Családformák a mai világban. 

Kortárscsoport és ifjúsági 

szubkultúrák. 

A helyi társadalom, a civil 

társadalom és az önkéntesség. 

Nemzet és nemzetiség. 

Kulturális és etnikai 

kisebbségek Magyarországon. 

Esélyegyenlőtlenség és 

hátrányos társadalmi helyzet. 

Társadalmi felelősségvállalás 

és szolidaritás. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Családtípusok azonosítása és 

jellemzése személyes tapaszta-

latok és a médiából vett példák 

alapján. 

Kritikai gondolkodás: 

A nemzeti-, a közép-európai-, 

valamint az európai identitás 

értelmezése. 

Kommunikáció: 

– Aktuális szocializációs 

kérdések, dilemmák és prob-

lémák megvitatása. 

– A többes identitás 

fogalmának és gyakorlati ér-

vényesülésének megvitatása. 

– Egy nemzeti kisebbség, 

valamint egy hátrányos 

helyzetű társadalmi csoport éle-

tének bemutatása szóban vagy 

írásban. 

Földrajz: Magyaror-

szág régiói; demográfiai 

mutatók; a magyar tájak 

kulturális, néprajzi ér-

tékei. 

Etika: Társadalmi szol-

idaritás. Többség és 

kisebbség. 

Kulcsfogalmak 
Család, társadalom, szocializáció, kultúra, etnikum, nemzet, 

nemzetiség. 

Fogalmak 

Szubkultúra, kortárscsoport, helyi társadalom, civil társadalom, 

kisebbség, többség, identitás, hátrányos helyzet, felelősségvállalás, 

szolidaritás, önkéntesség. 

 

Tematikai egység Állampolgári ismeretek Órakeret 4 

óra 

Előzetes tudás 

A politikai rendszerek és az állampolgárok közötti viszony tör-

ténelmi formáinak ismerete. Az iskolai diákönkormányzat működésé-

vel kapcsolatos tapasztalatok. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 Az aktív és felelős állampolgársághoz szükséges ismeretek és ké-

szségek megerősítése. 

Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek tudatosítása. Az 

ezek gyakorlásához kapcsolódó legfontosabb tevékenységi formák 

azonosítása. 

A magyarországi és az uniós politikai rendszer legfőbb elemeinek 

megismertetése, a politikai részvétel jelentőségének tudatosítása. 

Az új Alaptörvény szellemiségének és fontosabb pontjainak 

feldolgozása. 

Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Állampolgári jogok és köte-

lességek. 

Magyarország és az Európai 

Unió politikai intézményrend-

szere. 

A magyar és az európai 

állampolgárság legfontosabb 

ismérvei. 

A magyar választási rendszer 

(országgyűlési és helyhatósági 

választások). 

A politikai részvétel formái. 

A közvetett és a közvetlen 

demokrácia eszköztára. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– A magyarországi or-

szággyűlési választások mod-

ellezése. 

– A hazai helyhatósági 

választások működési mecha-

nizmusának modellezése. 

Kritikai gondolkodás: 

– Az állampolgári jogok 

és kötelességek kölcsönös vi-

szonyrendszerének elemzése. 

– A felelősségteljes vála-

sztói magatartás értelmezése. 

– A többes állampol-

gárság fogalmának ér-

telmezése. 

Földrajz: az Európai 

Unió kialakulása és mű-

ködésének jellemzői. 

Etika: törvény és lelki-

ismeret. 

Kulcsfogalmak Állam, állampolgár, politika, intézmény. 

Fogalmak 

Állampolgári jog, állampolgári kötelesség, politikai intézményrend-

szer, választás, választási rendszer, unió, országgyűlés, helyhatóság, 

politikai részvétel, közvetett demokrácia, közvetlen demokrácia. 

 

Tematikai egység Pénzügyi és gazdasági kultúra 
Órakeret 4 

óra 

Előzetes tudás 
A bankok működésével kapcsolatos gazdaságföldrajzi ismeretek. A 

gazdálkodással és a pénzkezeléssel kapcsolatos személyes tapasztala-
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tok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 Az alapvető pénzügyi és gazdasági fogalmak megismertetése, a 

gazdasági folyamatok fő hatótényezőinek megértetése. 

A tudatos és felelős állampolgári gazdálkodás elveinek megismeré-

se, elfogadása.  

Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Az állam gazdasági 

szerepvállalása és kapcsolata a 

gazdaság különböző 

szereplőivel. Az állam 

bevételei. Az állam stabi-

lizációs, redisztribúciós és 

tőkeallokációs feladatai. 

A költségvetési és a monetá-

ris politika eszköztára, szerepe 

a gazdaságpolitikai célok meg-

valósításában. 

A pénzpiac működése, meg-

takarítók és forrásigénylők. A 

pénzügyi közvetítők helye a 

nemzetgazdaságban. 

A vállalkozások helye a 

nemzetgazdaságban, szerepük a 

GDP megtermelésében. 

Vállalkozási formák. Vál-

lalkozások létrehozása és 

működtetése. A vállalkozások 

és a piac kapcsolata. 

Az üzleti terv. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Az adók és járulékok 

szerepének megértése a modern 

nemzetgazdaságok működésé-

ben. 

– A vállalkozási formák 

különbségeinek megértése, 

különféle példák elemzése ré-

vén. 

– A banki és a nem banki 

pénzügyi közvetítők sajátos 

gazdasági szerepeinek azo-

nosítása. 

– Néhány hazai vál-

lalkozás és a vállalkozói élet-

forma megismerése példákon 

keresztül. 

Kritikai gondolkodás: 

– A tőkeszerzés különféle 

lehetőségeinek (tőzsde, érték-

papírok, lízing) 

összehasonlítása. 

– Az állami szerepvállalás 

és az adózás közötti kapcsola-

tok feltárása. 

– A pénzügyekkel, gaz-

dasággal foglalkozó írott, vagy 

audiovizuális médiaszövegek 

elemzése és feldolgozása. 

– Vázlatos üzleti terv ké-

szítése szituációs gyakorlat 

Földrajz: a modern 

pénzügyi közvetítőrend-

szer a világgazdaságban 

(pénzügyi piacok, nem-

zetközi monetáris intéz-

mények, 

nemzetközi tőkeáram-

lás, 

környezeti problémák, 

fenntarthatóság és az 

állam). 

Etika: a felelősség új 

dimenziói a globalizáció 

korában. 
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keretében. 

– Vita az adózási morállal 

kapcsolatos kérdésekről. 

Kulcsfogalmak Állam, gazdaság, piac, pénz. 

Fogalmak 

Költségvetés, adó, járulék, vállalkozás, személyi jövedelemadó, áfa, 

juttatások, társadalombiztosítás, nyugdíjjárulék, költségvetési in-

tézmény, költségvetési egyenleg, deficit, pénzpiac, monetáris politika, 

jegybank, bankrendszer, kereskedelemi bank, megtakarítás, forrás, 

tőzsde, értékpapír, rt, kft, kkt, bt, egyéni vállalkozás, szövetkezet, 

korlátlan felelősség, korlátolt felelősség, egyetemleges felelősség, biz-

tosító társaság, lízingtársaságok, pénzügyi közvetítő rendszer. 

 

Tematikai egység Munkavállalás  
Órakeret 3 

óra 

Előzetes tudás 
Diákmunka során szerzett személyes tapasztalatok. A környezet 

munkával kapcsolatos mintáinak ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 Az alapvető munkavállalói jogok és kötelezettségek tudatosítása. 

A munkába állás folyamatának és az alkalmazotti lét néhány fontos 

jellemzőjének megismertetése. 

A munkatevékenység emberformáló és értékteremtő erejének felis-

merése, elfogadása. 

Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 
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A munkaerő és a piac 

kapcsolata. Munkaerőpiaci 

elvárások itthon és külföldön. 

Szakképzettség. Ál-

láskeresési technikák. Pályak-

ezdés, beilleszkedés a munka-

helyi közösségbe. 

Munkajogi alapok. Fo-

glalkoztatási formák. 

A munkaszerződés tartalma. 

A munkaviszonyhoz kapcso-

lódó jogok és kötelezettségek 

(munkaszerződés, bérszámítás, 

adózás, egészségbiztosítás és 

nyugdíjbiztosítás, kollektív 

szerződés). 

A munkaviszony 

megszűnése, munkanélküli el-

látás, álláskeresési támogatás, 

visszatérés a foglalkoztatásba. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Munkaerőpiaci infor-

mációk gyűjtése, a magyaror-

szági és az uniós lehetőségek 

feltérképezése (állások és elvá-

rások). 

– Egy állás elnyeréséhez 

kapcsolódó lépések megis-

merése, tapasztalatok szerzése 

a dokumentumok kezelésével 

kapcsolatban (álláshirdetés, 

tájékozódás, önéletrajz, mo-

tivációs levél, interjú, mun-

kaszerződés). 

– A munkaviszonyhoz 

kapcsolódó adózási, egészség- 

és társadalombiztosítási 

teendők modellezése. 

– Saját bankszámla 

nyitásának, bankkártya kivál-

tásának és az internetes bank-

fiók használatának mod-

ellezése. 

– Tájékozódás a munka-

nélküliek ellátásáról, átképzési 

és visszatérési lehetőségekről a 

területileg illetékes hivata-

lokon keresztül. 

Kommunikáció: 

– A munkahelyi közös-

ségbe való beilleszkedés prob-

lémáinak modellezése 

szerepjáték keretében. 

– Az egyéni és a vállalati 

érdek ütközését megjelenítő 

viták szervezése. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Tájékozódás 

listaszerű, nem folyamatos 

szövegekben. Ismerkedés 

az olyan, végrehajtásra 

szánt, aktusszerű szöveg-

ekkel, mint a számla, az 

önéletrajz, a szerződés és 

az adóbevallás. 

Informatika: Információk 

gyűjtése az internetről. 

Bemutatók, dokumen-

tumok készítése. 

Kulcsfogalmak Gazdaság, piac, munka. 
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Fogalmak 

Állás, adó, biztosítás, szerződés, munkaerőpiac, munkaadó, munka-

vállaló, foglalkoztatás, munkaviszony, önéletrajz, motivációs levél, 

munkajog, munkaszerződés, munkaidő, munkabér, adózás, adóbeval-

lás, személyi jövedelemadó, egészségbiztosítás, társadalombiztosítás, 

munkanélküliség, munkanélküli ellátás, álláskeresési támogatás. 

 

Tematikai egység Rendszerező ismétlés 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 
A középiskolai történelem, társadalom és állampolgári is-

meretanyag. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az érettségi témakörök rendszerező ismétlése során felkészülés az 

érettségi vizsgára. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Az újkori és modernkori egyetemes és magyar történelmi 

jelenségek, események rendszerező feldolgozásával a jelenben zajló 

folyamatok előzményeinek felismerése, a nemzeti öntudat és aktív 

állampolgárságra nevelés. 

A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, ok-okozati 

összefüggések felismerése (pl. a globalizáció felerősödése és a lokális 

közösségek megerősödése) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok 

(pl. társadalmi kirekesztés) azonosítása, ezeknek jelenre vonat-

koztatása, megítélése. 

Az új- és modernkorban élt emberek, közösségek sokoldalú élet-, 

gondolkodás- és szokásmódjainak azonosítása, a hasonlóságok és 

különbségek árnyalt felismerése, több szempontú értékelése. 

A civilizációk története jellegzetes sémájának alkalmazása újkori és 

modernkori egyetemes történelemre. 

A történelem értelmezését segítő kulcsfogalmak és egyéb egyedi 

fogalmak rendszeres és szakszerű alkalmazása révén, többoldalú tör-

ténelmi tájékozódás és árnyalt gondolkodás. 

Ismerje fel a tanuló, hogy az utókor, a történelmi emlékezet a nagy 

történelmi személyiségek tevékenységét többféle módon és szempont 

szerint értékeli, egyben legyen képes saját értékítélete meg-

fogalmazásakor a közösség hosszútávú nézőpontját alkalmazni. 

Ismerje a XIX-XX. század kisebb korszakainak megnevezését, il-

letve egy-egy korszak főbb jelenségeit, jellemzőit, szereplőit, 

összefüggéseit. 
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Ismerje a magyar történelem főbb csomópontjait az 1849 sza-

badságharc leverésétől a kiegyezésen át a trianoni országvesztésig, 

illetve a második világháborús pusztításon át a kommunista diktatúra 

létrejöttéig, valamint az 1956-os forradalomtól a demokratikus 

jogállam megteremtéséig. Legyen képes e bonyolult történelmi fol-

yamat meghatározó összefüggéseit, szereplőit beazonosítani, valamint 

legyen képes egy-egy korszak főbb kérdéseinek problémaközpontú 

bemutatására, elemzésére. 

Ismerje az új- és modernkorban meghatározó egyetemes és magyar 

történelem eseményeit, évszámait, történelmi helyszíneit. Legyen ké-

pes összefüggéseket találni a térben és időben eltérő történelmi 

események között, különös tekintettel azokra, melyek a magyarságot 

közvetlenül vagy közvetetten érintik. 

Tudja, hogy az újkortól kezdődően lényegesen átalakul Európa tár-

sadalma és gazdasága (polgárosodás, iparosodás) és ezzel párhuza-

mosan új eszmeáramlatok, politikai mozgalmak, pártok jelennek meg. 

Ismerje fel, hogy az USA milyen körülmények között vált a mai világ 

vezető hatalmává és mutasson rá az ebből fakadó ellentmondásokra. 

Tudja a trianoni országvesztés súlyos körülményeit és máig tartó 

hatását, következményeit értékelni és legyen képes a határon túli 

magyarság sorskérdéseit felismerni. 

Tudja a demokratikus és diktatórikus államberendezkedések közötti 

különbségeket, legyen képes a demokratikus berendezkedés 

működési nehézségeit és a jogállamiságot veszélyeztető jelenségeket 

felismerni és azokat elemezni. 

Ismerje fel a tanuló a hazánkat és a világot fenyegető globális 

veszélyeket, pl. betegségeket, elszegényesedést, munkanélküliséget, 

élelmiszerválságot, tömeges migrációt. 

Ismerje az alapvető állampolgári jogokat és kötelezettségeket, Ma-

gyarország politikai rendszerének legfontosabb intézményeit, értse a 

választási rendszer működését. 

Legyen képes ismereteket meríteni különböző ismeretforrásokból, 

történelmi, társadalomtudományi, filozófiai és etikai kézikönyvekből, 

atlaszokból, szaktudományi munkákból, legyen képes ezek segítségé-

vel történelmi oknyomozás megszervezésére. Jusson el az előadás 

önálló jegyzetelése szintjére. Legyen képes az internetet kritikus és 

tudatos használatára történelmi, filozófia- és etikatörténeti ismeretek 

megszerzése érdekében. 

Legyen képes különböző történelmi elbeszéléseket (pl. emlékiratok) 

összehasonlítani a narráció módja alapján. Legyen képes a különböző 

szövegek, hanganyagok, filmek stb. vizsgálatára és megítélésére a 
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történelmi hitelesség szempontjából. Legyen képes történelmi je-

leneteket elbeszélni, adott esetben eljátszani különböző szempontok-

ból. Legyen képes erkölcsi kérdéseket felvető élethelyzeteket felis-

merni és bemutatni. Fogalmazzon meg önálló véleményt társadalmi, 

történelmi eseményekről, szereplőkről, jelenségekről, filozófiai kér-

désekről. Legyen képes mások érvelésének összefoglalására, értéke-

lésére és figyelembe vételére, a meghatározott álláspontok cáfolására, 

a véleménykülönbségek tisztázására, valamint a saját álláspont gaz-

dagítására is. Legyen képes történelmi-társadalmi adatokat, mod-

elleket és elbeszéléseket elemezni a bizonyosság, a lehetőség és a 

valószínűség szempontjából. Legyen képes összehasonlítani tár-

sadalmi-történelmi jelenségeket strukturális és funkcionális szem-

pontok alapján. Legyen képes értékrendek összehasonlítására, saját 

értékek tisztázására. Értékelje a társadalmi-történelmi jelenségeket az 

értékrendek alapján. 

Legyen képes történelmi-társadalmi témákat vizuálisan ábrázolni, 

esszét írni (filozófiai kérdésekről is), ennek kapcsán kérdéseket 

világosan megfogalmazni. 

Legyen képes a történelmi időben történő tájékozódás eddig 

elsajátított összetevőinek és jelentőségének a bemutatására példákkal. 

Legyen képes a különböző időszakok történelmi térképeinek 

összehasonlítása során a változások (pl. területi változások, 

népsűrűség, vallási megosztottság stb.) hátterének feltárására. 

Legyen képes a nemzet, a kisebbség fogalmának és a helyi tár-

sadalom fogalmának k szakszerű használatára, tudjon érvelni a tár-

sadalmi felelősségvállalás, illetve a szolidaritás fontossága mellett. 

Legyen képes átlátni a nemzetgazdaság, a bankrendszer, a vál-

lalkozási formák működésének legfontosabb szabályait. 

Legyen képes munkavállalással összefüggő, a munkaviszonyhoz 

kapcsolódó adózási, egészség- és társadalombiztosítási kö-

telezettségek, illetve szolgáltatások rendszerét átlátni. 

 

Tematikai egység Tantárgyhoz kapcsolódó kulturális programok 
Órak-

eret 8 

óra 

 

- egy tanévben maximum két alkalommal szervezhetünk külső pro-

gramot 

- a tanulók számára (2 x 4 óra = 8 óra), de ezekre az órákra 

külső előadó (muzeológus, etnográfus, történész, stb.) is meghívható 
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- külső programok: múzeumlátogatás, temetőkerti séta, 

budapesti vagy Budapest környéki főúri kastélyok, látogatás fővárosi 

könyvtárakban, levéltárban (pl.: Hadtörténeti Múzeum, Nemzeti 

Múzeum, Terror Háza, Páva utcai Holocaust Múzeum, Néprajzi 

Múzeum, Szépművészeti Múzeum, Memento Park (Szoborpark XXII. 

kerület), Fiumei úti Nemzeti Sírkert) 

 

Tematikai egység Tantárgyhoz kapcsolódó kreatív tevékenységek 
Órak-

eret 8 

óra 

 

Az alábbi lehetőségek az órakeretnek megfelelően variálhatók: 

- integrált órák: 2 óra 

(tantárgyi inetgráció lehetősége: együttműködve a művészettörténet, 

az ének, 

a földrajz, az idegen nyelv, a társadalomismeret és az informatika 

tantárgyat tanító kollágákkal) 

- projektmunka készítése: 3 óra 

(a témához kapcsolódó valamilyen történelmi tárgy elkészítése és ér-

tékelése) 

- a témához kapcsolódó film vagy filmrészlet megtekintése: 3 

óra 

- önálló portfólió- illetve prezentációkészítésre, 

valamint értkelésre szánt idő: 3 óra 

- szóbeli számonkérés: 3 óra (vizsga jellegű) 

- történelmi témájú disputa, vita, színdarab előadása: 2 óra 

ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ SZAKKÖR  
Heti óraszám: 1 óra, éves óraszám: 32 óra 

Óraszám  Témakör Kompetenciák Általános 

témakörök 

 4 óra 

Gazdaság, gaz-

daságpolitika, an-

yagi kultúra 

Források használata és 

értékelése 

Történelmi forrásokból 

(pl. tárgyi, írásos) in-

formációk gyűjtése, követ-

keztetések meg-

Az ókor és 

kultúrája 

A középkor 

A középkori 

magyar állam meg-

teremtése és virá-

 4 óra 
Népesség, 

település, életmód 
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 4 óra 
Egyén, közösség, 

társadalom 

fogalmazása. 

Különböző típusú forrás-

okból származó in-

formációk összevetése. 

Képi források (pl. fényké-

pek, karikatúrák, 

plakátok) megadott szem-

pont szerinti értelmezése. 

A történelmi térképek fel-

használása az ismeretszer-

zéshez. 

Információk gyűjtése és 

következtetések levonása 

egyszerű statisztikai 

táblázatokból, dia-

gramokból, grafikonokból, 

kronológiákból. 

A tények és feltételezések 

megkülönböztetése. 

A szaknyelv alkal-

mazása 

Történelmi fogalmak azo-

nosítása, helyes használata. 

Tájékozódás térben és 

időben 

Történelmi helyszínek 

azonosítása különböző 

térképeken. 

A földrajzi környezet 

szerepe az egyes történelmi 

kultúrák és államok kiala-

kulásában. 

Egyszerű történelmi 

térképvázlatok készítése. 

Konkrét történelmi 

események térben és időben 

való elhelyezése. 

Különbségek és 

egybeesések felismerése a 

gkora 

Szellemi, tár-

sadalmi és politikai 

változások az 

újkorban 

Magyarország a 

Habsburg 

Birodalomban 

A polgári átala-

kulás, a 

nemzetállamok és 

az imperializmus 

kora 

A polgárosodás 

kezdetei és ki-

bontakozása 

Magyarországon 

Az első 

világháborútól 

a kétpólusú világ 

felbomlásáig 

Magyarország tör-

ténete 

az első 

világháborútól a 

második 

világháborús 

összeomlásig 

Magyarország 

1945-től 

a rendszerválto-

zásig 

A jelenkor 

A mai magyar tár-

sadalom 

és életmód 

 2 óra 
Modern demo-

kráciák működése 

 4 óra 

Politikai in-

tézmények, 

eszmék, ideológiák 

 4 óra 

Nemzetközi kon-

fliktusok és 

együttműködés 

 10 óra 

Felkészülés az 

írásbeli érettésire, a 

tanultak rendsze-

rezése 
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világtörténet és a magyar 

történelem legfontosabb 

eseményei között. 

A nagy történelmi korok 

és a kisebb korszakok 

elnevezésének, sor-

rendjének, valamint legfon-

tosabb jellemzőinek is-

merete. 

Az eseményeket alakító 

tényezők feltárása 

A tanultak okok és követ-

kezmények szerinti ren-

dezése. 

Annak bizonyítása, hogy 

a történelmi eseményeknek 

általában több oka és 

következménye van. 

Különböző típusú okok és 

következmények 

megkülönböztetése, azok 

eltérő jelentőségének felis-

merése. 

A lényeges és kevésbé 

lényeges szempontok, 

tényezők megkülönböz-

tetése, mérlegelése. 

Önálló kérdések meg-

fogalmazása a tanult tör-

ténelmi események okairól 

és következményeiről. 

A változás és a fejlődés 

közötti különbség ér-

telmezése konkrét 

példákon. 

A különböző történeti ré-

giók eltérő fejlődésének 

bemutatása. 

Aktuális események tör-

ténelmi előzményeinek be-
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mutatása. 

Személyek, pártok, 

csoportok szerepének 

fölismerése egy-egy tör-

ténelmi esemény ala-

kulásában. 

Annak megállapítása, 

hogy miként függhetnek 

össze a történelmi 

események okai, követ-

kezményei és a benne ré-

sztvevők szándékai. 

Történelmi események 

és jelenségek problé-

maközpontú bemutatása 

Gazdaság, gazdaságpoli-

tika, anyagi kultúra. 

Népesség, település, 

életmód. 

Egyén, közösség, tár-

sadalom. 

A modern demokráciák 

működése. 

Politikai intézmények, 

eszmék, ideológiák. 

Nemzetközi konfliktusok 

és együttműködés. 
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RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 
9.  ÉVFOLYAM  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 

Órakeret 12 

óra 

Előzetes tudás 

A vizuális kifejezés eszközeinek felhasználása az alkotómunka és a 

vizuális elemzés során. Önkifejezés alkalmazása az alkotó tevéken-

ységekben. Vizuális-esztétikai jellegű szempontok érvényesítése az 

alkotásokban. Különböző festészeti, grafikai és plasztikai technikák a 

kifejezési szándéknak megfelelő alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a 

térábrázolási konvenciók, a színtani ismeretek megfelelő alkalmazása. 

Érzelmek, hangulatok megfogalmazása egyéni szín- és 

formavilágban. A kifejezésnek megfelelő kompozíció használata. 

Megfigyelt és elképzelt téri helyzetek ábrázolása. Személyes gondola-

tok, érzelmek vizuális megjelenítése a vizuális kifejezés alapvető esz-

közeinek segítségével. Egyéni asszociációkra támaszkodó átírás, fo-

kozás. Irodalmi (zenei) mű vagy történelmi esemény feldolgozása. 

Hagyományos és új vizuális technikák alkalmazása. Önálló vélemény 

megfogalmazása saját és mások munkáiról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Művészeti élmények (pl. zene, mozgás, médiajelenség) 

megjelenítése önkifejező asszociációs alkotások által síkban, 

térben, időben (pl. zene hangulatát kifejező festészeti vagy 

plasztikai megjelenítéssel, talált tárgyakból készített instal-

lációval, fotókollázs technikával). 

Művészeti alkotások kifejező, sajátos átdolgozása, átírása, par-

afrázis készítése (pl. színesből fekete-fehér vagy monokróm 

megjelenítés, kép kiegészítése sajátos elemekkel vagy ré-

szletekkel). 

 Látvány megjelenítése egyénileg választott sajátos szán-

dék (pl. kiemelés, figyelemirányítás) érdekében, a vizuális 

kifejezés eszközeinek sajátos változtatásával (pl. sajátos 

nézőpont, aránytorzítás, formaredukció). 

 Stílusirányzatok (pl. kubizmus, expresszionizmus, op-art) 

formai, technikai megoldásainak az adott célnak megfelelő (pl. 

érzelmek kifejezése nem figuratív megjelenítéssel, látható dol-

gok megjelenítésének leegyszerűsítése) alkalmazása saját, 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Irodalmi szöveg ér-

telmezése. Szöveg és kép 

kapcsolata. 

Matematika: Síkbeli és 

térbeli alakzatok. 

Transzformációk. Ma-

tematikai összefüggések 

(pl. aranymetszés). 

Ének-zene: zenei be-

fogadó élmények. 

Dráma és tánc: je-

lenetek, táncmozgások, 

összetett mediális hatások 

élményének feldolgozása. 

Informatika: 

számítógép felhasználói 
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kifejező szándékú alkotásokban. 

 Különböző színekkel (pl. telített, derített, tört, hideg, 

meleg színek) hangulati hatás elérése a látvány kifejező 

megjelenítése érdekében (pl. feszültség, nyugalom). 

szintű alkalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nonfiguratív megjelenítés, vizuális átírás, redukció, absztrakció, 

stilizálás, kiemelés, kontraszt, kompozíció, komplementer, színreflex, 

szín-, vonal-, formaritmus, kompozíció, konstruktív képépítés, au-

tomatikus írás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

A művészi közlés, mű és jelentése 

Órakeret 12 

óra 

Előzetes tudás 

A művészet stíluskorszakait reprezentáló legfontosabb művészeti 

alkotások, alkotók felismerése, jelentőségének megértése. A vizuális 

kifejezés eszközeinek felismerése és használata műelemzés során. A 

megfigyelés segítségével műelemző módszerek alkalmazása. Külön-

böző ábrázolási rendszerek felismerése, értékelése műalkotásokon.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Művészettörténeti stíluskorszakok és irányzatok, témák, illetve 

problémakörök önálló értelmezése, többféle szempont alapján. Vizuá-

lis esztétikai jellegű értékítéletek megfogalmazása elemzésekben, il-

letve érvényre juttatása az alkotó feladatokban. Eltérő kultúrák legfon-

tosabb vizuális jellemzőinek értelmezése összehasonlítással. Összeha-

sonlítás során önállóan kialakított szempontok érvényesítése. A tech-

nikai képalkotás – fotográfia, mozgókép – műtípusainak, kifejezőesz-

közeinek ismerete és értelmezése azok képzőművészeti kapcsolódása-

ival. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Tematikus ábrázolások elemzése a művészetben (pl. em-

berábrázolás, térábrázolás, mozgásábrázolás), legfontosabb vál-

tozások lényegének kiemelése és összegzése a különböző 

művészettörténeti korszakokban. 

 Művészettörténeti korszakok (pl. ókor, korakeresztény, 

romanika és gótika, reneszánsz és barokk, klasszicizmus és ro-

mantika) összegzése, a hasonlóságok és a legfontosabb 

megkülönböztető jegyek kiemelésével. 

 A századforduló irányzatainak (pl. szecesszió, posztim-

presszionizmus, impresszionizmus) és a 20. század legfontosabb 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári is-

meretek: korstílusok, 

irányzatok társadalmi és 

kulturális háttere. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: stílusirányzatok, 

stíluskorszakok irodalmi 

jellemzői, 

képzőművészeti párhu-
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avantgard irányzatainak (pl. kubizmus, expresszionizmus, da-

daizmus, fauvizmus, futurizmus, szürrealizmus) összegzése, a 

hasonlóságok és a legfontosabb megkülönböztető jegyek 

kiemelésével. 

 Kortárs művészeti megoldások (pl. intermediális 

megjelenítés, eseményművészet) feldolgozása: gyűjtés, elemzés, 

értelmezés és az eredmények bemutatása adott vagy önállóan 

választott társadalmi probléma feldolgozása kapcsán (pl. 

kirekesztés, megkülönböztetés, környezetszennyezés, szegény-

ség). 

zamok. 

Ének-zene: 

Művészettörténeti és ze-

netörténeti összefüggések 

(korszakok, stílusok 

kiemelkedő alkotók, 

műfajok).  

Zenei befogadói tapaszta-

latok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Látvány- és műelemzés, korszak, korstílus, stílusirányzat, 

képzőművészeti műfaj, műtípus, avantgard, avantgard irányzatok, 

kortárs képzőművészet, kompozíció, képkivágás, képi és optikai 

helyzetviszonylat, kontraszt, digitális képfeldolgozás, intermediális 

műfaj, eseményművészet. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Kép és szöveg 

Órakeret 12 

óra 

Előzetes tudás 

Nem vizuális természetű információk érzékletes, képi meg-

fogalmazása. A vizuális kommunikáció különböző formáinak 

megkülönböztetése és értelmezése. A technikai képalkotás le-

hetőségeinek ismerete és megértése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A technikai médiumok képalkotó módszereinek megismerése. Vizu-

ális közlés szöveggel és képpel különböző célok érdekében. Összetett 

vizuális kommunikációt szolgáló megjelenés tervezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Összetettebb vizuális közlés megvalósítása kép és 

szöveg együttes, összefonódó használatával (pl. saját ké-

szítésű fotó-önarckép stílusbeli átalakítása megfelelő 

szoftverhasználattal, majd a képhez – a tartalmat módosító – 

szöveg társítása, grafikai kivitelezése) elsősorban a jelen-

tésmódosulások tudatosításának céljával. 

 Kreatív tervezés, kivitelezés szöveg és kép 

(egyenrangú) egymás mellé rendelésével (pl. művészkönyv 

vegyes technika alkalmazásával és/vagy számítógép haszná-

latával, megadott témából kiindulva) a különféle jelentésré-

tegek új minőségének megvalósítása céljából. 

Mozgóképkultúra és mé-

diaismeret: a médiaipar 

működése, műsorgyártás. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Ábrák, képek, illusztrációk 

kapcsolata a szöveggel. 

Csoportos, nyilvános és 

tömegkommunikáció 

sajátosságai. Vizuális kom-

munikáció. A számítógépes 

szövegvilág; az elektronikus 
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 Vizuális közlés szöveggel és képpel a médiaipar 

területéhez kapcsolódóan (pl. televíziós műsorrend írása 

különféle szempontok alapján, majd műsor-újságoldal ter-

vezése, összeállítása képekkel kiegészítve, internet- és 

megfelelő szoftverhasználattal). A vizuális és szöveges 

üzenet külön-külön és együttes jelentésváltozásának megér-

tése összetettebb kommunikációs szituációban. 

tömegkommunikáció. 

Informatika: Információk és 

a közlési cél. A médiumok, 

közléstípusok tartalmi meg-

bízhatósága, esztétikai értéke. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Montázs-elv, tipográfia (betűméret és stílus, oldalrendezés, oldalpár, 

kép és szöveg, kompozíció, borító); intermédia, anyag(szerűség), 

művészkönyv/art-book, műsorrend. 

10.  ÉVFOLYAM  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Tömegkommunikációs eszközök 

Órakeret 12 

óra 

Előzetes tudás 
A vizuális kommunikáció különböző formáinak csoportosítása. A 

reklám hatásmechanizmusának elemzése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tömegkommunikáció eszközeinek és formáinak ismerete, csopor-

tosítása, értelmezése. Vizuális reklámok értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A tömegmédiumok alaptulajdonságainak, hordozóinak 

(pl. újság, DVD), intézményeinek, csatornáinak és funkcióinak 

(pl. hírközlés, szórakoztatás, reklám) csoportosítása, elemzése 

rendszerező feladatok megoldásán keresztül. 

 A tapasztalati valóság és a médiában megjelenő re-

prezentált valóság viszonyának feltárása (pl. helyzetgyakorlatok 

segítségével, videokamerával rögzítve) a tömegkommunikáció 

eszközeinek és formáinak elmélyültebb ismerete és megértése 

érdekében. 

 A tömegkommunikáció egy jellegzetes, a képet a 

szöveggel együtt alkalmazó médiumának értelmezése kreatív 

gyakorlatot kötődően (pl. moziplakát, közérdekű üzenetet 

közvetítő plakát készítése internetről letöltött film, képek fel-

használásával) az összetettebb vizuális közlés alkotó 

megvalósítása céljából. 

 A tv-reklám és a videoklip sajátosságainak elemzése 

különféle szempontok alapján (pl. hangulatkeltés, montázs, 

sztereotípia, eredeti megoldások, célközönség) a valószerűség, a 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

Tömegtájékoztatás. Mé-

diaipar működése. 

Kultúra és tömegkultúra, 

jelenségek a médiában. 

Virtuális valóság. Sztere-

otípia, reprezentáció. 

Műfajfilm, szerzői film. 

A reklám hatásmecha-

nizmusa. 

Valóságábrázolás és hite-

lesség, valószerűség, vir-

tuális valóság. A figye-

lemirányítás, a hangulat-

teremtés és az értelmezés 

legfontosabb eszközei. 

Dráma és tánc: Im-

provizáció. 
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hatásmechanizmus problémakörének felismerése, tudatosítása 

érdekében. 

Jellemábrázolási techni-

kák. 

Ének-zene: populáris 

zenei stílusok. 

Matematika: rendsze-

ralkotás: elemek elren-

dezése különféle szem-

pontok szerint, rendsze-

rezést segítő eszközök 

használata, készítése. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Médiaszövegek 

jellemzői. A személyközi 

kommunikáció. Különféle 

beszédműfajok kommu-

nikációs technikái hé-

tköznapi kommunikációs 

helyzetekben, a 

tömegkommunikációban. 

Fizika; földrajz: in-

formációs és kommu-

nikációs rendszerek fe-

lépítése, jelentősége. 

Informatika: A kommu-

nikációs eszközök hatása 

a mindennapi életre és a 

társadalomra. Globális in-

formációs társadalom. A 

fogyasztói viselkedést be-

folyásoló tényezők. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Közvetett kommunikáció, média, médium, nyomtatott és el-

ektronikus sajtó, televízió, közszolgálati, kereskedelmi és közösségi 

televízió, internet, hírközlés, reklám, fotografikus kép, tapasztalati- és 

reprezentált valóság, asszociatív, párhuzamos és belső montázs, 

sztereotípia, célközönség, valószerűség, hitelesség, plakát, műfajfilm. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Tér-idő kifejezése 

Órakeret 

8 óra 
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Előzetes tudás 

Tér-időbeni változások, folyamatok képi tagolásának pontos ér-

telmezése és értelmezhető megjelenítése képsorozatokkal. Mozgóképi 

kifejezőeszközök vizuális értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A technikai médiumok (különösképpen a mozgókép) képalkotó 

módszereinek és műtípusainak megismerése. Komplex audiovizuális 

közlés tervezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Megadott (pl. „A ma hősei”, „Élet a településemen”) 

vagy szabadon választott téma alapján komplex munka, mű ter-

vezése (pl. kép/"fotó"regény, story-board készítése) a legfőbb 

audiovizuális kifejezési eszközök tudatosítása céljából. A story-

board és a képregény műfajának összehasonlítása. 

 A „látvány-hang-mozgás” hármas egységének kreatív al-

kalmazása összetettebb (mediális) tartalmú kreatív gyakorlat 

kapcsán (pl. videoperformansz tervezése és kivitelezése mega-

dott témából kiindulva), majd a produkció elemző-értékelő 

feldolgozása a szándék és a megvalósítás sikeressége szempont-

jából. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: A figye-

lemirányítás, a hangulat-

teremtés és az értelmezés 

legfontosabb eszközei. 

Fényviszonyok, mozgás, 

szerepjáték hatásmecha-

nizmusa. 

Dráma és tánc: 

Mozgásos kommu-

nikáció, improvizáció 

adott zene, téma vagy 

fogalom alapján. Perfor-

mansz tervezése, kivite-

lezése. A színhá-

zművészet összművészeti 

sajátosságai, vizuális el-

emek alkalmazása. 

Ének-zene: a zene 

szerepe a médiában és a 

filmművészetben. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Az idő- és 

térmegjelölések ér-

telmezése. Elbeszélő, 

nézőpont, tör-

ténetmondás, csele-

kmény, helyszín, 

szereplő, leírás, 

párbeszéd, jellemzés, 

jellem, hőstípus; helyzet, 

akció, dikció, konfliktus, 

monológ, dialógus, pro-
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lógus, epilógus, ké-

sleltetés, jelenet; néhány 

alapvető emberi 

léthelyzet, motívum, met-

afora, toposz, archetípus. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Story-board, forgatókönyv, beállítás, jelenet, a montázs(típusok) je-

lentősége, a narráció sémái és egyedi megoldásai, képregény, vid-

eo/performansz. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 

Órakeret 8 

óra 

Előzetes tudás 

A vizuális környezetben megfigyelhető téri helyzetek, szín-

viszonyok pontos értelmezése és szöveges megfogalmazása. Meg-

figyelések alapján a vizuális közlések érdekében különböző rajzi 

technikák alkalmazása. Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel 

kapcsolatos információk gyűjtése. 

Tárgykészítő, kézműves technikák alkalmazása. Gyakorlati felada-

tok önálló előkészítése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Jelenségek, látványok vizuális megfigyelése és értelmezése során 

célirányos szempontok kiválasztása. Az adott tárgynak megfelelő 

tárgykészítő technikák alkalmazása. Problémamegoldás a tervezés so-

rán. Építészeti és térélmények megfogalmazása szövegben. Összeha-

sonlítás során önállóan kialakított szempontok érvényesítése. Tár-

gyak, épületek felmérése, elemzése, értelmezése adott szempontok 

alapján. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Ember alkotta objektumok (pl. épületek, építmények) és 

azok jellemző környezetének (pl. formai kapcsolódás – F. L. 

Wright: Vízesésház; környezetbe olvadás, álcázás – camouflage 

jelenség) elemző vizsgálata, értelmezése és összehasonlítása (pl. 

formai és/vagy színkapcsolódás, anyaghasználat szerint). 

 Szöveges eszközökkel leírt tárgy, épület vagy téri 

helyzet pontos megjelenítése vizuális eszközökkel, az adott 

környezet alapos, pontos megismerése érdekében. 

 Tárgy- és épülettervezés a közvetlen környezet valós 

Matematika: Méretezés. 

Gondolatmenet követése. 

Absztrahálás, 

konkretizálás. Rendsze-

ralkotás: elemek elren-

dezése adott szempontok 

szerint. 

Biológia-egészségtan: 

lakókörnyezet és 
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problémáira (pl. iskolai szelektív hulladékgyűjtő, iskolai 

„dühöngő”) a műszaki jellegű ábrázolás legfontosabb 

sajátosságainak az alkalmazásával (pl. méretezés, vonalfajták, 

több nézet) szerkesztéssel és szabadkézi rajzban. 

 Belső terek, tárgyak átalakítása meghatározott célok (pl. 

közösségi terek intim részeinek kialakítása, hulladék kreatív 

újrahasznosítása) érdekében. 

természetes élőhelyek. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Szükségletek 

és igények elemzése, 

tevékenységhez szükséges 

információk kiválasztása, 

tervezés szerepe, je-

lentősége, műveleti sor-

rend betartása, 

eszközhasználat. 

Lakókörnyezet-életmód. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tervezés, felmérés, térelrendezés, műszaki ábrázolás, 

környezettudatos magatartás, környezetvédelem. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Funkció 

Órakeret 4 

óra 

Előzetes tudás 

Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk 

gyűjtése. Tervvázlatok készítése. Gyakorlati feladatok önálló előké-

szítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az adott célnak megfelelő tárgykészítő technikák alkalmazása. 

Problémamegoldás a tervezés során. Tárgy és funkció kapcsolatának 

átfogó értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Környezet tervezése, áttervezése más feladat ellátására 

(pl. munka – pihenés, hétköznapi – ünnepi) vagy több funkció 

betöltésére (pl. öltözködés és rejtőzködés, közlekedés és pihen-

és), illetve a tervek elkészítése makett vagy modell formájában. 

 Funkcionális szempontokat kevéssé érvényesítő fiktív 

vagy elképzelt terek (pl. labirintus, adott színházi mű díszlete) 

tervezése és makettezése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Szükségletek 

és igények elemzése, 

tevékenységhez szükséges 

információk kiválasztása, 

tervezés szerepe, je-

lentősége, műveleti sor-

rend betartása, 

eszközhasználat. 

Lakókörnyezet-életmód. 

Dráma és tánc: Produk-

ciós munka. A színhá-

zművészet összművészeti 

sajátosságai. 
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Magyar nyelv és iroda-

lom: improvizáció, diá-

kszínpadi előadás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Funkció, funkcionalizmus, díszlet, makett, modell. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Az épített környezet története 

Órakeret 4 

óra 

Előzetes tudás 

Azonosságok és különbségek célirányos megkülönböztetése az ele-

mzésben. Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos in-

formációk gyűjtés. A látott jelenségek elemzéséhez, értelmezéséhez 

szükséges szempontok megértése. Önálló kérdések megfogalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális környezet, tárgyak vizuális megfigyelése és a látvány ér-

telmezése során célirányos szempontok kiválasztása. Különböző korú 

és típusú tárgyak, épületek pontos összehasonlítása különböző szem-

pontok alapján, a következtetések célirányos megfogalmazásával. 

Fontosabb építészettörténeti korszakok és irányzatok, lényegének 

megértése, megkülönböztetésük. Különböző korokból származó tár-

gyak megkülönböztetése különböző szempontok alapján. A múlt tár-

gyi emlékeinek értékelése, jelentőségének megértése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Az építészettörténet fontosabb korszakainak (pl. ókor, 

romanika, gótika, reneszánsz, barokk, klasszicizmus, eklektika) 

elemző vizsgálata, összehasonlítása és csoportosítása a legfon-

tosabb építészettörténeti példák alapján. 

 A divat fogalmának (pl. öltözködés, viselkedésforma, ze-

ne, lakberendezés területén) elemző vizsgálata és értelmezése 

(pl. szubkultúrák viszonya a divathoz) a közvetlen környezetben 

tapasztalható példákon keresztül. 

 A hagyományos és a modern társadalmak tárgyké-

szítésének, tárgykultúrájának (pl. öltözet, lakberendezési tár-

gyak) elemző vizsgálata példák alapján (pl. kézműves techni-

kával készült egyedi tárgy; sorozatgyártásban készült tömegtár-

gy; ipari formatervezés eredményeként készült egyedi tárgy), a 

legfontosabb karakterjegyek alapján azok megkülönböztetése. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Esztétikai 

minőségek. Toposz, ar-

chetípus állandó és válto-

zó jelentésköre. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári is-

meretek: Társadalmi 

jelenségek értékelése. 

Társadalmi normák. 

Technológiai fejlődés. 

Fogyasztói társadalom. 

Biológia-egészségtan; 

földrajz: Környezet 

fogalmának értelmezése. 
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 A műemlékek, vagy műemlék jellegű épületek 

helyzetének és esetleges hasznosításának vizsgálata a közvetlen 

környezetben. 

 A környezetalakítás fenntarthatóságot szolgáló le-

hetőségek elemző vizsgálata és értelmezése konkrét példákon 

keresztül (pl. ökoház). 

Helyi természet- és 

környezetvédelmi prob-

lémák felismerése. 

Környezettudatos maga-

tartás, fenntarthatóság. 

Globális társadalmi-

gazdasági problémák: 

fogyasztói szokások, 

életmód. Fenntarthatóság. 

Környezet és 

természetvédelem. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alaprajztípus, alátámasztó és áthidaló elem, oszloprend, homlokza-

tosztás, megalitikus építészet, sírtípus, szent körzet és síregyüttes, 

egyházi építészet, palota, lakóház, stíluskeveredés, divat, szubkultúra, 

design, funkcionalizmus 

Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 
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TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKOR-
LAT 

12. évfolyam 

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy elősegítse az önálló, felelős-

ségteljes, önfejlesztésre képes, a családi életre alkalmas ember nevelését, segítse a kulturált 

beilleszkedést a mindennapi életbe, a társadalmi együttélés szabályait követő hozzáállás kiala-

kulását, valamint társadalmi, technikai kérdésekben az alapvető tájékozottságot. Kiemelt elvárás 

a megalapozott elméleti ismertek szélesebb körű felhasználása, a problémamegoldási képességek 

és formák változatainak különböző szintű alkalmazása a mindennapok gyakorlatában. A szem-

léletformálás változatos tartalommal és sokféle módszerrel valósítható meg, fontos a helyi 

adottságokhoz, elvárásokhoz való illesztés, a személyi és tárgyi feltételekhez illő (de nem meg-

alkuvó) igazítás. 

A Család, otthon, háztartás tematikai egység fő célja a családban felmerülő problémák 

azonosítása, az egyéni és társadalmi szükségletek összefüggéseinek feltárása, szabatos meg-

fogalmazása és megvitatása után az igények elemzése alapján választott, életszerű és célszerű 

megoldási módok bemutatása, kidolgozása. Előremutató módon a párkapcsolat, a házasság, a 

gyermekvállalás és a gyermeknevelés kérdéseiben igyekszik támpontokat adni, így szolgálva a 

majdani családalapítást. Napjainkban hangsúlyosan halaszthatatlan megoldásra váró kérdés a 

gondozás feladatainak és felelősségének megosztása a családban és környezetünkben, a 

gyermek-, fogyatékos- és idősgondozás, valamint betegápolási munkák ellátása a kö-

telezettségeknek és kötelességeknek megfelelően. Gazdálkodni nemcsak az anyagi javainkkal 

(háztartási jövedelmek) kell, hanem a fizikai, lelki, szellemi energiáinkkal és az időnkkel is, ezért 

igen fontos a szabadidő hasznos eltöltésére, az aktív és passzív pihenésre nevelés. Fontos ezen 

túlmenően felismerni, hogy a szabadidő alkalmas lehet a környezetért, illetve a környezetben élő 

rászorulókért való tevékenységre, az önkéntesség gyakorlására. Újabb kiemelt fejlesztési cél a 

környezettudatosságra, takarékosságra, tudatos fogyasztói magatartásra nevelés, a fenntar-

thatóság elvének követése. Az alapvető pénzügyi és gazdasági ismeretek mellett a vásárlói és 

fogyasztói érdekvédelem érvényesítésével, valamint a hivatali ügyintézéssel is meg kell ismerk-

edniük a tanulóknak. A Közlekedési ismeretek tematikai egység célja a közlekedési helyzetek-

ben követendő etikus magatartás, a magabiztos tájékozódás. Emellett a közlekedés rendszer-

jellegét, környezeti és társadalmi hatásait is vizsgálja. Az Életpálya-tervezés témakörben a to-

vábbtanulásnak és a munkába állásnak gyakorlati kérdéseit tárgyaljuk, s az ezekhez szükséges 

kompetenciák fejlesztését helyezzük előtérbe. Ezzel egyfelől a tanulás világából a munkavállalói 

létbe való átlépést kívánja megalapozni, másfelől az élet munkavállalással kapcsolatos 

nehézségeire is igyekszik felkészíteni. 

  



Tantervek 2013. szeptember 1. után 402. oldal 

 402 / 411 

Tematikai egység 1. Család, otthon, háztartás 
Órakeret 

15+4=19óra 

Előzetes tudás 

Tapasztalat, illetve saját vélemény megfogalmazása a család és a 

környezet életmódjáról. 

Az egészség és a környezet ügye iránti személyes felelősség elis-

merése és vállalása. 

A háztartásban elvégzendő mindennapi munkák ismerete. 

Előzetes tapasztalat és ismeretek a családi munkamegosztásról, az 

időbeosztásról. 

Közművek és szolgáltatások ismerete. 

Takarékossági lehetőségek ismerete.  

Egészség fogalma. Az egészséges életmód elemei. 

Családtagok és példaképek karitatív munkatevékenységeinek is-

merete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cé-

ljai 

Kulturált véleménynyilvánítás, vita, meggyőzés eszközeinek is-

merete. 

Öntudatos, határozott, magabiztos, de mások érdekeit is szem 

előtt tartó személyiség alakítása. 

Az egészséges családi élet és a gyermekvállalás iránti nyitottság 

kialakítása, illetve erősítése. 

A gyermekvállalással és a gyermekneveléssel kapcsolatos 

tájékozottság növelése. A gyermeknevelési problémák objektív, 

felnőtt módra történő értékelése képességének fejlesztése. 

Előrelátó pénzügyi tervezés képességének és gyakorlatának kiala-

kítása. 

Az anyagi és humán erőforrások gazdaságos működtetéséhez 

szükséges képességek és tájékozottság kialakítása. 

Takarékos, önkorlátozó, tudatos fogyasztói magatartás kiala-

kítása. 

Alapvető jártasság kialakítása a fogyasztóvédelem lehetőségeiben 

és eszközeiben. 

Az egészség- és környezettudatos attitűd megszilárdítása. 

Tapasztalatok bővítése a környezetünkben élők tevékenységével, 

azok kölcsönhatásaival összefüggő egészség- és környezetkárosító 

hatások, veszélyek azonosítása, elemzése, a megelőzés és a kár-
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mentesítés lehetőségeinek felmérése, alkalmazása terén. 

A karitatív tevékenységek iránti elköteleződés kialakítása. 

Felelős, öngondoskodó attitűd kialakítása. 

A pénzkezelés és a hivatali ügyek intézésében szerzett jártasság 

kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

1.1. Családi élet 

A család mint az egyén elsődleges társadalmi környezete. 

A házasság (a párválasztás szempontjai, a tartós párkapcsolat és a 

házasság jelentősége, feltételei, a házastársi kapcsolat ápolása, kon-

fliktuskezelés). 

Családtípusok, családmodellek. 

Gyermekvállalás (a gyermekvállalás felelőssége a társadalom és az 

egyén szempontjából, kötelezettségek, lehetőségek, kockázatok, terhek 

és örömök). 

Gyermekvállalással járó jogok (szülési szabadság, GYES, GYED, 

családi pótlék, családi adókedvezmény, segélyek). 

Gyermeknevelés (a gyermeknevelés céljai, módszerei, eszközei, a 

családtagok és az iskola szerepe a gyermeknevelésben). 

Gyermekjogok és kötelezettségek. 

A család lelki egészsége (stressz, krízishelyzetek orvoslása). A 

segítség lehetőségei családok számára, intézmények, szervezetek. 

A közös étkezések, programok jelentősége a családi közösség 

formálásában. 

Történelem, tár-

sadalmi és állampol-

gári ismeretek: Csalá-

dformák a mai 

világban. 

Jogok és köte-

lességek, az alapvető 

emberi jogok, a 

gyermekek jogai. 

Pénzintézetek és 

tevékenységük (be-

tétgyűjtés, hitelezés, 

kamat, tőke, árfolyam). 

Családi bevételek, 

családi kiadások. 

A lakossági 

folyószámlákhoz 

kapcsolódó banki 

tevékenységek. 

Osztályfőnöki óra: 

családi hagyományok, 

közösségépítés, 

normák. 

Biológia-

egészségtan: az emberi 

test működése, 

betegségek. 

Informatika: in-

formációk gyűjtése, 

tárolása, feldolgozása, 

az e-ügyintézés le-

1.2. A háztartás mint gazdasági formáció 

A család és háztartás működtetésének ismertető jegyei (háztartási 

munkafajták, családi munkamegosztás, munkaszervezés, a biológiai 

ritmus, a pihenés formái, szolgáltatások igénybevétele, időbeosztás, 

munkaterv készítése: napi, heti, havi házimunkák). 

A háztartási jövedelmek összetétele, eredete. 

Állandó, alkalmi és változó bevételek és kiadások. 

Közüzemi számlák tanulmányozása. 

Háztartás energiafogyasztása (háztartási fogyasztók energiaigénye). 

Takarékossági formák, tervek. Az energiafogyasztás mérséklésének 
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lehetőségei (energiatakarékos technológiák, energiatakarékos életmód, 

megújuló energiaforrások bevonása a háztartás energiaellátásába). 

Pénzbeosztás különböző életszakaszokban. 

Hitelek (a hitelek fajtái, a hitelfelvétel lehetőségei, feltételei, 

kockázatai). 

hetőségei. 

Földrajz: ener-

giatermelés. 

Fizika: energia, en-

ergiatermelés. 

Matematika: 

számolási algorit-

musok, becslés, 

kerekítés, mértékvál-

tás, százalék és kamat-

számítás, grafikonok, 

statisztikai adatok 

jegyzése, rendezése, 

ábrázolása. 

Kémia: oldószerek, 

savak, lúgok, 

veszélyes anyagok, 

pH-érték. 

Etika: Kapcsolatok, 

egyén és közösség, 

magánélet és közélet. 

Törvények. 

A társadalmi együt-

télés közös normái. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés, 

szövegalkotás, hivata-

los stílus. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret; vizuális 

kultúra: reklámok. 

1.3. Tudatos fogyasztói magatartás 

A média és a reklámok befolyásoló szerepe a termékválasztásban. 

Környezet- és egészségtudatos fogyasztói magatartás. 

Tudatos vásárlás (pénz- és energiatakarékosság, előre átgondolt 

vásárlás, egészséges, környezetbarát anyagokból és környezetkímélő 

technológiával készült, megfelelő csomagolású, magyar, illetve helyi 

termékek, továbbá a méltányos kereskedelem előnyben részesítése). 

Védjegyek, eredetvédelem. A termékhamisítás veszélyei, tár-

sadalmi kockázata. 

Fogyasztóvédelem. 

Szavatosság, jótállás és az ezzel kapcsolatos fogyasztói jogok és le-

hetőségek (javítás, kicserélés, vételár-leszállítás, vételár-visszatérítés). 

Utazási szerződések, távollévők között kötött szerződések. 

Tisztességtelen reklámok és kereskedelmi gyakorlatok. 

Pénzügyi fogyasztóvédelem. 

Panaszügyintézés - a panasztétel lehetséges módjai (szolgáltatókra 

háruló válaszadási kötelezettség, fogyasztóvédelmi hatósághoz való 

fordulás), békéltető testületek. 

1.4. Környezet- és egészségkultúra 

A magyar nép egészségi állapota (jelenségek, okok és követ-

kezmények, egyéni és társadalmi felelősség). 

Egészségvédelem (egészségünk megőrzése, szűrővizsgálatok, or-

vosi ellátás igénybevétele, gyógyszerfogyasztási szokások, házipatika 

összeállítása). 

Higiénia (környezetünk, ruházatunk és testünk tisztasága, bőrkímé-

lő és környezetbarát tisztító- és testápolószerek használata). 

Öltözködéskultúra (divatok, mértéktartó, alkalomhoz illő 

öltözködés, a ruházat gondozása). 

Egészséges táplálkozás (tudatos élelmiszer-választás, egészséges 

élelmiszerek, élelmiszer-biztonság, élelmezésbiztonság, az 

élelmiszerek kezelésének és tárolásának szabályai, étrend-kiegészítők 
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és élelmiszer-adalékanyagok előnyei, hátrányai). 

A rendszeres testmozgás jelentősége. 

Egészséges környezet. 

Környezetjog (állatvédelem, természetvédelem, 

környezetvédelem). 

1.5. Életminőség 

A nélkülözők, szűkös anyagi körülmények között élők, a 

támogatásra szorulók gyámolítása, közreműködés életminőségük 

jobbá tételében. 

A fogyatékosság fogalma, fajtái, következményei. 

A fogyatékkal élők jogai és lehetőségei. 

A fogyatékkal élők hivatali és önkéntes segítése. Önkéntesség le-

hetőségei. 

1.6. Öngondoskodás 

Alapvető biztosítási fajták, szolgáltatások (életbiztosítás, 

vagyonbiztosítás, felelősségbiztosítás). 

Felelős viszonyulás a jövőhöz (kockázatok és ezek kezelése, a 

valódi, saját akaratból történő öngondoskodás céljai, formái, le-

hetőségei, ezzel kapcsolatos számítások). 

1.7. Korszerű pénzkezelés 

A bank (célja, lehetőségei, előnyei, kockázata, fajtái). 

Bankhasználati ismeretek (hogyan válasszunk bankot, szolgáltatást, 

mire ügyeljünk, mit számoljunk, ellenőrizzünk). 

Bankszámlák és bankkártyák típusai és a vele járó tudnivalók. 

Teendők elveszett, ellopott bankkártya esetén. 

1.6. Hivatali ügyintézés 

A legfontosabb hivatalok (polgármesteri hivatal, adó- és vámhivat-

al, posta, kormányhivatal) és az ügyintézés lehetőségei. 

Internetes ügyintézés, információszerzés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Életmód, életvitel, házasság, élettársi viszony, várandósgondozás, 

csecsemőgondozás, költségvetés, jövedelem, bevétel, kiadás, meg-

takarítás, szolgáltatás, közüzemi díj, fogyasztóvédelem, jótállás, szava-

tosság, reklám, piac, marketing, élelmiszer-biztonság, higiéné, testápolás, 

háztartási vegyszer, veszélyes anyag, használati utasítás, egészség, be-
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tegség, járvány, lappangási idő, betegség, tünet, betegápolás, 

egészségkárosító hatás, stressz, szenvedély- és kedélybetegség, karitatív 

munka, fogyatékossággal élők, önkéntesség, digitális ügyfélkapu, inter-

netes vásárlás, pénzügyi tranzakció, ügyfélszolgálat, biztosítás, bank, ön-

gondoskodás. 

 

Tematikai egy-

ség 
2. Közlekedés 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
A település közlekedési viszonyairól nyert tapasztalatok. 

Véleménynyilvánítás a közlekedési infrastruktúráról. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Önálló megfigyelés, adatgyűjtés, rendszerezés. 

Személyes életvitelt befolyásoló tényezők vizsgálata, értékelése. 

Magabiztos tájékozódás kialakítása. 

Udvariasság, előzékenység gyakorlása. 

Döntéshozatali képesség fejlesztése gazdaságossági számítások 

alapján. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

2.1. Közlekedési rendszerek 

Adott település közlekedési rendszere, a közlekedési infrastruktúra 

és a lakosság életmódjának, a terület gazdasági lehetőségeinek 

összefüggései. 

Földrajz: települési 

struktúra, közlekedési 

rendszerek, ener-

giaforrások, ener-

giahordozók, légkör, 

klímaváltozás. 

Kémia: ener-

giaforrások, légszen-

nyezés, szmog, savas 

eső, ózonlyuk. 

Biológia-egészségtan: 

klímaváltozás, 

környezettudatosság, 

természetvédelem, fen-

ntarthatóság. 

2.2. A közlekedési viszonyok társadalmi hatásai 

A közlekedési viszonyok társadalmi hatásai (a település 

közlekedési viszonyainak hatása a személyes életvitelre, a 

tömegközlekedési lehetőségek társadalmi hatásai). 

2.3. A közlekedés környezeti hatásai 

A különböző közlekedési eszközök és közlekedési módok ener-

giaigénye. 

A közlekedésből eredő levegőszennyezés. 

Az energiaigény és a levegőszennyezés mérséklésének lehetőségei 

(alacsony fogyasztású, illetve alternatív energiaforrású közlekedési 

eszközök, környezettudatos közlekedés). 
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2.4. Közlekedéskultúra 

Közlekedési kultúra (udvarias, biztonságos közlekedés, sza-

bálykövetés, biztonság, balesetmegelőzés, előzékenység). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Közlekedési rendszer, járműpark, járatsűrűség, menetrend,  

károsanyag-kibocsátás, környezetvédelmi vizsgálat. 

 

Tematikai egy-

ség 

3. Életpálya-tervezés, munkavállalás, felnőttkori 

tanulási lehetőségek 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

Elektronikus kommunikációs gyakorlottság. 

Önismeret (személyes erősségek, gyengeségek, tanulási képességek, 

ambíciók). 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A személyes életpálya-lehetőségeket meghatározó objektív és 

szubjektív tényezők felismerése és reális értékelése, a tervezett pálya 

jellemzőinek helyes megítélése. 

Véleményalkotás tipikus életpályákról, életpályamintákról, 

összevetésük a saját életpálya-tervekkel. 

Kitartó, fegyelmezett munka, a munkamagatartásban megnyilvánuló 

céltudatosság erősítése. 

Reális önértékelésen alapuló pályaválasztás, a tervezett életpálya 

jellemzőinek számbavétele és összevetése a személyes elképzelésekkel. 

A folyamatos egyéni művelődés, szakmai továbbfejlődés fon-

tosságának, az egész életen át tartó tanulásnak (LLL) az elfogadása és 

érvényesítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  
Kapcsolódási 

pontok 

3.1. Személyes adottságok és az objektív lehetőségek 

A személyes ambíciók, képességek, objektív lehetőségek komplex 

mérlegelése, a saját életpályára vonatkozó döntések meghozatala. 

Az életpálya tervezésekor mérlegelendő körülményekről, 

tényezőkről szóló adatok, információk gyűjtése. 

Különböző megélhetési lehetőségek összehasonlítása, feltételek, 

körülmények, kockázati tényezők, ezek hatása az életminőségre. 

Előnyök és hátrányok vizsgálata. 

Osztályfőnöki óra: 

pályairányítás, 

pályaalkalmasság, 

egyéni tanulási mód-

szerek, önismereti 

tesztek, vizsgálatok. 

Történelem, tár-

sadalmi és állampol-

gári ismeretek: Jogok 
3.2. Továbbtanulás 

A szakmatanulási, illetve a felsőoktatási továbbtanulási lehetőségek, a 
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jelentkezés, felvételi eljárás megismerése. 

A szakképzés és a felsőoktatás rendszerének, a szakképzettségek 

(szakmák), felsőoktatási kimenetek főbb jellemzői. 

Önképzés, távoktatás, felsőoktatási szervezési formák jellemzői. 

és kötelességek. 

Munkahely és 

munkavállalói szerep. 

Informatika: 

adatgyűjtés az inter-

netről. 

Etika: korunk 

kihívásai, a 

tudományos és techni-

kai haladás, a felgyor-

sult világhoz való al-

kalmazkodás. 

3.3. Álláskeresés, munkavállalás, munkaviszony, munkanélküliség 

Munkaviszony keletkezése, megszűnése, munkavégzés. 

A személyes kapcsolatok és a munkamagatartás, munkakultúra szere-

pének felismerése az álláskeresésben és a munkahely megtartásában. 

A munkavállalás jogszabályi környezete, különböző munkaszerveze-

tek, munkavégzéssel kapcsolatos jogviszonyok jellemzői, a munka-

szerződés kötelező kellékei, a munkavégzésre, a munkaidőre, a pró-

baidőre, a szabadságra, a munkabérre vonatkozó szabályok. 

A tanulói, hallgatói jogviszony melletti munkavállalási feltételek és 

kötelezettségek. 

Az álláskeresést segítő szervezetek, információforrások, ál-

láskeresési technikák, eljárások. 

A munkaviszony nélküli állapot lehetőségei és veszélyei, a 

munkanélküliséggel járó lehetőségek, jogok és kötelezettségek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Életpálya-terv, karriercél, jövedelem, megélhetés, munkavállalás, ál-

láskeresés, közalkalmazott, köztisztviselő, vállalkozó, munkaszerződés, 

munkaügyi ellátás, önéletrajz, motivációs levél, foglalkozási mobilitás, 

felsőoktatás, felvételi, kétciklusú, illetve egységes képzés, egész életen 

át tartó tanulás (LLL), munka melletti tanulás, munkavégzés tanulás 

mellett, felnőttképzés, közművelődés, távoktatás, egyéni tanulás, 

önképzés. 

 

A fejlesztés 

várt eredményei 

A nevelés-oktatás eredményeként olyan gyakorlati tudás megszerzése, 

amelynek birtokában a tanulók könnyen eligazodhatnak a mindennapi élet 

számos területén. 

Képesség kialakítása önmaguk megismerésére, a konfliktuskezelésre, a 

változásokhoz való rugalmas alkalmazkodásra, a pozitív életszemléletre, 

az egészséges életvitelre és a harmonikus családi életre. 

Felelős gondolkodás, átgondolt döntések képességének kialakítása a 

pénzügyek kezelésében, a fogyasztási javak használatában, a szolgál-

tatások igénybevételével és a jövővel kapcsolatban. 

Mindennapokban nélkülözhetetlen életvezetési és háztartási ismeretek, 

„háztartási praktikák” ismeretében a napi munka szakszerűbb, hatékon-

yabb, gazdaságosabb elvégzése. 

Az élő és a tárgyi környezet kapcsolatából, kölcsönhatásainak meg-

figyeléséből származó tapasztalatok felhasználása a problémamegoldások 
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során, a tevékenységek gyakorlásakor. 

Használati utasítások értő olvasása, betartása. 

Tudatos vásárlókká válás, a fogyasztóvédelem szerepének, a vásárlók 

jogainak ismerete. 

A szociális érzékenység növekedése (a fogyatékkal élők és az idősek 

segítése). Karitatív tevékenységek végzése melletti elköteleződés. 

Hivatalos ügyekben érdekek képviselete, kulturált stílusú ügyintézés 

szolgáltatóknál, ügyfélszolgálatoknál. 

A korszerű pénzkezelés lehetőségeinek és eszközeinek megismerése. 

A biztonságos, balesetmentes, udvarias közlekedés szabályainak betar-

tása. 

Magabiztos tájékozódás közvetlen és tágabb környezetben. 

Közlekedési szabályok és a közlekedési etika alkalmazása. 

A veszélyhelyzetek felismerése, elhárítása, az elsősegélynyújtás, vala-

mint a balesetvédelem legalapvetőbb ismereteinek alkalmazása. 

A személyes ambíciók, képességek, objektív lehetőségek komplex mé-

rlegelése, a saját életpályára vonatkozó helyes döntések meghozatala. 

A személyes kapcsolatok és a munkamagatartás, munkakultúra 

szerepének felismerése az álláskeresésben és a munkahely megtartásában. 

A munka és az aktivitás iránti elkötelezettség. 

Az egész életen át tartó tanulás, a szaktudás, a műveltség fon-

tosságának elfogadása és érvényesítése. 
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