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Alsó tagozat 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

A magyar nemzeti kultúra alapja a magyar nyelv. Nyelvünk és kultúránk, benne irodalmunk a nemzeti 

identitásunk megteremtői, őrzői és alakítói. Az oktatásban a magyar nyelv és irodalom tantárgynak ezért 

kulcsszerepe van: ismereteket ad, készségeket, képességeket, gondolkodást fejleszt, szellemi, erkölcsi 

örökséget hagyományoz.  Az érzelmi nevelés egyik fontos eszköze. Az irodalmi alkotások nemcsak 

esztétikai teljesítmények, hanem közösséget és személyiséget formálnak, tehát jövőt alakító képességük is 

van. Nyelvünk és irodalmunk nemzeti identitásunk alapját képezik a maguk sajátos eszközeivel. 

 

Kultúránk a Kárpát-medencei magyarság kultúrája. A magyar irodalom a Kárpát-medencei magyarság 

irodalma. Nemcsak a magyar nyelv köti össze a magyar alkotókat és műveiket, hanem közös történelmünk, 

kulturális hagyományaink is, egy nemzet vagyunk.  Ezért a magyar nyelv és irodalom tantárgy a Kárpát-

medencei magyarság irodalmát, szellemi örökségét egységesen és egységben kezeli. 

A nevelés-oktatás cél- és feladatrendszere az alapfokú képzés első szakaszában, az 1-4. évfolyamon:  

- Cél, hogy a diákok megértsék a nemzet, a szűkebb közösség és az egyes ember kapcsolatát, 

viszonyulásait az élő és élettelen világhoz. Megismerjék kultúrájukat, annak gondolati, erkölcsi 

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

Korosztályuknak megfelelően tudják értelmezni múltjukat, jelen környezetüket, önmagukat. A 

tanulókat fel kell készíteni arra, hogy ennek a kulturális hagyománynak követői és később gyarapítói 

legyenek. 

- Elengedhetetlen, hogy ebben a képzési szakaszban a tanulók életkoruknak megfelelő, biztos 

szövegértésre tegyenek szert. 

- Őrizzék meg kíváncsiságukat, nyitottságukat, érdeklődésüket, olyan olvasó emberekké neveljük őket, 

akik a képzési szakasz végére többféle olvasási és értelmezési stratégiával rendelkeznek, az általuk 

olvasott szövegeket képesek mérlegelve végiggondolni. Össze tudják kapcsolni a már meglévő 

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

összefüggéseket. 

- Művelt emberekké neveljük a diákokat, akik korosztályuknak, érettségüknek megfelelő 

értékrendszerrel, ismeretekkel rendelkeznek, s ezeket értelmezni tudják. 

- Fejlődjék szókincsük, kifejezőkészségük. Az egyéni képességeikhez mérten tagolt, rendezett, 

áttekinthető írásképpel, egyértelmű javításokkal alkossanak megfelelő tartalmú és szerkezetű, 

hagyományos és digitális szövegeket.  

- Cél, hogy a diákok különböző kommunikációs helyzeteket megértsék, és ki tudják fejezni önmagukat. 

Az anyanyelvi ismeretek mindenekelőtt a nyelvhasználat fejlesztését szolgálják. 

- Ismerjék a tananyag által előírt memoritereket, azokat elő tudják adni. 

- Az irodalmi művek sokfélesége biztosítja kíváncsiságuk felkeltését és érdeklődésük megtartását, 

önmaguk megértésének lehetőségét.  

- Segíteni kell a diákokat a tanulás tanulásában, az önképzés igényének kialakításában.  

A magyar nyelv és irodalom tanítása nemcsak műveltségátadást, kompetenciafejlesztést jelent, érzelmi 

nevelést is. A diákok személyes boldogulásának, együttműködési képességeinek, társadalmi 

beilleszkedésének, kulturált viselkedésének az érzelmi fejlődésük az alapja. 

A magyar nyelv és irodalom más tantárgyakhoz, műveltségterületekhez is kötődik.  A tantárgyi koncentráció 

kialakítása a tantárgyi struktúra egyik elve. 
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Az egyes témakörök óraszáma minimum és maximum értékeket tartalmaz. A minimum óraszámot a 

törzsanyagra kell fordítani. Ha az osztály vagy csoport ezt az egységet hamarabb fel tudja dolgozni – tehát a 

megadott minimum órakeretben (órakeret 80%-a) –, akkor a pedagógus felhasználhatja a maradék órákat 

(órakeret 20%-a) a megadott tananyagok mélyebb, sokszínűbb tanítására, ismétlésre, gyakorlásra vagy a 

tanórán kívüli tudásszerzésre, kompetenciafejlesztésre, projektmunkák megalkotására. Amennyiben a 80% 

nem elegendő a törzsanyag teljesítésére, akkor az órakeret 100%-át kell erre fordítani. 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy az alapfokú képzés első nevelési-oktatási szakaszában komplex 

egységet alkot. Az olvasás és írás jelrendszerének tanítása párhuzamosan folyik a többi nyelvi készség és 

képesség, a szóbeli és írásbeli nyelvhasználati területek (beszéd, olvasás, hallott és olvasott szöveg értése, 

írás, helyesírás, szóbeli és írásbeli szövegalkotás) folyamatos fejlesztésével. 

A kompetencia-fejlesztés alapja a beszéd, az olvasás és az írás készségszintű elsajátítása, mely a pedagógus 

által is közvetített ismeretekre épülve játékokkal, játékos gyakorlatokkal valósul meg a leghatékonyabban. 

A gyermek beszéde ezen oktatási szakaszban folyamatosan fejlődik. Napjainkban a megváltozott társadalmi 

körülmények következtében a beszédfejlődés lényegesen lelassult, ezért annak tudatos és folyamatos 

fejlesztése szükséges. 

Az óvoda és az iskola közötti átmenet segítésére az előkészítő időszak hosszát rugalmasan kell kezelni, 

figyelembe véve az iskolába kerülő gyerekek eltérő adottságait, meglévő ismereteit. Ebben az időszakban 

kell a pedagógusnak megfigyelnie a tanulókat, és ezekre a megfigyelésekre építve kezdheti meg a 

differenciált fejlesztést. A fejlesztési cél az, hogy a betűtanítás és -tanulás – lehetőség szerint – az első tanév 

végéig befejeződjék. Az írott nagybetűk írásának tanítása második osztályra tevődik. 

A készségfejlesztés sajátosságainak megfelelően a tananyag egymásra épülően bővül. Az első két évfolyam 

témakörei újabb ismeretekkel egészülnek ki és megkezdődik a nyelvi-irodalmi fogalmak megalkotásának 

előkészítése. Az első két évfolyam témakörei megjelennek a harmadik-negyedik évfolyamon is. 

A változatos műfajú és típusú szövegek a tanulók világról szerzett ismereteit bővítik, szó- és 

kifejezéskészletüket gazdagítják, ezáltal segítik az önismeretük fejlődését, valamint a közösségekben (család, 

osztály, iskola, település) való eligazodásukat. A tanulók ebben a fejlesztési szakaszban magyar népköltészeti 

alkotásokkal (népmese, mondóka, szólás, közmondás, találós kérdés, népdal), és magyar szerzők műveivel 

(műmese, vers, versrészlet) találkoznak. 

Ez az időszak alkalmas arra is, hogy a tanuló felfedezze a körülötte lévő közösségi értékeket: otthon, család, 

iskola, haza. Itt alapozzuk meg az önálló ismeretszerzést. A különböző típusú szövegek feldolgozása a 

későbbi szaktárgyi tanulást készítik elő. A pedagógus kiemelt feladata és lehetősége, hogy a gyermek a 

tanulást pozitív élményként élje meg. 

Az olvasástanuláshoz hasonlóan az írástanulás előkészítésére és jelrendszerének elsajátítására is elegendő 

időt kell biztosítani, differenciáltan kezelve a tanulók képességbeli eltéréseit. 

Az írás és a helyesírás szerves egységet alkot. Az anyanyelvi ismeretek átadása a gyakorlati nyelvhasználaton 

keresztül történik, a fejlesztésre összpontosít. Középpontba kerül a helyesírási készség fejlesztése és a 

rendezett kézírás kialakítása. 

Ez teszi lehetővé, hogy a tanuló írásban is képes legyen gondolatait kifejezni, azt megfelelően formába 

önteni. 

1–2. évfolyam 
Az iskolába kerülő gyermekek nyelvhasználata nagyon eltérő. Ennek a két évfolyamnak az egyik fő feladata 

az ösztönös nyelvhasználat tudatosítása. A nyelvi tudatosság fejlesztésének eredményeként fejlődik a tanuló 

fonémahallása, szótagolási, valamint analizáló - szintetizáló képessége, mindeközben elsajátítja az olvasás-

írás jelrendszerét. 
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Az olvasás és írás készségének kialakítása alapvetően meghatározhatja a tanuló későbbi tanulási 

képességeinek fejlődését, iskolai sikerességét. Ezért szükséges az egyéni képességeket figyelembe vevő 

differenciált alapozás.  

Az első tanév első féléve előkészítő időszak, melynek célja a tanulók megfigyelése, valamint a megfigyelések 

alapján a részképességek koncentrált és differenciált fejlesztése. Bár ebben az időszakban már megkezdődik 

a betűtanítás, a fő hangsúly a képességfejlesztésen van. 

Az első félévben az írás előkészítése történik, melynek során kialakulnak a helyes írásszokások, és 

megtörténik a tanulók tájékozódási és finommotorikus képességének a fejlesztése. Megtörténik továbbá a 

betűelemek megismerése, vázolása, s a betűolvasás tanításával párhuzamosan elkezdődik a kisbetűk írásának 

tanítása. 

Az olvasás jelrendszerének megtanítása párhuzamosan folyik az olvasástechnika és a szövegértés 

fejlesztésével az egyes témakörök mentén. Az olvasástechnika elsajátításától folyamatosan a szövegértésre 

tevődik a hangsúly. 

Az első két évfolyamon megkezdődik a rendezett íráshasználat kialakítása. Ez lendületes vázolással, 

vonalvezetés gyakorlásával, rendezett írásképre, önellenőrzésre és javításra való szoktatással történik.  

Az írás, helyesírás tevékenységi kör kapcsán az elsődleges cél a nyelvi tapasztalatszerzésre épülő helyesírás 

kialakítása és fejlesztése. 

Mindezek mellett a „Sakkpalota program” elemeinek a tanítási órákba történő beépítésével fejlesztjük, 

elősegítjük a tanulási képességek széles körű kibontakoztatását. 

Az oktatási szakasz kimeneti méréssel zárul. 

Az 1–2. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgyak óraszáma: 540 óra 

      

BESZÉD ÉS OLVASÁS 

1. Beszéd és kommunikáció  

2. Betűtanítás kezdete. Olvasási készséget megalapozó képességek fejlesztése 

A témakör sajátossága a képességfejlesztés. Az időkeret tartalmazza az előkészítő szakasz 

képességfejlesztését és minden hang és betű tanításának előkészítését. 

3. Betűtanítás. Olvasási készséget megalapozó képességek fejlesztése 

A témakör sajátossága a képességfejlesztés. Az időkeret tartalmazza minden hang- és betű- 

tanítás ismereteit, fejlesztési feladatait.  

4. Népmesék, műmesék 
TÖRZSANYAG 

Magyar népmesék: A vadgalamb és a szarka; Miért haragszik a disznó a kutyára, a kutya a 

macskára, a macska az egérre?; A sajtot osztó róka; Két kecske találkozott a pallón; A varga, a 

szikra és a bab; A róka és a kácsák; Jakab meg az apja; Az okos leány; Az öreg halász és a 

nagyravágyó felesége (Illyés Gyula); A hiú király; Csalimese (Benedek Elek); Lázár Ervin: Mese 

reggelre; Zelk Zoltán: A három nyúl (verses mese); A pap meg a tojások (cigány népmese); Csukás 

István: Sün Balázs; Kormos István: Vackor az első bében (részletek) 

A törzsanyaghoz kapcsolódó, kiegészítő tartalmak  

Csukás István: A téli tücsök meséi /részlet/; A galamb, a réce meg a lúd; Az állatok vitája; Ki a 

legelébbvaló?; A szegényember káposztája; A kiskakas gyémánt félkrajcárja (Arany László); 

Kinek köszönt a vándor?; Az állatok nyelvén tudó juhász; Tréfás mese (Benedek Elek gyűjtése); 
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Móra Ferenc: Levelek hullása; Osváth Erzsébet: A fecskerepülőtéren; Lázár Ervin: Kék meg a 

sárga; Lázár Ervin: A fába szorult hernyó /részlet/; Kányádi Sándor: A néma tulipán; Kányádi 

Sándor: Mogyoró király meséje; Csukás István: Egy különös idegen; Csukás István: Süsü /részlet/; 

Kányádi Sándor: A mindennapi kenyér; Fazekas Anna: Öreg néne őzikéje (verses mese); Jékely 

Zoltán: A három pillangó; Janikovszky Éva: Ha én felnőtt volnék; Móricz Zsigmond: Iciri-piciri; 

Kutya-macska barátság; Kányádi Sándor: Mesemorzsa; Hárs Ernő: Vége a vakációnak; A 

kisgömböc;  A kismalac és a farkasok (Arany László); Lázár Ervin: A lyukas zokni 

Ajánlás: Bosnyák Viktória:Mantyusok, Gyöngyi gyöngysora, 

 

5. Versek 
TÖRZSANYAG 

Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz; Kányádi Sándor: Ha a napnak; József Attila: Hangya; Weöres 

Sándor: Galagonya; Zelk Zoltán: Este jó, este jó…; Romhányi József: A bűnbánó elefánt; Csoóri 

Sándor: Esti párbeszéd; Csoóri Sándor: Csodakutya; Kiss Anna: A nappal és az éjszaka; Móra 

Ferenc: A cinege cipője; József Attila: Altató; Petőfi Sándor: Anyám tyúkja; Petőfi Sándor: 

Arany Lacinak; Gazdag Erzsébet: Álmomban; Móricz Zsigmond: A török és a tehenek (A vastag 

betűs művek memoritek.) 

 

A törzsanyaghoz kapcsolódó, kiegészítő tartalmak  

Kányádi Sándor: Ballag már; Móra Ferenc: Csókai csóka; Nemes Nagy Ágnes: A titkos út; Kányádi 

Sándor: Szarvasitató; Nemes Nagy Ágnes: Névnapra; Romhányi József: A pék pókja; Weöres 

Sándor: Nyári este; Móra Ferenc: Zengő ABC; Kányádi Sándor: Aki fázik; Tarbay Ede: Mit beszélt 

a vízimalom a patakkal?; Nemes Nagy Ágnes: Lila fecske; Zelk Zoltán: Kóc, kóc; Weöres Sándor: 

Nyári este; Tamkó Sirató Károly: Pinty és ponty 

 

6. Helyem a közösségben – család, iskola 
TÖRZSANYAG 

Janikovszky Éva: Már iskolás vagyok (részletek); Hervay Gizella: Elfelejtő mese; Zelk Zoltán: 

Kicsi vagyok én; Nemes Nagy Ágnes: Gesztenyefalevél valamint ismerettartalmú szövegek a 

Helyem a közösségben – család, iskola témakörben 

 

A törzsanyaghoz kapcsolódó, kiegészítő tartalmak 

Fésűs Éva: Csupafül huszonkét meséje (részlet); Janikovszky Éva: Velem mindig történik valami 

 
 

7. Évszakok, ünnepkörök, hagyományok 
TÖRZSANYAG 

Magyar népköltés: Hónapsoroló; Zelk Zoltán: Négy vándor; Kányádi Sándor: Jön az ősz; Petőfi 

Sándor: Itt van az ősz, itt van újra /részlet/; Lázár Ervin: Mit ugrálsz, hideg?; Weöres Sándor: 

Száncsengő; Betlehemes játék; Weöres Sándor: Újévi mese; Gazdag Erzsébet: Itt a farsang; 

Devecsery László: Húsvét; A virágok vetélkedése (népköltészet – húsvét); Szabó Lőrinc: Tavasz; 

Szilágyi Domokos: Két nyári mondóka; Ágh István: Virágosat álmodtam; valamint ismerettartalmú 

szövegek az Évszakok, ünnepkörök, hagyományok témakörben (A vastag betűs művek 

memoritek.) 

https://www.operencia.com/gyermekoldalak/magyar-irodalom/mesek-toertenetek/mesek-a-kenyerrl/1348-kanyadi-sandor-a-mindennapi-kenyer
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A törzsanyaghoz kapcsolódó, kiegészítő tartalmak 

Hónapmondóka; Csanádi Imre: Négy testvér; Zelk Zoltán: Őszi mese; Csanádi Imre: Doromboló; 

Csanádi Imre: Farkas üvölt; Zelk Zoltán: Téli fák; Móra Ferenc: A kíváncsi hópelyhek; Zelk 

Zoltán: Téli mese; Nemes Nagy Ágnes: Hóesésben; Kányádi Sándor: Betemetett a nagy hó; Szabó 

Lőrinc: Esik a hó; Devecsery László: Karácsonyi éjben, Kányádi Sándor: Szeptember; Kányádi 

Sándor: Fenyőmese; Szilágyi Domokos: Ősz; Kányádi Sándor: Szeptember; Kányádi Sándor: 

Fenyőmese; Kodály Zoltán: Pünkösdölő (részlet); Elindult Mária – magyar népének; Kányádi 

Sándor: Aki fázik; Zelk Zoltán: Csilingel a gyöngyvirág 

 

8. Állatok, növények, emberek 
TÖRZSANYAG 

Ismerettartalmú szövegek az Állatok, növények, emberek témakörben 

A tankönyvi anyag pontos ismerete után a módosítás a tanmenetben rögzítendő. 

 
 

 

A témakörök és tevékenységek áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

  1 - 2. 

BESZÉD ÉS OLVASÁS   

Beszéd és kommunikáció 30 12 - 18 

Betűtanítás kezdete. Olvasási készséget megalapozó részképességek 

fejlesztése 
60 47 - 13 

Betűtanítás. Olvasási készséget megalapozó részképességek fejlesztése 80 60 - 20 

Népmesék, műmesék  36 6 - 30 

Versek, népköltészeti alkotások 28 4 - 24 

Helyem a közösségben – család, iskola 18 4 - 14 

Évszakok, ünnepkörök, hagyományok 25 5 - 20 

Állatok, növények, emberek 24 5 - 19 

ÍRÁS ÉS HELYESÍRÁS   

Óvodából iskolába – írás-előkészítés, íráskészséget megalapozó képességek 

fejl. 
40 40 - 0 

Írás jelrendszere 80 60 - 20 

A nyelv építőkövei: hang/betű, szótag, szó  26 10 - 16 

A nyelv építőkövei: szó, szókapcsolat, mondat, szöveg 25 5 – 20 

Kisbetű – nagybetű 18 0 - 18 
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A magyar ábécé – a betűrend 18 2 - 16 

Hangok időtartamának jelentésmegkülönböztető szerepe 32 10 - 22 

Összes óraszám: 540 270-270 

1. évfolyam 
Magyar nyelv és irodalom 7+1ó/hét 272/év 

 
Olvasás 4ó/hét 

Írás 4ó/hét 

Félévente 1-1 projekthét 

 

Beszéd és olvasás 
TÉMAKÖR: BESZÉD ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 

 

ÓRASZÁM: 12 óra 

A témakör sajátossága a készségfejlesztés. Az óraszám nem egymást követő tanítási órákra vonatkozik, 

hanem a rendelkezésre álló minimum időre. Megvalósítása akkor a leghatékonyabb, ha a tanítási órák 

majdnem mindegyikén előtérbe kerül; az órák tervezésekor figyelembe kell venni az ehhez szükséges időt.  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 

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

mérten, életkorának megfelelően: 

− kifejezően, érthetően, az élethelyzethez igazodva kommunikál; 

− megérti a nyelvi és nem nyelvi üzeneteket, és azokra a kommunikációs helyzetnek 

megfelelően reagál; 

− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, dramatikus tevékenység) alapján megérti 

az új kifejezés jelentését; 

− a megismert szavakat, kifejezéseket a nyelvi fejlettségi szintjén alkalmazza; 

− részt vesz a kortársakkal és felnőttekkel való kommunikációban, beszélgetésben,  

− használja a kapcsolatfelvételi formákat: köszönés, kérés, megszólítás, kérdezés,  

− élményeiről, segítséggel vagy önállóan beszámol. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− beszédlégzése és artikulációja megfelelő;  

− figyelmet fordít a hangok időtartamának helyes ejtésére, a beszéd ritmusára, hangsúlyára, 

tempójára, a beszédhelyzetnek megfelelő hangerőválasztásra; 

− a szavakat hangokra, szótagokra bontja;  

− a hangokból, szótagokból szavakat épít; 
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− a tanult verseket, mondókákat, rövidebb szövegeket szöveghűen, érthetően tolmácsolja; 

− részt vesz ismert szövegek (mondókák, kiszámolók, nyelvtörők, versek, mesék) mozgással, 

dramatikus elemekkel történő élményszerű megjelenítésében; 

− bekapcsolódik párbeszédek, dramatikus helyzetgyakorlatok, szituációs játékok 

megalkotásába. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

− Érzelmi fejlesztés 

− Hallásfejlesztés – beszédhallás fejlesztés 

− Beszédfejlesztés: beszédlégzés, artikuláció fejlesztése, beszédritmus, beszédtempó,  

− Ritmusérzék-fejlesztés 

− Hangok, szótagok analízise, szintézise 

− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

− Beszédészlelés, beszédértés 

− Kifejező, érthető beszéd 

− Helyesejtés kialakítása 

− Nem nyelvi jelek használata 

− Kapcsolatfelvételi formák, társalgási fordulatok 

− Párbeszédek, szituációs játékok 

FOGALMAK 

helyesejtés, beszédlégzés, artikuláció, bemutatkozás, köszönés, megszólítás, kérés, köszönet, időtartam, 

hangerő, beszédtempó, ritmus, testtartás, mimika, párbeszéd, szituáció, drámajáték 

Témakör: Betűtanítás kezdete. Olvasási készséget megalapozó részképességek fejlesztése 

 ÓRASZÁM: 47 ÓRA 

A témakör sajátossága a képességfejlesztés. Az óraszám nem egymást követő tanítási órákra vonatkozik, 

hanem a rendelkezésre álló minimum időre. Megvalósítása akkor a leghatékonyabb, ha a tanítási órák 

majdnem mindegyikén előtérbe kerül; az órák tervezésekor figyelembe kell venni az ehhez szükséges időt. 

A teljes témakörhöz szükséges idő minimum egy félév. 

Tanulási eredmények 

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

mérten, életkorának megfelelően: 

− megérti a szóbeli utasításokat, kérdéseket és a szöveg tartalmát 

− érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 

− a történetek szereplőinek cselekedeteiről kérdéseket fogalmaz meg, véleményt alkot; 

− képességeinek megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− észleli és/vagy megérti a nyelv alkotóelemeit, hangot/betűt, szótagot, szót, mondatot, 

szöveget, és azokra válaszokat fogalmaz meg; 
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− részt vesz a testséma-tudatosságot fejlesztő tevékenységekben (szem-kéz koordináció, 

térérzékelés, irányok, arányok, jobb-bal oldal összehangolása, testrészek tudatosítása) és 

érzékelő játékokban; 

− megérti és használja a tér- és időbeli relációs szókincset; 

− szavakat hangokra, szótagokra bont; 

− hangokból, szótagokból szavakat épít 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

− Érzelmi fejlesztés 

− Hallásfejlesztés – beszédhallás fejlesztés 

− Beszédfejlesztés: beszédészlelés, beszédértés fejlesztése 

− Szókincs gyarapítása 

− Szókincs aktivizálása 

− Téri-időbeli tájékozódás fejlesztése 

− Beszédmotorika, helyesejtés fejlesztése  

− Nyelvi jelek értelmezési képességének fejlesztése 

− Szerialitás (sorrendiség, szabályszerűség, ismétlődés) fejlesztése 

− Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

− Betű-hang azonosítás 

− Szótagolás 

− Olvasástechnika fejlesztése 

− Megértett szavak, kifejezések integrálása a meglévő szókincsbe 

− A szóbeli és kifejezőkészség fejlesztése 

Fogalmak 

hang, betű, magánhangzó, mássalhangzó, hosszú hang, rövid hang, szótag, szó, mondat; viszonyszavak: bal-

jobb, előtte, mögötte, alatta, felette, közötte, mellette; utána, közben, miközben stb. 

Témakör: Betűtanítás. Olvasási készséget megalapozó részképességek fejlesztése 

ÓRASZÁM: 60 ÓRA 

A témakör sajátossága a képességfejlesztés. Az óraszám nem egymást követő tanítási órákra vonatkozik, 

hanem a rendelkezésre álló minimum időre. Megvalósítása akkor a leghatékonyabb, ha a tanítási órák 

majdnem mindegyikén előtérbe kerül; az órák tervezésekor figyelembe kell venni az ehhez szükséges időt. 

A teljes témakörhöz szükséges legrövidebb idő egy tanév.  

Tanulási eredmények 

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

mérten, életkorának megfelelően: 

− megérti a szóbeli utasításokat, kérdéseket és a szöveg tartalmát; 

− érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 

− szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért; 
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− ismer és alkalmaz néhány digitális olvasási technikát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− részt vesz a testséma-tudatosságot (szem-kéz koordináció, térérzékelés, irányok, arányok, 

jobb-bal oldal összehangolása, testrészek) fejlesztő tevékenységekben és érzékelő 

játékokban; 

− megérti és használja a tér- és időbeli relációs szókincset; 

− szavakat hangokra, szótagokra bont; 

− hangokból, szótagokból szavakat épít; 

− biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

− Érzelmi nevelés 

− Hallásfejlesztés – beszédhallás fejlesztése 

− Beszédfejlesztés: beszédészlelés, beszédértés fejlesztése 

− Szókincs gyarapítása 

− Szókincs aktivizálása 

− Téri-időbeli tájékozódás fejlesztése 

− Beszédmotorika, helyesejtés fejlesztése 

− Nyelvi jelek értelmezési képességének fejlesztése 

− Szerialitás (a sorrendiség - szabályszerűségek, ismétlődések) fejlesztése 

− Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

− Betű-hang azonosítás 

− Összeolvasási képesség fejlesztése 

− Szótagolás 

− Nyelvi tudatosság fejlesztése: szótag és szó megkülönböztetése, hangok képzési 

sajátosságainak megfigyelése, szó kezdő hangjának azonosítása tanult betűvel, ismert betűvel 

szógyűjtés 

− Olvasástechnika fejlesztése 

− Szótagolvasás, szóolvasás, mondatolvasás, két-három mondatból álló szöveg olvasása és 

megértése 

− Megértett szavak, kifejezések integrálása a meglévő szókincsbe 

− A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése 

− A teljes magyar ábécé nyomtatott kis- és nagybetűi 

Fogalmak 

hang, betű, kisbetű, nagybetű, magánhangzó, egyjegyű, kétjegyű, háromjegyű mássalhangzó, hosszú hang, 

rövid hang, szótag, szó, mondat; viszonyszavak: bal-jobb, előtte, mögötte, alatta, felette, közötte, mellette; 

utána, közben, miközben stb. 
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Témakör: Népmesék, műmesék 

ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

A témakör sajátossága, hogy értékközvetítésre és képességfejlesztésre épül. Az óraszám nem feltétlenül 

egymást követő tanítási órákra vonatkozik.   

Tanulási eredmények 

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

mérten, életkorának megfelelően: 

− kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 

− részt vesz az adott közösség kultúrájának megfelelő gyermekirodalmi mű közös olvasásában, és 

nyitott annak befogadására; 

− biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét; 

− felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket.  

− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus tevékenység) alapján 

megérti az új szó vagy kifejezés jelentését; 

− a megismert szavakat, kifejezéseket alkalmazza a különböző nyelvi szinteken; 

− részt vesz különböző műfajú és megjelenésű szövegek olvasásában és feldolgozásában; 

− különbséget tesz a mesés és valószerű történetek között; 

− képességeinek megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért; 

− felismeri a cím és a szöveg közötti összefüggést, azonosítja a történetekben a helyszínt, a 

szereplőket, a konfliktust és annak megoldását; 

− önállóan, képek vagy tanítói segítség alapján a szöveg terjedelmétől függően kiemeli annak 

lényeges elemeit, összefoglalja azt; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megismer néhány mesét és történetet a magyar – és rokon kultúrájú népek irodalmából; 

− részt vesz népmesék és műmesék, történetek közös olvasásában, feldolgozásában; 

− megérti a közösen olvasott rövid szövegeket, részt vesz azok olvasásában, feldolgozásában; 

− a mesék, történetek szereplőinek cselekedeteiről véleményt alkot; 

− részt vesz rövid mesék, történetek dramatikus, bábos és egyéb vizuális, digitális eszközökkel 

történő megjelenítésében, megfogalmazza a szöveg hatására benne kialakult képet; 

− közös olvasás, szövegfeldolgozás során megismer néhány mesét, elbeszélést  

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

− Érzelmi nevelés 

− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

− Szótagoló olvasás 

− Összeolvasás a szótagoktól a mondatokig 

− Olvasástechnika fejlesztése 
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− Szövegértő olvasás fejlesztése 

− Események helyszíne, ideje, sorrendje 

Fogalmak 

szótag, szó, mondat, szöveg, mese, népmese, műmese, cím, szerző, szereplő, helyszín, időrend, tartalom, 

 Kiegészítő tevékenységek: 

● Bábszínház, színházlátogatás 

● Élő meseíró meghívása, író-olvasó–találkozó szervezése  

Témakör: Versek, népköltészeti alkotások 

 ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

A témakör sajátossága, hogy értékrendszerre és képességfejlesztésre épül. Az óraszám nem feltétlenül 

egymást követő tanítási órákra vonatkozik. A témakör tanulói tevékenységeinek egy része kapcsolódik a 

„Beszéd és kommunikáció” témakör tevékenységeihez.   

Tanulási eredmények 

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

mérten, életkorának megfelelően: 

− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus tevékenység) alapján 

megérti az új szó vagy kifejezés jelentését; 

− ismer és megért rövidebb nép- és műköltészeti alkotásokat, rövidebb epikai műveket, 

verseket;  

− élményt és tapasztalatot szerez különböző ritmikájú lírai művek megismerésével a kortárs és 

a klasszikus gyermeklírából és a népköltészeti alkotásokból; 

− érzékeli és átéli a vers ritmusát és hangulatát 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− részt vesz magyar népi mondókák, népdalok, klasszikus és kortárs magyar gyerekversek 

mozgásos-játékos feldolgozásában, dramatikus előadásában; 

− megtapasztalja a vershallgatás, a versmondás, a versolvasás örömét és élményét; 

− segítséggel vagy önállóan előad verseket ritmuskísérettel; 

− a tanító vagy társai segítségével, együttműködésével verssorokat, versrészleteket memorizál; 

− segítséggel, majd önállóan szöveghűen felidéz néhány könnyen tanulható, rövidebb verset, 

mondókát, versrészletet, prózai vagy dramatikus szöveget, szövegrészletet; 

− különböző ritmikájú lírai művek megismerésével élményt és tapasztalatot szerez. Megismer 

alkotásokat a népköltészetből, a kortárs és klasszikus gyermeklírából; 

− megismer néhány klasszikus, életkorának megfelelő verset a magyar irodalomból; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

− Érzelmi fejlesztés 

− Hallásfejlesztés – beszédhallás fejlesztés 
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− Ritmusérzék fejlesztése 

− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

− Verbális memória fejlesztése 

− Népköltészeti alkotások, mondókák, népdalok, sorolók, kiszámolók stb. 

− Belső képalkotás  

− Ritmusélmény  

− Kreativitás, fantázia, képzelet, érzelmi intelligencia fejlesztése érzékszervek bevonásával 

Fogalmak 

vers, verses mese, mondóka, kiszámoló, soroló, népdal, verssor, versszak, rím, ritmus, refrén, költő, cím,  

Témakör: Helyem a közösségben – család, iskola 

 ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. Itt kerül sor a társadalmi értékek (család, iskola) 

tudatosítására. Az óraszám nem feltétlenül egymást követő tanítási órákra vonatkozik.   

Tanulási eredmények 

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

mérten, életkorának megfelelően: 

− képes családjából származó közösségi élményeit megfogalmazni, összevetni az iskolai élet 

adottságaival, a témakört érintő beszélgetésekben aktívan részt venni 

− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képes, írásbeli, dramatikus tevékenység) alapján 

megérti az új szó vagy kifejezés jelentését; 

− különbséget tesz a mesés és valószerű történetek között; 

− képességeinek megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért; 

− meghallgatja társai véleményét, együttműködik velük; 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megfigyeli és összehasonlítja a történetek tartalmát és a saját élethelyzetét; 

− mozgósítja a hallott és olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos ismereteit, élményeit, 

tapasztalatait, és összekapcsolja azokat; 

− élményeket és tapasztalatokat szerez változatos irodalmi szövegtípusok és műfajok – 

klasszikus, kortárs magyar alkotások – megismerésével; 

− képességeihez mérten bekapcsolódik párbeszédek, dramatikus szituációs játékok 

megalkotásába;  

− könyvet kölcsönöz a könyvtárból; 

− részt vesz konfliktusokat feldolgozó dramatikus játékokban. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Érzelmi fejlesztés 

− Beszédkészség fejlesztése 
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− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

− Verbális memória fejlesztése 

− Időben való tájékozódás fejlesztése 

− Olvasástechnika fejlesztése 

− Szótagoló olvasás 

− Empatikus képesség fejlesztése 

− Szépirodalmi és ismeretközlő szövegek 

Fogalmak 

iskola, osztály, közösség, könyvtár, tanítási idő, szünet, vakáció, házi feladat, család, családtag, rokon, 

testvér, nagyszülő, dédszülő, unoka, dédunoka, unokatestvér, otthon, barát, társ,  munka, házimunka, 

történet, mese, vers 

Témakör: Évszakok, ünnepkörök, hagyományok 

 ÓRASZÁM: 5 óra 

A témakör sajátossága, az ünnepkörök megismerésére, az évszakok ritmikusságának tapasztalására és 

képességfejlesztésre épül. Az óraszám nem feltétlenül egymást követő tanítási órákra vonatkozik.   

Tanulási eredmények 

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

mérten, életkorának megfelelően: 

− kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 

− életkorának megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért; 

− felismeri a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket. Digitális forrásokat is 

használ; 

− felismeri, a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket.  

− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus tevékenység) alapján 

megérti az új szó vagy kifejezés jelentését; 

− a megismert szavakat, kifejezéseket alkalmazza a különböző nyelvi szinteken; 

− megismer az évszakokhoz, jeles napokhoz, ünnepekhez, hagyományokhoz kapcsolódó 

szövegeket, dalokat, szokásokat, népi gyermekjátékokat, és ismeri ezek éves körforgását; 

− felismer és ért néhány egyszerű, gyakori közmondást és szólást,  

− megéli és az általa választott formában megjeleníti a közösséghez tartozás élményét; 

− részt vesz gyerekeknek szóló kiállítások megismerésében, alkotásaival hozzájárul 

létrehozásukhoz; 

− feladatok megoldása során társaival együttműködik. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− részt vesz rövid mesék, történetek dramatikus, bábos és egyéb vizuális, digitális eszközökkel 

történő megjelenítésében. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek  

− Érzelmi fejlesztés 

− Szótagoló olvasás 

− Az olvasástechnika fejlesztése 

− Szövegértő olvasás fejlesztése, beszéd fejlesztése 

− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

− Verbális memória fejlesztése 

− Nemzeti ünnepeink, családi ünnepeink 

− Magyar hagyományok tisztelete 

− Az évszakok és ünnepek, jeles napok, népszokások (betlehemezés, március 15., húsvéti 

locsolkodás) jellemzői, körforgásuk 

− keresztény/keresztyén ünnepkör: karácsony, húsvét, pünkösd 

− nemzeti ünnepen elhangzó költemények figyelmes hallgatása 

− Szólások, közmondások, találós kérdések, nyelvtörők, kiszámolók, mondókák 

 

Fogalmak 

keresztény/keresztyén ünnepkörhöz kapcsolódó jelképek (betlehemi csillag, bárány), családi ünnep, nemzeti 

ünnep, népszokás, népi hagyomány, jeles napok, népi gyermekjáték,  közösség, szólás, közmondás, évszak, 

körforgás 

 

Javasolt tevékenységek: 

● Részvétel hagyományokhoz, ünnepkörökhöz kapcsolódó programokon  

Témakör: Állatok, növények, emberek 

 ÓRASZÁM: 5 óra 

A témakör sajátossága, hogy az élő és az élettelen világhoz való emberi viszonyulási rendszerre és 

képességfejlesztésre épül. Az óraszám nem feltétlenül egymást követő tanítási órákra vonatkozik.   

Tanulási eredmények 

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

mérten, életkorának megfelelően: 

− felismeri, a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket. 

− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus tevékenység) alapján 

megérti az új szó vagy kifejezés jelentését; 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a feladatvégzéshez szükséges személyes élményeit, előzetes tudását felidézi; 

− képzeletét a megértés érdekében mozgósítja; 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek  

− Olvasástechnika fejlesztése 

− Szövegértés fejlesztése 

− Beszédfejlesztés 

− Érzelmi fejlesztés 

− Kedvenc állat vagy növény néhány mondatos bemutatása 

− Egyéni beszámoló a természeti környezetben végzett megfigyelésről 

− Környezet iránti felelősségtudat alakítása, fejlesztése 

− Állatok csoportosítása különféle szempontok szerint (élőhely, táplálék) 

− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

− Belső képalkotás 

− Kreativitás, fantázia, képzelet, érzelmi intelligencia fejlesztése érzékszervek bevonásával 

Fogalmak 

ismeretközlő szöveg, adat, információ, időrend, cím, illusztráció 

 Kiegészítő tevékenységek: 

● Településen, település közelében található állat-, növény-, botanikus kert meglátogatása 

● Részvétel természetvédelmi projektben  

Írás és helyesírás 

Témakör: Óvodából iskolába – írás-előkészítés, íráskészséget megalapozó képességek fejlesztése  

óRASZÁM: 40 ÓRA 

Ez a tematikus egység szoros egységet képez, az óraszám iránymutatást ad a szükséges időre vonatkozóan 

is.  

Tanulási eredmények 

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

mérten, életkorának megfelelően: 

− kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 

− törekszik a rendezett írásképre, esztétikus füzetvezetésre 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− részt vesz nagymozgást és finommotorikát fejlesztő tevékenységekben, érzékelő játékokban; 

− tér- és síkbeli tájékozódást fejlesztő feladatokat megold. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

− Szerialitás (a sorrendiség - szabályszerűségek, ismétlődések) fejlesztése 

− Hallásfejlesztés-beszédhallás fejlesztése 

− Testséma, nagymozgások fejlesztése 

− Tapintás, érzékelés fejlesztése 
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− Finommotorika fejlesztése 

− Síkbeli tájékozódás fejlesztése 

− Tájékozódás a hármas osztatú vonalrendszerben 

− Helyes ceruzafogás kialakítása 

− Írástevékenységhez szükséges helyes testtartás kialakítása 

− Írástechnika fejlesztése 

− Lendületes vonalvezetés 

− Betűelemek 

Fogalmak 

betűelem, számelem, vonalrendszer, kapcsolás; viszonyszavak: bal-jobb, előtte, mögötte, alatta, felette, 

közötte, mellette stb. 

 

Témakör: Írás jelrendszere 

ÓRASZÁM: 60 ÓRA 

A tematikus egység szoros egységet képez, az óraszám iránymutatást ad a szükséges időre vonatkozóan is. 

Tanulási eredmények 

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

mérten, életkorának megfelelően: 

− kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 

− egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír. Törekszik a rendezett írásképre, esztétikus 

füzetvezetésre; 

− törekszik a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− részt vesz nagymozgást és finommotorikát fejlesztő tevékenységekben és érzékelő 

játékokban; 

− tér- és síkbeli tájékozódást fejlesztő feladatokat megold; 

− saját tempójában elsajátítja az anyanyelvi írás jelrendszerét; 

− a hallás és olvasás alapján megfigyelt szavakat, szószerkezeteket, mondatokat önállóan leírja; 

− írásbeli munkáját segítséggel, vagy önállóan ellenőrzi és javítja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Szerialitás (a sorrendiség - szabályszerűségek, ismétlődések) fejlesztése 

− Hallásfejlesztés – beszédhallás fejlesztés 

− Testséma, (szem-kéz koordináció, térérzékelés, irányok, arányok, jobb-bal oldal 

összehangolása, testrészek) nagymozgások fejlesztése 

− Tapintás, érzékelés fejlesztése 

− Finommotorika fejlesztése 
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− Síkbeli tájékozódás fejlesztése 

− Helyes ceruzafogás kialakítása 

− Írástevékenységhez szükséges helyes testtartás kialakítása 

− Írástechnika fejlesztése 

− Írott kisbetűk kapcsolása 

− Nyelvi jelek értelmezési képességének fejlesztése 

− Betű- és hangazonosítás 

− Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

Fogalmak 

hang, betű, betűelem, hosszú hang, rövid hang, kisbetű, nagybetű, vonalrendszer, írásjel, ékezet, 

magánhangzó, mássalhangzó, szótag, szó, mondat; viszonyszavak: bal-jobb, előtte, mögötte, alatta, felette, 

közötte, mellette stb. 

 

Témakör: A nyelv építő kövei: hang/betű, szótag, szó 

 ÓRASZÁM: 10 ÓRA 

A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. Az óraszám nem feltétlenül egymást követő tanítási 

órákra vonatkozik.   

Tanulási eredmények 

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

mérten, életkorának megfelelően: 

− saját tempójában elsajátítsa az anyanyelvi írás jelrendszerét; 

− az egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan írjon, és törekedjék a rendezett írásképre; 

− törekedjék a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására; 

− a hallás és olvasás alapján megfigyelt szavakat, önállóan leírja; 

− érthetően, a kommunikációs helyzetnek megfelelően kommunikáljon;  

− feladatvégzés során társaival együtt működjék; 

− írásbeli munkáját segítséggel vagy önállóan ellenőrizze, javítsa. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megfigyeli, és tapasztalati úton megkülönbözteti egymástól a magánhangzókat és a 

mássalhangzókat, valamint időtartamukat; 

− különbséget tesz az egyjegyű, a kétjegyű és a háromjegyű betűk között; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

− Hang- és betűanalízis, analizáló képesség fejlesztése 

− Fonémahallás fejlesztése 

− Vizuális memória fejlesztése 

− Ritmusfejlesztés (hosszú-rövid hangok megkülönböztetéséhez, szótagoláshoz) 
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− Beszéd- és artikulációs képesség fejlesztése 

− Helyesírási készség fejlesztése 

− Egyjegyű, kétjegyű, háromjegyű mássalhangzók írása a szavakban 

− A kiejtéssel megegyező rövid (2-3 szótagból álló) szavak helyes leírása; 

− Aktív szókincs fejlesztése 

− Szótagolás, elválasztás 

Fogalmak 

hang, betű, magánhangzó, mássalhangzó, egyjegyű mássalhangzó, kétjegyű mássalhangzó, háromjegyű 

mássalhangzó, hosszú/kettőzött mássalhangzó, hosszú/kettőzött kétjegyű (háromjegyű) mássalhangzó, rövid 

magánhangzó, hosszú magánhangzó, szótag, szó, „j” hang kétféle jelölése 

 

Témakör: A nyelv építő kövei: szó, szókapcsolat, mondat, szöveg 

 ÓRASZÁM: 5 ÓRA 

A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. Az óraszám nem feltétlenül egymást követő tanítási 

órákra vonatkozik.   

Tanulási eredmények 

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

mérten, életkorának megfelelően: 

− kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 

− észleli és/vagy megérti a nyelv alkotóelemeit, hangot/betűt, szótagot, szót, mondatot, 

szöveget, és azokra válaszokat fogalmaz meg; 

− írásbeli munkáját segítséggel vagy önállóan ellenőrzi, javítja; 

− a szövegalkotás során törekszik meglévő szókincsének aktivizálására; 

− megadott szempontok alapján szóban mondatokat és 3-4 mondatos szöveget alkot. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megfigyeli, és tapasztalati úton megkülönbözteti egymástól a magánhangzókat és a 

mássalhangzókat, valamint az időtartamukat; 

− a kiejtéssel megegyező rövid szavak leírásában követi a helyesírás szabályait;  

− a kiejtéstől eltérő ismert szavakat megfigyelés, szóelemzés alkalmazásával megfelelően 

leírja; 

− szavakat leír megfigyelés és/vagy diktálás alapján. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Ösztönös nyelvtudás formálása 

− Nyelvi tudatosság fejlesztése 

− Önellenőrzés, hibajavítás képessége 

− Hibajavítás szövegminta alapján 

− Helyesírási készség alapozása, differenciált fejlesztése 
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− Megfigyelt és gyakran használt szavakban a „j” hang helyes jelölése 

Fogalmak 

betű, hang, szó, szókapcsolat, mondat, szöveg, j-ly, írásjel, pont, kérdőjel, felkiáltójel, kisbetű, nagybetű 

 

Témakör: Kisbetű – nagybetű 

ÓRASZÁM: 0 ÓRA 

A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. Az óraszám nem feltétlenül egymást követő tanítási 

órákra vonatkozik.   

Tanulási eredmények 

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

mérten, életkorának megfelelően: 

− élethelyzetnek megfelelően, kifejezően, érthetően kommunikál; 

− biztosan ismeri a kis- és nagybetűs ábécét, 

− felismeri, jelentésük alapján csoportosítja, és önállóan vagy segítséggel helyesen leírja az 

élőlények, tárgyak, gondolati dolgok nevét; 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a több hasonló élőlény, tárgy nevét kis kezdőbetűvel írja; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

− Szókincsfejlesztés, szókincs-aktivizálás 

− Helyesírási készség fejlesztése funkcionális másolással, tollbamondással 

− Hibajavítás és önellenőrzési képesség fejlesztése 

− Szavak csoportosítása és válogatása jelentésük alapján 

Fogalmak 

kisbetűs és nagybetűs ábécé, élőlények neve, tárgyak neve, önellenőrzés, hibajavítás,  

 

Témakör: A magyar ábécé – a betűrend 

ÓRASZÁM: 2 ÓRA 

A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. Az óraszám nem feltétlenül egymást követő tanítási 

órákra vonatkozik.  

Tanulási eredmények 

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

mérten, életkorának megfelelően: 

− saját tempójában elsajátítja az anyanyelvi írás jelrendszerét; 

− az egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír, törekszik a rendezett írásképre, esztétikus 

füzetvezetésre; 

− törekszik a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására; 
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− a hallás és olvasás alapján megfigyelt szavakat, szószerkezeteket, egyszerű mondatokat 

önállóan leírja; 

− érthetően, a kommunikációs helyzetnek megfelelően kommunikál; 

− biztosan ismeri és használja a kisbetűs ábécét; 

− feladatvégzés során társaival együttműködik; 

− írásbeli munkáját segítséggel vagy önállóan ellenőrzi és javítja. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megfigyeli, és tapasztalati úton megkülönbözteti egymástól a magánhangzókat és a 

mássalhangzókat, valamint időtartamukat; 

− különbséget tesz az egyjegyű, a kétjegyű és a háromjegyű betűk között 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

− Hang- és betűanalízis, analizáló képesség fejlesztése 

− Fonémahallás fejlesztése 

− Vizuális memória fejlesztése 

− Ritmusfejlesztés (hosszú-rövid hangok megkülönböztetéséhez, szótagoláshoz) 

− Beszéd- és artikulációs képesség fejlesztése 

− Helyesírási készség fejlesztése 

− Aktív szókincs fejlesztése 

Fogalmak 

hang, betű, magánhangzó, mássalhangzó, egyjegyű mássalhangzó, kétjegyű mássalhangzó, háromjegyű 

mássalhangzó, hosszú/kettőzött mássalhangzó, hosszú/kettőzött kétjegyű mássalhangzó, rövid 

magánhangzó, hosszú magánhangzó, szótag, szó, ábécé, „j” hang kétféle jelölése 

Témakör: Hangok időtartamának jelentés-megkülönböztető szerepe 

ÓRASZÁM: 10 ÓRA 

A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. Az óraszám nem feltétlenül egymást követő tanítási 

órákra vonatkozik.  

Tanulási eredmények 

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

mérten, életkorának megfelelően: 

− kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 

− saját tempójában elsajátítja az anyanyelvi írás jelrendszerét; 

− az egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír, törekszik a rendezett írásképre, esztétikus 

füzetvezetésre; 

− törekszik a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására; 

− írásbeli munkáját önállóan vagy segítséggel ellenőrzi, javítja. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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− megfigyeli és tapasztalati úton megkülönbözteti egymástól a magánhangzókat és a 

mássalhangzókat, valamint időtartamukat; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

− Fonémahallás fejlesztése 

− Ritmusfejlesztés (hosszú-rövid hangok megkülönböztetése) 

− Szókincsfejlesztés 

− Artikuláció fejlesztése 

− Beszédfejlesztés 

− Helyesírási készség fejlesztése 

− Jellegzetes, csak magánhangzók vagy mássalhangzók időtartamában eltérő szavak 

helyesírása 

Fogalmak 

mondat, szó, rövid/hosszú magánhangzó/mássalhangzó, jelentés, időtartam 
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2. évfolyam 
Témakör neve Óraszám  

  1 - 2.  

BESZÉD ÉS OLVASÁS   O Ny Í 

Beszéd és kommunikáció 30 12 - 18 8 5 5 

Betűtanítás kezdete. Olvasási készséget megalapozó részképességek fejlesztése 60 47 - 13 13   

Betűtanítás. Olvasási készséget megalapozó részképességek fejlesztése 80 60 - 20 20   

Népmesék, műmesék  36 6 - 30 30   

Versek, népköltészeti alkotások 28 4 - 24 24   

Helyem a közösségben – család, iskola 18 4 - 14 10  4 

Évszakok, ünnepkörök, hagyományok 25 5 - 20 14  6 

Állatok, növények, emberek 24 5 - 19 16  3 

ÍRÁS ÉS HELYESÍRÁS      

Óvodából iskolába – írás-előkészítés, íráskészséget megalapozó képességek fejl. 40 40 - 0    

Írás jelrendszere 80 60 - 20   20 

A nyelv építőkövei: hang/betű, szótag, szó  26 10 - 16  16  

A nyelv építőkövei: szó, szókapcsolat, mondat, szöveg 25 5 – 20  20  

Kisbetű – nagybetű 18 0 - 18  12 6 

A magyar ábécé – a betűrend 18 2 - 16  12 4 

Hangok időtartamának jelentésmegkülönböztető szerepe 32 10 - 22  20 2 

Összes óraszám: 540 270-270 135 85 50 

 

Magyar nyelv és irodalom 7+1ó/hét 270 ó/év 

 

Olvasás 4ó/hét 135 ó/év 

Írás 16x2ó/hét +18x1ó/hét   50 ó/év 

Nyelvtan 16x2ó/hét +18x3ó/hét   85 ó/év 

Félévente 1-1 projekthét 

Beszéd és olvasás 
Témakör: Beszéd és kommunikáció 

ÓRASZÁM: 18 ÓRA 

A témakör sajátossága a készségfejlesztés. Az óraszám nem egymást követő tanítási órákra vonatkozik, 

hanem a rendelkezésre álló minimum időre. Megvalósítása akkor a leghatékonyabb, ha a tanítási órák 

majdnem mindegyikén előtérbe kerül; az órák tervezésekor figyelembe kell venni az ehhez szükséges időt.  
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Tanulási eredmények 

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

mérten, életkorának megfelelően: 

− kifejezően, érthetően, az élethelyzethez igazodva kommunikál; 

− megérti a nyelvi és nem nyelvi üzeneteket, és azokra a kommunikációs helyzetnek megfelelően 

reagál; 

− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, dramatikus tevékenység) alapján megérti az új 

kifejezés jelentését; 

− a megismert szavakat, kifejezéseket a nyelvi fejlettségi szintjén alkalmazza; 

− részt vesz a kortársakkal és felnőttekkel való kommunikációban, beszélgetésben, vitában, és 

alkalmazza a megismert kommunikációs szabályokat; 

− használja a kapcsolatfelvételi formákat: köszönés, kérés, megszólítás, kérdezés,  

− élményeiről, segítséggel vagy önállóan beszámol. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− beszédlégzése és artikulációja megfelelő;  

− figyelmet fordít a hangok időtartamának helyes ejtésére, a beszéd ritmusára, hangsúlyára, 

tempójára, a beszédhelyzetnek megfelelő hangerőválasztásra; 

− a szavakat hangokra, szótagokra bontja;  

− a hangokból, szótagokból szavakat épít; 

− a tanult verseket, mondókákat, rövidebb szövegeket szöveghűen, érthetően tolmácsolja; 

− részt vesz ismert szövegek (mondókák, kiszámolók, nyelvtörők, versek, mesék) mozgással, 

dramatikus elemekkel történő élményszerű megjelenítésében; 

− bekapcsolódik párbeszédek, dramatikus helyzetgyakorlatok, szituációs játékok megalkotásába. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

− Érzelmi fejlesztés 

− Hallásfejlesztés – beszédhallás fejlesztés 

− Beszédfejlesztés: beszédlégzés, artikuláció fejlesztése, beszédritmus, beszédtempó,  

− Ritmusérzék-fejlesztés 

− Hangok, szótagok analízise, szintézise 

− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

− Beszédészlelés, beszédértés 

− Kifejező, érthető beszéd 

− Helyesejtés kialakítása 

− Nem nyelvi jelek használata 

− Kapcsolatfelvételi formák, társalgási fordulatok 

− Párbeszédek, szituációs játékok 
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Fogalmak 

helyesejtés, beszédlégzés, artikuláció, időtartam, hangerő, beszédtempó, ritmus, testtartás, mimika, 

párbeszéd, szituáció, drámajáték 

 

Témakör: Betűtanítás. Olvasási készséget megalapozó részképességek fejlesztése 

ÓRASZÁM: 12+20 ÓRA 

A témakör sajátossága a képességfejlesztés. Az óraszám nem egymást követő tanítási órákra vonatkozik, 

hanem a rendelkezésre álló minimum időre. Megvalósítása akkor a leghatékonyabb, ha a tanítási órák 

majdnem mindegyikén előtérbe kerül; az órák tervezésekor figyelembe kell venni az ehhez szükséges időt. 

Tanulási eredmények 

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

mérten, életkorának megfelelően: 

 

− megérti a szóbeli utasításokat, kérdéseket és a szöveg tartalmát; 

− szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért; 

− ismer és alkalmaz néhány digitális olvasási technikát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− részt vesz a testséma-tudatosságot (szem-kéz koordináció, térérzékelés, irányok, arányok, jobb-

bal oldal összehangolása, testrészek) fejlesztő tevékenységekben és érzékelő játékokban; 

− megérti és használja a tér- és időbeli relációs szókincset; 

− szavakat hangokra, szótagokra bont; 

− hangokból, szótagokból szavakat épít; 

− biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

− Érzelmi nevelés 

− Hallásfejlesztés – beszédhallás fejlesztése 

− Beszédfejlesztés: beszédészlelés, beszédértés fejlesztése 

− Szókincs gyarapítása 

− Szókincs aktivizálása 

− Téri-időbeli tájékozódás fejlesztése 

− Beszédmotorika, helyesejtés fejlesztése 

− Nyelvi jelek értelmezési képességének fejlesztése 

− Szerialitás (a sorrendiség - szabályszerűségek, ismétlődések) fejlesztése 

− Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

− Betű-hang azonosítás 

− Összeolvasási képesség fejlesztése 
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− Szótagolás 

− Nyelvi tudatosság fejlesztése: szótag és szó megkülönböztetése, hangok képzési sajátosságainak 

megfigyelése, szó kezdő hangjának azonosítása tanult betűvel, ismert betűvel szógyűjtés 

− Olvasástechnika fejlesztése 

− Szótagolvasás, szóolvasás, mondatolvasás, két-három mondatból álló szöveg olvasása és 

megértése 

− Megértett szavak, kifejezések integrálása a meglévő szókincsbe 

− A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése 

− A teljes magyar ábécé nyomtatott kis- és nagybetűi 

Fogalmak 

hang, betű, kisbetű, nagybetű, magánhangzó, egyjegyű, kétjegyű, háromjegyű mássalhangzó, hosszú hang, 

rövid hang, szótag, szó, mondat; viszonyszavak: bal-jobb, előtte, mögötte, alatta, felette, közötte, mellette; 

utána, közben, miközben stb. 

 

Témakör: Népmesék, műmesék 

ÓRASZÁM: 30 ÓRA 

A témakör sajátossága, hogy értékközvetítésre és képességfejlesztésre épül. Az óraszám nem feltétlenül 

egymást követő tanítási órákra vonatkozik. 

Tanulási eredmények 

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

mérten, életkorának megfelelően: 

−  kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 

− részt vesz az adott közösség kultúrájának megfelelő gyermekirodalmi mű közös olvasásában, és 

nyitott annak befogadására; 

− biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét; 

− felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket. Digitális forrásokat 

is használ; 

− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus tevékenység) alapján 

megérti az új szó vagy kifejezés jelentését; 

− a megismert szavakat, kifejezéseket alkalmazza a különböző nyelvi szinteken; 

− részt vesz különböző műfajú és megjelenésű szövegek olvasásában és feldolgozásában; 

− különbséget tesz a mesés és valószerű történetek között; 

− képességeinek megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért; 

− felismeri a cím és a szöveg közötti összefüggést, azonosítja a történetekben a helyszínt, a 

szereplőket, a konfliktust és annak megoldását; 

− önállóan, képek vagy tanítói segítség alapján a szöveg terjedelmétől függően kiemeli annak 

lényeges elemeit, összefoglalja azt; 

− alkalmaz alapvető olvasási stratégiákat. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megismer néhány mesét és történetet a magyar – és rokon kultúrájú népek irodalmából; 

− részt vesz népmesék és műmesék, történetek közös olvasásában, feldolgozásában; 

− megérti a közösen olvasott rövid szövegeket, részt vesz azok olvasásában, feldolgozásában; 

− a mesék, történetek szereplőinek cselekedeteiről kérdéseket fogalmaz meg, véleményt alkot; 

− részt vesz rövid mesék, történetek dramatikus, bábos és egyéb vizuális, digitális eszközökkel 

történő megjelenítésében, megfogalmazza a szöveg hatására benne kialakult képet; 

− közös olvasás, szövegfeldolgozás során megismer néhány mesét, elbeszélést  

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

− Érzelmi nevelés 

− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

− Szótagoló olvasás 

− Összeolvasás a szótagoktól a mondatokig 

− Olvasástechnika fejlesztése 

− Szövegértő olvasás fejlesztése 

− Események helyszíne, ideje, sorrendje 

−  Mérlegelő gondolkodás fejlesztése: véleményalkotás, ítéletalkotás, következtetések levonása 

− Olvasási stratégiák: jóslás, keresés 

− Önállóan, képek vagy tanítói segítség alapján a szöveg terjedelmétől függően a  lényeges elemek 

kiemelése és összefoglalása. 

− Népmesék jellemző jegyeinek megfigyelése: meseszámok, kezdő és záró fordulatok, 

szóismétlések, szereplőtípusok 

− A nyomtatott magyar ábécé kis- és nagybetűi 

Fogalmak 

szótag, szó, mondat, szöveg, mese, népmese, műmese, cím, szerző, szereplő, helyszín, időrend, tartalom, 

állandósult szókapcsolat, kezdő és záró fordulat, meseszám 

 

 Kiegészítő tevékenységek: 

● Bábszínház, színházlátogatás 

● Élő meseíró meghívása, író-olvasó–találkozó szervezése  

●  

Témakör: Versek, népköltészeti alkotások 

ÓRASZÁM: 24 ÓRA 

A témakör sajátossága, hogy értékrendszerre és képességfejlesztésre épül. Az óraszám nem feltétlenül 

egymást követő tanítási órákra vonatkozik. A témakör tanulói tevékenységeinek egy része kapcsolódik a 

„Beszéd és kommunikáció” témakör tevékenységeihez. 
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Tanulási eredmények 

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

mérten, életkorának megfelelően: 

− kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 

− biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét; 

− felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket. Digitális forrásokat 

is használ; 

− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus tevékenység) alapján 

megérti az új szó vagy kifejezés jelentését; 

− a megismert szavakat, kifejezéseket alkalmazza a különböző nyelvi szinteken; 

− ismer és megért rövidebb nép- és műköltészeti alkotásokat, rövidebb epikai műveket, verseket;  

− részt vesz az adott közösség érdeklődésének megfelelő gyermekirodalmi mű közös olvasásában, 

és nyitott annak befogadására; 

− élményt és tapasztalatot szerez különböző ritmikájú lírai művek megismerésével a kortárs és a 

klasszikus gyermeklírából és a népköltészeti alkotásokból; 

− érzékeli és átéli a vers ritmusát és hangulatát 

− felismeri a cím és a szöveg közötti összefüggést, elbeszélő költemények esetén a helyszínt, a 

szereplőket, az esetleges konfliktust és annak megoldását. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− részt vesz magyar népi mondókák, népdalok, klasszikus és kortárs magyar gyerekversek 

mozgásos-játékos feldolgozásában, dramatikus előadásában; 

− megtapasztalja a vershallgatás, a versmondás, a versolvasás örömét és élményét; 

− segítséggel vagy önállóan előad verseket ritmuskísérettel; 

− a versek hangulatát kifejezi a különféle érzékszervi tapasztalatok segítségével (színek, hangok, 

illatok, tapintási élmények stb.); 

− a tanító vagy társai segítségével, együttműködésével verssorokat, versrészleteket memorizál; 

− segítséggel, majd önállóan szöveghűen felidéz néhány könnyen tanulható, rövidebb verset, 

mondókát, versrészletet, prózai vagy dramatikus szöveget, szövegrészletet; 

− különböző ritmikájú lírai művek megismerésével élményt és tapasztalatot szerez. Megismer 

alkotásokat a népköltészetből, a kortárs és klasszikus gyermeklírából; 

− megismer néhány klasszikus, életkorának megfelelő verset a magyar irodalomból; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

− Érzelmi fejlesztés 

− Hallásfejlesztés – beszédhallás fejlesztés 

− Ritmusérzék fejlesztése 

− Olvasástechnika fejlesztése 

− Szótagoló olvasás 
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− Összeolvasás a szótagoktól a mondatokig 

− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

− Verbális memória fejlesztése 

− Népköltészeti alkotások, mondókák, népdalok, sorolók, kiszámolók stb. 

− Belső képalkotás  

− Ritmusélmény  

− Kreativitás, fantázia, képzelet, érzelmi intelligencia fejlesztése érzékszervek bevonásával 

− Egyéni olvasat megteremtése tanítói segítséggel 

− A nyomtatott magyar ábécé kis- és nagybetűi 

− A vers formai jellemzői: ritmus, rím, refrén 

− Magánhangzók, mássalhangzók 

Fogalmak 

vers, verses mese, mondóka, kiszámoló, soroló, népdal, verssor, versszak, rím, ritmus, refrén, költő, cím, 

népköltészet, műköltészet 

 

Témakör: Helyem a közösségben – család, iskola 

ÓRASZÁM: 14 ÓRA 

A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. Itt kerül sor a társadalmi értékek (család, iskola) 

tudatosítására. Az óraszám nem feltétlenül egymást követő tanítási órákra vonatkozik. 

Tanulási eredmények 

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

mérten, életkorának megfelelően: 

− biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét;  

− képes családjából származó közösségi élményeit megfogalmazni, összevetni az iskolai élet 

adottságaival, a témakört érintő beszélgetésekben aktívan részt venni 

− felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket. Digitális forrásokat 

is használ; 

− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képes, írásbeli, dramatikus tevékenység) alapján 

megérti az új szó vagy kifejezés jelentését; 

− a megismert szavakat, kifejezéseket alkalmazza a különböző nyelvi szinteken; 

− felismeri, indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést, azonosítja a történetekben a helyszínt, 

a szereplőket, a konfliktust és annak megoldását, részt vesz az adott közösség érdeklődésének 

megfelelő gyermekirodalmi mű közös olvasásában, és nyitott annak befogadására; 

− különbséget tesz a mesés és valószerű történetek között; 

− képességeinek megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért; 

− képes önállóan vagy tanítói segítség alapján a szöveg terjedelmétől függően a lényeges elemek 

kiemelésére és összefoglalására; 
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− alkalmaz alapvető olvasási stratégiákat;  

− megfogalmazza, néhány érvvel alátámasztja saját álláspontját. Meghallgatja társai véleményét, 

együttműködik velük; 

− részt vesz a kortársakkal és a felnőttekkel való kommunikációban, és az adott helyzetnek 

megfelelően alkalmazza a megismert kommunikációs szabályokat; 

− önállóan vagy segítséggel szöveghűen felidéz néhány könnyen tanulható, rövidebb verset, 

mondókát, versrészletet, prózai és dramatikus szöveget, szövegrészletet. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− rövid meséket közösen olvas, megért, feldolgoz; 

− megfigyeli és összehasonlítja a történetek tartalmát és a saját élethelyzetét; 

− mozgósítja a hallott és olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos ismereteit, élményeit, 

tapasztalatait, és összekapcsolja azokat; 

− élményeket és tapasztalatokat szerez változatos irodalmi szövegtípusok és műfajok – klasszikus, 

kortárs magyar alkotások – megismerésével; 

− megismer gyermekirodalmi alkotás alapján készült filmet; 

− felismeri, indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést, azonosítja a történetekben a helyszínt, 

a szereplőket, a konfliktust és annak megoldását; 

− a mesék, történetek szereplőinek cselekedeteiről kérdéseket fogalmaz meg, véleményt alkot; 

− képességeihez mérten bekapcsolódik párbeszédek, dramatikus szituációs játékok megalkotásába;  

− különbséget tesz a mesés és valószerű történetek között; 

− önállóan vagy tanítói segítséggel összefoglalja az olvasott történet tartalmát;  

− könyvet kölcsönöz a könyvtárból, és azt el is olvassa, élményeit, gondolatait az általa választott 

módon megosztja; 

− részt vesz konfliktusokat feldolgozó dramatikus játékokban; 

− megéli és az általa választott formában megjeleníti a kisebb közösséghez (család, osztály) tartozás 

élményét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Érzelmi fejlesztés 

− Beszédkészség fejlesztése 

− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

− Verbális memória fejlesztése 

− Időben való tájékozódás fejlesztése 

− Olvasástechnika fejlesztése 

− Szótagoló olvasás 

− Összeolvasás a szótagoktól a mondatokig 

− Szövegértő olvasás fejlesztése 

− Mérlegelő gondolkodás fejlesztése: véleményalkotás, ítéletalkotás, következtetések levonása 
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− Empatikus képesség fejlesztése 

− A nyomtatott magyar ábécé kis- és nagybetűi 

− Olvasási stratégiák: jóslás, keresés 

− Szépirodalmi és ismeretközlő szövegek 

Fogalmak 

iskola, osztály, közösség, könyvtár, tanítási idő, szünet, vakáció, házi feladat, család, családtag, rokon, 

testvér, nagyszülő, dédszülő, unoka, dédunoka, unokatestvér, otthon, barát, társ, összetartozás, felelősség, 

hűség, becsületesség, igazságosság, munka, házimunka, történet, mese, vers, bekezdés, párbeszéd, cím, 

szerző, helyszín, szereplők és tulajdonságaik, probléma és megoldás  

Javasolt tevékenységek: 

● szociális otthon, idősek otthona stb. látogatása 

● részvétel családi napon, idősek napján, hasonló események szervezése 

●  

Témakör: Évszakok, ünnepkörök, hagyományok 

ÓRASZÁM: 20 

A témakör sajátossága, az ünnepkörök megismerésére, az évszakok ritmikusságának tapasztalására és 

képességfejlesztésre épül. Az óraszám nem feltétlenül egymást követő tanítási órákra vonatkozik.  

Tanulási eredmények 

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

mérten, életkorának megfelelően: 

− kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 

− biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét; 

− életkorának megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért; 

− felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket. Digitális forrásokat 

is használ; 

− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus tevékenység) alapján 

megérti az új szó vagy kifejezés jelentését; 

− a megismert szavakat, kifejezéseket alkalmazza a különböző nyelvi szinteken; 

− megismer az évszakokhoz, jeles napokhoz, ünnepekhez, hagyományokhoz kapcsolódó 

szövegeket, dalokat, szokásokat, népi gyermekjátékokat, és ismeri ezek éves körforgását; 

− jellemző és ismert részletek alapján azonosítja a nemzeti ünnepeken elhangzó költemények 

részleteit, szerzőjüket megnevezi; 

− felismer és ért néhány egyszerű, gyakori közmondást és szólást,  

− megéli és az általa választott formában megjeleníti a közösséghez tartozás élményét; 

− részt vesz gyerekeknek szóló kiállítások megismerésében, alkotásaival hozzájárul 

létrehozásukhoz; 

− élményeket és tapasztalatokat szerez saját lakóhelyének irodalmi és kulturális értékeiről; 

− feladatok megoldása során társaival együttműködik. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− részt vesz rövid mesék, történetek dramatikus, bábos és egyéb vizuális, digitális eszközökkel 

történő megjelenítésében, megfogalmazza a szöveg hatására benne kialakult képet. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

− Érzelmi fejlesztés 

− Szótagoló olvasás 

− Az olvasástechnika fejlesztése 

− Szövegértő olvasás fejlesztése, beszéd fejlesztése 

− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

− Verbális memória fejlesztése 

− Nyomtatott magyar ábécé kis- és nagybetűi 

− Nemzeti ünnepeink, családi ünnepeink 

− Magyar hagyományok tisztelete 

− Az évszakok és ünnepek, jeles napok, népszokások (betlehemezés, március 15., húsvéti 

locsolkodás) jellemzői, körforgásuk 

− keresztény/keresztyén ünnepkör: karácsony, húsvét, pünkösd 

− nemzeti ünnepen elhangzó költemények figyelmes hallgatása, ismeretek szerzése jeles történelmi 

személyekről 

− Lakóhely hagyományainak megismerése 

− Szólások, közmondások, találós kérdések, nyelvtörők, kiszámolók, mondókák 

Fogalmak 

keresztény/keresztyén ünnepkörhöz kapcsolódó jelképek (betlehemi csillag, bárány), családi ünnep, nemzeti 

ünnep, népszokás, népi hagyomány, jeles napok, népi gyermekjáték, hazaszeretet, magyarságtudat, 

közösség, szólás, közmondás, évszak, körforgás 

 

Kiegészítő tevékenységek: 

● Részvétel hagyományokhoz, ünnepkörökhöz kapcsolódó programokon  

● Települési helytörténeti gyűjtemény meglátogatása 

● Ünnepekhez kapcsolódó emlékhelyek meglátogatása 

 

Témakör: Állatok, növények, emberek 

ÓRASZÁM: 19 ÓRA 

A témakör sajátossága, hogy az élő és az élettelen világhoz való emberi viszonyulási rendszerre és 

képességfejlesztésre épül. Az óraszám nem feltétlenül egymást követő tanítási órákra vonatkozik.  

Tanulási eredmények 

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

mérten, életkorának megfelelően: 
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− felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket. Digitális forrásokat 

is használ; 

− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus tevékenység) alapján 

megérti az új szó vagy kifejezés jelentését; 

− a megismert szavakat, kifejezéseket alkalmazza a különböző nyelvi szinteken; 

− egyszerű, játékos formában megismerkedik a szövegek különböző modalitásával, médiumok 

szövegalkotó sajátosságainak alapjaival;  

− tapasztalatot szerez a szövegből való információgyűjtés módjairól; 

− gyakorolja az ismeretfeldolgozás egyszerű technikáit; 

− ismer és alkalmaz néhány alapvető tanulási technikát; 

− különböző célú, rövidebb tájékoztató, ismeretterjesztő szövegeket olvas hagyományos és digitális 

felületen; 

− felismeri, indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést, 

− biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a feladatvégzéshez szükséges személyes élményeit, előzetes tudását felidézi; 

− képzeletét a megértés érdekében mozgósítja; 

− érti az írott utasításokat, közléseket, kérdéseket, azokra adekvát módon reflektál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

− Olvasástechnika fejlesztése 

− Szövegértés fejlesztése 

− Olvasási stratégiák: cím és/vagy kép alapján következtetés a szöveg témájára 

− Beszédfejlesztés 

− Érzelmi fejlesztés 

− Kedvenc állat vagy növény néhány mondatos bemutatása 

− Egyéni beszámoló a természeti környezetben végzett megfigyelésről 

− Környezet iránti felelősségtudat alakítása, fejlesztése 

− Állatok csoportosítása különféle szempontok szerint (élőhely, táplálék) 

− Lényegkiemelés képessége 

− Szövegben való tájékozódás fejlesztése 

− Ok-okozati összefüggések feltárása tanítói segítséggel 

− Egyszerű grafikus szervezők megismerése 

− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

− Belső képalkotás 

− Válogató olvasás 
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− Kreativitás, fantázia, képzelet, érzelmi intelligencia fejlesztése érzékszervek bevonásával 

− Tanulás tanulása 

Fogalmak 

ismeretközlő szöveg, adat, információ, időrend, cím, illusztráció 

 

Kiegészítő tevékenységek: 

● Állat- és Nnövénykert meglátogatása 

● Részvétel természetvédelmi projektben  

Írás és helyesírás 

Témakör: Írás jelrendszere 

ÓRASZÁM: 20 ÓRA 

A tematikus egység szoros egységet képez, az óraszám iránymutatást ad a szükséges időre vonatkozóan is. 

Tanulási eredmények 

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

mérten, életkorának megfelelően: 

− egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír. Törekszik a rendezett írásképre, esztétikus 

füzetvezetésre; 

− törekszik a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− részt vesz nagymozgást és finommotorikát fejlesztő tevékenységekben és érzékelő játékokban; 

− tér- és síkbeli tájékozódást fejlesztő feladatokat megold; 

− saját tempójában elsajátítja az anyanyelvi írás jelrendszerét; 

− a hallás és olvasás alapján megfigyelt szavakat, szószerkezeteket, mondatokat önállóan leírja; 

− írásbeli munkáját segítséggel, vagy önállóan ellenőrzi és javítja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Szerialitás (a sorrendiség - szabályszerűségek, ismétlődések) fejlesztése 

− Hallásfejlesztés – beszédhallás fejlesztés 

− Testséma, (szem-kéz koordináció, térérzékelés, irányok, arányok, jobb-bal oldal 

összehangolása, testrészek) nagymozgások fejlesztése 

− Tapintás, érzékelés fejlesztése 

− Finommotorika fejlesztése 

− Síkbeli tájékozódás fejlesztése 

− Helyes ceruzafogás kialakítása 

− Írástevékenységhez szükséges helyes testtartás kialakítása 

− Írástechnika fejlesztése 
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− Írott kis- és nagybetűk alakítása, kapcsolása 

− Nyelvi jelek értelmezési képességének fejlesztése 

− Betű- és hangazonosítás 

− Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

− Magyar ábécé írott kis- és nagybetűi és kapcsolásaik 

− 3-4 szóból álló mondatok írása 

Fogalmak 

hang, betű, betűelem, hosszú hang, rövid hang, kisbetű, nagybetű, vonalrendszer, írásjel, ékezet, 

magánhangzó, mássalhangzó, szótag, szó, mondat; viszonyszavak: bal-jobb, előtte, mögötte, alatta, felette, 

közötte, mellette stb. 

 

Témakör: A nyelv építő kövei: hang/betű, szótag, szó 

ÓRASZÁM: 16 ÓRA 

A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. Az óraszám nem feltétlenül egymást követő tanítási 

órákra vonatkozik. 

Tanulási eredmények 

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

mérten, életkorának megfelelően: 

− saját tempójában elsajátítsa az anyanyelvi írás jelrendszerét; 

− az egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan írjon, és törekedjék a rendezett írásképre; 

− törekedjék a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására; 

− a hallás és olvasás alapján megfigyelt szavakat, szószerkezeteket, mondatokat önállóan leírja; 

− érthetően, a kommunikációs helyzetnek megfelelően kommunikáljon;  

− feladatvégzés során társaival együtt működjék; 

− írásbeli munkáját segítséggel vagy önállóan ellenőrizze, javítsa. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megfigyeli, és tapasztalati úton megkülönbözteti egymástól a magánhangzókat és a 

mássalhangzókat, valamint időtartamukat; 

− különbséget tesz az egyjegyű, a kétjegyű és a háromjegyű betűk között; 

− a hangjelölés megismert szabályait jellemzően helyesen alkalmazza a tanult szavakban; 

− a kiejtéstől eltérő ismert szavakat megfigyelés, szóelemzés alkalmazásával megfelelően leírja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

− Hang- és betűanalízis, analizáló képesség fejlesztése 

− Fonémahallás fejlesztése 

− Vizuális memória fejlesztése 

− Ritmusfejlesztés (hosszú-rövid hangok megkülönböztetéséhez, szótagoláshoz) 
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− Beszéd- és artikulációs képesség fejlesztése 

− Helyesírási készség fejlesztése 

− Egyjegyű, kétjegyű, háromjegyű mássalhangzók írása a szavakban 

− A kiejtéssel megegyező rövid (2-3 szótagból álló) szavak helyes leírása; 

− Aktív szókincs fejlesztése 

− Szótagolás, elválasztás 

− Legalább 20-20 (összesen 40) gyakran használt „j”-t és „ly”-t tartalmazó szó (egy- vagy kéttagú 

szavak) helyes leírása  

− 20 „tj”, „lj”, „dj”, „nj”, „dt”, „ts” betűkapcsolatból származó összeolvadást vagy hasonulást 

tartalmazó szó 

− 4-5 szóból álló mondat leírása 

Fogalmak 

hang, betű, magánhangzó, mássalhangzó, egyjegyű mássalhangzó, kétjegyű mássalhangzó, háromjegyű 

mássalhangzó, hosszú/kettőzött mássalhangzó, hosszú/kettőzött kétjegyű (háromjegyű) mássalhangzó, rövid 

magánhangzó, hosszú magánhangzó, szótag, szó, „j” hang kétféle jelölése 

 

Témakör: A nyelv építő kövei: szó, szókapcsolat, mondat, szöveg 

ÓRASZÁM: 20 ÓRA 

A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. Az óraszám nem feltétlenül egymást követő tanítási 

órákra vonatkozik. 

Tanulási eredmények 

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

mérten, életkorának megfelelően: 

− kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 

− észleli és/vagy megérti a nyelv alkotóelemeit, hangot/betűt, szótagot, szót, mondatot, szöveget, 

és azokra válaszokat fogalmaz meg; 

− írásbeli munkáját segítséggel vagy önállóan ellenőrzi, javítja; 

− a szövegalkotás során törekszik meglévő szókincsének aktivizálására; 

− megadott szempontok alapján szóban mondatokat és 3-4 mondatos szöveget alkot. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megfigyeli, és tapasztalati úton megkülönbözteti egymástól a magánhangzókat és a 

mássalhangzókat, valamint az időtartamukat; 

− a kiejtéssel megegyező rövid szavak leírásában követi a helyesírás szabályait;  

− a kiejtéstől eltérő ismert szavakat megfigyelés, szóelemzés alkalmazásával megfelelően leírja; 

− a mondatot nagybetűvel kezdi, alkalmazza a mondat hanglejtésének, a beszélő szándékának 

megfelelő mondatvégi írásjeleket a kijelentő és kérdő mondatoknál. 

− szavakat, szószerkezeteket, 3-4 szavas mondatokat leír megfigyelés és/vagy diktálás alapján. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Ösztönös nyelvtudás formálása 

− Nyelvi tudatosság fejlesztése 

− Önellenőrzés, hibajavítás képessége 

− Hibajavítás szövegminta alapján 

− Helyesírási készség alapozása, differenciált fejlesztése 

− Mondatkezdő nagybetű, mondatzáró írásjelek 

− A kijelentő és kérdő mondatok 

− Megfigyelt és gyakran használt szavakban a „j” hang helyes jelölése 

Fogalmak 

betű, hang, szó, szókapcsolat, mondat, szöveg, j-ly, írásjel, pont, kérdőjel, felkiáltójel, kisbetű, nagybetű 

 

Témakör: Kisbetű – nagybetű 

ÓRASZÁM: 18 ÓRA 

A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. Az óraszám nem feltétlenül egymást követő tanítási 

órákra vonatkozik. 

Tanulási eredmények 

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

mérten, életkorának megfelelően: 

− élethelyzetnek megfelelően, kifejezően, érthetően kommunikál; 

− biztosan ismeri a kis- és nagybetűs ábécét, azonos és különböző betűkkel kezdődő szavakat 

betűrendbe sorol. A megismert szabályokat alkalmazza digitális felületen való kereséskor is; 

− felismeri, jelentésük alapján csoportosítja, és önállóan vagy segítséggel helyesen leírja az 

élőlények, tárgyak, gondolati dolgok nevét; 

− a mondatot nagybetűvel kezdi, alkalmazza a mondat hanglejtésének, a beszélő szándékának 

megfelelő mondatvégi írásjeleket a kijelentő és kérdő mondatoknál. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a több hasonló élőlény, tárgy nevét kis kezdőbetűvel írja; 

− a személynevek, állatnevek és a lakóhelyhez kötődő egyszerű egyelemű helyneveket nagy 

kezdőbetűvel írja le. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

− Szókincsfejlesztés, szókincs-aktivizálás 

− Helyesírási készség fejlesztése funkcionális másolással, tollbamondással 

− Hibajavítás és önellenőrzési képesség fejlesztése 

− Szavak csoportosítása és válogatása jelentésük alapján 

− Élőlény, tárgy neve 
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− Saját nevek helyesírása (egyszerű személynevek, állatnevek, helynevek) 

− Mondatkezdő nagybetű 

Fogalmak 

kisbetűs és nagybetűs ábécé, élőlények neve, tárgyak neve, több hasonló név, saját név, önellenőrzés, 

hibajavítás, személynév, állatnév, helynév 

 

Témakör: A magyar ábécé – a betűrend 

ÓRASZÁM: 16 ÓRA 

A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. Az óraszám nem feltétlenül egymást követő tanítási 

órákra vonatkozik. 

Tanulási eredmények 

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

mérten, életkorának megfelelően: 

− saját tempójában elsajátítja az anyanyelvi írás jelrendszerét; 

− az egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír, törekszik a rendezett írásképre, esztétikus 

füzetvezetésre; 

− törekszik a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására; 

− a hallás és olvasás alapján megfigyelt szavakat, szószerkezeteket, egyszerű mondatokat önállóan 

leírja; 

− érthetően, a kommunikációs helyzetnek megfelelően kommunikál; 

− ismer és használ nyomtatott és digitális forrásokat az ismeretei bővítéséhez, rendszerezéséhez; 

− biztosan ismeri és használja a kis- és nagybetűs ábécét, azonos és különböző betűkkel kezdődő 

szavakat betűrendbe sorol. Az erre vonatkozó szabályokat alkalmazza digitális felületen való 

kereséskor is; 

− feladatvégzés során társaival együttműködik; 

− írásbeli munkáját segítséggel vagy önállóan ellenőrzi és javítja. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− különböző betűkkel kezdődő szavakat betűrendbe sorol; 

− segítséggel használ életkorának megfelelő szótárakat; 

− megfigyeli, és tapasztalati úton megkülönbözteti egymástól a magánhangzókat és a 

mássalhangzókat, valamint időtartamukat; 

− különbséget tesz az egyjegyű, a kétjegyű és a háromjegyű betűk között, és írásban pontosan jelöli 

ezeket a tanult szavakban. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

− Hang- és betűanalízis, analizáló képesség fejlesztése 

− Fonémahallás fejlesztése 

− Vizuális memória fejlesztése 
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− Ritmusfejlesztés (hosszú-rövid hangok megkülönböztetéséhez, szótagoláshoz) 

− Beszéd- és artikulációs képesség fejlesztése 

− Helyesírási készség fejlesztése 

− Aktív szókincs fejlesztése 

− A nyomtatott és írott magyar ábécé kis- és nagybetűi 

− A betűrend, a különböző betűvel kezdődő szavak betűrendbe sorolása 

Fogalmak 

hang, betű, magánhangzó, mássalhangzó, egyjegyű mássalhangzó, kétjegyű mássalhangzó, háromjegyű 

mássalhangzó, hosszú/kettőzött mássalhangzó, hosszú/kettőzött kétjegyű mássalhangzó, rövid 

magánhangzó, hosszú magánhangzó, szótag, szó, ábécé, betűrend, szótár, „j” hang kétféle jelölése 

Kiegészítő tevékenységek: 

● Könyvtárlátogatás 

●  

Témakör: Hangok időtartamának jelentés-megkülönböztető szerepe 

ÓRASZÁM: 22 ÓRA 

A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. Az óraszám nem feltétlenül egymást követő tanítási 

órákra vonatkozik. 

Tanulási eredmények 

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

mérten, életkorának megfelelően: 

− kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 

− saját tempójában elsajátítja az anyanyelvi írás jelrendszerét; 

− az egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír, törekszik a rendezett írásképre, esztétikus 

füzetvezetésre; 

− törekszik a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására; 

− írásbeli munkáját önállóan vagy segítséggel ellenőrzi, javítja. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megfigyeli és tapasztalati úton megkülönbözteti egymástól a magánhangzókat és a 

mássalhangzókat, valamint időtartamukat; 

− a hangjelölés megismert szabályait jellemzően helyesen alkalmazza a tanult szavakban. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

− Fonémahallás fejlesztése 

− Ritmusfejlesztés (hosszú-rövid hangok megkülönböztetése) 

− Szókincsfejlesztés 

− Artikuláció fejlesztése 

− Beszédfejlesztés 
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− Helyesírási készség fejlesztése 

− Jellegzetes, csak magánhangzók vagy mássalhangzók időtartamában eltérő szavak helyesírása 

Fogalmak 

mondat, szó, rövid/hosszú magánhangzó/mássalhangzó, jelentés, időtartam 
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MATEMATIKA 

Az alsó tagozatos matematikatanítás legfőbb célja a matematikai ismeretek és gondolati tevékenységek 

széles körű tapasztalati alapozása, valamint a kapcsolódó biztos matematikai készségek kialakítása, melyekre 

a későbbi évfolyamok építhetnek. Alapvető fontosságú, hogy a gyerekek valóságon alapuló saját cselekvő 

tapasztalataik és élményeik révén jussanak el jól megértett, sok szálon kapcsolódó ismeretekhez, mert ezek 

jelentik majd a hétköznapi életben hosszú távon használható tudásukat.  

A matematika spirális felépítésének megfelelően alsó tagozaton széles körű tárgyi tevékenységek alapozzák 

meg a változatos képi ábrázolásokat, amelyek szükségesek a későbbi absztrakcióhoz, és alkalmassá teszik a 

tanulókat a felső tagozaton, középiskolában megjelenő szimbolikus gondolkodásra.  

A matematika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: Az alkalmazható matematikatudás megszerzését segíti a tanulók ösztönzése 

kérdések, problémák megfogalmazására. Emellett a tanulók szabadabb kommunikációja érdekében fontos, 

hogy merjenek segítséget kérni a tanítótól és társaiktól, ha nehézségekbe ütköznek munkájuk során. Fontos 

az is, hogy a tanulóközösség természetesnek vegye, a tanulási folyamat részének tekintse a tévedést, a vitákat. 

Ez akár az egész tanulócsoportot érintő, interaktív formája az egymástól való tanulásnak.  

A kommunikációs kompetenciák: A tanulók kommunikációs képességeinek fejlesztését segítik a 

kooperatív munkaformák, amelyek lehetőséget adnak a szóbeli és írásbeli kifejezőkészség gyakorlására. 

Kezdetben saját kifejezőeszközeikkel kommunikálhatnak, például megmutatással, rajzzal, mozgással, saját 

szavakkal. Ezeket később fokozatosan segítünk egyre pontosabbá, szakszerűbbé tenni. Ez támogatja a 

matematika nyelvének megértését, a matematikai szövegalkotást, ami elengedhetetlen a matematikai 

gondolkodáshoz, a valóságos problémákat leíró matematikai modellek megalkotásához. A matematika 

nyelvének megfelelő alkalmazása a matematikai szókincs ismeretét, valamint a nyelvtani kapcsolatok helyes 

értését és használatát jelenti, amiket szintén alsó tagozaton alapozunk. 

A digitális kompetenciák: A tanuló a digitális eszközöket már ebben a nevelési-oktatási szakaszban is a 

tanulás, gyakorlás szolgálatába állítja, amikor egyszerű matematikai jelenségeket figyel meg számológépen, 

vagy számítógépes fejlesztő játékokat használ a műveletek, a problémamegoldás gyakorlására. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A matematikai gondolkodás fejlesztése szempontjából 

kiemelt szerepe van a logikai, a stratégiai és a véletlennel kapcsolatos játékoknak. Alsó tagozaton 

évfolyamonként spirálisan visszatérnek ugyanazok a témakörök, újabb elemekkel bővülve. Bizonyos 

tevékenységeket újra és újra elvégzünk, egyrészt azért, mert ez segíti az analógiák épülését, másrészt mert 

lehetőséget nyújt a kapcsolódási pontok keresésére, megértésére a matematika különböző területei és 

ismeretei között. Kiemelt szerepe van az alkotó gondolkodás fejlesztésének, ugyanis a gyermek azt érti meg, 

amit meg is alkot. Az alkotás segít, hogy a tanuló értve tudja megalkotni maga számára az új fogalmakat, 

beágyazva a formálódó fogalmi rendjébe. 

Fontos, hogy egy-egy témakört, problémát, ismeretet több oldalról, sokrétűen és mind szemléletükben, mind 

matematikai tartalmukban egyaránt változatos eszközök használatával, tevékenységeken keresztül 

közelítsünk meg. Ez segíti, hogy a gondolkodás rugalmas maradjon, valamint a fogalmak és ezek egymás 

közti viszonyai, összefüggései igazán megértésre kerüljenek, elmélyüljenek. 

Az ismeretek, fogalmak elmélyülését segíti az analógiás gondolkodás is, mely a felismert 

törvényszerűségeket alkalmazza hasonló vagy egészen más területeken. Ennek fejlesztése is fontos feladat 

az egyes témakörökben: a bővülő számkör fejben és írásban végzett műveletei során, a szabályjátékok 

kapcsán, a méréseknél, egyszerű és gondolkodtató szöveges feladatok különbözőképpen megfogalmazott 

problémáiban, térben és síkban végzett alkotásoknál, illetve mindezen területek összekapcsolásakor. A 

tanulók a sokféle formában megjelenő közös jegyek alapján alakítják ki a fogalmak belső reprezentációját. 
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A konkrét tevékenységek csak lassan válnak belsővé, gondolativá. Ennek kialakulásához megfelelő időt kell 

biztosítani, ami egyénenként eltérő lehet, és ritkán zárul le alsó tagozatban. A tanulók a tanórán hallott 

kifejezéseket először megértik, majd később maguk is helyesen használják azokat. A kerettantervben azok a 

fogalmak szerepelnek, amelyek helyes alkalmazását elvárjuk a tanulóktól.  

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: Alsó tagozaton a matematikai fejlesztés fontos eszköze a 

játék, mely a személyiségfejlesztő és közösségépítő hatása mellett élvezetes módot kínál minden témakörnél 

a problémafelvetésre, problémaelemzésre, problémamegoldásra és a gyakorlásra. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A matematika olyan 

tudomány, amely összeköti a különböző kultúrákat. A tanuló megismeri a gondolkodás logikai felépítésének 

eleganciáját, a matematikának a természethez, a művészetekhez és az épített környezethez fűződő viszonyát. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A problémafelvetés és -megoldás során a tanuló 

maga fedezi fel a megoldáshoz vezető utat, megtapasztalja, hogy több lehetséges megoldási út is van. A 

különböző megoldási lehetőségek keresése fejleszti a gondolkodás rugalmasságát és az új ötletek 

megalkotásának képességét. 

Az alsó tagozaton a témaköröket nem lehet élesen, órákra lebontva elkülöníteni. Az egyes témakörök 

egymást erősítik, kiegészítik, magyarázzák. A matematikatanítás így lesz igazán komplex. Minden órának 

szerves része a különféle problémák felvetése. A halmazok képzése, vizsgálata minden témakört áthat. 

Minden órán lehet számolást gyakorolni, szöveges feladatot megoldani, játékos formában, néhány percben. 

A gyerekek életkori sajátosságaihoz igazodik a gyakori tevékenységváltás, és ez egyszerre több témakört is 

érinthet. A javasolt minimális óraszám tehát nem jelenti azt, hogy a témakört egymás utáni órákon kell 

feldolgozni, és azt sem, hogy az adott óraszám alatt egy-egy témakör lezárásra kerül. Az egyes témaköröknél 

megjelenő javasolt minimális óraszám inkább csak a tananyagelosztás időbeli arányaira igyekszik rámutatni, 

ugyanakkor nem jelöli ki az egyes témakörök fontossági sorrendjét. Azonban azoknál a témaköröknél, ahol 

kifejezetten fontosnak tartottuk, hogy minden órának részét képezzék, ott a javasolt óraszám mellett külön is 

feltüntettük: „A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg!” 

Mindezek mellett a „Sakkpalota program” elemeinek a tanítási órákba történő beépítésével fejlesztjük, 

elősegítjük a tanulási képességek széles körű kibontakoztatását. 

 

1–2. évfolyam 
Az 1. osztály első félévét a matematikatanulás területén is előkészítő időszaknak tekintjük. Így biztosítható 

az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése, így adódik lehetőség a más-más óvodából érkező tanulók alapos 

megfigyelésére, képességeik feltérképezésére. Az előkészítő szakasz megnyújtásával lehetőség nyílik a 

pszichikus és kognitív funkciók fejlesztésére, megerősítésére, ami által a hátrányokkal induló tanulók is 

sikeresen felzárkózhatnak. 

A képességek fejlesztése, a fogalmak érlelődése hosszú folyamat, amihez gazdag és változatos 

tapasztalatokra van szüksége minden tanulónak. Ez azt jelenti, hogy tervezéskor egységes szemlélettel kell 

tekinteni az összes tanulási területre. Egyéni tempóban, sokféle érzékelésre támaszkodva, mozgásokkal és 

manuálisan összekapcsolható tevékenységekkel indulnak el a tanulók az ismeretszerzés útján. 

A matematikai fejlesztés szoros kapcsolatban áll a zenei, művészeti, technológiai és mozgásos fejlesztéssel. 

Az előkészítő időszak félévében is megjelenhetnek jelek és egyedi számok, számjelek, elkezdődhet a szám- 

és műveletfogalom előkészítése összehasonlításokkal, meg- és leszámlálásokkal, mondókázásokkal, 

változások megfigyelésével. A tanulók érettségéhez, képességeihez igazodó differenciált tanítási, értékelési 

módszerek megválasztásával valósul meg a tervezés, melyben a differenciált fejlesztés, a többség mellett a 

lemaradók és a tehetségesebbek gondozása egyaránt teret kap. A differenciálás egyik lehetséges módja a 

digitális eszközökön való játék és feladatmegoldás vagy a hosszabb ideig biztosított eszközhasználat. 
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Első osztályban az óvodából érkező gyermekek könnyebb, fokozatosabb beilleszkedését segíti a 45 perces 

órák, az előre megírt tanmenetek rugalmas kezelése, a tanulók igényeinek, fejlődési tempójának megfelelően 

alakított és alakítható napirend. A tanítók rövidebb időintervallumonként váltanak a különböző jellegű 

tevékenységek között, ami a tanulók figyelmének hatékonyabb kihasználását is lehetővé teszi. 

A további teendőket, még a második osztály végére előirányzott tanulási eredmények elérésének útját és 

megvalósítását is, a cselekedtetés módszere vezérli. A kisgyerek a konkrét tárgyi tevékenységek során 

szerzett tapasztalatai alapján alakít ki belső reprezentációkat. A tevékenységekben szereplő tárgyi valóság 

képezi az absztrakt fogalmak tartalmát, és az ott átélt kapcsolatok alapozzák meg a fogalmak rendszerét. A 

saját testi mozgások, a hétköznapi életben előforduló tárgyak, dolgok és a már régóta rendelkezésre álló 

matematikai eszközök (például: logikai készlet, színes rudak) felhasználása megfelelő támaszt nyújtanak a 

cselekvő tapasztalatra épülő tanítás-tanulás megvalósításában. 

Ebben az időszakban történik meg minden témakör alapozása. Fontos, hogy ezek az alapok nagyon szilárdak 

legyenek, ezért a fő hangsúly a megértésen, fejlesztésen van, nem pedig a számonkérésen. Nem baj, ha még 

lassúbb a számolás, ha a tanuló még nem ismeri fel az összefüggéseket, segítő jelenlétével a tanító biztosítani 

tudja az előrehaladást. A fejben számolás egyes lépéseinek megértéséhez alkalmazott eszközök használatát 

engedhetjük addig, ameddig az eljárások értő, automatikus használata ki nem alakul. 

Az 1-2. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma 272 óra. A témaköröknél megadott óraszámokba 

szükség esetén bele kell építeni az ismeretszerzés mellé a differenciált fejlesztést (felzárkóztatást, 

tehetséggondozást), a játékos gyakorlást és az értékeléseket is. 

Az 1–2. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma: 272 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Válogatás, halmazok alkotása, vizsgálata 8 

Rendszerezés, rendszerképzés 8 

Állítások 8 

Problémamegoldás 8 

Szöveges feladatok megoldása 11 

Szám és valóság kapcsolata 19 

Számlálás, becslés 12 

Számok rendezése 12 

Számok tulajdonságai 18 

Számok helyi értékes alakja 10 

Mérőeszköz használata, mérési módszerek 20 

Alapműveletek értelmezése 20 

Alapműveletek tulajdonságai 16 

Szóbeli számolási eljárások 20 

Fejben számolás 18 

Alkotás térben és síkon 8 
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Alakzatok geometriai tulajdonságai 12 

Transzformációk 6 

Tájékozódás térben és síkon 8 

Összefüggések, kapcsolatok, szabályszerűségek felismerése 18 

Adatok megfigyelése 6 

Valószínűségi gondolkodás 6 

Összes óraszám: 272 

1. évfolyam 
Szabadon felhasználható, szabadon tervezhető óra témakörébe épül a differenciált fejlesztés, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, a játékos gyakorlás és az értékelés. 

 Heti óraszám Éves óraszám 

1. évfolyam 4+1 136+34 

Félévente 1-1 projekthét, melynek tartalmát a tanév elején pontosítjuk. 

 

A témakörök áttekintő táblázata:  1. osztály 

Témakör neve Óraszám 

1. osztály 

Válogatás, halmazok alkotása, 

vizsgálata 

4 

Rendszerezés, rendszerképzés 4 

Állítások 4 

Problémamegoldás 4 

Szöveges feladatok megoldása 11 

Szám és valóság kapcsolata 10 

Számlálás, becslés 11 

Számok rendezése 8 

Számok tulajdonságai 9 

Számok helyi értékes alakja 5 

Mérőeszköz használata, mérési 

módszerek 

8 

Alapműveletek értelmezése 20 

Alapműveletek tulajdonságai 9 

Szóbeli számolási eljárások 15 
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Fejben számolás 14 

Alkotás térben és síkon 4 

Alakzatok geometriai tulajdonságai 4 

Transzformációk 3 

Tájékozódás térben és síkon 6 

Összefüggések,kapcsolatok, 

szabályszerűségek felismerése 

11 

Adatok megfigyelése 3 

Valószínűségi gondolkodás 3 

                                       Összes 

óraszám: 

170 

TÉMAKÖR: Válogatás, halmazok alkotása, vizsgálata 

 ÓRASZÁM: 4 óra 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− megkülönböztet, azonosít egyedi konkrét látott, hallott, mozgással, tapintással érzékelhető tárgyakat, 

dolgokat, helyzeteket, jeleket; 

− játékos feladatokban személyeket, tárgyakat, számokat, formákat néhány meghatározó tulajdonsággal 

jellemez; 

− tudatosan emlékezetébe vési az észlelt tárgyakat, személyeket, dolgokat, és ezek jellemző tulajdonságait, 

elrendezését, helyzetét; 

− válogatásokat végez saját szempont szerint személyek, tárgyak, dolgok, számok között; 

− felismeri a mások válogatásában együvé kerülő dolgok közös és a különválogatottak eltérő 

tulajdonságát; 

− folytatja a megkezdett válogatást felismert szempont szerint; 

− személyek, tárgyak, dolgok, szavak, számok közül kiválogatja az adott tulajdonsággal rendelkező összes 

elemet; 

− azonosítja a közös tulajdonsággal rendelkező dolgok halmazába nem való elemeket; 

− megnevezi egy adott tulajdonság szerint ki nem válogatott elemek közös tulajdonságát a tulajdonság 

tagadásával; 

− barkochbázik valóságos és elképzelt dolgokkal is, kerüli a felesleges kérdéseket; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Tárgyak, dolgok felismerése különféle érzékszervekkel, más érzékszervek kizárásával, például csak 

hallással, csak tapintással 

− Tárgyak, dolgok tulajdonságainak felismerése különféle érzékszervekkel, mások kizárásával 

− Két vagy több dolog különbözőségének és azonosságának felismerése egy vagy több szempont alapján 

− Közös tulajdonságok megfigyelése személyeken, tárgyakon, képeken, alakzatokon, jeleken 

− A tulajdonságok változásának felismerése 
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FOGALMAK 

tulajdonság, azonos, különböző, logikai „nem” 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− „Mi változott?” játék tanulókon, tárgyakon, „Nézd csak! Mi változott?” kártyakészleten történő 

változtatások megfigyelése 

− „Varázszsákból” kívánt tulajdonságú plüssállat, forma, logikai lap, tapintható számjegy, betű 

kiválasztása 

− Activity-típusú játék különféle témakörökben mutogatással, rajzolással, körülírással 

− „Repül a…, repül a …” játék közös tulajdonság megfigyeléséhez 

− Játék tanító által készített 3, 4 ábrás kártyakészlettel, tananyaghoz igazított tartalommal 

TÉMAKÖR: Rendszerezés, rendszerképzés 

ÓRASZÁM: 4 óra 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− barkochbázik valóságos és elképzelt dolgokkal is, kerüli a felesleges kérdéseket; 

− két szempontot is figyelembe vesz egyidejűleg; 

− felsorol elemeket konkrét halmazok közös részéből; 

− megfogalmazza a halmazábra egyes részeibe kerülő elemek közös, meghatározó tulajdonságát; helyesen 

használja a logikai „nem” és a logikai „és” szavakat, valamint a velük azonos értelmű kifejezéseket; 

− keresi az okát annak, ha a halmazábra valamelyik részébe nem kerülhet egyetlen elem sem; 

− adott elemeket elrendez választott és megadott szempont szerint is; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Saját eszközök, felszerelések számbavétele és rendben tartása 

− Barkochbázás konkrét dolgok kirakásával 

− Barkochbázás során felesleges kérdések kerülése, felismerése  

− Adott halmaz elemeinek rendszerezése a tanító irányításával 

Fogalmak 

Nincs új fogalom. 

Javasolt tevékenységek 

− „Elvitte a szarka” játék: hiányzó elem megtalálása rendszerezés segítségével 

− Barkochba játék különféle logikai készleteken többféle szabály szerint, például egyszerű barkochba, 

fordított barkochba, barkochba két elem egyszerre történő kitalálására, kapcsolati barkochba; ezek 

mindegyikének kipróbálása hazudósan is 

− Öltöztethető papírbaba különböző öltözékeinek kirakása 

− Többgombócos fagylaltok összeállítása színes korongokkal 

− Különböző „vonatok” kirakása megadott színes rudakból 

Táncospárok, kézfogások szituációs játékokkal  
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TÉMAKÖR: Állítások  

ÓRASZÁM: 4 óra 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− megítéli, hogy adott halmazra vonatkozó állítás igaz-e vagy hamis; 

− megfogalmaz adott halmazra vonatkozó állításokat; értelemszerűen használja a „mindegyik”, „nem 

mindegyik”, „van köztük…”, „egyik sem…” és a velük rokon jelentésű szavakat; 

− megfogalmazza a halmazábra egyes részeibe kerülő elemek közös, meghatározó tulajdonságát; helyesen 

használja a logikai „nem” és a logikai „és” szavakat, valamint a velük azonos értelmű kifejezéseket; 

− tudatosan emlékezetébe vés szavakat, számokat, utasítást, adott helyzetre vonatkozó megfogalmazást; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Konkrét tevékenységekhez kapcsolt köznyelvi és matematikai tartalmú kijelentések, állítások 

megfogalmazása adott helyzetről, személyekről, tárgyakról, dolgokról, képről, történésről, 

összességekről szabadon és irányított megfigyelések alapján 

− Egyszerű, lezárt hiányos állítások igazságának megítélése 

FOGALMAK 

igaz-hamis 

Javasolt tevékenységek 

− „Telefonos” játék párban vagy csoportban: az egyik játékos elkészít egy alkotást (tárgyakból, színes 

rudakból, alakzatokból, számokból) úgy, hogy más ne láthassa; ezután az alkotásról mond mondatokat, 

ami alapján a többieknek is ugyanazt kell létrehozniuk; lehet kérdezni, ha nem elegendő a megadott 

információ; ha mindenki kész, ellenőrzik az alkotásokat 

„Rontó” játék: logikai lapokból, számokból, formákból alkotott kiinduló halmaz elemeire igaz állítás 

megfogalmazása, ennek elrontása egy új elemmel, majd új igaz állítás megfogalmazása az új halmazra, és 

így tovább 

TÉMAKÖR: Problémamegoldás  

ÓRASZÁM: 4 óra 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− a tevékenysége során felmerülő problémahelyzetben megoldást keres; 

− kérésre, illetve problémahelyzetben felidézi a kívánt, szükséges emlékképet; 

− megfogalmazott problémát tevékenységgel, megjelenítéssel, átfogalmazással értelmez; 

− az értelmezett problémát megoldja;  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Hétköznapi helyzetekben, tevékenységek során felmerülő problémahelyzetben megoldás keresése 
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− Megfogalmazott probléma értelmezése tevékenységgel, megjelenítéssel 

− Tevékenységgel, megjelenítéssel értelmezett probléma megoldása 

Fogalmak 

Nincs új fogalom. 

Javasolt tevékenységek 

− „Boltos” játék frontálisan irányítva vagy párban vagy csoportban: a tanító egy bolt kirakatát rendezi be 

(valós tárgyakkal vagy képekkel), és megadja a termékek árait; a tanulók a kirakatot nézve vizsgálják a 

termékeket és azok árait, boltost és vevőt választanak, vásárolnak játékpénzekkel, adott feltételnek 

megfelelő különféle kifizetéseket gyűjtenek 

− Útvonal keresése térbeli és síkbeli labirintusokban 

− Problémák lejátszása szerepjátékként, bábokkal, eszközökkel, például „kecske-farkas-káposzta”; 

„öntögetések”; „helycserélések” 

− Origamik készítése 

TÉMAKÖR: Szöveges feladatok megoldása 

ÓRASZÁM: 11 óra 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− értelmezi, elképzeli, megjeleníti a szöveges feladatban megfogalmazott hétköznapi szituációt; 

− szöveges feladatokban megfogalmazott hétköznapi problémát megold matematikai ismeretei 

segítségével; 

− tevékenység, ábrarajzolás segítségével megold egyszerű szöveges feladatokat; 

− megkülönbözteti az ismert és a keresendő (ismeretlen) adatokat; 

− választ fogalmaz meg a felvetett kérdésre; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Elmondott történés, helyzet értelmezése közösen eljátszással; megjelenítése kirakásokkal, rajzokkal 

− Elmondott szöveges feladatok értelmezése közösen eljátszással, megjelenítése kirakásokkal, rajzokkal 

tanítói segítséggel 

− Szöveges feladatok olvasása, értelmezése, eljátszása, megjelenítése kirakásokkal, rajzokkal tanítói 

segítséggel 

− Adatok gyűjtése, lényeges adatok kiemelése tanítói segítséggel 

− Kérdés értelmezése, a keresendő adatok azonosítása tanítói segítséggel 

FOGALMAK 

szöveges feladat, adat, ismeretlen adat, információ, ellenőrzés, szöveges válasz 

Javasolt tevékenységek 

− Beszélgetés, történetmesélés eseményképekről, ábrákról szabadon és egy-egy részletre fókuszálva is 

− Relációs szókincs fejlesztése konkrét megjelenítéssel, például: „Ki az idősebb?”, „Kinek van kettővel 

több ceruzája?”, „Hány gombóc fagyit tudunk megenni összesen?” 



48 

 

− Adott szituációt leíró minél több mondat gyűjtése csoportban, például „A bal kezemben 2-vel több ceruza 

van, mint a jobb kezemben”, „A jobb kezemben 2-vel kevesebb ceruza van, mint a bal kezemben”, „Ha 

a jobb kezembe még 2 ceruzát veszek, akkor ugyanannyi lesz, mint a bal kezemben”, „Ha a bal kezemből 

leteszek 2 ceruzát, akkor ugyanannyi lesz, mint a jobb kezemben” 

TÉMAKÖR: Szám és valóság kapcsolata 

ÓRASZÁM: 10 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− összehasonlít véges halmazokat az elemek száma szerint; 

− ismeri két halmaz elemeinek kölcsönösen egyértelmű megfeleltetését (párosítását) az elemszámok 

szerinti összehasonlításra; 

− helyesen alkalmazza a feladatokban a több, kevesebb, ugyanannyi fogalmakat 20-as számkörben; 

− helyesen érti és alkalmazza a feladatokban a „valamennyivel” több, kevesebb fogalmakat; 

− érti és helyesen használja a több, kevesebb, ugyanannyi relációkat halmazok elemszámával 

kapcsolatban, valamint a kisebb, nagyobb, ugyanakkora relációkat a megismert mennyiségekkel 

(hosszúság, tömeg, űrtartalom, idő, terület, pénz) kapcsolatban 20- számkörben; 

− használja a kisebb, nagyobb, egyenlő kifejezéseket a természetes számok körében; 

− helyesen használja a mennyiségi viszonyokat kifejező szavakat 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− kis darabszámokat ránézésre felismer többféle rendezett alakban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Mennyiségek (hosszúság, tömeg, terület, űrtartalom, idő, pénz) összemérése, összehasonlítása: kisebb, 

kevesebb, nagyobb, több, ugyanakkora, ugyanannyi  

− A mennyiség, darabszám megmaradásának érzékszervi tapasztalatok során történő tudatosítása 

− Halmazok elemszám szerinti összehasonlítása párosítással (egy-egy értelmű leképezéssel): több, 

kevesebb, ugyanannyi relációk felismerése, megnevezése 20-as számkörben 

− Mennyiségi viszonyok jelölése nyíllal vagy a <, >, = jelekkel 

− Szám jelének hozzákapcsolása az ugyanannyi viszonyban lévő mennyiségekhez 20-as számkörben 

− Számok tulajdonságainak vizsgálata cselekvő tapasztalatszerzés alapján 

− Kis darabszámok felismerése összkép alapján ránézésre többféle rendezett alakban 

− Számképek felismerése többfelé bontott alakban is 20-ig 

− Számok többfelé bontása 20-ig 

FOGALMAK 

kisebb, nagyobb, ugyanakkora, több, kevesebb, ugyanannyi, párosítás, bontás 

Javasolt tevékenységek 

− Relációs szókincs fejlesztése konkrét megjelenítéssel, például „Ki a magasabb?”, „Melyik ceruza 

hosszabb?”, „Melyik színes rúd rövidebb a kisujjadnál?” 

− Érzékszervi tapasztalatok gyűjtése mennyiségekről, darabszámokról, például „Bal kezedbe fogd a 

sötétkék rudat, csukott szemmel keress nála hosszabbat, rövidebbet, ugyanolyan hosszút!”, „Csukott 

szemmel döntsd el, melyik fonal hosszabb, melyik vastagabb!”, „Melyik zsákban van több gesztenye?”, 

„Csukott szemmel, hallás alapján döntsd el, hogy melyik zsákba ejtettem több gesztenyét!” 
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− „Pénzcsörgető”: a gyerekek csukott szemmel hallgatják, ahogy egy tálba pénzérméket ejtünk; „Mennyi 

a tálban lévő pénzérmék összege?”, „Milyen értékű pénzeket csörgettünk, ha összesen 15 Ft van a 

tálban?”  

− Mennyiség megmaradásának vizsgálata, például különböző alakú üvegekbe öntögetéssel 

− Darabszám megmaradásának vizsgálata, például ugyanannyi korong sűrűn egymás mellett és széthúzva; 

ugyanannyi korong rendezetlen és rendezett alakzatban 

− Mennyiségekkel, darabszámokkal kapcsolatos megfigyelések párosítással, összeméréssel a 

környezetünkben, például „Miből van több? Székből vagy gyerekből? Széklábból vagy asztallábból?”, 

„Jut-e mindenkinek lufi, pohár, szívószál, csákó?”, „Melyik sál hosszabb?” 

− Párkereső (2-es, 3-as, 4-es pár) valahányasával előre becsomagolt apró tárgyakkal, az „ugyanannyik” 

elnevezése 

− „Keveredj! Állj meg! Csoportosulj!” játék 

− Játék dominókkal, például csapni kell arra, amelyiken összesen 7 pötty van 

− Gyorsolvasások tárgyképekkel, „pöttyöskártyákról” 

−  „Bontó gép” készítése sajtos és fogkrémes dobozból: a felső nyílásán bedobott apró tárgyakkal (például 

babszemekkel) megjelenített számot a belsejében lévő elválasztók segítségével felbontja kisebb 

számokra 

− „Korongforgatás”: belső kép kialakítása a számok kétfelé bontásáról, például 6 kék korong és 0 piros, 

jobb szélső korong megfordítása, 5 kék korong és 1 piros, és így tovább 

− Szőnyegezések színes rudakkal  

TÉMAKÖR: Számlálás, becslés 

ÓRASZÁM: 11 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− megszámlál és leszámlál a 20-as számkörben; oda-vissza számlálás 

− ismeri a következő becslési módszereket: közelítő számlálás, közelítő mérés 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Meg- és leszámlálások egyesével 

− Meg- és leszámlálások valahányasával, például kettesével, tízesével, ötösével, négyesével, hármasával 

oda-vissza 20-as számkörben eszközökkel (például: hétköznapi tárgyak, abakusz, pénz) 

− Tapasztalatszerzés darabszámok, mennyiségek becslésével kapcsolatban, 20-as számkörben 

− Becslés szerepének megismerése 

FOGALMAK 

számlálás, becslés 

Javasolt tevékenységek 

− Hétköznapi helyzetekben történő becslések, mérés számlálással, például „Hány lépés a tanteremtől az 

ebédlő?”, „Hány evőkanál egy tányér leves?”, „Hány harapással lehet megenni egy almát?” 

− Oda-vissza számlálás közben periodikus mozdulatok, például taps elöl, taps fent, taps hátul, ugrás, 

dobbantás 

− „Lépj hozzám!” játékos feladat: a játékvezető a kör közepén áll, és egyesével kéri a játékosokat, hogy 

lépjenek hozzá egyforma lépésekkel, és fogjanak vele kezet, például „Anna, lépj hozzám 5 egyforma 

lépéssel!” 
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− Tevékenységek madzagra fűzött színes gyöngyökkel, például „Húzz külön adott számú gyöngyöt minél 

gyorsabban!”, „Készíts négy egyforma csoportot!”; a felfűzés lehet összevissza vagy kettesével, ötösével, 

... csoportosítva, 10-es, 20-as számkörben tetszőlegesen megválasztott számú gyönggyel 

− Gyufaskatulyákban apró dolgok (például csavarok) számának becslése rázogatással 

TÉMAKÖR: Számok rendezése 

ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− nagyság szerint sorba rendez számokat, mennyiségeket; 

− megtalálja a számok helyét, közelítő helyét egyszerű számegyenesen, a számegyenesnek ugyanahhoz a 

pontjához rendeli a számokat különféle alakjukban, a 20-as számkörben; 

− megnevezi a 20-as számkör számainak egyes, szomszédjait 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Számok nagyság szerinti összehasonlítása bontott alakban is: melyik nagyobb, mennyivel nagyobb 

− Mennyiségi viszonyok jelölése nyíllal vagy a <, >, = jelekkel 

− Sorszámok ismerete, alkalmazása 

− Számvonal, számegyenes alkotása, rajzolása, a számok helyének jelölésével 20-as számkörben 

− Leolvasások a számegyenesről tanítói segítséggel   

− Számok, műveletes alakban megadott számok (például: 2+3; 10-3) helyének megkeresése a 

számegyenesen 20-as számkörben 

− Számok, mennyiségek nagyság szerinti sorba rendezése 

− Számok egyes, tízes szomszédainak ismerete, megnevezése 20-as számkörben 

FOGALMAK 

sorszám, számegyenes, számtábla, nagyobb, kisebb, növekedés, csökkenés, egyes számszomszéd, tízes 

számszomszéd 

Javasolt tevékenységek 

− Ugróiskolába tetszőleges számok írása, a számokon növekvő, majd csökkenő sorban végigugrálás 

− Számok szemléltetéséhez, összehasonlításához, sorba rendezéséhez „élő számegyenes” létrehozása: a 

tanulók egy, a hátukra ragasztott számot képviselnek, és az értéküknek megfelelően foglalják el a 

helyüket növekvő vagy csökkenő sorrendben 

− Számvonal alkotása, például különféle színű gyufaskatulyákból, gyöngyökből 

− Korongszámegyenes készítése (pirosak és kékek 5-ös vagy 10-es váltakozásban) 

− Lépkedések különféle, változatosan alkotott számvonalakon 

− Sorszámok alkalmazása versenyek eredményhirdetésekor 

− Sorszámok húzása várakozáshoz, például ki hányadik sorát olvassa egy versnek 

TÉMAKÖR: Számok tulajdonságai 

ÓRASZÁM: 9 óra 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− számokat jellemez tartalmi és formai tulajdonságokkal; 

− számot jellemez más számokhoz való viszonyával; 

− ismeri a római számjelek közül az I, V, X jeleket, hétköznapi helyzetekben felismeri az ezekkel képzett 

számokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− helyesen írja az arab számjeleket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Számok kifejezése művelettel megadott alakokban, például: 7+8, 21-6, 3·5 

− Párosság és páratlanság fogalmának alapozása tevékenységgel: párosítással és két egyenlő részre 

osztással 

− Hármasával, négyesével, ötösével… és 3, 4, 5… egyenlő darabszámú csoportból kirakható számok 

megfigyelése különféle eszközökkel végzett csoportosítások, építések során 

− Számok közti viszonyok megfigyelése, például: adott számnál nagyobb, kisebb valamennyivel, adott 

számnak a többszöröse 

− Számok formai tulajdonságainak megfigyelése: számjegyek száma, számjegyek egymáshoz való 

viszonya 

− Számok tartalmi, formai jellemzése, egymáshoz való viszonyuk kifejezése kitalálós játékokban 

− Számjelek olvasása, írása 

FOGALMAK 

számjegy; egyjegyű, kétjegyű számok; páros, páratlan 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− „Bontó gép” készítése sajtos és fogkrémes dobozból 

− Gyorsolvasási gyakorlatok meglévő kártyákról vagy a gyerekek saját készítésű számképeiről, 

pöttyöskártyáiról 

− „Korongforgatás” 

− Szőnyegezések színes rudakkal 

TÉMAKÖR: Számok helyi értékes alakja 

ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− érti a számok tízesekből és egyesekből való épülését, tízesek és egyesek összegére való bontását; 

− érti a számok számjegyeinek helyi, alaki, valódi értékét; 

− helyesen írja és olvassa a számokat a tízes számrendszerben 20-ig. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Csoportosítások, valahányasával különféle eszközökkel, például apró tárgyakkal, tojástartóval, színes 

rudakkal, pénzekkel, abakusszal 

− Mérések különböző egységekkel 

− Számok tízesekre és egyesekre bontott alakjainak előállítása és felismerése csak helyi érték szerint 

rendezett alakban  

− Számok írása, olvasása számrendszeres, azaz helyi értékes alakjukban, 100-as számkörben 

FOGALMAK 
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csoportosítás, beváltás, bontott alak, tízes, egyes 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Adott számosságú apró dolog csomagolása csoportmunkában 

− Adott számosságú apró dolog csomagolása csoportmunkában hármasával 

− Csomagolások átlátszatlan és átlátszó csomagolással 

− Csoportosítások rajzolt képeken 

− Játék logikai készlettel: csoportosítás 

TÉMAKÖR: Mérőeszköz használata, mérési módszerek 

ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− megbecsül, mér alkalmi és szabványos mértékegységekkel hosszúságot, tömeget, űrtartalmat és időt; 

− helyesen alkalmazza a mérési módszereket, használ skálázott mérőeszközöket, helyes képzete van a 

mértékegységek nagyságáról; 

− helyesen használja a hosszúságmérés, az űrtartalommérés és a tömegmérés szabványegységei közül a 

következőket: m; l; kg; 

− ismeri az időmérés szabványegységeit: az órát, a napot, a hetet, a hónapot, az évet; 

− ismer hazai pénzcímleteket 20-as számkörben; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Változatos mennyiségek érzékszervi összehasonlítása 

− Változatos mennyiségek közvetlen összemérése 

− Mérési módszerek megismerése 

− Mennyiségek becslése, megmérése, kimérése választott alkalmi egységekkel, például: arasz, lépés, 

pohárnyi, kanálnyi, tenyérnyi 

− Mennyiségek becslése, megmérése, kimérése választott objektív egységekkel, például: pálcikák, színes 

rudak 

− Tapasztalatszerzés a mennyiségről 

− Mérőszám fogalmának megértése  

− Mennyiségek összehasonlítása; mennyivel nagyobb mennyiség, mennyivel kisebb mennyiség 

− Mennyiségek becslése, megmérése, kimérése szabványmértékegységek közül a következőkkel: m; l; kg 

− Hétköznapi tapasztalatok szerzése a szabványmértékegységek nagyságáról 

− Szabványos mérőeszközök használata 

− Időbeli tájékozódás, időbeli periódusok megismerése; időbeli relációt tartalmazó szavak értelmezése 

− Az időmérés egységeinek megismerése: óra, 

− Egész órák leolvasása különféle analóg és digitális órákról 

− Különböző hazai pénzek címleteinek megismerése 20-as számkörben, szituációs játékokban 

FOGALMAK 

összehasonlítás, mérés, mérőeszköz, mérőszám, mértékegység, hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő, m, l, kg, 

óra, nap, hét, hónap, év 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Különböző hangok összehasonlítása, például „Melyik hang hosszabb-rövidebb, magasabb-mélyebb, 

hangosabb-halkabb?” 
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− Különböző tömegű tárgyak, gyümölcsök, gesztenyék tömegének összehasonlítása érzésre két kézzel, 

majd ellenőrzése vállfamérleggel 

− Vállfamérleg és színes rudak segítségével különböző tömegek összemérése, a kettő közti különbség 

meghatározása 

− Hosszúság mérése arasszal, lépéssel, tyúklépéssel 

− Hosszúság mérése egyforma pálcikákkal, egyforma színes rudakkal 

TÉMAKÖR: Alapműveletek értelmezése 

ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− helyesen értelmezi a 20-as számkörben az összeadást, a kivonást, 

− hozzákapcsolja a megfelelő műveletet adott helyzethez, történéshez, egyszerű szöveges feladathoz; 

− értelmezi a műveleteket megjelenítéssel, 

− helyesen használja a műveletek jeleit; 

− megérti a következő kifejezéseket: tagok, összeg, kisebbítendő, kivonandó, különbség, 

− szöveges feladatokban a különböző kifejezésekkel megfogalmazott műveleteket megérti; 

− szöveget, ábrát alkot matematikai jelekhez, műveletekhez. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− helyesen használja a műveletek jeleit; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Összeadás és kivonás értelmezései darabszám és mérőszám tartalommal valóságos helyzetekben, 

tevékenységekkel, képpárokkal, képekkel, történetekkel  

− Összeadás, kivonás értelmezése, mint hozzáadás és elvétel 

− Összeadás, kivonás értelmezése, mint egyesítés, és mint az egészből az egyik rész meghatározása 

− Összeadás, kivonás értelmezése, mint összehasonlítás: valamennyivel kevesebb, valamennyivel több 

− Kivonás értelmezése, mint különbség kifejezése 

− Egyenlővé tevés tevékenységekkel és számokkal 

− Történésről, kirakásról, képről többféle művelet értelmezése, leolvasása, lejegyzése 

− Műveletről kirakás, kép, szöveges feladat készítése; műveletek eljátszása, lerajzolása, szöveggel 

értelmezése 

− Szöveges feladatokban a különböző kifejezésekkel megfogalmazott műveletek megértése tanítói 

segítséggel 

FOGALMAK 

összeadás, kivonás, összeg, különbség, művelet 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Az összeadás, kivonás többféle értelmezésének lejátszása konkrét dolgokkal, például gyümölcsökkel, 

virágokkal, gesztenyékkel 

− Összeadás, kivonás kirakása univerzális modellekkel (például ujjakkal), korongokkal, színes rudakkal 

− Egyesítéses összeadás értelmezéséhez tárgyak mérése színes rudakkal, kupakokkal vállfamérlegen 

− Hozzátevéses összeadás lejátszása játéktáblán való lépegetéssel 

− Valós dolgok számának megállapítása, például azonos állatok lábainak száma 

−  „Feladatküldés”: műveletről rajz, szöveg készítése 

− Összeadás, kivonás abakuszon, szorobánon 
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TÉMAKÖR: Alapműveletek tulajdonságai                                                                                                  

ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− számolásaiban felhasználja a műveletek közti kapcsolatokat, számolásai során alkalmazza konkrét 

esetekben a legfontosabb műveleti tulajdonságokat; 

− alkalmazza a műveletekben szereplő számok (kisebbítendő, kivonandó és különbség; tagok és összeg;) 

változtatásának következményeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Műveleti tulajdonságok megfigyelése változatos tevékenységek alapján: tagok, tényezők 

felcserélhetősége, csoportosíthatósága; összeg, különbség  

− A megértett műveleti tulajdonságok alkalmazása számolási eljárásokban, szöveges feladatokban, 

ellenőrzésnél 

− Hiányos műveletek és műveletsorok megoldása az eredmény ismeretében 20-ig 

− Műveletekben szereplő számok változtatása közben az eredmény változásának megfigyelése 

FOGALMAK 

Nincs új fogalom. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Szőnyegezések színes rudakkal 

− „Babos” játék összeadások és kivonások közti kapcsolatok megértéséhez, például a tanuló bal kezében 5 

babszem van, jobb kezében 6; bal és jobb kéz egymás mellé téve „5+6 az ugyanannyi, mint 11”, a két 

kéz keresztbe téve „6+5 az 11”, a bal kéz hátra téve „11-5 az 6”, bal kéz visszahozása után a jobb kéz 

hátra téve „11-6 az 5” 

TÉMAKÖR: Szóbeli számolási eljárások 

ÓRASZÁM: 15 óra 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− alkalmazza a számolást könnyítő eljárásokat; 

− elvégzi a feladathoz szükséges észszerű becslést, mérlegeli a becslés során kapott eredményt; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Számolási eljárások a műveletek értelmezései alapján 20-as számkörben 

− Számolási eljárások szám- és műveleti tulajdonságok felhasználásával 20-as számkörben 

− Bontások és pótlások alkalmazása 

− Tízesátlépéses összeadás, kivonás bontások és 10-re pótlások alkalmazásával 

− 10 és 20 közötti számok és egyjegyűek összeadása, kivonása a 10-nél kisebb számokra vonatkozó 

összeadással, kivonással való analógia alapján 

− hozzáadása, elvétele 

− Különféle számolási eljárások megismerése és a tanuló számára legkézenfekvőbb kiválasztása, 

begyakorlása,  

FOGALMAK 
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Nincs új fogalom. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Mérőszalagon számok hozzáadása és elvétele színes rudak tetszőleges számhoz való hozzáillesztésével, 

például sötétkék színes rúddal 9 hozzáadása és elvétele; az analógiák megfigyelése 

− Egyenlő tagok összeadása ujjak segítségével 

− „Hány ujjadat fogom? Hány ujjadat nem fogom?” játékos feladat párban 

− Számképek felidézése, számok különböző tagolásainak megválasztása számolási eljárások során 

− Tojástartóval a 10-re pótlás és tízesátlépés lejátszása 

TÉMAKÖR: Fejben számolás 

ÓRASZÁM: 14 óra 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− fejben pontosan összead és kivon a 20-as számkörben; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Fejben számolás egyes lépéseinek megértése, begyakorlása eszközökkel; az eszközök szükség szerinti 

használata feladatok megoldása során 

− Fejben számolás 20-as számkörben 

FOGALMAK 

kerek tízes 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− „Boltos játék” 

− „Számfuttatás” játék 

− Láncszámolások 

− Egy képről többféle művelet olvasása 

TÉMAKÖR: Alkotás térben és síkon 

ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− szabadon épít, kirak formát, mintát adott testekből, síklapokból; 

− sormintát folytat; 

− alkotásában követi az adott feltételeket; 

− síkidomokat felismer  

− szimmetrikus alakzatokat hoz létre térben, síkban különböző eszközökkel; felismeri a szimmetriát 

valóságos dolgokon, síkbeli alakzatokon. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Építés térbeli építőelemekből, testekből szabadon, másolással, megadott feltétel szerint 
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− Síkbeli alkotások szabadon, másolással, megadott feltétel szerint: kirakások mozaiklapokkal, nyírás, 

tépés, hajtogatás, alakzatok határvonalainak elkészítése pálcákból, rajzolás (szabad kézzel, vonalzóval, 

alaklemezzel) 

− Sorminták, terülőminták kirakása és folytatása síkban, térben 

− Szimmetrikus alakzatok létrehozása térben és síkban (például: építéssel, kirakással, nyírással, 

hajtogatással, festéssel), és szükség szerint a szimmetria meglétének ellenőrzése választott módszerrel 

(például: tükör, hajtogatás) 

FOGALMAK 

Szimmetrikus  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Színes rudakból, legóból, építőkockákból, dobozokból, hengerekből (például vécépapír guriga) 

városépítés, várépítés 

− Kirakások mozaiklapokból, logikai készlet elemeiből 

− Rövid ideig látott képről másolat készítése a vizuális memória fejlesztésére 

− „Telefonos játék” 

− Terítő, hópehely készítése hajtogatott papírból való nyírással 

− Háromszögek, négyszögek nyírása egy egyenes vonal mentén, a keletkező síkidomok számának és 

alakjának vizsgálata 

TÉMAKÖR: Alakzatok geometriai tulajdonságai 

ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− megkülönböztet, azonosít egyedi konkrét látott, hallott, mozgással, tapintással érzékelhető tárgyakat, 

dolgokat, helyzeteket, jeleket; 

− személyek, tárgyak, dolgok, szavak, számok közül kiválogatja az adott tulajdonsággal rendelkező összes 

elemet; 

− két meghatározott tulajdonság egyszerre történő figyelembevételével szétválogat adott elemeket: 

tárgyakat, személyeket, szavakat, számokat, alakzatokat; 

− megkülönbözteti és szétválogatja szabadon választott vagy meghatározott geometriai tulajdonságok 

szerint a gyűjtött, megalkotott testeket, síkidomokat;  

− megnevezi a sík és görbült felületeket, az egyenes és görbe vonalakat, szakaszokat tapasztalati ismeretei 

alapján; 

− megnevezi a háromszögeket, négyszögeket, köröket; 

− megkülönböztet tükrösen szimmetrikus és tükrösen nem szimmetrikus síkbeli alakzatokat;  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− különbséget tesz testek és síkidomok között; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Válogatások előállított vagy megadott testek között szabadon 

− Testek és síkidom modellek megkülönböztetése 

− Testek jellemző tulajdonságainak keresése, megfigyelése, megnevezése: sík vagy görbe felületek, 

„lyukas – nem lyukas”, „tömör”, „bemélyedése van”, „tükrös”  

− Válogatások előállított vagy megadott síkidomok között szabadon 
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− Síkbeli alakzatok jellemző tulajdonságainak keresése, megfigyelése, megnevezése: egyenes vagy görbe 

határvonalak, „lyukasság”, „tükrösség” 

− Háromszögek, négyszögek, körlapok felismerése, kiválogatása, megnevezése 

FOGALMAK 

test, síkbeli alakzat; sík, görbe felület; egyenes, görbe vonal; oldal, lap, körlap, háromszög, négyszög, 

téglalap, négyzet 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Olyan tárgycsoportban végzett válogatás, ami lehetőséget ad több szempont szerinti válogatásra (például: 

anyaguk szerint, színük szerint, alakjuk szerint); a figyelem ráirányítása a tárgyak alakja szerinti 

válogatásokra 

− Különféle hétköznapi tárgyak körülrajzolása, például plüssmackó, gumilabda, olló, dobókocka, kulcs; a 

körülrajzolások tapasztalatainak megbeszélése 

− Kakukktojásjátékok, felismerő játékok, párkereső játékok kézbe fogható tárgyakkal, testekkel; letakart 

tárgyakkal, testekkel „vakon” tapogatva; hétköznapi tárgyakról készült fotókkal 

− Kakukktojásjátékok, felismerő játékok, párkereső játékok kézbe fogható síkidomokkal 

− Négyszögek készítése szívószálból, annak megfigyelése, hogy az oldalak hosszúsága nem határozza meg 

az alakot 

− Szöges táblán alakzatok kifeszítése gumikarikával megadott minta alapján vagy megadott feltétel szerint 

TÉMAKÖR: Transzformációk 

ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− tapasztalattal rendelkezik mozgással, kirakással a tükörkép előállításáról; 

− szimmetrikus alakzatokat hoz létre térben, síkban különböző eszközökkel; felismeri a szimmetriát 

valóságos dolgokon, síkbeli alakzatokon; 

− ellenőrzi a tükrözés helyességét tükör vagy másolópapír segítségével; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Szimmetriák, tükörképek megfigyelése a természetes és az épített környezetben térben és síkban 

− Tárgyak, építmények, képek tükörképének megfigyelése térben, síkban tükör segítségével 

− Síkbeli alakzatok tükörtengelyeinek keresése tükörrel, hajtogatással 

FOGALMAK 

tükörkép, tükörtengely, 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− „Tükörjáték” során a pár egyik tagja az eredeti, a másik pedig a tükörkép 

− Építések, mozgatások úgy, hogy a két kéz egyszerre ugyanazt csinálja egymás tükörképeként 

− Papírlap egyik oldalára festékpaca nyomása, a papír másik felének ráhajtása, a papír szétnyitása 

− Összehajtott papírból alakzat kivágása 

TÉMAKÖR: Tájékozódás térben és síkon 

ÓRASZÁM: 6 óra 
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A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− helyesen használja az irányokat és távolságokat jelölő kifejezéseket térben és síkon; 

− tájékozódik lakóhelyén, bejárt terepen: bejárt útvonalon visszatalál adott helyre, adott utca és házszám 

alapján megtalál házat;  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Irányokat, távolságokat jelölő szavak jelentésének megismerése térben és síkban tevékenységekkel és 

játékos szituációkkal 

− Tájékozódást segítő játékok, tevékenységek nagymozgásokkal 

− Útvonalak bejárása utánzással; az útvonal tudatosítása 

− Bejárt útvonal újrajárása emlékezetből 

− Téri tájékozódás mozgással, tárgyak mozgatásával  

− Függőleges és vízszintes síkon való tájékozódás tárgyak elhelyezésével, mozgatásával, például „fölé”, 

„alá” többféle értelmezése 

− Térbeli és síkbeli elhelyezkedést kifejező szavak jelentésének megismerése játékos tevékenységekkel 

− Irány és állás megfigyelése, követése az olvasáshoz, íráshoz kapcsolódva 

FOGALMAK 

jobb, bal, le, fel, előtte, mögötte, mellette, kint, bent, előre, hátra, távolabb, közelebb 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− „Hideg-meleg” játék kincskeresésre 

− Irányokat jelölő szavak értelmezése térben és síkon, például tolltartó helyezése a szék mellé balra, jobbra, 

fölé, alá úgy, hogy a székhez nem nyúlunk; majd ceruza helyezése a füzet mellé balra, jobbra, fölé (!), 

alá (!) úgy, hogy a füzethez nem nyúlunk 

− Tájékozódás a babaházban: jobbra, balra, előre, hátra, fel, le; tájékozódás labirintusban és négyzethálós 

mintákon: jobbra, balra, előre, hátra, fel, le; tájékozódás vonalrendszerbe rajzolt házban és a ház 

„utcájában”: jobbra, balra, előre, hátra, fel, le 

− „Telefonos” játék logikai lapokkal, mozaiklapokkal, színes rudakkal 

− „Különbségkereső” játék párban: két tanuló hátára ragasztott egy-egy kép közötti különbségek 

megtalálása 

TÉMAKÖR: Összefüggések, kapcsolatok, szabályszerűségek felismerése 

ÓRASZÁM: 11 óra 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− részt vesz memóriajátékokban különféle tulajdonságok szerinti párok keresésében; 

− megfogalmazza a személyek, tárgyak, dolgok, időpontok, számok, testek, síklapok közötti egyszerű 

viszonyokat, kapcsolatokat; 

− összefüggéseket keres sorozatok elemei között;  

− megadott szabály szerint sorozatot alkot; 

− tárgyakkal, logikai készletek elemeivel kirakott periodikus sorozatokat folytat; 

− elsorolja az évszakokat, hónapokat, napokat, napszakokat egymás után, tetszőleges kezdőponttól is; 
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− felismer kapcsolatot elempárok, elemhármasok tagjai között; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Adott viszonyban lévő, adott összefüggésnek megfelelő párok keresése 

− Személyek, tárgyak, dolgok, számok, testek, síklapok között megjelenő kapcsolatok megfigyelése, 

felfedezése 

− Számpárok, számhármasok közötti kapcsolatok felfedezése, jellemzése 

− A problémákban szereplő adatok viszonyának felismerése, például: időrend, nagyságviszonyok, 

változások, egyenlőségek 

− Megfigyelt kapcsolatok megfordítása, például Anna alacsonyabb, mint Berci, Berci magasabb, mint 

Anna 

− Változó helyzetek megfigyelése, a változás jelölése nyíllal 

− Sorozatok képzése tárgyakkal, mozgással, hanggal, valamilyen logikai készlet elemeivel, számokkal 

− Összefüggések keresése egyszerű sorozatok elemei között 

− Sorozat alkotása közösen értelmezett szabály szerint 

− Tárgyakkal, logikai készletek elemeivel kirakott egyszerű periodikus sorozatok folytatása 

− A mindennapi életünkből jól ismert periódusok megfigyelése: évszakok, hónapok, hetek napjai, 

napszakok 

− Elkezdett sorozatok, táblázatok egyszerű szabályának felismerése 

FOGALMAK 

szabály, sorozat, számsorozat, növekvő, csökkenő, kapcsolat, számpár, számhármas 

Javasolt tevékenységek 

− Kakukktojás-kereső játékok 

− „Mi változott?” játék 

− Ismétlődő mozgásos cselekvések, például tapsolás, dobolás, dobbantás, koppantás, ugrás, guggolás, 

tapsolás, dobolás, dobbantás, koppantás, ugrás, guggolás... 

− Alakzatokkal kirakott periodikus sorozat lejátszása, például 2 háromszög, 1 kör ismétlődik; a 

háromszögre tapsolunk, a körre dobbantunk 

− Ismétlődő ritmusjelek letapsolása 

− Kapcsolatok megfigyelése oda-vissza, például: szülő-gyerek, testvér, osztálytárs; alacsonyabb, 

magasabb, egyforma magas; idősebb, fiatalabb, ugyanannyi idős 

− Több gyerek közötti kapcsolati háló megjelenítése rámutatással; a mutatás lejegyzése nyilakkal; például 

mindenki mutasson az idősebbre 
 

TÉMAKÖR: Adatok megfigyelése 

ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− adatokat gyűjt a környezetében; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Minőségi és mennyiségi tulajdonsággal kapcsolatos adatok megfigyelése, gyűjtése, rögzítése 

FOGALMAK 



60 

 

adat 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− „Tornasor” játék: a tanulók oszlopokba rendeződnek valamilyen szempont szerint, például ki melyik 

hónapban, évszakban született; mekkora a lábmérete, kisujj mérete; hány betűből áll a neve 

− Versenyek eredményének feljegyzése, például „Ki tud több gyufaszálat egyesével felvenni a földről egy 

perc alatt?”; a versenyzők eredményének rögzítése négyzethálós papíron 

TÉMAKÖR: Valószínűségi gondolkodás 

 ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− részt vesz olyan játékokban, kísérletekben, melyekben a véletlen szerepet játszik; 

− tapasztalatai alapján különbséget tesz a „biztos”, „lehetetlen”, „lehetséges, de nem biztos” események 

között; 

− megítéli a „biztos”, „lehetetlen”, „lehetséges, de nem biztos” eseményekkel kapcsolatos állítások 

igazságát; 

− tapasztalatai alapján tippet fogalmaz meg arról, hogy két esemény közül melyik esemény valószínűbb 

olyan, véletlentől függő szituációk során, melyekben a két esemény valószínűsége között jól belátható a 

különbség; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Részvétel valószínűségi játékokban; intuitív esélylatolgatás, tippek megfogalmazása 

− Valószínűségi kísérletek végzése, események megfigyelése 

− Játékos tapasztalatszerzés a véletlenről, a biztosról és a lehetetlenről 

− „Biztos”, „lehetséges, de nem biztos” és „lehetetlen” események megfigyelése kísérletek során 

FOGALMAK 

véletlen; „biztos”, „lehetséges, de nem biztos”, „lehetetlen” esemény; tipp 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− „Kukás” játékok 

−  „Macska-egér harc” játék: 20 mezőből álló pályán haladnak a bábuk, az egér indul, 1-2-3-4-es dobásokra 

haladhat a dobott értéknek megfelelően, a macska pedig 5-6-os dobásra; utoléri-e a macska az egeret, 

mielőtt az egér a 20-as mezőn lévő egérlyukba ér? 

− „Teknős és nyúl” játék: 20 mezőből álló pályán haladnak a „versenyzők”; teknős 1-2-3-4-es dobásra 

mozdul, nyúl 5-6-ra; az nyer, aki hamarabb ér célba 

− Tippelős feladat: a tanulók házi kedvencei nevének felírása cetlikre; fajonkénti csoportosításuk (kutya, 

macska, akvárium stb.); a csoportosítás alapján oszlopdiagram készítése; a cetlik kalapba gyűjtése, majd 

húzás a kalapból; húzás előtt az oszlopdiagram jellemzőinek figyelembevételével tippelés, hogy milyen 

állat nevét húzzuk majd ki a kalapból. 

 

A fejlesztés várt eredményei az 1. évfolyam végén, tantárgyi minimum 

 

1. Válogatás, halmazok alkotása, 

vizsgálata 

-válogatásokat végez saját szempont szerint 

személyek, tárgyak, dolgok, számok között 
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-folytatja a megkezdett válogatást felismert 

szempont szerint 

-megfogalmaz adott halmazra vonatkozó 

állításokat 

-megítéli, hogy adott halmazra vonatkozó 

állítás igaz-e vagy hamis 

 

2. Rendszerezés, rendszerképzés -adott elemeket elrendez választott és 

megadott szempont szerint is 

-sorba rendezett elemek közé elhelyez 

további elemeket a felismert szempont 

szerint 

3. Állítások -tudatosan emlékezetébe vés szavakat, 

számokat, utasítást, adott helyzetre 

vonatkozó megfogalmazást 

-hiányos állításokat igazzá tevő elemeket 

válogat megadott alaphalmazból 

-példákat gyűjt konkrét tapasztalatai alapján 

matematikai állítások alátámasztására 

4. Problémamegoldás -a tevékenysége során felmerülő 

problémahelyzetben megoldást keres 

-az értelmezett problémát megoldja 

-megoldását értelmezi, ellenőrzi 

5. Szöveges feladatok megoldása - értelmezi, elképzeli, megjeleníti a szöveges 

feladatban megfogalmazott hétköznapi 

szituációt 

-szöveges feladatokban megfogalmazott 

hétköznapi problémát megold matematikai 

ismeretei segítségével 

-tevékenység, ábrarajzolás segítségével 

megold egyszerű, következtetéses szöveges 

feladatokat 

-az értelmezett szöveges feladathoz 

hozzákapcsol jól megismert matematikai 

modellt 

-választ fogalmaz meg a felvetett kérdésre 

6. Szám és valóság kapcsolata - helyesen alkalmazza a feladatokban a több, 

kevesebb, ugyanannyi fogalmakat 20-as 

számkörben 
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-helyesen érti és alkalmazza a feladatokban 

a „valamennyivel” több, kevesebb 

fogalmakat 

7. Számlálás, becslés - megszámlál és leszámlál adott (alkalmilag 

választott vagy szabványos) egységgel meg- 

és kimér, oda-vissza számlál a 20-as 

számkörben 

 

8. Számok rendezés -nagyság szerint sorba rendez számokat, 

mennyiségeket 

-megadja és azonosítja számok sokféle 

műveletes alakját 

-megtalálja a számok helyét számegyenesen, 

a számegyenesnek ugyanahhoz a pontjához 

rendeli a számokat különféle alakjukban, a 

20-as számkörben 

-megnevezi a 20-as számkör számainak 

egyes szomszédjait 

9. Számok tulajdonságai - számokat jellemez tartalmi és formai 

tulajdonságokkal 

- helyesen írja az arab számjeleket 

- ismeri a római számjelek közül az I, V, X 

jeleket, 

 

10. Számok helyi értékes alakja - érti a számok tízesekből és egyesekből 

való épülését, tízesek és egyesek összegére 

való bontását 

- helyesen írja és olvassa a számokat a tízes 

számrendszerben 20-ig 

11. Mérőeszköz használata, mérési 

módszerek 

- helyesen használja a hosszúságmérés, az 

űrtartalommérés és a tömegmérés 

szabványegységei közül a következőket: m, 

dm, dl, l, kg 

- ismeri az időmérés szabványegységeit: az 

órát, a napot, a hetet, a hónapot, az évet 

12. Alapműveletek értelmezése - helyesen értelmezi a 20-as számkörben az 

összeadást, a kivonást 

- hozzákapcsolja a megfelelő műveletet 

adott helyzethez, történéshez, egyszerű 

szöveges feladathoz 

- helyesen használja a műveletek jeleit 
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13. Alapműveletek tulajdonságai - számolásaiban felhasználja a műveletek 

közti kapcsolatokat, számolásai során 

alkalmazza konkrét esetekben a 

legfontosabb műveleti tulajdonságokat 

- megold hiányos műveletet, műveletsort az 

eredmény ismeretében, a műveletek 

megfordításával is 

14. Szóbeli számolási eljárások - alkalmazza a számolást könnyítő 

eljárásokat 

15. Fejben számolás - fejben pontosan összead és kivon a 20-as 

számkörben 

16. Alkotás térben és síkon -szabadon épít, kirak formát, mintát adott 

testekből, síklapokból 

- minta alapján létrehoz térbeli, síkbeli 

alkotásokat 

- sormintát, síkmintát felismer, folytat 

17. Alakzatok geometriai tulajdonságai -megkülönböztet, azonosít egyedi konkrét 

látott, hallott, mozgással, tapintással 

érzékelhető tárgyakat, dolgokat, helyzeteket, 

jeleket 

-megnevezi a sík és görbült felületeket, az 

egyenes és görbe vonalakat, szakaszokat 

tapasztalati ismeretei alapján 

-megnevezi a háromszögeket, négyszögeket, 

köröket 

18. Transzformációk - tapasztalattal rendelkezik mozgással, 

kirakással a tükörkép előállításáról 

 

19. Tájékozódás térben és síkon -helyesen használja az irányokat és 

távolságokat jelölő kifejezéseket térben és 

síkon 

-tájékozódik lakóhelyén, bejárt terepen: 

bejárt útvonalon visszatalál adott helyre 

20. Összefüggések, kapcsolatok, 

szabályszerűségek felismerése 

- összefüggéseket keres sorozatok elemei 

között 

- tárgyakkal, logikai készletek elemeivel 

kirakott periodikus sorozatokat folytat 

- elsorolja az évszakokat, hónapokat, 

napokat, napszakokat egymás után, 

tetszőleges kezdőponttól is 

21. Adatok megfigyelése - adatokat gyűjt a környezetében 
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22. Valószínűségi gondolkodás - tapasztalatai alapján tippet fogalmaz meg 

arról, hogy két esemény közül melyik 

esemény valószínűbb  

A továbbhaladás feltételei az 1. évfolyam végén 

A továbbhaladás 

feltételei az 1. 

évfolyam végén 

 A tanuló képes 20-as számkörben 

− halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint; 

− halmazt alkotni; 

− állítások igazságtartalmának eldöntése;  

− állítások megfogalmazására;  

− összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés megállapítására; 

− közös tulajdonság felismerésére, megnevezésére; 

− több, kevesebb, ugyannyi fogalmának helyes használatára; 

− néhány elem sorba rendezésére próbálgatással; 

− számokat ír, olvas; 

− megtalálja a számok helyét a számegyenesen;  

− meghatározni az egyes, tízes számszomszédokat;  

− természetes számok nagyság szerinti összehasonlítására; 

− matematikai jelek: +, –, =, <, > ismerete, használata; 

− képes összeadni, kivonni; 

− képes szöveges feladat értelmezésére, megjelenítésére rajz 

segítségével, leírása számokkal, segítséggel 

−  megkülönbözethetni a páros és páratlan számokat; 

− növekvő és csökkenő számsorozatok folytatása;  

− számpárok közötti kapcsolatok felismerése. 

− ismeri az egyenes, görbe vonalakat; 

− képes a test és a síkidom megkülönböztetésére; 

− képes tájékozódni, ismeri az irányokat; 

− ismeri a hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő fogalmak 

jelentését;  

− a szabvány mértékegységeket ismer: m, l, kg, óra, nap, hét, 

hónap, év; 

− mennyiségek közötti összefüggések felismerése;  

− mérőeszközök használatára; 

− közös tevékenységekben, csoportokban dolgozni, gondolkodni, 

társait segíteni, együttműködni; 

− adatokról megállapításokat megfogalmazni. 

 

2. évfolyam 
 

 Heti óraszám Éves óraszám 

2. évfolyam 4+1 136+34 

Félévente 1-1 projekthét, melynek tartalmát a tanév elején pontosítjuk. 

A témakörök áttekintő táblázata: 
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Válogatás, halmazok alkotása, vizsgálata 4 

Rendszerezés, rendszerképzés 4 

Állítások 4 

Problémamegoldás 5 

Szöveges feladatok megoldása 14 

Szám és valóság kapcsolata 9 

Számlálás, becslés 9 

Számok rendezése 8 

Számok tulajdonságai 9 

Számok helyi értékes alakja 5 

Mérőeszköz használata, mérési módszerek 8 

Alapműveletek értelmezése 23 

Alapműveletek tulajdonságai 9 

Szóbeli számolási eljárások 15 

Fejben számolás 13 

Alkotás térben és síkon 4 

Alakzatok geometriai tulajdonságai 4 

Transzformációk 3 

Tájékozódás térben és síkon 4 

Összefüggések, kapcsolatok, szabályszerűségek felismerése 9 

Adatok megfigyelése 3 

Valószínűségi gondolkodás 3 

Összes óraszám: 170 

 

TÉMAKÖR: Válogatás, halmazok alkotása, vizsgálata 

 ÓRASZÁM: 4 óra 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− halmazábrán elhelyez elemeket adott címkék szerint; 

− adott, címkékkel ellátott halmazábrán elhelyezett elemekről eldönti, hogy a megfelelő helyre kerültek-

e; a hibás elhelyezést javítja; 

− talál megfelelő címkéket halmazokba rendezett elemekhez; 
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− megfogalmaz adott halmazra vonatkozó állításokat; értelemszerűen használja a „mindegyik”, „nem 

mindegyik”, „van köztük…”, „egyik sem…” és a velük rokon jelentésű szavakat; 

− két szempontot is figyelembe vesz egyidejűleg; 

− két meghatározott tulajdonság egyszerre történő figyelembevételével szétválogat adott elemeket: 

tárgyakat, személyeket, szavakat, számokat, alakzatokat; 

− megfogalmazza a halmazábra egyes részeibe kerülő elemek közös, meghatározó tulajdonságát; helyesen 

használja a logikai „nem” és a logikai „és” szavakat, valamint a velük azonos értelmű kifejezéseket; 

− megítéli, hogy adott halmazra vonatkozó állítás igaz-e vagy hamis. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Rész-egész viszonyának vizsgálata tevékenységekkel 

− Adott elemek válogatása választott vagy megadott szempont szerint 

− Elkezdett válogatás során létrejövő halmazelemek közös tulajdonságának felismerése, megnevezése; 

címkézés, a válogatás folytatása 

− Megadott elemek egy tulajdonság szerinti kétfelé válogatása; a logikai „nem” használata a tulajdonság 

tagadására 

− Halmazok képzése tagadó formában megfogalmazott tulajdonság szerint, például nem piros 

− Konkrét tárgyak, készletek elemeinek halmazokba rendezése mozgásos tevékenységgel  

− Elemek elhelyezése halmazábrában 

− Tulajdonságok alapján igaz állítások megfogalmazása 

FOGALMAK 

tulajdonság, azonos, különböző, logikai „nem” 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Játék tanító által készített 3, 4 ábrás kártyakészlettel, tananyaghoz igazított tartalommal 

− Játék tanító által készített logikai kártyacsomaggal 

− „Kapuőr” útválasztó játék például: mozgással, logikai készletek elemeivel, számokkal, formákkal 

− Logikai lapokból „kígyó” készítése, a szomszédos elemek között 1-2-3-4 eltérő tulajdonsággal 

− Táblás stratégiai játék, logikai lapokkal 

− Tanulók, tárgyak válogatása hulahoppkarikán belülre és kívülre 

− Átlátszó dobozokba logikai készlet elemeinek válogatása; részhalmazra vezető válogatás esetén a 

dobozok egymásba helyezése tanulói ötlet alapján 

TÉMAKÖR: Rendszerezés, rendszerképzés 

 ÓRASZÁM: 4 óra 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− sorba rendezett elemek közé elhelyez további elemeket a felismert szempont szerint; 

− két, három szempont szerint elrendez adott elemeket többféleképpen is; segédeszközként használja a 

táblázatos elrendezést és a fadiagramot; 

− megkeresi egyszerű esetekben a két, három feltételnek megfelelő összes elemet, alkotást; 

− megfogalmazza a rendezés felismert szempontjait; 

− megkeresi két, három szempont szerint teljes rendszert alkotó, legfeljebb 48 elemű készlet hiányzó 

elemeit, felismeri az elemek által meghatározott rendszert.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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− Különféle logikai készletek esetén (teljes rendszert alkotó legfeljebb 24 elemnél) a hiány felismerése a 

rendszerező tevékenység elvégzése után 

− Feltételeknek megfelelő alkotások felsorolása egyszerű esetekben: két feltétel esetén, kis elemszámú 

problémánál 

FOGALMAK 

Nincs új fogalom. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

−  „Királyos” játék logikai lapokkal párban: egy kiválasztott elem jelképezi a királyt; az egyik játékos olyan 

lapot választ, ami a királytól két tulajdonságban tér el, a másik játékosnak olyan lapot kell választania, 

ami a királytól és a társa által választott laptól is két-két tulajdonságban tér el; a következő körben 

szerepcsere; veszít, aki nem tud rakni 

− Két szempont szerint elemek táblázatba rendezése, hiányzó elem megtalálása 

− Piros-fehér-zöld csíkokból 3 sávos zászlók összeállítása 

− Táncospárok, kézfogások szituációs játékokkal  

TÉMAKÖR: Állítások  

ÓRASZÁM: 4 óra 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− tudatosan emlékezetébe vés szavakat, számokat, utasítást, adott helyzetre vonatkozó megfogalmazást; 

− hiányos állításokat igazzá tevő elemeket válogat megadott alaphalmazból; 

− egy állításról ismeretei alapján eldönti, hogy igaz vagy hamis; 

− ismeretei alapján megfogalmaz önállóan is egyszerű állításokat; 

− példákat gyűjt konkrét tapasztalatai alapján matematikai állítások alátámasztására. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Konkrét, megfigyeléssel ellenőrizhető állítások igazságának eldöntése 

− Egyszerű hiányos állítások kiegészítése igazzá vagy tévessé konkrét elemek, elempárok nevének, jelének 

behelyettesítésével, például személyek, tárgyak, színes rudak, formák 

FOGALMAK 

igaz-hamis 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

−  „Jancsi bohóc azt mondja, hogy…” játék: állítások értékelése tárcsával, például zöld (mosolygós fej), ha 

igaz, piros (szomorú fej), ha hamis 

− „Mi kerülhet a dobozba?” játék: egy hiányos állítás változója egy doboz, amibe tárgyakat helyezve 

egészítjük ki a mondatot, majd döntünk az állítás igazságáról 

− „Foltozós” feladat: lyukas papírcsíkon hiányos állítás, például „A hmm-hmm-nek négy lába van”; ha úgy 

helyezzük a papírcsíkot, hogy a lyukon keresztül egy kutya képe látszik, akkor igaz az állítás, ha egy rigó 

képe látszik, akkor hamis 

TÉMAKÖR: Problémamegoldás  

ÓRASZÁM: 5 óra 
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A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− az értelmezett problémát megoldja;  

− a problémamegoldás során a sorrendben végzett tevékenységeket szükség szerint visszafelé is elvégzi; 

− megoldását értelmezi, ellenőrzi;  

− kérdést tesz fel a megfogalmazott probléma kapcsán; 

− tevékenység, ábrarajzolás segítségével megold egyszerű, következtetéses szöveges feladatokat; 

− egy- és többszemélyes logikai játékban döntéseit mérlegelve előre gondolkodik. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Tevékenységgel, megjelenítéssel értelmezett probléma megoldása 

− Egy- és kétlépéses cselekvéssor, műveletsor elvégzése visszafelé is 

− Ismert problémák, feladatok megoldása változatos formákban 

− Részvétel egy- és többszemélyes logikai játékban 

FOGALMAK 

Nincs új fogalom. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Visszaemlékezés korábbi történések egymásutániságára a tanulók saját élményeivel kapcsolatban, 

játékok során vagy például az „Én elmentem a vásárba” című dal éneklésével 

− Cselekvéssor visszafelé lejátszása, például: megfordítható napi tevékenységek végzése oda-vissza, 

útvonalak bejárása, visszatalálás 

− Láncmesék lejátszása 

− Mesékben valamely cselekvés, körülmény változtatása esetén a következmények átgondolása: „Mi lenne, 

ha …”; Kalandválasztós történetek, például: Varró Dániel: Leprikónok átka 

− Műveletsor lejátszása sorba állított dobozokba apró tárgyak pakolásával, majd a műveletsor lejátszása 

visszafelé 

− Egyszerűbb táblás logikai, stratégiai játékok; kártyajátékok 

− Logikai rejtvények egyszerűbb feladványai, például: sudoku (kisebb méretű, állatokkal, növényekkel...), 

Lakótelepi panoráma, futoshiki (több-kevesebb sudoku), binary sudoku 

 

TÉMAKÖR: Szöveges feladatok megoldása 

ÓRASZÁM: 14 óra 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− értelmezi, elképzeli, megjeleníti a szöveges feladatban megfogalmazott hétköznapi problémát 

− szöveges feladatokban megfogalmazott hétköznapi problémát megold matematikai ismeretei 

segítségével; 

− tevékenység, ábrarajzolás segítségével megold következtetéses, szöveges feladatokat; 

− megkülönbözteti az ismert és a keresendő (ismeretlen) adatokat; 

− megkülönbözteti a lényeges és a lényegtelen adatokat; 

− az értelmezett szöveges feladathoz hozzákapcsol jól megismert matematikai modellt; 
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− a megválasztott modellen belül meghatározza a keresett adatokat; 

− a modellben kapott megoldást értelmezi az eredeti problémára; arra vonatkoztatva ellenőrzi a megoldást; 

− választ fogalmaz meg a felvetett kérdésre; 

− önállóan értelmezi a hallott, olvasott matematikai tartalmú szöveget; 

− nyelvi szempontból megfelelő választ ad a feladatokban megjelenő kérdésekre. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Elmondott szöveges feladatok értelmezése megjelenítése kirakásokkal 

− Szöveges feladatok olvasása, értelmezése, eljátszása, megjelenítése kirakásokkal, rajzokkal 

− Adatok gyűjtése, lényeges adatok kiemelése 

− Kérdés értelmezése, a keresendő adatok azonosítása 

− Szöveges feladatok megoldása 

− Adatok és azok kapcsolatainak megjelenítése valamilyen egyszerűsített rajz, matematikai modell 

segítségével, például művelet, nyíldiagram, halmazábra, sorozat tanítói segítséggel 

− Ismeretlen adatok meghatározása a modellen belül 

− Megoldás értelmezése az eredeti problémára, és ellenőrzés a szöveg szerinti szituációban 

− Nyelvileg és matematikailag helyes válasz megfogalmazása 

− Egy-, kétlépéses alapműveletekkel leírható szöveges feladatok megoldása tanítói segítséggel 

− Szöveges feladatok alkotása hétköznapi szituációkhoz, képekhez, képpárokhoz, adott matematikai 

modellhez, számfeladathoz 

FOGALMAK 

szöveges feladat, adat, ismeretlen adat, információ, ellenőrzés, szöveges válasz 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Szöveges feladatról készült ábrák, rajzok összehasonlítása, értékelése; praktikus, de az értelmezést segítő 

ábrák gyűjtése 

− „Feladatküldés”: csoportonként adott modellhez szöveges feladat alkotása, a feladat továbbadása másik 

csoportnak, akik visszaküldik a megoldást; a feladatírók ellenőrzik 

TÉMAKÖR: Szám és valóság kapcsolata 

 ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− összehasonlít véges halmazokat az elemek száma szerint; 

− helyesen alkalmazza a feladatokban a több, kevesebb, ugyanannyi fogalmakat 100-as számkörben; 

− helyesen érti és alkalmazza a feladatokban a „valamennyivel” több, kevesebb fogalmakat; 

− érti és helyesen használja a több, kevesebb, ugyanannyi relációkat halmazok elemszámával 

kapcsolatban, valamint a kisebb, nagyobb, ugyanakkora relációkat a megismert mennyiségekkel 

(hosszúság, tömeg, űrtartalom, idő, terület, pénz) kapcsolatban 100-as számkörben; 

− használja a kisebb, nagyobb, egyenlő kifejezéseket a természetes számok körében; 

− helyesen használja a mennyiségi viszonyokat kifejező szavakat, nyelvtani szerkezeteket; 

− megfelelő szókincset és jeleket használ mennyiségi viszonyok kifejezésére szóban és írásban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− kis darabszámokat ránézésre felismer többféle rendezett alakban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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− Mennyiségek (hosszúság, tömeg, terület, űrtartalom, idő, pénz) összemérése, összehasonlítása: kisebb, 

kevesebb, nagyobb, több, ugyanakkora, ugyanannyi  

− Halmazok elemszám szerinti összehasonlítása párosítással (egy-egy értelmű leképezéssel): több, 

kevesebb, ugyanannyi relációk felismerése, megnevezése 100-as számkörben 

− Mennyiségi viszonyok jelölése nyíllal vagy a <, >, = jelekkel 

− Szám jelének hozzákapcsolása az ugyanannyi viszonyban lévő mennyiségekhez 100-as számkörben 

− A mennyiségi viszonyok kifejezésére szolgáló szavak, jelek értése és használata szóban és írásban 

− Számok tulajdonságainak vizsgálata cselekvő tapasztalatszerzés alapján 

− Tapasztalatszerzés a 100-as számkör számainak mérőszámként való megjelenéséről (például: 28, 28 dl, 

28 l, 28 kg; 64 tízes számszomszédjai, 64 cm, 60 cm-nél nagyobb és 70 cm-nél kisebb mennyiség; tízes 

csoportosítás érzékeltetése kirakással: 64 cm az 6 narancssárga rúd és 4 fehér kis kocka hosszúságú)  

FOGALMAK 

kisebb, nagyobb, ugyanakkora, több, kevesebb, ugyanannyi, párosítás, bontás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

−  „Pénzcsörgető”: a gyerekek csukott szemmel hallgatják, ahogy egy tálba pénzérméket ejtünk; „Mennyi 

a tálban lévő pénzérmék összege?”, „Milyen értékű pénzeket csörgettünk, ha összesen 15 Ft van a 

tálban?”  

− „Helyi értékes pénzcsörgető”: különböző hangot adó tálakba ejtjük az érméket; az egyeseket az egyik 

tálba, a tízeseket a másikba, tetszőleges sorrendben 

− Mennyiség megmaradásának vizsgálata, például különböző alakú üvegekbe öntögetéssel 

− Darabszám megmaradásának vizsgálata, például ugyanannyi korong sűrűn egymás mellett és széthúzva; 

ugyanannyi korong rendezetlen és rendezett alakzatban 

−  „Keveredj! Állj meg! Csoportosulj!” játék  

− Játék „pöttyöskártyával”, például memóriajáték többféle szabállyal (párt alkot az azonos számosságú, 

kettő különbségű, együtt 10-et adó) 

− Lufik számának bontása két csapat között a lufik ütögetésével: két csapat a saját térfeléről lufikat ütöget 

a másik csapat térfelére; tapsra leállnak, megszámlálják, melyik térfélen hány lufi van 

TÉMAKÖR: Számlálás, becslés 

 ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− megszámlál és leszámlál; adott (alkalmilag választott vagy szabványos) egységgel meg- és kimér a 100-

es számkörben; oda-vissza számlál kerek tízesekkel, százasokkal, ezresekkel; 

− ismeri a következő becslési módszereket: közelítő számlálás, közelítő mérés, mérés az egység 

többszörösével; becslését finomítja újrabecsléssel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Meg- és leszámlálások egyesével 

− Számlálás során az utolsó számnév hozzákapcsolása az összességhez 

− Meg- és leszámlálások valahányasával, például kettesével, tízesével, ötösével, négyesével, hármasával 

oda-vissza 100-as számkörben eszközökkel (például: hétköznapi tárgyak, abakusz, pénz) és eszközök 

nélkül 

− Tapasztalatszerzés darabszámok, mennyiségek becslésével kapcsolatban 100-as számkörben 

− Becslés szerepének, korlátainak megismerése 

− Becslés során a korábbi tapasztalatok és a becsülendő mennyiség tulajdonságainak figyelembevétele 
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− Becslés ellenőrzése párosítással, összeméréssel 

− Becslések értékelése 

FOGALMAK 

számlálás, becslés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

−  „Számfuttatás” játék oda-vissza, tetszőleges számról indítva, tetszőleges „lépéssel”, például 60-tól 6-

osával visszafelé 

− Oda-vissza számlálás közben periodikus mozdulatok, például taps elöl, taps fent, taps hátul, ugrás, 

dobbantás 

− „Lépj hozzám!” játékos feladat: a játékvezető a kör közepén áll, és egyesével kéri a játékosokat, hogy 

lépjenek hozzá egyforma lépésekkel, és fogjanak vele kezet, például „Zsolt, lépj hozzám 24 egyforma 

lépéssel!” 

− 12-es, 13-as… 16-os… 20-as gyűjtések; 30-nál nagyobb, de 100-nál kisebb darabszámú dolgok gyűjtése; 

100-as gyűjtés apró tárgyakból leszámlálással és előrecsomagolt dolgok megszámlálásával 

− Tevékenységek madzagra fűzött színes gyöngyökkel, például „Húzz külön adott számú gyöngyöt minél 

gyorsabban!”, „Készíts négy egyforma csoportot!”; a felfűzés lehet összevissza vagy kettesével, ötösével, 

... csoportosítva, 100-as számkörben tetszőlegesen megválasztott számú gyönggyel 

− Gyufaskatulyákban apró dolgok (például csavarok) számának becslése rázogatással 

TÉMAKÖR: Számok rendezése 

 ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− nagyság szerint sorba rendez számokat, mennyiségeket; 

− megadja és azonosítja számok sokféle műveletes alakját; 

− megtalálja a számok helyét, közelítő helyét egyszerű számegyenesen, számtáblázatokban, a 

számegyenesnek ugyanahhoz a pontjához rendeli a számokat különféle alakjukban a 100-as 

számkörben; 

− megnevezi a 100-es számkör számainak egyes, tízes szomszédjait, tízesekre kerekített értékét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Sorszámok ismerete, alkalmazása 

− Számvonal, számegyenes alkotása, rajzolása, a számok helyének jelölésével 100-as számkörben 

− Számegyenes irányának, egységének megadása két szám kijelölésével 

− Leolvasások a számegyenesről  

− Számok, műveletes alakban megadott számok (például: 20:2, 5·2) helyének megkeresése a 

számegyenesen 100-as számkörben 

− Számok, mennyiségek nagyság szerinti sorba rendezése 

− Számok helyének azonosítása számtáblázatokban 

− Számok helyének azonosítása 10×10-es táblán (0–99-ig, valamint 1–100-ig) 

− Számok változásának követése 10×10-es táblán (0–99-ig, valamint 1–100-ig) 

− Számok egyes, tízes szomszédainak ismerete, megnevezése 100-as számkörben 

FOGALMAK 

sorszám, számegyenes, számtábla, nagyobb, kisebb, növekedés, csökkenés, egyes számszomszéd, tízes 

számszomszéd 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Sorszámok alkalmazása versenyek eredményhirdetésekor 

− Kukás játék: mindenki rajzol 5 négyzetet és egy kukát; számokat húznak például 1–20-ig 

számkártyákból; a húzott számot mindenki beírja valamelyik négyzetbe úgy, hogy a négyzetekben levő 

számok végül növekvő sorrendben legyenek; ha valaki nem tudja beírni a húzott számot, akkor az a szám 

megy a kukába; az győz, aki leghamarabb kitölti minden négyzetét 

− Gyufaskatulyákon számok 0–10-ig, mindben annyi csavar, amelyik szám rá van írva; a számokat 

lefordítjuk, a skatulyák tömege, rázogatása segítségével rendezzük növekvő, csökkenő sorrendbe a 

számokat 

− „Vigyázz6!” játék  

− Lépkedések 10×10-es táblán, nevezetes irányok megfigyelése 

− Üres 10×10-es táblán néhány megadott szám segítségével bizonyos helyek azonosítása 

− Számbarkochba „valaminél nagyobb”, „valaminél kisebb” kérdések segítségével 

TÉMAKÖR: Számok tulajdonságai 

 ÓRASZÁM: 9 óra 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− számokat jellemez tartalmi és formai tulajdonságokkal; 

− számot jellemez más számokhoz való viszonyával; 

− ismeri a római számjelek közül az I – XX-ig jeleket, hétköznapi helyzetekben felismeri az ezekkel 

képzett számokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− helyesen írja az arab számjeleket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Számok kifejezése művelettel megadott alakokban, például: 21-6, 3·5 

− Párosság és páratlanság ismerete  

− Hármasával, négyesével, ötösével… és 3, 4, 5… egyenlő darabszámú csoportból végzett csoportosítások 

− Háromszögszámok, négyzetszámok megfigyelése különféle eszközökkel végzett alkotások során 

− Számok közti viszonyok megfigyelése, például: adott számnál nagyobb, kisebb valamennyivel, adott 

számnak a többszöröse 

− Számok formai tulajdonságainak megfigyelése: számjegyek száma, számjegyek egymáshoz való 

viszonya 

− Számok tartalmi, formai jellemzése, egymáshoz való viszonyuk kifejezése kitalálós játékokban 

FOGALMAK 

számjegy; egyjegyű, kétjegyű számok; páros, páratlan 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Shut the box típusú játék két kockával 

−  „Ország, város” játék: sorsolt számjegyekből az oszlopoknak megfelelő tulajdonságú számok előállítása 

− Számjelek megjelenítése nagymozgásokkal, például számjel alakúra formázott kötélen végiglépkedés, 

locsolókannával az iskolaudvaron, ujjal írás zsemlemorzsába 
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TÉMAKÖR: Számok helyi értékes alakja 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− érti a számok tízesekből és egyesekből való épülését, százasok, tízesek és egyesek összegére való 

bontását; 

− ismert a számok számjegyeinek helyi, alaki, valódi értékét; 

− helyesen írja és olvassa a számokat a tízes számrendszerben 100-ig. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Csoportosítások, beváltások valahányasával különféle eszközökkel, például apró tárgyakkal, 

tojástartóval, színes rudakkal, pénzekkel, abakusszal 

− Mérések különböző egységekkel és többszöröseikkel 

− Leltárak készítése az elvégzett tevékenységek alapján nem tízes számrendszerekben (főleg 3-asával, 4-

esével, 2-esével való csoportosítást követően)  

− Csoportosítások, beváltások tízesével különféle eszközökkel, például: apró tárgyak, tojástartó, 

építőkockák, pénzek, abakusz 

− Leltárak készítése 10-esével történő csoportosítások, beváltások után 

− Számok tízesekre és egyesekre bontott alakjainak előállítása és felismerése nem csak helyi érték szerint 

rendezett alakban  

− Számok írása, olvasása számrendszeres, azaz helyi értékes alakjukban, 100-as számkörben 

FOGALMAK 

csoportosítás, beváltás, leltár, bontott alak, tízes, egyes 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Adott számosságú apró dolog csomagolása csoportmunkában hármasával, majd ugyanannyi csomagolása 

négyesével; a csomagolások alapján készült leltárak összehasonlítása 

− Csomagolások leltárak alapján 

− Csomagolások átlátszatlan és átlátszó csomagolással 

− Csoportosítások rajzolt képeken 

− Leltárak kiolvasása különböző csoportosítások (köztük tízesével is) után 

− Játék logikai készlettel: csoportosítás, beváltás, gyűjtött vagyon összehasonlítása (6 háromszög ér 1 

négyzetet, 2 négyzet 1 kört) 

− Számországok pénzeinek csoportosítása, beváltása, leltározása, adott összeg kifizetése legkevesebb 

számú „érmével”, például petákokkal (1, 3, 9, 27), fityingekkel (1, 2, 4, 8, 16) 

− Tevékenységek Dienes-készlettel 

− Ismerkedés a szorobánnal 

TÉMAKÖR: Mérőeszköz használata, mérési módszerek 

ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− megbecsül, mér alkalmi és szabványos mértékegységekkel hosszúságot, tömeget, űrtartalmat és időt; 

− helyesen alkalmazza a mérési módszereket, használ skálázott mérőeszközöket, helyes képzete van a 

mértékegységek nagyságáról; 
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− helyesen használja a hosszúságmérés, az űrtartalommérés és a tömegmérés szabványegységei közül a 

következőket: mm, cm, dm, m; ml, cl, dl, l; g, dkg, kg; 

− ismeri az időmérés szabványegységeit: az órát, a percet, a másodpercet, a napot, a hetet, a hónapot, az 

évet; 

− ismer hazai pénzcímleteket 100-as számkörben; 

− összeveti azonos egységgel mért mennyiség és mérőszáma nagyságát, összeveti ugyanannak a 

mennyiségnek a különböző egységekkel való méréskor kapott mérőszámait; 

− területet mér különböző egységekkel lefedéssel vagy darabolással; 

− alkalmazza a felváltást és beváltást különböző pénzcímletek között; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

AZ 1. ÉVFOLYAMON TANULTAK KONCENTRIKUS BŐVÍTÉSE 

− Változatos mennyiségek érzékszervi összehasonlítása 

− Változatos mennyiségek közvetlen összemérése 

− Változatos mennyiségek összemérése közvetítő segítségével 

− Mérési módszerek megismerése 

− Mennyiségek becslése, megmérése, kimérése választott alkalmi egységekkel, például: arasz, lépés, 

pohárnyi, kanálnyi, tenyérnyi 

− Mennyiségek becslése, megmérése, kimérése választott objektív egységekkel, például: pálcikák, színes 

rudak 

− Tapasztalatszerzés a mennyiségről mint az egység többszöröséről 

− Mérőszám fogalmának megértése  

− Mennyiségek összehasonlítása; mennyivel nagyobb mennyiség, mennyivel kisebb mennyiség, hányszor 

akkora, hanyadrésze 

− Különböző mennyiségek mérése ugyanazzal az egységgel; annak megfigyelése, tudatosítása, hogy a 

nagyobb mennyiséget több egység teszi ki, a kevesebb mennyiséget kevesebb egység teszi ki 

− Azonos mennyiségek mérése különböző egységekkel; annak megtapasztalása, megfigyelése, hogy kisebb 

egységből több teszi ki ugyanazt a mennyiséget, nagyobb egységből kevesebb teszi ki ugyanazt a 

mennyiséget 

− Mennyiségek becslése, megmérése, kimérése szabványmértékegységek közül a következőkkel: cm, dm, 

m; dl, l; kg 

− Hétköznapi tapasztalatok szerzése a szabványmértékegységek nagyságáról 

− Skálázott mérőeszközök készítése alkalmi egységekkel, használata tanítói segítséggel 

− Szabványos mérőeszközök használata 

− Időbeli tájékozódás, időbeli periódusok megismerése; időbeli relációt tartalmazó szavak értelmezése 

− Az időmérés egységeinek megismerése: óra, perc, másodperc 

− Egész órák és percek leolvasása különféle analóg és digitális órákról 

− Különböző hazai és külföldi pénzek címleteinek megismerése 100-as számkörben szituációs játékokban 

FOGALMAK 

összehasonlítás, mérés, mérőeszköz, mérőszám, mértékegység, hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő, cm, dm, 

m, dl, l, kg, másodperc, perc, óra, nap, hét, hónap, év 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Mérőszalag készítése tenyér és ujj léptékekkel; színes rudak által meghatározott léptékekkel 

− Skálázott mérőedény készítése pohárnyi víz és többszörösének kiméréséhez 

− Mennyiségek becslése, majd a becslés ellenőrzése méréssel különböző objektív egységek esetén, például 

szakasz rajzolása, amelyik olyan hosszú, mint 2 világoskék rúd 
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− 1 perc becslése: mindenki becsukja a szemét, lehajtja a fejét, akkor nyitja ki a szemét, amikor úgy 

gondolja, hogy letelt az 1 perc 

− Tapasztalatgyűjtés arról, hogy mire elég 1 perc, például hány szót vagy hány számot lehet leírni 1 perc 

alatt; mennyit ver a szívünk nyugalmi helyzetben, hányat lehet ugrani, mennyit ver a szívünk mozgás 

után 1 perc alatt 

TÉMAKÖR: Alapműveletek értelmezése 

 ÓRASZÁM: 23 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− helyesen értelmezi a 100-as számkörben az összeadást, a kivonást, a szorzást, a bennfoglaló és az 

egyenlő részekre osztást; 

− hozzákapcsolja a megfelelő műveletet adott helyzethez, történéshez, egyszerű szöveges feladathoz; 

− értelmezi a műveleteket megjelenítéssel, modellezéssel, szöveges feladattal; 

− helyesen használja a műveletek jeleit; 

− megérti a következő kifejezéseket: tagok, összeg, kisebbítendő, kivonandó, különbség, tényezők, 

szorzandó, szorzó, szorzat, osztandó, osztó, hányados, maradék; 

− szöveghez, valós helyzethez kapcsolva zárójelet tartalmazó műveletsort értelmez, elvégez; 

− szöveges feladatokban a különböző kifejezésekkel megfogalmazott műveleteket megérti; 

− szöveget, ábrát alkot matematikai jelekhez, műveletekhez. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− helyesen használja a műveletek jeleit; 

− érti a szorzó- és bennfoglaló táblák kapcsolatát. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Összeadás, kivonás értelmezése, mint hozzáadás és elvétel 

− Összeadás, kivonás értelmezése, mint egyesítés, és mint az egészből az egyik rész meghatározása 

− Összeadás, kivonás értelmezése, mint összehasonlítás: valamennyivel kevesebb, valamennyivel több 

− Kivonás értelmezése, mint különbség kifejezése 

− Szorzás értelmezése tevékenységekkel egyenlő tagok összeadásaként 

− Többszörösök közötti kapcsolatok megértése a szorzás értelmezése alapján (pl. adott szám 4-szerese a 

számmal nagyobb az adott szám 3-szorosánál, adott szám 2-szeresének és 3-szorosának az összege a 

szám 5-szöröse) 

− A szorzó- és bennfoglaló táblák felépítése összefüggéseik szerint: 2-5-10, 2-4-8, 3-6-9, 7 

− Osztás, mint bennfoglaló osztás és mint egyenlő részekre osztás értelmezése tevékenységekkel (például: 

szituációs játékok, különböző eszközökkel való kirakások) 

− Maradékos bennfoglaló osztás értelmezése tevékenységek során  

− Szorzás és a kétféle osztás kapcsolatának értelmezése tevékenységek során előállított képek, majd 

megadott ábrák alapján 

− Egyenlővé tevés tevékenységekkel és számokkal 

− Történésről, kirakásról, képről többféle művelet értelmezése, leolvasása, lejegyzése 

− Műveletről kirakás, kép, szöveges feladat készítése; műveletek eljátszása, lerajzolása, szöveggel 

értelmezése 

− Szöveges feladatokban a különböző kifejezésekkel megfogalmazott műveletek megértése tanítói 

segítséggel 

FOGALMAK 
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összeadás, kivonás, összeg, különbség, szorzás, bennfoglalás, egyenlő részekre osztás, művelet, egyenlővé 

tevés, többszörös 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Egyesítéses összeadás értelmezéséhez tárgyak mérése színes rudakkal, kupakokkal vállfamérlegen 

− Hozzátevéses összeadás lejátszása játéktáblán való lépegetéssel 

− Valós dolgok számának megállapítása szorzással, például azonos állatok lábainak száma 

− Szorzat kirakása színes rudakkal, szorzat leolvasása mérőszalag segítségével 

− Bennfoglaló osztás kirakása tárgyakkal, például ceruzák dobozolása vagy lufik osztogatása 

− Egyenlő részekre osztás lejátszása, például süteményekkel, cukorkákkal, korongokkal 

− „Feladatküldés”: műveletről rajz, szöveg készítése 

− Összeadás, kivonás abakuszon, szorobánon 

TÉMAKÖR: Alapműveletek tulajdonságai 

ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− számolásaiban felhasználja a műveletek közti kapcsolatokat, számolásai során alkalmazza konkrét 

esetekben a legfontosabb műveleti tulajdonságokat; 

− megold hiányos műveletet, műveletsort az eredmény ismeretében, a műveletek megfordításával is; 

− alkalmazza a műveletekben szereplő számok (kisebbítendő, kivonandó és különbség; tagok és összeg; 

tényezők és szorzat; osztandó, osztó és hányados) változtatásának következményeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Műveleti tulajdonságok megfigyelése változatos tevékenységek alapján: tagok, tényezők 

felcserélhetősége, csoportosíthatósága; összeg, különbség szorzása, szorzat széttagolása; például: 9+62 

= 62+9; 25-17+5 = (25+5)-17; 3·9 = 3·5 + 3·4 

− A megértett műveleti tulajdonságok alkalmazása számolási eljárásokban, szöveges feladatokban, 

ellenőrzésnél 

− Hiányos műveletek és műveletsorok megoldása az eredmény ismeretében a művelet megfordításával is 

100-ig 

− Műveletekben szereplő számok változtatása közben az eredmény változásának megfigyelése 

− Műveletek közötti kapcsolatok megfigyelése és alkalmazása ellenőrzésnél 

FOGALMAK 

Nincs új fogalom. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

−  „Hajtogató” segítségével a szorzótáblákon belüli és a szorzótáblák közti összefüggések felfedezése: 

10×10-es négyzetrács hajtogatása a vonalak mentén, például 6×8-as téglalap hajtogatása után, 

félbehajtással 3×8 vagy 6×4, majd újabb félbehajtással 3×4, 6×2 vagy 3×4 

− Lépegetések számegyenesen, például 16-tól 35 lépés, 35-től 16 lépés 

− Színes rudak egymás mellé fektetésével a tényezők felcserélhetőségének tapasztalása, például 7 lila rúd 

= 6 fekete rúd: egymás után vonalba („hosszúságuk” érzékeltetése) és egymás mellé szőnyegezve 

(„területük” érzékeltetése) 

− Négyzetrácson kertek bekerítése 

− Műveletsor lejátszása egymás mellé állított dobozokba apró tárgyak pakolásával, majd a műveletsor 

visszafelé való lejátszása 
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TÉMAKÖR: Szóbeli számolási eljárások 

 ÓRASZÁM: 15 óra 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− alkalmazza a számolást könnyítő eljárásokat; 

− fejben pontosan számol a 100-es számkörben a számok 10-zel, történő szorzásakor és maradék nélküli 

osztásakor. 

− elvégzi a feladathoz szükséges ésszerű becslést, mérlegeli a becslés során kapott eredményt; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Számolási eljárások a műveletek értelmezései alapján 100-as számkörben 

− Számolási eljárások szám- és műveleti tulajdonságok felhasználásával 100-as számkörben 

− Bontások és pótlások alkalmazása 

− 100-as számkörben való összeadás, kivonás a 20-as számkörben tanultakkal való analógia alapján 

(tízesekre, egyesekre bontás felhasználásával) 

− Különféle számolási eljárások megismerése és a tanuló számára legkézenfekvőbb kiválasztása, 

begyakorlása 

− Szorzó- és bennfoglaló táblák belső összefüggéseinek és egymás közti kapcsolatainak alkalmazása 

számolások során, 

FOGALMAK 

Nincs új fogalom. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Mérőszalagon számok hozzáadása és elvétele színes rudak tetszőleges számhoz való hozzáillesztésével, 

hozzáadása és elvétele; az analógiák megfigyelése 

− Azonos művelet kapcsán a tanulók egyénileg alkalmazott számolási eljárásainak megfogalmazása, 

megosztása 

− „Boltos játék”: csak kerek tízesekkel lehet fizetni, a boltos visszaad 

TÉMAKÖR: Fejben számolás 

 ÓRASZÁM: 13 óra 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− fejben pontosan összead és kivon a 100-as számkörben; 

− emlékezetből tudja a kisegyszeregy és a megfelelő bennfoglalások, egyenlő részekre osztások eseteit a 

számok tízszereséig; 

− érti a szorzó- és bennfoglaló táblák kapcsolatát; 

− fejben pontosan számol a 100-as számkörben egyjegyűvel való szorzás és maradék nélküli osztás során; 

− fejben pontosan számol a 100-as számkörben végzett műveletekkel analóg esetekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Összeadás és kivonás kerek tízesekkel a 100-as számkörben 

− Összeadás és kivonás kerek tízesekkel és egyjegyűekkel a 100-as számkörben 
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− Összeadás és kivonás teljes kétjegyűekkel és egyjegyűekkel a 100-as számkörben 

− Teljes kétjegyű számok összeadása és kivonása 100-as számkörben eszközökkel, például tojástartókkal, 

számtáblázatokkal, abakusszal, pénzzel 

− Teljes kétjegyű számok összeadása és kivonása 100-as számkörben, fejben 

− A szorzó- és bennfoglaló táblákon belüli kapcsolatok alapos megismerése, megértése tevékenységek, 

ábrák segítségével, és számolás a felfedezett összefüggések alkalmazásával  

− A szorzó- és bennfoglaló táblák közti kapcsolatok alapos megismerése, megértése tevékenységek, ábrák 

segítségével, és számolás a felfedezett összefüggések alkalmazásával 

− A 2-es, 5-ös, 10-es, 3-as, 4-es, 9-es szorzó- és bennfoglaló táblák eseteinek emlékezetből való felidézése 

− A 6-os, 7-es, 8-as szorzó- és bennfoglaló táblák eseteinek kiszámolása valamilyen számolási eljárás 

segítségével 

− 100-as számkörben szorzatok, hányadosok kiszámolása ismert szorzatokhoz való viszonyítással 

FOGALMAK 

kerek tízes 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− „25 vagy semmi” játék párban 

− Szorzat alapján a társnál lévő szám kitalálása: a szorzatot a csoport mondja a két játékosnál lévő egy-egy 

szám összeszorzásával, a saját tényezőnket ismerjük 

− „Hajtogató” 

− Egy képről többféle művelet olvasása 

− 5-10, 2-4-8, 3-6 szorzótáblák közti kapcsolatok vizsgálata ujjak segítségével, például 4 gyerek bal kezén 

mutat 3 ujjat, majd 4 gyerek két kezén mutat 3-3 ujjat; az egyes mutatásokról olvasások 

„számtannyelven” 

− 5-10, 2-4-8, 3-6 szorzótáblák közti kapcsolatok vizsgálata korongok (vagy pénzek) kirakásával és azok 

tükrözésével különböző kiindulási helyzetekből, például két korong kirakása, tükörben látott korongok 

kirakása a tükör másik oldalára, az új kirakás tükrözése, és így tovább; az egyes helyzetekről olvasások 

„számtannyelven” 

TÉMAKÖR: Alkotás térben és síkon 

ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− minta alapján létrehoz térbeli, síkbeli alkotásokat; 

− sormintát, síkmintát felismer, folytat; 

− testeket épít élekből, lapokból; testeket épít képek, alaprajzok alapján; elkészíti egyszerű testek 

alaprajzát; 

− síkidomokat hoz létre különféle eszközök segítségével; 

− alaklemezt, vonalzót használ alkotáskor; 

− megtalálja az összes, több feltételnek megfelelő építményt, síkbeli kirakást; 

− szimmetrikus alakzatokat hoz létre térben, síkban különböző eszközökkel; felismeri a szimmetriát 

valóságos dolgokon, síkbeli alakzatokon. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Építés egyszerűbb nézetek, egyszerűbb alaprajzok alapján 

− Sokszögek előállítása nyírással, hajtogatással, pálcikákkal, gumikarika kifeszítésével, vonalzós 

rajzolással adott feltételek szerint 
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− Szimmetrikus alakzatok létrehozása térben és síkban (például: építéssel, kirakással, nyírással, 

hajtogatással, festéssel), és szükség szerint a szimmetria meglétének ellenőrzése választott módszerrel 

(például: tükör, hajtogatás) 

− Adott feltételeknek megfelelő többféle alakzat, minta előállítása 

FOGALMAK 

alaprajz 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

−  „Szobasarok” cipősdobozból, belehelyezett játék megvilágítása 3 irányból, árnyékok megfigyelése 

− „Szobasarok” négyzethálós falaira rajzolt árnyékok alapján építés színes rudakból 

− Papírharmonika hajtása, a hajtások szélén nyírások, a papírlap szétnyitása után az ismétlődő minta 

megfigyelése, például egymás kezét fogó gyerekek 

− Geometriai fejtörők, például tangram, gyufarejtvények 

− Háromszögek, négyszögek nyírása egy egyenes vonal mentén, a keletkező síkidomok számának és 

alakjának vizsgálata 

TÉMAKÖR: Alakzatok geometriai tulajdonságai 

 ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− megfigyeli az alakzatok közös tulajdonságát, megfelelő címkéket talál megadott és halmazokba 

rendezett alakzatokhoz; 

− megtalálja a közös tulajdonsággal nem rendelkező alakzatokat; 

− megnevezi a tevékenységei során előállított, válogatásai során előkerülő alakzatokon megfigyelt 

tulajdonságokat; 

− megszámlálja az egyszerű szögletes test lapjait; 

− megnevezi a téglatest lapjainak alakját, felismeri a téglatesten az egybevágó lapokat, megkülönbözteti a 

téglatesten az éleket, csúcsokat; 

− tudja a téglalap oldalainak és csúcsainak számát, összehajtással megmutatja a téglalap szögeinek 

egyenlőségét; 

− megmutatja a téglalap azonos hosszúságú oldalait és elhelyezkedésüket, megmutatja és megszámlálja a 

téglalap átlóit és szimmetriatengelyeit; 

− megfigyeli a kocka, mint speciális téglatest és a négyzet mint speciális téglalap tulajdonságait; 

− megnevezi megfigyelt tulajdonságai alapján a téglatestet, kockát, téglalapot, négyzetet; 

− megfigyelt tulajdonságaival jellemzi a létrehozott síkbeli és térbeli alkotást, mintázatot. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− különbséget tesz testek és síkidomok között; 

− kiválasztja megadott síkidomok közül a sokszögeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Sokféle alakú testek közül a gömb és a szögletes testek kiemelése érzékszervi tapasztalatok alapján 

− Sokszöglapokkal határolt testek lapjainak, éleinek, csúcsainak megfigyelése 

− Egyszerű, sokszöglapokkal határolt test lapjainak megszámlálása 

− Téglatest lapjainak megszámlálása 

− Sokféle alakú síklapok közül a körlap és a sokszögek kiemelése 

− Sokszögek előállítása során az oldal és csúcs szavak megismerése, használata 
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− Sokszögek oldalainak és csúcsainak megszámlálása  

− Sokszögek elnevezése oldalak és csúcsok száma szerint 

− Téglalap oldalainak és csúcsainak megszámlálása 

− Téglalap átlóinak és tükör tengelyeinek megfigyelése 

− Sokszögek közül a nem négyzet téglalapok és négyzetek kiválogatása 

FOGALMAK 

test, síkbeli alakzat; sík, görbe felület; egyenes, görbe vonal; oldal, csúcs, lap, sokszög, körlap, háromszög, 

négyszög, téglalap, négyzet 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Két téglatest összeragasztása „L” alakba, az „L” alakú test lapok szerinti borítása színes papírral, a 

keletkező lapok számlálása 

− Síkidomok, testek alkotása például szívószálakból és madzagból, hurkapálcából és gyurmából 

− Háromszögek készítése különféle hosszúságú szívószáldarabokból, például: 3 cm, 6 cm, 5 cm; 3 cm, 6 

cm, 9 cm (!); 3 cm, 6 cm, 10 cm 

− Négyszögek készítése szívószálból úgy, hogy két-két szívószál hossza egyenlő (színe azonos); a felfűzés 

sorrendjének változtatásával többek között a szomszédos és szemközti oldalak fogalmának megértése 

− Különféle ponthálókon, rácsokon alakzatok másolása megadott minta alapján vagy rajzolás megadott 

feltétel szerint 

TÉMAKÖR: Transzformációk 

ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− megépíti, kirakja, megrajzolja hálón, jelölés nélküli lapon sablonnal, másolópapír segítségével alakzat 

tükörképét, eltolt képét; 

− ellenőrzi a tükrözés, eltolás helyességét tükör vagy másolópapír segítségével; 

− követi a sormintában vagy a síkmintában lévő szimmetriát; 

− térben, síkban az eredetihez hasonló testeket, síkidomokat alkot nagyított vagy kicsinyített elemekből; 

az eredetihez hasonló síkidomokat rajzol hálón. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Tárgyak, építmények, képek tükörképének kirakása, előállítása különböző tevékenységek során; a kapott 

alakzat ellenőrzése tükör segítségével 

− Alakzatok eltolt képének előállítása térben és síkban mozgással, mozgatással, másolópapír segítségével 

− Sor- és síkminták készítése eltolással és tükrözéssel 

FOGALMAK 

tükörkép, tükörtengely, eltolt kép, mozgatás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Szimmetria tengelye szerint két különböző színnel színezett szív vizsgálata tükörrel; megadott ábrák 

vizsgálata, „Előállítható-e az adott szív és tükör segítségével az ábra? Ha igen, akkor hogyan?” 

− Papírlap egyik oldalára festékpaca nyomása, a papír másik felének ráhajtása, a papír szétnyitása, a készült 

minta kiegészítése 

− Összehajtott papírra rajzolt alakzat határvonalainak átbökése gombostűvel 
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− Néhány kirakott logikai lap (színes rúd) tükörképének megépítése függőleges tengelyre nézve, vízszintes 

tengelyre nézve (ahogy a tóban látszik) 

TÉMAKÖR: Tájékozódás térben és síkon 

ÓRASZÁM: 4 óra 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− helyesen használja az irányokat és távolságokat jelölő kifejezéseket térben és síkon; 

− térképen, négyzethálón megtalál pontot két adat segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Bejárt útvonal újrajárása emlékezetből 

− Függőleges és vízszintes síkon való tájékozódás tárgyak elhelyezésével, mozgatásával, például „fölé”, 

„alá” többféle értelmezése 

− Hely meghatározása sakktáblán 

− Tájékozódás négyzethálón 

FOGALMAK 

jobb, bal, le, fel, előtte, mögötte, mellette, kint, bent, előre, hátra, távolabb, közelebb 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Bekötött szemű gyerek irányítása adott célhoz, a célban a kendő levétele után azonos úton visszatalálás 

a kiindulópontra 

− Szituációs játékban színházjegyek, mozijegyek alapján ülőhelyek megtalálása 

− „Vándorvezér” játék sakktáblán, például „f4-ről 2 mezőt felfele lépve hova jutunk?” 

− „Vonalvezetős” játék irányok és távolságok megadásával, melynek során különböző formák rajzolódnak 

ki a négyzethálón, például 2 lépés fel, 3 lépés balra... 

− Négyzethálóra rajzolt minta alapján a vonalvezetés diktálása társnak 

TÉMAKÖR: Összefüggések, kapcsolatok, szabályszerűségek felismerése 

ÓRASZÁM: 9 óra 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− megadott szabály szerint sorozatot alkot; megértett probléma értelmezéséhez, megoldásához sorozatot, 

táblázatot állít elő modellként; 

− ismert műveletekkel alkotott sorozat, táblázat szabályát felismeri; ismert szabály szerint megkezdett 

sorozatot, táblázatot helyesen, önállóan folytat; 

− tárgyakkal, számokkal kapcsolatos gépjátékhoz szabályt alkot; felismeri az egyszerű gép 

megfordításával nyert gép szabályát; 

− szabályjátékok során létrehoz a felismert kapcsolat alapján további elempárokat, elemhármasokat;  

− a sorozatban, táblázatban, gépjátékokban felismert összefüggést megfogalmazza saját szavaival, 

nyíljelöléssel vagy nyitott mondattal. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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− Megkezdett egyszerű szabályú sorozat folytatása mindkét irányban 

− Gépjátékok különféle elemekkel (például: tárgyak, számok, alakzatok) 

− Gépjátékok szabályának felismerése 

− Gépjátékokban több eset kipróbálása után elempárok, elemhármasok hiányzó elemének megtalálása 

− Megfigyelt szabály alapján további elempárok, elemhármasok alkotása 

− Sorozatban, gépjátékokban, táblázatban felismert összefüggés megfogalmazása saját szavakkal 

− Felismert kapcsolatok, összefüggések, szabályszerűségek szóbeli kifejezése 

− Sorozatok, szabályjátékok alkotása 

FOGALMAK 

szabály, sorozat, számsorozat, növekvő, csökkenő, kapcsolat, számpár, számhármas 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Ismétlődő ritmusjelek letapsolása 

− Sorozatok kirakása szöges táblán kifeszített alakzatokkal 

− „Milyen nap lesz?” fejtörők: például egy hét múlva; holnapután, ha tegnapelőtt hétfő volt 

−  „Gépes játékok” egyváltozós, kétváltozós, fordított gépekkel 

TÉMAKÖR: Adatok megfigyelése 

ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− adatokat rögzít későbbi elemzés céljából; 

− gyűjtött adatokat táblázatba rendez, diagramon ábrázol; 

− adatokat gyűjt ki táblázatból, adatokat olvas le diagramról; 

− jellemzi az összességeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Tevékenységek során kapott adatok lejegyzése 

− Közös tevékenységek során szerzett adatok alapján egyszerű diagram készítése kirakással, rajzzal 

− Egyszerű diagramról adatok, összefüggések leolvasása közösen 

− Egyenlő adatok keresése, legkisebb, legnagyobb kiválasztása 

FOGALMAK 

adat, diagram 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Saját testméretek mérése, a kapott adatok elemzése, például fejkörfogat lemérése fejdísz készítéséhez 

papírcsíkkal, majd a papírcsíkok felragasztása függőlegesen egymás mellé; helyből távolugrás lemérése 

spárgával, spárgák felragasztása 

− Sajtos dobozokból oszlopdiagram építése, például „Kedvenc reggeli italod” 

TÉMAKÖR: Valószínűségi gondolkodás 

ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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− tetszőleges vagy megadott módszerrel összeszámlálja az egyes kimenetelek előfordulásait olyan 

egyszerű játékokban, kísérletekben, amelyekben a véletlen szerepet játszik; 

− a valószínűségi játékokban, kísérletekben megfogalmazott előzetes sejtését, tippjét összeveti a 

megfigyelt előfordulásokkal. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Véletlen események bekövetkezéseinek összeszámlálása, ábrázolása különféle módokon, például: 

strigulázással, diagrammal, táblázatba rögzítéssel 

− A „biztos” és „lehetetlen” cáfolata ellenpélda mutatásával 

FOGALMAK 

véletlen; „biztos”, „lehetséges, de nem biztos”, „lehetetlen” esemény; tipp 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Valószínűségi kísérletek, például: 3 piros, 3 kék golyó közül 3 golyó húzása, majd 1 piros és 5 kék golyó 

közül 3 golyó húzása; „Melyik esetben könnyebb 3 egyformát húzni?”, „Tippelj!”, „Végezz 20-20 

kísérletet!” 

− Kockákra számokat írunk a szabályostól eltérő módon, például 1; 2; 2; 3; 3; 4; játék ezekkel a kockákkal 

(Sárkányok erdeje játék) 

 

A továbbhaladás feltételei az 2. évfolyam végén 

A továbbhaladás 

feltételei az 2. 

évfolyam végén 

A tanuló 100-as számkörben  

 – képes halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, halmazt 

alkotni; 

 – képes állítások igazságtartalmának eldöntésére, állításokat 

megfogalmazni; 

 – halmazok elemeit összehasonlítja, azonosítja, megkülönbözteti, a 

közös tulajdonságokat felismeri, megnevezi; 

 – több, kevesebb, ugyannyi fogalmát helyesen használja; 

 – néhány elemet sorba rendez; 

 – helyi érték fogalmát; 

 – számokat ír, olvas; 

 – tud római számokat írni, olvasni (I, V, X,L,C)  

 – megtalálja számok helyét a számegyenesen;  

 – meghatározza az egyes, tízes számszomszédokat; 

 – képes természetes számok nagyság szerinti összehasonlítására; 

 – tud kétjegyű számokat képezni, helyi érték szerint bontani; 

 – a matematikai jeleket  +, –, •, :, =, <, >, ( ) helyesen használja; 

 – képes összeadni, kivonni, szorozni, osztani; 

 – ismeri a szorzótáblát; 

 – ismeri és helyesen alkalmazza a műveletvégzés sorrendjét; 

 – képes szöveges feladatot értelmezésére, megjelenítésére rajz 

segítségével, leírására művelettel; 

 – megkülönbözteti a páros és páratlan számokat; 

 – figyelme tudatosan irányítható; 

 – ismerete az egyenes és görbe vonalakat; 
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 – képes a test és a síkidom megkülönböztetésére; 

 – tud testeket építeni szabadon és megadott feltételek szerint; 

 – képes tájékozódni, ismeri az irányokat; 

 – képes a hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérésére; 

 – ismeri a szabvány mértékegységeket: cm, dm, m, cl, dl, l, dkg, kg, 

perc, óra, nap, hét, hónap, év.  

 – képes átváltásokat végezni szomszédos mértékegységek között; 

 – felismeri a mennyiségek közötti összefüggéseket; 

 – mérés során helyesen használja a mérőeszközöket;  

 – felismeri növekvő és csökkenő számsorozatok szabályát, tudja a 

sorozatot folytatni; 

 – felismeri a számpárok közötti kapcsolatokat;  

 – képes a változásokat észrevenni, szóban kifejezni; 

 – tud adatokról megállapításokat megfogalmazni; 
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ETIKA 

Az etika tantárgy alapvető célja az egyéni és közösségi identitás formálása, stabilizálása, az egyének és a 

csoportok közti együttműködés megteremtése. Ehhez járulnak hozzá a kulturális hagyományokban 

gyökerező erkölcsi elvek, társas szabályok megismertetése, az egyén gondolkodásában formálódó, a szocio-

emocionális készségek fejlesztése.  

A tantárgy magába foglalja az ember fontos viszonyulásait társaihoz, közösségeihez, környezetéhez és 

önmagához. Ezzel olyan szintézist kínál a tanulónak, amelyben eddigi személyes tapasztalatait és a más 

területeken megszerzett ismereteket reflektív módon vizsgálja. A tartalom szorosan kötődik más tantárgyak 

fejlesztési területeihez is.  

Az erkölcsi nevelés fő célja a tanuló erkölcsi érzületének és erkölcsi gondolkodásának fejlesztése, a tanuló 

segítése a társas szabályok, a viselkedésminták azonosításában és saját alakuló értékrendjének 

tudatosításában. Az egyént és a közösségeket érintő etikai elvek és az ezekből következő kérdések 

felismerése az árnyalt, a másik ember vagy csoport szempontjait is megértő gondolkodást fejleszti.  

Az etika tantárgy felkészíti a tanulót az egyéni életvezetésének és társas környezetének erkölcsi szempontból 

történő mérlegelésére, miközben saját tudását vizsgálja és fejleszti. Eszközei a kérdezés, a rejtett nézetek és 

a dilemmák feltárása, az érvelés, a meggyőzés, a meggyőződés, a társadalmi normák és közösségi értékek 

értelmezése. 

A tananyag alapvető értékeket közvetít. Ezek a segítés, megértés, együttérzés, törődés, szabadság, felelősség 

igazságosság, becsületesség, méltányosság, tolerancia, önazonosság. Ezek a tanuló lelkiismeretének 

fejlődését szolgálják. A témák feldolgozása a tanulót megfontolt döntésre, kulturált véleményalkotásra és 

felelős tevékenységre készteti.  

A tanulóközösség tevékenységei mintát nyújtanak arra, hogy milyen érzelmi-, érdekkonfliktusok és 

viselkedésmódok segítik vagy akadályozzák az együttműködést. Az ajánlott tantárgyi tartalmak és tanulói 

tevékenységek olyan képességeket is fejlesztenek, melyek a tanulót az életvezetésében sikeressé és 

tudatosabbá, társai és környezete problémái iránt érzékenyebbé tehetik, erősítik identitását, aktív társadalmi 

cselekvésre késztetik és segítik a nehéz helyzetek megoldásában. 

Az etika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon fejleszti:  

A tanulás kompetenciái: A tantárgy keretében alkalmazott módszerek elősegítik az aktív tanulóvá válást, a 

tanulás tervezését, az egyéni tanulási stílus kialakítását és a tanulási útvonalak felfedezését, a mérlegelő 

gondolkodást, a belső motiváción nyugvó cselekvést, a célok elérése iránti elkötelezettséget, a metakognitív 

stratégiák alkalmazását.  

A kommunikációs kompetenciák: A kommunikációs kompetenciák formálása során a tanuló gyakorolja az 

érzelmek kommunikálásának, az empátián nyugvó értő figyelemnek, az álláspontok asszertív 

megjelenésének, az erőszakmentes kommunikációnak, valamint a társas konfliktusok kezelésének 

kommunikációs technikákat igénylő változatait. 

A digitális kompetenciák: A digitális kompetenciák fejlesztését támogatja a projektmunkák szervezése, 

megvalósítása, az elvégzett feladatok digitális eszközökkel történő bemutatása. A virtuális térben kialakult 

közösségek tagjainak viselkedését befolyásoló etikai szabályok felismerése. A digitális önkifejezés, a 

közösségi oldalakon történő önmegjelenítés, az információk kezelése. A tartalom digitális megosztásával 

kapcsolatos etikai kérdések köre számtalan fejlesztési lehetőséget rejt magában. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A gondolkodási készségeket fejlesztik azok a tanulási 

tevékenységek, amelyek különböző élethelyzetek, információforrások, médiatartalmak elemzését igénylik. 

A különböző esettanulmányi példákban és a valóságos élethelyzetekben felmerülő etikai problémák, 
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konfliktusok és a szabályok felismerése közben a tanuló elemző, problémamegoldó, mérlegelő gondolkodás 

alkalmazásával vizsgálja az események bekövetkezésének feltételeit. Átalakítja a szerzett információt, 

következtetéseket von le, magyarázatot keres, rendszerezést végez.  

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tantárgy támogatja az önismereten alapuló 

önszabályozás és önfejlesztés megvalósítását, a lelkiismeretesség, az alkalmazkodóképesség, a 

kezdeményezőkészség, az elkötelezettség kialakulását, és a teljesítmény javítására való törekvést. A 

gyakorlatok során az érzelmek felismerésének és kifejezésének, az érzelmi állapotok szabályozásának, a 

társas helyzetek észlelésének, a konfliktusok kezelésének és a döntéshozatali készségeknek a fejlesztése válik 

hangsúlyossá. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A tanulók önállóan 

vagy csoportosan lehetőséget kapnak kreatív alkotások tervezésére, készítésére, projektfeladatok 

szervezésére, kivitelezésére. A szocio-emocionális készségek fejlesztése drámajátékkal, szerepjátékkal 

valósul meg, az érzelmek kifejeződése zenei produkciókban, vizuális alkotásokban ölt testet. A tudatosság 

erősítését segítik elő azok a feladatok, amelyekben kulturális hagyományok megismerésére kerül sor. 

Az etika kerettanterv főbb pedagógiai alapelvei: 

− A tanulók komplex személyiségfejlesztése, értelmi, érzelmi, társas-lelkületi formálás és a cselekvő 

magatartásra, viselkedésre buzdítás. 

− A teljes személyiség aktivizálása a belső motiváció felkeltése és ébren tartása. 

− Célrendszere és ajánlásai élményt adók, személyiséget, meggyőződést formálók. 

− A tananyagok kiválasztása és annak megvalósítása során figyelembe veszi az egyes korosztályok 

tipikus életkori sajátosságait és lehetséges élethelyzeteit. Valamint lehetőséget kíván adni a tanulók 

és tanulócsoportok egyéni sajátosságai szerinti differenciálásra. 

− Az aktív, cselekvő viselkedés, magatartás megélésére ösztönzi a diákokat a különböző 

élethelyzeteiben. 

− Fontosnak tartja a nevelés három színterét (család, iskola, társadalom). 

− Ebben a tantervben elsődleges az érzelmi, érzületi nevelés, a morálfejlesztés, amely során a 

gyermekek cselekedtetése, meggyőződésének formálása elengedhetetlenül szükséges a lelkiismeretes 

magatartás megszilárdulása érdekében. 

− A nevelés mindig egy társadalmi közegben történik, így a nemzeti értékeink megismerése és 

megőrzése alapfeladat. 

Korosztályi adottságaiknál fogva (alsó tagozatos) a gyermekek még nem képesek a tudatosan, teljes 

felelősséggel meghozott döntések felvállalására, ezért őket folyamatosan tanítani, nevelni, cselekedtetni kell, 

figyelembe véve a tanulók tipikus és egyéni életkori és fejlődési sajátosságait. 

Az etika tanítása nagyfokú empátiát, sokirányú ismeretet, adaptivitási készséget és rugalmasságot igényel a 

pedagógustól, aki szakmailag is felkészült személy, fejlődés-lélektani, pedagógiai, szakdidaktikai és 

módszertani ismeretekkel rendelkezik. Tisztában van az alapelvekkel, melyeknek szellemiségében tanít. 

Együttműködik azokkal, akikkel munkatársi kapcsolatban van (szülők, osztályfőnök, igazgató, tanárok). 

 

1-2. évfolyam 
Az alsó tagozat első két évfolyamán az etika tantárgy elsődleges feladata az öntudatos erkölcsi-etikai 

gondolkodás kialakítása. Továbbá a tanuló önmagáról és közvetlen környezetéről szerzett ismereteinek 
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tudatossá tétele, a legalapvetőbb szocio-emocionális eszköztárának létrehozása és a szokásszintű 

viselkedések belsővé válása.  

Az érzületi-lelkületi nevelés során figyelembe kell vennünk, hogy a korai iskoláskorban elcsitulnak a viharos 

ösztöntendenciák, és a tanuló érzelemvilágában is törekszik a felnőtt világ elvárásainak megfelelni. A család, 

mint az érzelmek legfontosabb biztosítója, továbbra is döntő jelentőségű a számára, de már képes elfogadni 

a pedagógusok és a kortársak érzelmi megnyilvánulásait. A megterhelő érzelmekkel nem tud egyedül 

megküzdeni. A gyermekkor meghatározó érzelmei: a szeretet, a biztonság, a bizalom, a félelem. Fontos e 

korosztály esetében a szülővel, a tanárokkal, a tekintélyszemélyekkel való kapcsolat.  

Fontos szempont a tanító nyitott, válaszkész, az őszinte véleménynyilvánítást folyamatosan fenntartó, 

támogató és tiszteletben tartó pedagógiai attitűdje a tanulók életkori sajátosságainak figyelembevételével. A 

tanórákon a korosztály képességeihez alkalmazkodva nagyobb súllyal jelennek meg a rajzos, kreatív, 

mozgásos, dramatikus játékok, helyzetgyakorlatok. Új elem az önmagára figyelő magatartás fejlesztése, az 

érzések, gondolatok pontos megfogalmazása. Mind az életkor, mind a tantárgy sajátosságai miatt az 1–2. 

osztályos kerettantervben különös jelentősége van az egyéni különbségeket figyelembe vevő, tanulói 

sokszínűségre érzékenyen reagáló differenciált bánásmódnak.  

Az 1–2. évfolyam kerettanterve a tanulók önmagukhoz való viszonyulására, alapvető önismeretére, valamint 

elemi környezetükre, a rokoni és kortárskapcsolatok közegére összpontosít. Az első két évfolyamon a 

társadalmunk kulturális életét alapvetően meghatározó zsidó-keresztény kultúra világképével és 

szokásrendszerével ismerkednek meg. Ezek az egyházi ünnepkörök és hagyományok közös feldolgozásával 

valósulnak meg. A tevékenységközpontú, tanulási tapasztalatokra épülő módszerek lehetőséget nyújtanak a 

személyes véleményalkotásra, a közösséghez tartozás élményének megélésére.   

Az 1–2. évfolyamon az etika tantárgy alapóraszáma: 68 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt 
óraszá

m 

1.évf
olya

m 

2.évf
olya

m 

1.  Éntudat – Önismeret 10 5 5 

2.  Család – Helyem a családban 12 6 6 

3. Helyem az osztály közösségében 12 6 6 

4. A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – Helyem a 
társadalomban 

10 5 5 

5.   A természet rendjének megőrzése a fenntarthatóság 
érdekében 

12 6 6 

6.  Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére 12 6 5 

Összes óraszám: 68 34 34 

+ Félévente 1-1 projekthét    

 

Óraterv 

 1. évfolyam 2. évfolyam 
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Heti óraszám 1 1 

Éves óraszám 34 34 

 

1. évfolyam 
 A tantárgy heti 

óraszáma 

A tantárgy éves 

óraszáma 

1. évfolyam 1 34 

 

 

Témakör neve 1.évfolya
m 

4.  Éntudat – Önismeret 5 

5.  Család – Helyem a családban 6 

6. Helyem az osztály közösségében 6 

7. A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – Helyem a társadalomban 5 

8.   A természet rendjének megőrzése a fenntarthatóság érdekében 6 

9.  Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére 6 

Összes óraszám: 34 

+ Félévente 1-1 projekthét  

 

TÉMAKÖR: Éntudat – Önismeret   

ÓRASZÁM: 5 ÓRA 

Tanulási eredmények 

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

mérten, életkorának megfelelően:  

- meggyőződik róla, hogy a hiányosságok javíthatók, a kitűzött célok teljesíthetők; 
- felismeri, milyen tevékenységeket, helyzeteket kedvel, vagy nem kedvel, azonosítja saját viselkedésének 

jellemző elemeit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

- célokat tűz ki maga elé, és azonosítja a saját céljai eléréséhez szükséges főbb lépéseket;  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

– Önismeret 

• Saját jellemzők 

• Saját környezet bemutatása 
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• Saját szokások azonosítása 
– Érzelmek megismerése 

• Saját alapérzelmek felismerése, szóbeli megfogalmazása  

• Kellemes és kellemetlen érzelmeket kiváltó helyzetek felismerése 

• A veszélyt jelentő helyzetek azonosítása 
– Fejlődés 

• A változások felismerése 

• Saját tanulási célok és jó szokások meghatározása 

• Saját viselkedésre vonatkozó reflektálás gyakorlása 

Fogalmak 

én, öröm, bánat, félelem, harag, otthon, védettség, szokás 

 

Témakör: Család – Helyem a családban – 1. évfolyam 

ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

Tanulási eredmények 

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

mérten, életkorának megfelelően:  

- felismeri és megnevezi a szűkebb és a tágabb családtagjait, a rokonsági szinteket 
- tudja legszűkebb családtagjainak tejes nevét 
- azonosítja a családi szerep- és felelősségvállalást  
- átéli a különböző családi események fontosságát, képes azok megfogalmazására 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

- képes azonosítani a szeretet és elfogadás jelzéseit; 
- felismeri az őt ért bántalmazást, ismer néhány olyan segítő bizalmi személyt, akihez segítségért fordulhat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

– Egészséges életmód 

• Az egészséges életmód alapelemei, az egészségmegtartó stratégiák ismerete 

• Helyzetek azonosítása, melyekben segítség nyújtására vagy kérésére van szükség 

A tanács, segítség ajánlásának és kérésének módjainak gyakorlása 

– Családi és tágabb kapcsolatok 

• A családtagok közös tevékenységeinek megismerése 

• Szokások a családban, és azok szerepének felismerése 

• Ünnepek a családban, a családi ünnepekhez kapcsolódó szokások átélése ismerősök 
– Érzelmek kifejezése a családban, sorsfordító események 

• Változások, események azonosítása a családban 

• A szeretet kifejezésének és elfogadásának módjainak gyakorlása 

Fogalmak 

biztonság, egészség, családtag, rokon, barát, ismerős,  
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TÉMAKÖR: Helyem az osztály közösségében – 1. évfolyam 

ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

Tanulási eredmények 

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

mérten, életkorának megfelelően:  

– megismeri az osztályközösség, szokás – és feladatrendszerét 

– felméri az osztályközösségben elfoglalt helyét és feladatait; érdeklődésének és tudásának megfelelő feladatot 
vállal segítséggel tejesít a közös munkában; 

– felismeri az együttműködést segítő, vagy akadályozó tevékenységeket, és saját szerepét az együttműködésben; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– ismeri, és életkorának megfelelően alkalmazza a beszélgetés alapvető szabályait; 
– mások helyzetébe tudja képzelni magát, és megérti a másik személy nézőpontját és érzéseit; 
– gyarapítja megfelelő kommunikáció érdekében, hogy barátsággá alakuló kapcsolatokat kezdeményezzen; 
– megismeri a testi és érzelmi biztonságra vonatkozó gyermekjogokat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

– Kommunikáció 

• A társas érintkezés és a beszélgetés alapvető szabályainak ismerete 

• A verbális és-nonverbális kommunikációs elemek azonosítása, az együttérzés kifejezése 
– Kortárs kapcsolatok 

• Kapcsolatok kialakítása, ápolása kortársakkal 

• A kortárs kapcsolatok minőségének meghatározása, a barátságok jellemzőinek felismerése 

• A barátság kezdeményezése és ápolása 
– Konfliktusok 

• Az elfogadás és az elutasítás jelzéseinek azonosítása 

• Az egyenlőtlen és bántó helyzetek felismerése, és a rájuk való megfelelő reakció tanulása 

Fogalmak 

 figyelem, tisztelet, sértés, vita, harag, elfogadás 

 

Témakör: A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – Helyem a társadalomban –  

ÓRASZÁM: 5 ÓRA 

Tanulási eredmények 

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

mérten, életkorának megfelelően:  

– felismeri a közösségek működésének feltételeit, a kiközösítés jeleit, és erkölcsi érzékenységgel reagál 

ezekre; 

– ismer néhány, a közvetlen lakóhelyéhez kapcsolódó, alapvető kulturális és természeti értéket 

– megismeri iskolája saját belső ünnepeit, szokáshagyományait 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– érdeklődést mutat Magyarország történelmi emlékei iránt, felismer közülük néhányat; 
– különböző konkrét helyzetekben azonosítja, és társaival megvitatja a szabályok jelentőségét, megérti a 

szabályszegés lehetséges következményeit; 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

– A lakóhely jellemzői 

• Saját lakóhely néhány nevezetességének, fontos helyeinek, személyeinek megismerése 

• Felismeri a lakókörnyezet közös gondozásának módjait és fontosságát 
– Közös ünnepek 

• Az egyes egyházak ünnepkörei 

• A nemzeti ünnepek hátterében álló történetek megismerése 

• Személyes részvétel a közös ünneplés előkészítésében, lebonyolításában  
– Az együttélés szabályai 

• Az osztály életének közös megszervezése, megbeszélési technikák gyakorlása, kompromisszumos 
megoldások felismerése 

Fogalmak 

lakóhely, szabály, alkalmazkodás, érzelem 

 

Témakör: A természet rendjének megőrzése a fenntarthatóság érdekében –  

ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

Tanulási eredmények 

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

mérten, életkorának megfelelően:  

– felismeri a természet esztétikus rendjét, 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– felelősséggel gondoskodik háziállatokról vagy a környezetében előforduló állatokról, növényekről; 
– fogyasztási szokásaiban megismer olyan elemeket, amelyek révén figyelembe vehetők a környezetvédelmi 

szempontok. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

– A természet védelme 

• Állatok és növények felelős gondozásának gyakorlása 

• A természetvédelem fontosságának a felismerése 

• Veszélyeztetett élőlények és veszélyeztetettségük okainak megismerése 
– Környezetvédelem 

• A szelektív hulladékgyűjtés gyakorlása 

• A takarékosság elvének elfogadása, megfogalmazása  

• A saját, a természetben tanúsított viselkedésének kontrolálása 

Fogalmak 

gondozás, gondoskodás, veszélyeztetett, természetvédelem, szelektív gyűjtés,  
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TÉMAKÖR: Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

Tanulási eredmények 

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

mérten, életkorának megfelelően:  

– megismer többféle, a jelentősebb vallási ünnepekhez kapcsolódó egyházi és kulturális szokást. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– megismer néhány fontosabb ünnephez kapcsolódó vallási eseményt és a hozzá kapcsolódó zsidó és 
keresztény bibliai szövegekre támaszkodó történetet; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

– Kérdések a világról 

• Saját kérdések megfogalmazása az ismeretlenről 

• A tapasztalaton túli világ fogalmainak felfedezése felnőtt irányításával (a gondolkodás, gondviselés, 
megismerés, képzelet, világmindenség, idő fogalma)  

– Vallás, hit 

• Egyházi ünnepkörök és a hozzájuk kapcsolódó népszokások: Mikulás, karácsony, húsvét, pünkösd 
történetének megismerése (például Jézus születésének története a keresztény vallásokban; a hanuka 
ünnepe a zsidó vallásban) 

– Erkölcs 

• A szeretet, tisztelet, segítőkészség, türelem megjelenési módjainak felismerése a mindennapokban 

• Gondolatok megfogalmazása a jóról és a rosszról 

Fogalmak 

szeretet, tisztelet, segítőkészség, türelem, jó és rossz 

2. évfolyam 
 A tantárgy heti 

óraszáma 

A tantárgy éves 

óraszáma 

1. évfolyam 1 34 

 

Témakör neve 2. 
évfolyam 

7.  Éntudat – Önismeret 5 

8.  Család – Helyem a családban 6 

9. Helyem az osztály közösségében 6 

10. A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – Helyem a társadalomban 5 

11.   A természet rendjének megőrzése a fenntarthatóság érdekében 6 

12.  Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére 6 

Összes óraszám: 34 
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+ Félévente 1-1 projekthét  

 

TÉMAKÖR: Éntudat – Önismeret  -  

ÓRASZÁM: 5 ÓRA 

Tanulási eredmények 

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

mérten, életkorának megfelelően:  

- meggyőződik róla, hogy a hiányosságok javíthatók, a kitűzött célok teljesíthetők; 
- képes megfogalmazni saját és mások tulajdonságait 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

- céljai megvalósítása közben önkontrollt végez. 
- el tudja választani a jó és rossz szokásokat, tulajdonságokat saját és mások viselkedésében  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

– Önismeret 

• Saját jellemzők és mások jellemzőnek azonosítása 

• Külső és belső tulajdonságok azonosítása, azok megítélésformáló ereje 

• Saját környezet bemutatása és összehasonlítása másokéval 

• Saját szokások azonosítása, mások szokásainak megfigyelése 
– Érzelmek megismerése 

• Gondolatok és érzelmek kifejezése a helyzethez illően  

• Gondolatok és érzelmek kifejezési módjainak gyakorlása 

• A veszélyt jelentő helyzetek elkerülésének megtervezése 
– Fejlődés 

• A testi és szellemi fejlődés lépéseinek azonosítása 

• Saját erősségek és fejlesztésre váró területek, a két oldal egyensúlyának megtalálása  

• Hatékony tanulási technikák és feltételek gyűjtése 

Fogalmak 

viszonyulás a másik emberhez, érzelem, érzület, bizalom, fejlődés, változás, cél 

 

TÉMAKÖR: Család – Helyem a családban 

 ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

Tanulási eredmények 

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

mérten, életkorának megfelelően:  

- megérti, elkülöníti a családi és az egyéb ünnepeket, és törekszik az ünnepek előkészületeinek aktív 
résztvevőjévé válni; 

- felismeri a családtagokkal és barátokkal kapcsolatos pozitív és negatív érzéseit, törekszik ezek okainak 
feltárására, kezelésük érdekében erőfeszítéseket tesz. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

- felismeri a különböző élethelyzetek (pl. új családtag érkezése, egy családtag elvesztése, iskolai siker, kudarc, új 
barátság, kiközösítés) érzelmi megnyilvánulásait; 
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- megérti a családi szokások jelentőségét a családi összetartozás megélésében és bizalmi kapcsolatainak 
alakulásában; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

– Egészséges életmód 

• A testi és lelki állapotok néhány fő jellemzőinek azonosítása, az érzelmek hatása a fiziológiai állapotokra  

• A biztonság feltételeinek megérzése a mindennapokban  

• Kellemetlen, bántó, feszült helyzetek azonosítása (a jó és rossz stressz megkülönböztetése)  

A tanács, segítség ajánlásának és kérésének módjainak gyakorlása 

– Családi és tágabb kapcsolatok 

• Családtagok, családi viszonyok jellemzése 

• A család tágabb kapcsolatrendszerének azonosítása: barátok, szomszédok, távoli rokonok, ismerősök 
– Érzelmek kifejezése a családban, sorsfordító események 

• Negatív érzelmek felismerése 

• Módszerek megismerése a negatív érzelmek kezelésére 

• A családon belül lehetséges konfliktusok megérzése felismerése 

Fogalmak 

hétköznap, hétvége, ünnep, szeretet, tisztelet 

 

TÉMAKÖR: Helyem az osztály közösségében  

ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

Tanulási eredmények 

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

mérten, életkorának megfelelően:  

– ismeri, és jól eligazodik az osztályközösség szokás –és feladatrendszerében 

– felméri az osztályközösségben elfoglalt helyét és feladatait; érdeklődésének és tudásának megfelelő feladatot 
önállóan a vállal a közös munkában; 

– megkülönbözteti a tiszteletteljes és sértő közlési módokat hagyományos és digitális környezetben egyaránt, 
véleményét másokat nem bántó módon fejezi ki;  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– különbséget tesz verbális és nem verbális jelzések között, és törekszik ezek értelmezésére; 
– megkülönbözteti a felnőttekkel és társakkal folytatott interakciós helyzeteket, és azonosítja azok sajátos 

szabályait; 
– rendelkezik megfelelő kommunikációs eszköztárral ahhoz, hogy barátsággá alakuló kapcsolatokat 

kezdeményezzen és fenntartson; 
– ismeri a testi és érzelmi biztonságra vonatkozó gyermekjogokat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

– Kommunikáció 

• Alapvető testbeszéd-jelzések azonosítása és értelmezése  

• Egyenrangú és kölcsönös kommunikáció, kommunikációt és megértést segítő verbális és non-verbális 
elemek felismerése 

– Kortárs kapcsolatok 

• A kapcsolatok kialakulását segítő és gátló viselkedési formák megkülönböztetése 

• A kortárs kapcsolatok minőségének meghatározása, a barátságok jellemzőinek értelmezése 

• A barátság kezdeményezése és ápolása 
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– Konfliktusok 

• Vita, veszekedés, harag okainak feltárása, a kibékülés, megbeszélés módjai, a megbocsátás elfogadása 

• Az egyenlőtlen és bántó helyzetekre való megfelelő reakció tanulása 

Fogalmak 

testbeszéd, kibékülés, megbocsátás, lelkiismeret 

TÉMAKÖR: A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – Helyem a társadalomban  

ÓRASZÁM: 5 ÓRA 

Tanulási eredmények 

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

mérten, életkorának megfelelően:  

–  ismeri az állami, nemzeti és vallási ünnepek jelentését, a hozzájuk kapcsolódó jelképeket, valamint az 

ünnepek közösségmegtartó szerepét; 

– megismeri iskolája saját belső ünnepeit, szokáshagyományait és azokban aktívan részt vesz 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

• az igazságosság és igazságtalanság fogalmát fiktív vagy valós helyzetekhez kapcsolja, véleményt alakít ki 
ezekről;  

• felismeri a közösségek működésének feltételeit, és erkölcsi érzékenységgel viszonyul ezekhez. 

• Fejlesztési feladatok és ismeretek 

• A lakóhely jellemzői 

• Saját kedvelt helyszínek a lakókörnyezetben, a lakóhelyhez kötődés megfogalmazása 

• Felismeri és iskolai környezetben rész vesz a lakókörnyezet közös gondozásának módjait és fontosságát 

• Közös ünnepek 

• Családi, iskolai és nemzeti ünnepek jellegének megkülönböztetése 

• Az ünnepekhez való saját kapcsolódási pontok keresése (érzelmek, gondolatok, szokások) 

• Személyes részvétel a közös ünneplés előkészítésében, lebonyolításában  

• Az együttélés szabályai 

• A társas szabályok szerepének meghatározása az együttélésben  

• A szabályszegés következményeinek felismerése 

• Fogalmak 

• egyenlőség, igazságosság, együttműködés, büszkeség 

• Témakör: A természet rendjének megőrzése a fenntarthatóság érdekében  

• óraszám: 6 óra 

• Tanulási eredmények 

• A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adottságaihoz 
mérten, életkorának megfelelően:  

• megfogalmazza személyes felelősségét a természeti és tárgyi környezet iránt, megoldási javaslatot tesz 
környezetének fejlesztésére. 

• A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

• megismer néhány veszélyeztetett fajt, ezek veszélyeztetettségének okait, és megfogalmazza, miért 
szükséges az élővilág védelme; 

• fogyasztási szokásaiban példát hoz olyan elemekre, amelyek révén figyelembe vehetők a környezetvédelmi 
szempontok. 

• Fejlesztési feladatok és ismeretek 

• A természet védelme 

• Példák megfogalmazása ember és természet kapcsolódására 

• Állatok és növények felelős gondozásának gyakorlása 

• A saját környezetben található természeti értékek gyűjtése 
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• A természetvédelem fontosságának a felismerése 

• Veszélyeztetett élőlények és veszélyeztetettségük okainak megismerése 

• Környezetkárosító cselekvések azonosítása, elkerülése 

• Környezetvédelem 

• A fenntarthatóság helye a mindennapi cselekvésben 

• A környezetkárosító magatartások elkerülési módjainak megismerése 

• Stratégiák kialakítása a környezetkárosító magatartás elkerülésére 

• Fogalmak 

• környezetkárosítás, hulladék, környezetvédelem 

• Témakör: Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére  

• óraszám: 6 óra 

• Tanulási eredmények 

• A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adottságaihoz 
mérten, életkorának megfelelően:  

• felismeri az olvasott vagy a hallott bibliai tanításokban és más kulturálisan hagyományozott történetekben 
megjelenő együttélési szabályokat; 

• A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

• a zsidó és keresztény bibliai történetekben, a kulturálisan hagyományozott történetekben megnyilvánuló 
igazságos és megbocsátó magatartásra, saját életéből példákat hoz. 

• Fejlesztési feladatok és ismeretek 

• Kérdések a világról 

• A környező világ megismerési módjainak összegyűjtése (megfigyelés, magyarázat, kérdések a 
tapasztaltabbakhoz, szöveges, filmes források)  

• Gondolatok megfogalmazása a tapasztalaton túli világról (a gondolkodás, gondviselés, megismerés, 
képzelet, világmindenség, idő fogalma)  

• Vallás, hit 

• A környezetben található egyházak, felekezetek néhány vallási szokásának megismerése 

• Erkölcs 

• Az együttélést befolyásoló főbb értékek azonosítása vallási vagy kulturálisan hagyományozott 
történetekben (bibliai történetek, mesék, mondák) 

• Annak felismerése, hogy az emberek nem egyértelműen jók vagy rosszak, csak a cselekvéseik ítélhetők meg 

• Fogalmak 

• vallás, hit, egyházi ünnepkörök, népszokások, érték,  
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ÉNEK-ZENE 

Az ének- zenei nevelés a tanuló identitástudatának kialakítása és személyiségfejlődése szempontjából 

kiemelkedő fontosságú. A zenei nevelés akkor lesz eredményes, ha kialakul a tanuló zenei anyanyelve, 

mely által hazájához, nemzetéhez értelmileg és érzelmileg egyaránt kötődik. A pedagógus munkájának 

érdemi szerepe van a gyermek iskolai életében, ennek hatása életre szóló, túlmutat az iskola falain. 

Az ének-zenei nevelés speciálisan olyan készségeket, képességeket, kompetenciákat is fejleszt, melyek 

hatással vannak egyéb, nem zenei képességekre is (transzferhatás). 

Az ének-zene tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott 

kulcskompetenciákat: 

A tanulás kompetenciái: A tanár és a tanuló együttműködésének kiemelt szerepe van az aktív tanulás 

kompetenciáinak kialakításában és fenntartásában, megerősítésében és továbbfejlesztésében. Ebben az 

ének-zenére különösen fontos szerep hárul. Az ének-zene tanulását nem a hagyományosnak tekintett 

tanulási módok, hanem a ráérzés, a gyakorlás (ismétlés) és az önreflexivitás támogatja. Ebből adódik, hogy 

a tanulásból adódó sikeresség élményként jelenik meg. Ennek az élménynek a megtapasztalása más tárgyak 

tanulásához is pozitívan járul hozzá. 

A kommunikációs kompetenciák: Az írott és a beszélt nyelvhez hasonlóan létezik zenei anyanyelv is, 

mely saját szintaktikával rendelkező, hierarchikus rendszer. Ezek feldolgozása azonos agyi struktúrák által 

történik, ezért a zene kiválóan alkalmas az anyanyelvi és az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztésére, 

illetve a beszédnehézségek enyhítésére, melyekre hatékony eszköz a ritmus és a hallásfejlesztés. Lényeges 

a szöveges éneklés, mint verbális kommunikáció, valamint a saját, alkotó gondolatokat kifejező 

improvizáció. A tanuló megismeri a zene mindennapi funkcióját, és megtanulja értelmezni a zene 

médiában történő használatát is.  

A digitális kompetenciák: A tanuló a digitális világban él és annak eszközeit használja mindennapjaihoz, 

ezért az oktatás hatékonyságát növeli, ha a pedagógus épít a tanuló ilyen irányú jártasságára. A tanuló 

kezében lévő mindennapos digitális eszközök alkalmasak arra is, hogy használójuk számára a zenei 

kommunikáció eszközei legyenek. A zenei szoftverek, alkalmazások játékosan fejlesztik az 

infokommunikációs kompetenciákat. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló megtapasztalja az együttműködés 

hatékonyságát a csoportos zenei tevékenységeken keresztül (pl. kórus), és lehetősége van véleményének, 

gondolatainak kinyilvánítására. Mások produkciójának tisztelettel való figyelése a különböző nézőpontok 

iránti toleranciáját formálja. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az önkifejezés, a 

kreativitás és a szépérzék fejlesztése keretében a tanuló a zenét sajátos nyelvként ismeri fel, mellyel 

képessé válik gondolatai, érzései tolmácsolására, használva az improvizáció adta lehetőségeket is.  

A zenei nevelés Magyarországon a Kodály Zoltán által megalkotott filozófiát követve, tevékenység 

központú módszer alapján valósul meg. 

A magyar zenekultúra évszázados hagyománya, hatalmas magyar dallamkincse, bőséges tartalmat kínál a 

zenei oktatás minden szintjéhez. Zenei anyanyelvünk, általános műveltségünk megalapozásának és nemzeti 

azonosságtudatunknak fontos tényezője. 

„Mielőtt más népeket akarunk megérteni, magunkat kell megértenünk. Semmi sem alkalmasabb erre, mint a 

népdal. Erre az alapra épülhet olyan zenei műveltség, mely nemzeti, de lelket tár minden nép nagy alkotásainak. 

Értékmérőt is kap a népdallal, aki e századok csiszolta tökéletességhez méri, amit hall: nem tévesztik meg többé 

hamis bálványok..." (Kodály Zoltán) 
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1–4. ÉVFOLYAM 

Az első négy évfolyamon elsősorban alapképességek és készségek fejlesztése zajlik, ezért a témakörök 

nem alkotnak zárt egységet és nem időrendben követik egymást. Az egyes témaköröknél megjelölt 

minimum óraszámok, csak arányaiban segítik a tájékozódást. A témakörök és a  fejlesztési feladatok 

átfedik egymást, egy-egy fejlesztési feladat több különböző témakörben is megjelenik, ezáltal a tanórákon 

belül is érvényesül a komplexitás. 

Az alsó tagozaton kiemelt nevelési-oktatási cél, az éneklés megszerettetése. A zenei anyanyelv 

megismerése, elsajátítása és használata segít megalapozni az értékőrzést, a tanulók nemzeti identitását. A 

népdalok tanítása számtalan élethelyzetre ad példát és kínál megoldást. 

További cél, hogy az aktív éneklés és a zenehallgatás során a tanulók örömteli élményekhez jussanak. 

Fedezzék fel a zenei alkotás örömét, kifejező éneklésük, hangszeres játékuk, ritmikai alkotásaik, saját kis 

zenei kompozícióik által. Fejlődjön ritmikai készségük, zenei hallásuk, tanuljanak meg alapszinten kottát 

írni és olvasni. Ismerjenek meg zeneirodalmi alkotásokat, korosztályuknak megfelelő módon. Ehhez 

kapcsolódik a koncert-pedagógia. A tanulók számára biztosítani kell, tanévenként legalább egy közös 

hangverseny látogatást, mely hozzásegíti őket az élő muzsikálás szépségének megbecsüléséhez. 

Mindezek mellett a „Sakkpalota program” elemeinek a tanítási órákba történő beépítésével fejlesztjük, 

elősegítjük a tanulási képességek széles körű kibontakoztatását. 

1–2. évfolyam 
Az alapozás időszakát az első félévben sok játék és önfeledt éneklés jellemezze, mely megelőzi az 

ismeretek tanítását. A zenei elemek tudatosítása a második félévben kezdődik. Tanulják meg a 

gyermekjáték-dalokat és játsszanak a tanteremben, az udvaron, a folyosón – ahol csak hely és alkalom 

adódik rá. Alapvető fontosságú az egyenletes lüktetés érzetének kialakítása, és folyamatos gondozása. 

Ugyancsak folyamatos feladat az osztály hangzásának fejlesztése, egységessé tétele, és a tiszta intonáció 

kialakítása. A zenei írás-olvasás elsajátíttatása fokozatosan és folyamatosan történjen. A tanulók a 

megismert zeneműveket, átélt élményeiket szavakkal, rajzzal, tánccal és szabad mozgás improvizációval 

fejezzék ki. 

A magyar zenepedagógiai hagyományoknak megfelelően a fejlesztés alapja a pedagógus és a tanulók 

közös alkotó munkája. 

 

Az 1–2. évfolyamon az ének-zene tantárgy alapóraszáma: 136 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve 
Javasolt 

óraszám 
1.o 2.o 

Zeneművek/Énekes anyag 70 35 35 

Zeneművek/Zenehallgatás 27 14 13 

Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés 13 7 6 

Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés 13 8 5 

Zenei ismeretek/Zenei írás, olvasás 13 4 9 

Összes óraszám: 136 68 68 
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Óraterv 

 1. évfolyam 2. évfolyam 

Heti óraszám 2 2 

Éves óraszám 68 68 

1. évfolyam 
 A tantárgy heti 

óraszáma 

A tantárgy éves óraszáma 

1. évfolyam 2 68 

 

 

 

 

Témakör: 

Zeneművek/Énekes anyag  

óraszám: 35 óra 

Életkori sajátosságoknak megfelelő gyermekdalok, gyermekjátékdalok, vagyis olyan zeneművek, melyek az 

életkornak megfelelő élethelyzetek zenei képét adják. Lehetőséget adnak játékra, különböző mozgásformák 

kitalálására, gyakorlására. A dalok elsősorban, de nem kizárólagosan pentaton hangkészletűek, figyelembe véve a 

gyermek hangterjedelmét is.   

Gyermekdalok, gyermekjátékdalok, mindennapi élethelyzeteket, életképeket kifejező dalok 

Aki nem lép egyszerre; Budabuda bácsi; Bújj, bújj itt megyek; Bújj, bújj medve; Bújj, bújj zöld ág; 

Egyenlőre, két kettőre; Egyél libám; Erdő mellett nem jó lakni; Ess, eső, ess; Ég a gyertya, ég; Éliás, 

Tóbiás; Én kis kertet kerteltem; Fecskét látok; Fehér liliomszál; Gyertek haza ludaim; Gyertek lányok 

játszani, játszani; Gyertek lányok ligetre; Gyerünk, menjünk vendégségbe; Hej, a sályi piacon; Hess el, 

sas!; Hinta, palinta; Hód, hód, fényes lánc; Kering az orsó; Kicsi vagyok én; Körtéfa; Megy a kocsi; Nyisd 

ki Isten kiskapudat; Rece, rece pogácsa; Sírjunk, ríjunk; Szegény legény; Szólj síp, szólj; Ti csak esztek, 

isztok; Túrót ettem; Tücsök koma gyere ki; Zíbor, zábor; Zsipp-zsupp  

 

Dalok alkalmakra, jeles napokra  

Szent Gergely doktornak; Télapó itt van (Gyermekdal – Donászy M.); Kirje, kirje; Járdányi Pál – Szőnyi 

Zoltán: Brumm, brumm, Brúnó; Sárdó, gyűjj el;Esik eső karikára; Balázs Á. – Nádas Katalin: Fűzzünk, 

fűzzünk; Már megjöttünk estére (vers:Károlyi Amy); Hová mégy te kis nyulacska? 

Témakör neve Óraszám 

  

Zeneművek/Énekes anyag 35 

Zeneművek/Zenehallgatás 14 

Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés 7 

Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés 8 

Zenei ismeretek/Zenei írás, olvasás 4 

Összes óraszám: 68 

+Félévente 1-1 projekthét, melynek pontosítása a tanév 

elején történik meg. 
 



100 

 

Mondókák, kiszámolók  

Egy – megérett a meggy; Névcsúfolók – pl. Balázs, csípjen meg a darázs; Hüvelykujjam almafa; 

Lementem a pincébe; Gyerekek, gyerekek, szeretik a perecet 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

− csoportosan vagy önállóan, életkorának és hangi sajátosságainak megfelelő hangmagasságban énekel, törekszik a 

tiszta intonációra; 

− a tanult dalokhoz kapcsolódó játékokban, táncokban, dramatizált előadásokban osztálytársaival aktívan részt vesz; 

− zenehallgatások során megismeri a legegyszerűbb zenei formákat: egyszólamú zene, többszólamú zene, 

kánon 

− belső hallása fejlődik. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− emlékezetből énekel legalább 20 gyermekdalt;  

− elsajátítja a jól intonált, kifejező éneklés alapjait; 

− gyermekjátékdalok előadásában szívesen rész vesz 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 

− Magyar gyermekdalok és népdalok hallás utáni megtanulása és éneklése 

− A tanult dalok tiszta intonációjának fejlesztése az éneklés helyes szokásainak gyakorlásával, mint 

egyenes testtartás, helyes légzés, artikuláció, szolmizációs kézjelről való éneklés. 

− A befogadói készség fejlesztése hallás utáni daltanítás kapcsán 

− A gyermeki világ felfedezése a tanult dalokban  

− A tanult dalokhoz kapcsolódó játékok elsajátítása 

− A kézjel, mint jelrendszer ismerete 

− Az ötvonal elemi szintű bevezetése l-s-m-d hangokkal 

FOGALMAK  

gyermekjátékdal; körjáték; kézjel 

Témakör: Zeneművek/Zenehallgatás  

Óraszám 14 óra 

A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-zene óra keretei között csak részletek 

meghallgatására van mód. A zeneművek élményszerű bemutatását előzze meg az egyik legfontosabb 

pedagógiai eszköz, a motiváció. Ezt szolgálja a lehetőség szerinti koncertlátogatás, a zenékhez, dalokhoz 

kapcsolódó táncok, játékok megtanulása és a zenei előadások, zenés filmek videó felvételről történő 

megtekintése.  

Zeneművek / Zenehallgatás / Első osztály  

Kodály Zoltán: Gergely-járás, részlet a gyermekkarból; Gergelyjárás - gyerekkar Nyulacska – 

gyermekkar; Katalinka – gyermekkar; Karácsonyi pásztortánc; Bartók Béla: Gyermekeknek I./3. 

Szegény legény; I./12. Lánc, lánc, eszterlánc;  Süss fel nap I./2. Süssünk, süssünk valamit I./ 1. 44 

hegedűduó – I. füzet – Párnástánc (Elvesztettem zsebkendőmet); Bartók Béla: Cipósütés – nőikar; 

Bartók:Héjja,héjja-női kar; Bárdos Lajos: Karácsonyi bölcsődal – vegyeskar; Adriano Banchieri: 

Állatok rögtönzött ellenpontja; Leopold Mozart: Gyermekszimfónia – részlet; Saint-Saëns: Az állatok 
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farsangja – részletek; Csajkovszkij: Diótörő - Játék katonák indulója; Szőnyi Erzsébet: 21 énekes játék – 

Sípkészítő (Szólj síp);  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− zenehallgatási élményekkel gazdagodik; 

− megismeri az énekelve megtanult dalt, feldolgozás formájában is; 

− megismer több, a mindennapokhoz, továbbá alkalmakhoz, ünnepekhez, jeles napokhoz fűződő zenei részletet; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a zenei aktivitáson keresztül megtapasztalja a zenei befogadás örömét; 

− képzelete és kreatív gondolkodása fejlődik; 

− képes az érzelmi azonosulásra; 

− egyre hosszabb zenei részletekre képes figyelni; 

− szóval, rajzzal, tánccal és/vagy szabad mozgás improvizációval – egyénileg, párban vagy csoportosan – kifejezi 

a zene által benne keltett érzéseket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 

− Hangutánzások, hangszínek, ellentétek megfigyelése a hallgatott zenékben; 

− A zene keltette érzések kifejezése szóval, rajzzal, tánccal és/vagy szabad mozgás improvizációval; 

− Befogadói készség: ráhangolódás a hallgatott zeneművekre; 

− Emberi hangfajták (gyermek, női, férfihang) megfigyelése a tanult zenei anyagban; 

FOGALMAK  

énekhang; gyermekkar; vegyeskar; népzene,  

Témakör: Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés  

Óraszám: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− megkülönbözteti a mérőt és a ritmust; 

− egyszerű ritmushangszereket használ. 

− érti a gyors és lassú fogalmát 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− érzékeli és hangoztatja az egyenletes mérőt a tanult dalokban, zenei szemelvényekben 

− tapsolja a dalok, mondókák ritmusát; 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 

− Egyenletes mérő hangoztatása éneklés és esetenként zenehallgatás közben 

− Egyszerű ritmushangszerek (pl. dobok, faütők, csörgők stb.) és hangkeltő eszközök készítése; Játékkal oldott 

zenei tevékenységek alkalmazása 

− Egyenletes lüktetés, mérő 

− 2/4-es ütem 
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FOGALMAK 

Mérő; ritmus; szünet; ütem; ütemvonal; záróvonal; ismétlőjel, ütemmutató; ritmushangszer; gyors; lassú 

TÉMAKÖR: Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés 
Óraszám: 8 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− érti a hangmagasság fogalmát 

− rövid dallamsorokat rögtönöz; 

− örömmel vesz részt az alkotói folyamatokban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a fenti hangkészletben különböző gyakorlási formákban használja, belső hallása fejlődik; 

− különböző hangszíneket, ellentétes dinamikai szinteket hallás után megfigyel és segítséggel reprodukál. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 

− A hangerő, hangszín, hangmagasság változásainak megfigyelése és megnevezése a környező világ 

hangjaiban, tanult dalokban, zeneművekben; 

− Magas és mély hangok megfigyelése a tanult dalokban; 

− Hangmagasság kifejezése dallamrajzzal; 

− Hangszínek és ellentétes dinamikai szintek gyakorlása hangutánzással, felelgetős játékokkal; 

− Belső hallás fejlesztése dallambújtatással; 

− A testhangszerek (pl. taps, csettintés, combütögetés, dobbantás), és a   tanuló által készített hangkeltő 

eszközök hangszínének megfigyelése és azok improvizatív használata egy szó vagy érzelem kifejezésére; 

 

FOGALMAK  

halk, hangos, hangmagasság, hangszín, hangerő, dallam, dallamvonal,  

Témakör: Zenei ismeretek/ Zenei írás, olvasás  

Óraszám: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− megfigyeli és azonosítja az alapvető zenei jelenségeket (hangmagasság, dallamvonal, és időbeli 

viszonyok) a kottában; 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− tanári segítséggel képes leírni egyszerű ritmusokat a tanult értékekkel; 

− képes egyszerű kottában tájékozódni; 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 
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− A hangmagasság, dallamvonal, és időbeli viszonyok megfigyelése és követése a kottában a tanult 

dalokon, dallamrajzon, hangoszlopon jelzett dalokon; 

− A figyelem, az összpontosítás fejlesztése egyszerű zenei írás – olvasási feladatok segítségével és az 

énekes dalanyaggal; 

− A finommotorikus mozgások gyakorlása egyszerű zenei írás feladatok segítségével és kézjellel kísért 

énekléssel; 

− Ütemvonal és záróvonal grafikai képe és írása; 

 

FOGALMAK  

Hangjegy, vonalrendszer 

2. évfolyam 
 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

1. évfolyam 2 68 

 

 

Témakör: 

Zeneművek/Énekes anyag  

óraszám: 35 óra 

 

Életkori sajátosságoknak megfelelő gyermekdalok, gyermekjátékdalok, vagyis olyan zeneművek, melyek az 

életkornak megfelelő élethelyzetek zenei képét adják. Lehetőséget adnak játékra, különböző mozgásformák 

kitalálására, gyakorlására. A dalok elsősorban, de nem kizárólagosan pentaton hangkészletűek, figyelembe véve a 

gyermek hangterjedelmét is.   

Előzetes tudás: Elsős dalok ismerete 

Gyermekdalok, gyermekjátékdalok, mindennapi élethelyzetek, életképek  

A gúnárom elveszett;A part alatt; Csillagoknak teremtője; Csömödéri; Egy kis malac; Egyszer egy királyfi; 

Elvesztettem zsebkendőmet; Ess, eső, ess; Este van már, nyolc óra; Harcsa van a vízbe’; Hatan vannak a mi 

ludaink; Három éjjel, Hej, tulipán; Hej, vára vára; Hess, légy, ne szállj rám; Hol jártál, báránykám?; Hopp, 

Juliska; Hová mégy?; Isten éltessen, Péter, Pál!; Járom az új várnak; Kapitány úr megizente; Keresd meg a 

tűt; Két krajcárom; Kis kece lányom; Kivirágzott a diófa; Kőketánc; Kodály – Weöres S.: Jön a kocsi; 

Témakör neve Óraszám 

  

Zeneművek/Énekes anyag 35 

Zeneművek/Zenehallgatás 13 

Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés 6 

Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés 5 

Zenei ismeretek/Zenei írás, olvasás 9 

Összes óraszám: 68 

+Félévente 1-1 projekthét, melynek pontosítása a tanév 

elején történik meg. 
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Láttál-e már valaha; Méz, méz, méz; Most viszik, most viszik; Nincs szebb állat, mint a lúd; Süssünk, 

süssünk valamit;  

Szélről legeljetek; Széles az én kedvem ma; Ti csak esztek; Tivi - tovi tács;Tüzet viszek; Úszik a kácsa; 

Virágéknál ég a világ 

 

Dalok alkalmakra, jeles napokra  

Hull a pelyhes; Betlehembe, jer, pajtás!; A kis Jézus; Regöljünk, regöljünk; Ma van húsvét napja 

(Húsvétoló); Állj be, Berci katonának!;Még azt mondják nem illik; Járdányi Pál - Weöres Sándor: 

Tavaszköszöntő (Sándor napján); Járdányi Pál – Szőnyi Zoltán: Orgona ága; Serkenj fel, kegyes nép 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

− különböző hangerővel tud énekelni; 

− a zenei produkciók kifejező előadásmódján a pedagógus visszajelzése alapján alakít; 

− ismeri a tanult, énekelt zenei anyaghoz köthető szolmizációs hangokat; 

− képes énekelni: kézjelről ritmuskottáról, ötvonalról, hangoszlopról; 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− jó testtartással, helyes légzéssel, megfelelő tempóban, artikulálva énekel c’ – d” hangterjedelemben;  

− a gyermek a dalokban felfedezi önmagát, s így azonosulni tud velük; 

− aktívan részt vesz az iskola vagy a helyi közösség hagyományos ünnepein. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 

− Az énekes magyar népi kultúra alapfogalmainak bevezetése: népdal, néptánc, népi zenekar  

− Az előadói készség fejlesztése tevékenységeken, és zenehallgatáson keresztül 

− A gyermeki világ felfedezése a tanult dalokban  

− Évfolyamonként legalább 35 magyar gyermekdal és népdal hallás utáni ismerete  

− Egyenes testtartás, helyes légzés, artikuláció  

− Szolmizációs kézjelről való éneklés 

− Hangoszlop és betűkotta megismertetése 

− Az ötvonal elemi szintű bevezetése l-s-m-r- d- l, hangokkal 

FOGALMAK  

Népdal; néptánc; hangszerkíséret; szolmizáció;  

Témakör: Zeneművek/Zenehallgatás  

Óraszám 13 óra 

A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-zene óra keretei között csak részletek 

meghallgatására van mód. A zeneművek élményszerű bemutatását előzze meg az egyik legfontosabb 

pedagógiai eszköz, a motiváció. Ezt szolgálja a lehetőség szerinti koncertlátogatás, a zenékhez, dalokhoz 

kapcsolódó táncok, játékok megtanulása és a zenei előadások, zenés filmek videó felvételről történő 

megtekintése.  

 

Zeneművek / Zenehallgatás / Második osztály  
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Kodály: Méz, méz, méz – gyermekkar; Gólyanóta; Pünkösdölő;  Hajnövesztő – gyermekkar; 

Csillagoknak teremtője – duett; Nagyszalontai köszöntő – gyermekkar; Bartók Béla: Resteknek nótája; 

Huszárnóta Gyermekeknek I./4. Párnatánc (Elvesztettem zsebkendőmet); I./6. Balkéztanulmány (Hej, 

tulipán); I./7. Körtánc (Kis kece lányom); II./ 22. Allegretto (Debrecenbe kéne menni); II./23. Táncdal 

(Hopp, Juliska); II./27. Tréfa (A gúnárom elveszett); Bartók Béla: Mikrokozmosz – Mese a kis légyről; 

Antonio Scandelli: A tyúk; A. Vivaldi: Négy évszak – Tél II. tétel; W.A. Mozart: Német táncok – Utazás 

szánon; Saint-Saëns: Az állatok farsangja – részletek; Rimszkij–Korszakov: Dongó; Muszorgszkij: Egy 

kiállítás képei – Kiscsibék tánca a tojáshéjban; Állatos dalok; Betlehemes /A kis Jézus aranyalma 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

−  érzékeli és megnevezi a hangerő, hangszín, hangmagasság változásait, az őt körülvevő világ hangjaiban, tanult 

dalokban, zeneművekben; 

− megismeri a zenehallgatáskor vagy élőzeneként hallott hangszerek hangját (furulya, zongora, hegedű, 

fuvola) 

− képes asszociálni a hallott zenében megjelenített állatokra, életképekre; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a hallgatott zenét adott szempontok alapján megfigyeli, és ezekről tanári kérdések segítségével szóban beszámol; 

− felismeri a furulya zongora hangját, hegedű és a fuvola; 

− felismeri és megkülönbözteti a gyermekkar és a vegyeskar hangzását; 

− meg tudja különböztetni a szólóhangszer hangzását a zenekari hangzástól; 

− képes megérteni az zenék üzenetét; 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 

− Az énekes anyaghoz kapcsolódó és az életkornak megfelelő, különböző stílusú, korú és műfajú zenék 

hallgatása; 

− Cselekményes zenékben az egyes szereplők zenei ábrázolásának megfigyelése, példaszemelvények 

kiemelt részletében 

− Népihangzás, klasszikus zenekari hangzás megkülönböztetése 

− A szóló és kórus, szólóhangszer és zenekar megkülönböztetése, megnevezése a tanult zenei anyagban. 

 

FOGALMAK  

zongoramű; kíséret; népdalfeldolgozás; klasszikuszenekar; népi zenekar  

− Témakör: Zenei ismeretek/ Ritmikai fejlesztés  
 

− Óraszám: 6 óra 
− Tanulási eredmények 
− A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− érti a tempó és az egyenletes lüktetés fogalmát; 
− a testét hangszerként is használja; 
− A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− felismeri és hangoztatja a negyed, nyolcadpár, fél értékű  ritmusokat, a negyed és a fél értékű szünetet, 

tájékozódik a 2/4-es ütemben, felismeri és használja az ütemvonalat, záróvonalat, az ismétlőjelet; 
− mondókákat alkot, ritmusokat rögtönöz. 
− Fejlesztési feladatok, készségek és ismeretek 
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− Zenei hangsúly érzékeltetése és reprodukciója 
− Alapritmusok gyakorlása 2/4-es ütemben mozgással, testhangszerrel (pl. taps, csettintés, combütögetés, 

dobbantás), a tanuló által készített hangkeltő eszközökkel, és ritmusnevekkel csoportosan és párban: 
− a zenei hangsúly érzékeltetésével, 
− mondókák, gyermekversek ritmusának hangoztatásával, 
− felelgetős ritmusjátékokkal, 
− ritmussorok rögtönzésével pl. egy szó vagy érzelem kifejezésére 
− Ritmuskánon és ritmusosztinátó gyakorlása egyszerű formában;  
− Alkotói készség: Rögtönzés dallammal, ritmussal, ritmussorok alkotása változatos hangszínek használatával, 

testhangszer és  különböző hangkeltő eszközök és ritmushangszerek segítségével. 
− Negyed, nyolcadpár, fél értékű kotta, a negyed és fél értékű szünet 
− Ütemmutató, hangjegy, szünet, vonal-vonalköz, pótvonal, ütemvonal, kezdőhang – záróhang 
− Ritmikai kétszólamúság – osztinátó, ritmuskánon 
− Fogalmak 
− rögtönzés; ötvonalas rendszer; vonal-vonalköz; pótvonal; kezdőhang - záróhang; osztinátó, ritmuskánon 
− Témakör: Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés  
−  Óraszám: 5 óra 
− Tanulási eredmények 
− A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− érzékeli a hangok egymásutánját, különböző hangszíneket, ellentétes dinamikai szinteket, ezeket felismeri 

az őt körülvevő világ hangjaiban, tanult dalokban, zeneművekben; 

− érti a különbséget a hangerő, hangszín, hangmagasság fogalmai között; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megismeri, énekli és segítséggel alkalmazza a pentaton hangkészlet hangjait; 

− a dalokat tanári segítséggel szolmizálva énekli, kézjelekkel mutatja; 

− a tanult dalok, zenei részletek éneklésekor tudja változtatni hangerejét a zenei kifejezésnek megfelelően; 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 

− Belső hallás fejlesztése dallambújtatással; 

− A tanult énekelt zenei anyaghoz köthető szolmizációs hangok kézjelről történő éneklése; 

− Kánon éneklése, gyakorlása egyszerű formában; 

− Alkotói készség: Rövid dallamsorok rögtönzése pl. saját névre, mondókára; 

− A pentaton hangkészlet hangjainak ismerete kiegészülve az alsó „lá”-val; 

− A pentaton hangkészlet kézjeleinek ismerete és kézjelről történő éneklése; 

− kánon éneklésmódjának elsajátítása. 

FOGALMAK  

 hangkészlet, kánon 

Témakör: Zenei ismeretek/ Zenei írás, olvasás  

Óraszám: 9 óra 

TANULÁSI eredmények 

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

− kottaképről azonosítja a hallás után tanult dalokat; 

− érzékeli, hogy ugyanaz a dallamrészlet különböző magasságokban írható, olvasható. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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− tanári segítséggel képes leírni egyszerű dallamfordulatokat a tanult dallamhangokkal; 

− megtapasztalja a relatív szolmizáció jellemzőit, illetve előnyeit. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 

− A hallás után tanult dalok kottából való azonosításának előkészítése különböző eszközökkel (pl. a 

dallamvonal lerajzolásával, mozgással stb.); 

− A kottakép alapvető funkcionális elemeinek felismerése: ütemmutató, hangjegy, szünet, vonal – 

vonalköz, pótvonal, ütemvonal, kezdőhang-záróhang stb.; 

− Negyed, nyolcadpár, fél értékű kotta, a negyed és fél értékű szünet grafikai képe és írása 

− A lá - szó - mi - ré-dó- alsó lá, szolmizációs hangok leírása fokozatos bevezetéssel, különböző 

hangmagasságokban. 

FOGALMAK  Hangjegy, vonalrendszer   
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VIZUÁLIS KULTÚRA 

A vizuális nevelés legfontosabb célja, hogy segítse a tanulókat az őket körülvevő világ vizuálisan 

értelmezhető jelenségeinek megértésében, ezen belül a vizuális művészeti alkotások átélésében és 

értelmezésében, illetve ennek segítségével környezetünk tudatos alakításában. Ez a cél a tanórai kereteken 

belül az alkotva befogadás elvét követve valósulhat meg a leghatékonyabban, azaz a tantárgy jellemző 

tulajdonsága, hogy aktív tanulói tevékenységen alapul.  

A tantárgy fontos célja, hogy a tanulók az iskolában megismerjék a magyarság által létrehozott legfontosabb 

képzőművészeti és építészeti műalkotásokat, nemzetünk hagyományos tárgykultúráját és díszítőművészetét. 

A tantárgy kulcsszerepet játszik a tanulók érzelmi fejlesztésében, mely az őket körülvevő világhoz való 

pozitív érzelmi viszonyulásuk kialakításának fontos eszköze. Ennek eredményeként elérendő cél, hogy a 

tanulók a magyar kultúrára büszkék legyenek, és kötődjenek szülőföldünk értékeihez.  

További fontos cél, hogy a tanulók ismerjék meg az európai és egyetemes vizuális kultúra legjelentősebb 

képzőművészeti és építészeti alkotásait, alakuljon ki bennük érdeklődés  a vizuális jellegű művészetek iránt. 

Váljanak nyitottá a régmúlt korok, illetve az őket körülvevő XXI. század művészeti jelenségek befogadására. 

A vizuális kultúra tantárgy tartalmát három részterület, a képzőművészet, a vizuális kommunikáció és a 

tárgy- és környezetkultúra képezi. A vizuális nevelés szempontjából a képzőművészet részterület az ábrázoló 

és kifejező szándékú, esetleg művészi élményt nyújtó képalkotással, illetve befogadással foglalkozik, a tárgy- 

és környezetkultúra részterület az ember tervezett tárgyi és épített környezetét jelenti, a vizuális 

kommunikáció pedig képekben, gyakran kép és szöveg egységében megjelenő, eleve kommunikációs célú 

képalkotással foglalkozik. E részterületek tartalmi elemei különböző hangsúllyal, de minden 

iskolaszakaszban jelen vannak a tantervi követelményekben. A Nat alapelvei alapján a vizuális kultúra 

tantárgy gyakorlatközpontúsága a vizuális megismerés, a közvetlen tapasztalatszerzés, az elemző-

szintetizáló gondolkodás egységében értelmezendő, és a tanulók ténylegesen megvalósuló alkotó munkáját 

szolgálja.  

A vizuális fejlesztés legfontosabb célja adott iskolaszakaszokban az életkornak megfelelő szinteken játékos, 

kreatív szemlélet kialakítása és alkalmazása.  

Fontos cél továbbá a minél szélesebb körű anyaghasználat, az alkotó tevékenységen keresztül a kéz 

finommotorikájának fejlesztése, a változatos médiumok és megközelítési módok alkalmazása, a vizuális 

médiumok közötti átjárhatóság és a művészi gondolkodás szabadságának a kialakítása. Mindez segíti a 

tanulók tájékozódását az őket érő nagy mennyiségű vizuális információ feldolgozásában, szelektálásában, s 

végül majd az önálló, mérlegelni képes szemlélet kialakításában. Jelen korunk jellemző képkészítési 

lehetőségeit is figyelembe véve további cél a vizuális kommunikáció digitális kultúrához is köthető 

mindennapi formáinak, illetve az épített környezet és a tárgyi világnak a vizsgálata, valamint a 

környezetalakítás tudatosságának fejlesztése.  

A vizuális nevelés kiemelt feladatának tekinti a kreativitás fejlesztését, mely a vizuális problémamegoldás 

folyamatában fejleszthető és gyakorolható. A tanulók kreativitása az örömteli, kísérletező, az élményekben 

gazdag, alkotó tevékenység közben bontakozhat és teljesedhet ki, mely mind az egyén, mind pedig a 

közösség alkotó energiáinak a motorja lehet. Lényeges elem mindezekben a motiváció kialakítása az 

önmagát folytonosan építő, alkotói magatartás megteremtésére és a folyamatos önművelésre. Ezzel 

összefüggésben fontos a tanulók önértékelésének és önismeretének fejlesztése, a mérlegelő szemlélet 

kialakítása, amelynek az önálló és a társakkal együttműködő gyakorlati feladatmegoldásokban kell 

megjelennie és működnie a tanulók fejlesztése során. A vizuális nevelés a tanulók személyiségfejlesztésének 

rendkívül fontos eleme, hiszen az itt alkalmazott tevékenységekre jellemző alkotva tanulás érzelmeket 

gazdagító, empátiát, intuíciót és minőségérzéket, valamint önmagukkal szembeni igényességet kialakító 

hatása működik.  
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A vizuális kultúra tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott 

kulcskompetenciákat: 

A tanulás kompetenciái: Ahogyan a kisgyermekkorban a megismerés alapvető eszköze a vizualitás, úgy a 

későbbi tanulási folyamatban is meghatározó szerepe van a vizuálisan nyerhető információk 

feldolgozásának. A vizuális megfigyelés, a belső képalkotás, a vizuális elemzés, összehasonlítás, esetleg a 

tapasztalatok, a következtetések vizuális megjelenítése – kiváltképp a digitális kor vizuális dominanciája 

miatt – az információszerzés, a tanulás feltétele. A vizuális információszerzés rutinja különösen fontos az 

önálló tanulás szempontjából. A vizuális gondolkodás ugyanakkor nemcsak az információszerzést, hanem 

az információk feldolgozását és a gondolkodási folyamatokat is ösztönözheti, segítséget nyújtva különböző 

tanulási stílusok és stratégiák megtalálásában. Miközben a vizuális kultúra tantárgy változatos tevékenységei 

és fejlesztési technikái más műveltségi területeket is támogathatnak, olyan tanulási motivációt jelentenek, 

melyek érdekesebbé, izgalmasabbá és sikeresebbé tehetik a tanulók számára a tanulást. 

A kommunikációs kompetenciák: A vizuális kultúra tantárgy célja, hogy a tanulók megismerjék és 

használják a vizuális kommunikáció lehetőségeinek minél szélesebb skáláját.  A digitáliseszköz-használat – 

a kommunikációs csatornák átalakításával – folyamatosan hatást gyakorol a kommunikáció domináns 

formáira és minőségére. A vizuális kommunikációs formák értelmezése, értő és felelős használata – ami a 

vizuális kultúra tantárgy keretében fejleszthető leginkább – a mindennapi életben is elengedhetetlen. A 

vizuális kultúra a művészeti nevelés olyan átfogó megközelítésére törekszik, melynek keretében sokféle 

önkifejezési forma (vizuális megjelenítés, beszéd, mozgás) gyakorlására van mód, ami a kommunikációs 

lehetőségek körét is tágítja.  

A digitális kompetenciák: A digitális kor, amelyben élünk, nagyrészt vizuális kommunikációs formákat 

használ, ezért a vizuális kultúra tantárgynak is alapvető feladata, hogy segítse a digitális médiumok 

használatát, mind a közlés, mind a befogadás képességeinek fejlesztésével. A kreatív feladatmegoldás 

érdekében a tanulók digitálisan hozzáférhető információkat gyűjtenek, és életkori sajátosságaiknak 

megfelelően lehetőséget kapnak arra, hogy az egy-egy tananyagrész produktumát digitális formában 

készítsék el. Ezáltal megtanulják, hogy hogyan érdemes alkotó folyamatba építeni az elérhető és 

összegyűjthető információkat, és hogyan lehet felhasználni a technikai lehetőségeket. A digitális technika 

lehetőségeinek előre nem látható fejlődési iránya miatt legfontosabb éppen a változásokra reagálni tudó 

tanulói személyiség fejlesztése.  

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A megismerési folyamatok fontos eleme a vizuális 

megfigyelés. A vizualitás a belső képalkotásnak, majd az ismeretszerzésnek és a magasabb szintű 

gondolkodási folyamatoknak is sajátos eszköze. A vizuális kultúra tanulása során mind a szabad alkotásban, 

mind az egyszerű tervezési feladatokban a problémamegoldó gondolkodást gyakorolhatja a tanuló. Minden 

problémamegoldás esetében nagy jelentősége van a szabad asszociáción alapuló, divergens gondolkodási 

szakaszoknak, amelyet a vizuális kultúra tantárgy tanulása a nyitottság, az egyéni ötletek és a sajátos 

kifejezési megoldások bemutatásával és elfogadásával jelentős mértékben képes fejleszteni. 

A személyes és társas kompetenciák: A művészettel nevelés elvének megfelelően a vizuális kultúra 

tantárgy kiemelt feladata a személyiség fejlesztése, különös tekintettel a személyes és társas kompetenciákra. 

A tantárgy egyik jellemzője a gazdag önkifejezési formák támogatása, ami segíti az önismeretet és a reális 

önértékelés kialakítását, miközben a változatos tevékenységi formák nagyobb esélyt adnak a sikerélmény 

elérésére. Az érzelmek kifejezéséhez, felismeréséhez és szabályozásához kapcsolódó készségek gyakorlása 

ugyanakkor szerepet játszik a társas viselkedésben is. A vizuális kultúra tantárgy – és ezen belül a kreatív 

problémamegoldás fejlesztésének – lehetősége, hogy csoportos együttműködésben valósuljon meg, azaz a 

feladatmegoldások sokféle nézőpont és sokféle tudás megjelenítésével, mindenki közreműködésével és 

megelégedésével jöjjön létre. A csoportos együttműködésen alapuló alkotó vagy befogadó 

feladatmegoldásokban lehetőség van a különböző szerepek megtapasztalására, a közös döntések 
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megvitatására és a konfliktushelyzetek megoldására, végül a legjobb megoldás érdekében a produktív 

tevékenység gyakorlására. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A vizuális kultúra 

tantárgy, a Művészetek műveltségi terület részeként, hagyományosan magába foglalja a műalkotások elemző 

vizsgálatát, így alapvető feladata a művészet kultúraközvetítésben elfoglalt helyének hangsúlyozása. A 

tantárgy fontos célja, hogy a tanulók az iskolában megismerjék a magyarság által létrehozott legfontosabb 

képzőművészeti és építészeti alkotásokat, nemzetünk hagyományos tárgykultúráját és díszítőművészetét, 

ezáltal büszkék legyenek a magyar kultúrára, és kötődjenek szülőföldünk értékeihez. A befogadó 

tevékenység aktív alkotótevékenységgel támogatva a kreativitásfejlesztés egyedülálló lehetőségeként 

működik.  

A köznevelésben a vizuális kultúra tantárgy a művészettel nevelés eszköze, s mint ilyen, általánosan alapozó, 

vizuális szemlélet kialakítását és fejlesztését tartja elsőrendű feladatának.  

A kerettanterv segíti e célok megvalósítását, adott iskolaszakaszokra és ciklusokra kijelölve a legfontosabb 

fejlesztési feladatokat, a tanterv témaköreire reflektáló tanári szabadság figyelembevételével. A kerettanterv 

fő tematikai egységei, témakörei a – vizuális kultúra részterületein alapuló – Nat-ban foglalt fő témakörök 

további részletezéseként alakultak ki. Minden témakör tartalmazza a megvalósításhoz szükséges 

óraszámajánlást, támaszkodik a Nat megadott tanulási eredményekre, és minden témakör fejlesztési 

feladatok és ismeretek, minimális fogalomkészlet megadásával konkretizálja az adott tanítási egység 

elvárható követelményeit. A tematikai egységek és meghatározott fejlesztési feladatok és ismeretek nem 

jelölnek időrendi sort, és nem azonosak egy-egy tanóra tananyagával, feladataival. Az egységek rugalmasan 

kezelhetők, a tanulásszervezés felépítésének logikája mentén történő saját igényű alkalmazás és az adott 

évfolyamra ajánlott óraszámjavaslatok figyelembevételével. A kerettantervi fejlesztési feladatok 

értelmezését ugyanakkor példák segítik, amelyek az adott követelmény pontosabb értelmezéséhez adnak 

ötleteket, illetve inspirálják a helyi tanterv vagy tanmenet tervezését. Egy-egy témakörnél megjelenő 

fogalmak iskolai feldolgozása természetesen az adott témakör fejlesztési feladataival összekapcsolva 

értelmezendő. Minden fejlesztési szakaszban és minden témakör esetében csak a belépő új fogalmak jelennek 

meg, de a már bevezetett fogalmakhoz kapcsolódó tudás elmélyítése és további felhasználása érdekében a 

fogalmak magasabb évfolyamokon az aktuális fejlesztési feladatoknak megfelelően, az iskola saját 

igényeinek, és a tanulók aktuális fejlettségi szintjének megfelelően ismételhetők. 

Mindezek mellett a „Sakkpalota program” elemeinek a tanítási órákba történő beépítésével fejlesztjük, 

elősegítjük a tanulási képességek széles körű kibontakoztatását.  



111 

 

1–2. évfolyam 
Az iskolába lépő első osztályos gyerekek vizuális nevelésének legfontosabb feladata az, hogy az alkotás 

örömét, motiváltságát megőrizze, fenntartsa. Ehhez életkori sajátosságaikat, érdeklődésüket, személyes 

tapasztalataikat figyelembe vevő feladatrendszerre van szükség, mely sok játékos elemet tartalmaz és épít a 

gyerekek sajátos humorérzékére is. Az első két évfolyam vizuális nevelés gyakorlata ugyanakkor 

képességfejlesztő célú feladatrendszerben jelenik meg. Alkotói és befogadói képességeik fejlesztése közben 

meg kell tanítani a gyerekeket a hagyományos ceruzarajz, tollrajz, víz- és temperafestés, agyaggal végzett 

mintázás és más, változatos anyagok és eszközök szakszerű használatára. Az eszközhasználati 

készségfejlesztés folyamatában törekedni kell arra, hogy a második osztály végére legalább jártasság szintre 

eljussanak a tanulók. Továbbá arra, hogy az életkoruknak megfelelő kommunikációs és médiakörnyezet 

sajátosságait megismerjék és használják. 

Az első két iskolai évfolyam fontos feladata a kisiskolások vizuális műveltségének megalapozása, mely nem 

önálló befogadást célzó órák megtartását jelenti, hanem játékos, motiváló, nagyrészt kifejező célú 

képalkotásuk szemléleti segítésére használt jól válogatott képanyag formájában rejlik. 

Fontos, hogy a gyerekek elé kerülő képanyag, az alkotó munka motivációjára használt mesék, zenék, 

táncmozgások mind-mind hozzájáruljanak magyar kultúrájuk és magyar műveltségük kialakulásához, mely 

fontos alapja a más kultúrák elfogadásának. 

A magyar népi ünnepek kellékei, nemzeti jelképeink ismerete és a magyar népi tárgykultúrából építkező 

tárgy- és környezetkultúra témakörök közösen járulnak hozzá, hogy a gyerekek természetesnek éljék meg 

nemzeti sajátosságaink ismeretét. 

 

Az 1–2. évfolyamon a vizuális kultúra tantárgy alapóraszáma: 136 óra, az évfolyamon használt 

tankönyvek tananyagtartalmának beépítésével. 

Félévente egy-egy projekthét, melynek tartalmát a tanév elején pontosítjuk. 

Az első évfolyamon tanultak koncentrikus bővítése. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Vizuális kifejezőeszközök – Érzékelés, jellemzők, tapasztalat 
horizontálisan beépül 

a többi témakörbe 

Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, személyes 

élmények 
56 

Vizuális információ – Vizuális jelek a környezetünkben 12 

Médiahasználat – Valós és virtuális információk 12 

Álló- és mozgókép – Kép, hang, történet 12 

Természetes és mesterséges környezet – Valós és kitalált tárgyak 20 

Természetes és mesterséges környezet – Közvetlen környezetünk 24 

Összes óraszám: 136 

Óraterv 
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 1.évfolyam 2.évfolyam 

Heti óraszám 2 2 

Éves óraszám 68 68 

Témakör: Vizuális kifejezőeszközök – Érzékelés, jellemzők, tapasztalat 

Javasolt óraszám: Az első két évfolyam fejlesztési folyamatát  végigkísérő, rendre ismétlődő fejlesztési 

feladatokhoz óraszám nem rendelhető, mert azokat a tanulói tevékenységformákat és típusokat tartalmazza, 

melyek, egyrészt az óvoda-iskola átmenetét szolgálják a kezdő szakaszban, és az esetleg fennálló hátrányok 

leküzdésére szolgálnak, másrészt a fejlesztés érdekében rendre meg kell, hogy jelenjenek a legtöbb ajánlott 

feladattípusban, noha legtöbb esetben nem képeznek önálló produktumot. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Különböző érzékszervi tapasztalatok (pl. szaglás, hallás, tapintás, látás) élményszerű feldolgozása 

alapján, egyszerű következtetések szóbeli megfogalmazása és az élmények, kialakult érzések vizuális 

megjelenítése különböző eszközökkel síkban és térben (pl. rajz, festés, mintázás, építés/konstruálás, 

tárgyalkotás). 

− A tanulás során felmerülő helyzetekben valós környezeti jellemzők (pl. téli táj, növény részei, 

osztályterem színei), képek és ábrák (pl. tankönyvi ábra, saját vagy társak rajza) célirányos 

megfigyelése, és a tapasztalatok szöveges megfogalmazása a látott  információk pontos leírása és 

feldolgozása érdekében. 

− Közvetlen megfigyelések útján szerzett konkrét vizuális tapasztalatok (pl. nagyság, felület, méret, 

irány, mennyiség, anyagszerűség, elhelyezkedés) alapján vizuális jellemzők kiválasztása, 

csoportosítása, megnevezése (pl. legsötétebb szín, legnagyobb forma, a kép jobb oldalán 

elhelyezkedő figura), és az érzékszervi tapasztalatok következetes felhasználása az  alkotómunka 

során. 

− Megadott szempontok alapján természeti  és mesterséges tárgyak gyűjtése, megfigyelése, és a 

megfigyelések alapján a tárgyak pontos leírása és változatos vizuális megjelenítése játékos 

feladatokban. 

Fogalmak 

sík, tér, méret, irány, szín, felület, képelem 

1. évfolyam 
 Heti óraszám Éves óraszám 

1. évfolyam 2 68 

 

Témakör neve Óraszám 

Vizuális kifejezőeszközök – Érzékelés, jellemzők, tapasztalat 

horizontálisan 

beépül a többi 

témakörbe 
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Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, személyes 

élmények 
28 

Vizuális információ – Vizuális jelek a környezetünkben 6 

Médiahasználat – Valós és virtuális információk 6 

Álló- és mozgókép – Kép, hang, történet 6 

Természetes és mesterséges környezet – Valós és kitalált tárgyak 10 

Természetes és mesterséges környezet – Közvetlen környezetünk 12 

Összes óraszám: 68 

+ Félévente egy-egy projekthét, melynek tartalmát a tanév elején 

pontosítjuk. 
 

Témakör: Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, személyes élmények 

Óraszám: 28 óra 

Tanulási eredmények 

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

● élmények, elképzelt vagy hallott történetek, szövegek részleteit különböző vizuális eszközökkel 

egyszerűen megjeleníti: rajzol, fest, nyomtat, fotóz, formáz, épít; 

● rövid szövegekhez, egyéb tananyagtartalmakhoz síkbeli és térbeli vizuális illusztrációt készít 

különböző vizuális eszközökkel: rajzol, fest, formáz, épít  

● elképzelt történeteket, irodalmi alkotásokat bemutat, dramatizál, ehhez egyszerű eszközöket: bábot, 

teret/díszletet, kelléket, egyszerű jelmezt készít csoportmunkában, és élményeit szövegesen 

megfogalmazza; 

● saját és társai vizuális munkáit szövegesen értelmezi, kiegészíti, magyarázza; 

● saját történetet alkot, és azt vizuális eszközökkel is tetszőlegesen megjeleníti; 

●  különböző egyszerű anyagokkal kísérletezik, szabadon épít, saját célok érdekében konstruál 

● élmények, elképzelt vagy hallott történetek, szövegek részleteit különböző vizuális eszközökkel 

egyszerűen megjeleníti: rajzol, fest, formáz, épít; 

● a tanulás során szerzett tapasztalatait, saját céljait, gondolatait vizuális megjelenítés segítségével 

magyarázza, illusztrálja egyénileg és csoportmunkában; 

● saját és mások érzelmeit, hangulatait segítséggel megfogalmazza és egyszerű dramatikus eszközökkel 

eljátssza, vizuális eszközökkel megjeleníti; 

● korábban átélt eseményeket, tapasztalatokat, élményeket különböző vizuális eszközökkel, 

élményszerűen megjelenít: rajzol, fest, nyomtat, formáz, épít, fotóz és magyarázza azt; 

● azonosítja a nonverbális kommunikáció eszközeit: mimika, gesztus, ezzel kapcsolatos tapasztalatait 

közlési és kifejezési helyzetekben használja; 

● valós vagy digitális játékélményeit vizuálisan és dramatikusan feldolgozza: rajzol, fest, formáz, 

nyomtat, eljátszik, elmesél; 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Elképzelt vagy hallott történetek, rövid szövegek, irodalmi (pl. mese, vers) vagy zenei élmények 

(gyermekdal, gyermekjáték, mondóka) különböző részleteinek vizuális bemutatása a saját ötletek 

megjelenítése érdekében, különböző eszközökkel síkban és térben (pl. színes rajz, festmény, nyomat, 

tabló), és a  kitalált vizuális ötletek szöveges magyarázatával (Illusztráció síkban, vagy térben) 

Szemléltetésre ajánlott képanyag: Réber László, Reich Károly, Henzelmann Emma, Sajdik Ferenc 

illusztrációi. 

− Saját kitalált történet elmesélése, és a történet néhány fontosabb jelenetének többalakos vizuális 

megjelenítése tetszőleges eszközökkel.  

− Korábban átélt események, különböző személyes élmények felidézése és tetszőleges megjelenítése 

különböző eszközökkel síkban és térben (térábrázolási képesség, emberábrázolás, kifejezőképesség 

fejlesztése) Szemléltetésre ajánlott képanyag: Turner tájképei, Brueghel: Gyerekjátékok, 

Parasztlakodalom, Vankóné Dudás Juli: Jeles napok, népélet. 

− Személyes érzelmek, hangulatok kifejezése képalkotásban (kifejező képalkotás, kifejező jellegű 

plasztikus alkotás) Munkácsy Mihály: Ásító inas, Mednyánszky László: Verekedés után, E. 

Delacroix: Vihartól megrémült ló. 

− Adott érzelmi állapot (pl. boldogság, rémület, tanácstalanság) kifejezése arcjátékkal és gesztusokkal, 

az érzelmek kifejezési lehetőségeinek tudatosítása érdekében. A tapasztalatok felhasználása egyszerű 

vizuális megjelenítés során (emberábrázolás, differenciált arc ábrázolás, kézábrázolás) 

Szemléltetésre ajánlott képanyag: Anna Margit: Rémület, Rembrandt és Saskia, Paul Klee: Önarckép, 

Leonardo da Vinci: Mona Lisa, Modigliani portréképei. 

− Olvasmány- vagy zenei élményhez a jelentést vagy hangulatot erősítő vizuális illusztráció készítése 

választott technikával, és az elkészült alkotás szöveges magyarázatával. 

− Magyar népmesékhez, népi mondókákhoz, népdalokhoz vizuális illusztráció készítése hagyományos, 

ember- vagy állatábrázolást is megjelenítő népművészeti alkotások (karcolozott, faragott 

pásztorművészeti tárgyak) stíluselemeinek felhasználásával. 

− Tanult irodalmi, zenei élmények, és médiaélmények (pl. mese, vers, gyermekdal, zenemű, animációs 

film) fontos helyszíneinek és szereplőinek megjelenítése síkban (pl. rajz, festés, vegyes technika) és 

térben egyszerű eszközök felhasználásával (pl. drapéria, kartondoboz, paraván, osztályterem 

átrendezése) csoportmunkában is. 

− Irodalmi, zenei és médiaélmények (pl. mese, vers, gyermekdal, zenemű, animációs film) fontos 

helyszíneinek és szereplőinek megjelenítése egyszerű eszközök felhasználásával (tárgyakkal való 

bábozás, tárgyak megszemélyesítése) Szemléltetésre ajánlott: Foky Ottó: Ellopták a vitaminomat, 

1966, Babfilm, 1975. 

Fogalmak 

történet, szereplő, helyszín, vizuális jellemzők/karakter, illusztráció, vizuális technikák, népművészeti 

technikák, faragás 

Témakör: Vizuális információ – Vizuális jelek a környezetünkben 

Óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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● a tanulás során szerzett tapasztalatait, saját céljait, gondolatait vizuális megjelenítés segítségével 

magyarázza, illusztrálja egyénileg és csoportmunkában; 

● az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, meggyőzést, figyelemfelkeltést szolgáló, célzottan 

kommunikációs szándékú vizuális közléseket segítséggel értelmez; 

● egyszerű, mindennapok során használt jeleket felismer; 

● adott cél érdekében egyszerű vizuális kommunikációt szolgáló megjelenéseket – jel, meghívó, plakát 

– készít egyénileg vagy csoportmunkában; 

● pontosan ismeri nemzeti zászlónk felépítését, összetevőit, színeit 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A tanulás során felmerülő helyzetekben tanítási egységekhez, és egyéb tantárgyi tartalmakhoz a 

tanulást vagy megértést segítő egyszerű ábra (pl. számegyenes, betűsablon, szókártya) és eszköz (pl. 

tabló, makett, társasjáték) készítése, személyes célok érvényesítésével. 

− Kisgyerekeknek szóló könyvborítók, füzetek, hirdetések üzenetének elemzése tanári segítséggel, és 

a tapasztalatok felhasználása egyszerű tervezési feladatokban (pl. plakát, névtábla, utcatábla, 

házszámtábla készítése, füzetborító, csomagolópapír, meghívó tervezése). 

− Közvetlen környezetében található jelek, jelzések (pl. útjelzés, közlekedési jelzés, piktogram, zenei 

kotta) gyűjtése, értelmezése tanítói segítséggel és a tapasztalatok felhasználása játékos feladatokban 

(pl. rajzolt közlekedési terepasztal és annak kiegészítése térbeli közlekedési táblákkal). 

− Iskolai életében megjelenő szabályok kapcsán piktogramokat, rajzi jeleket alkot. Véleményt formál 

társai piktogramterveinek érthetőségével kapcsolatban. 

− Magyar nemzeti szimbólumok felhasználása az alkotó munka során  (pl. tárgyalkotás 

díszítményeként: huszárcsákó, párta). 

Fogalmak 

jel, jelzés, vizuális üzenet, hirdetés, leegyszerűsítés, változat, díszítőmotívum, szimbólum 

Témakör: Médiahasználat – Valós és virtuális információk 

Óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

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

● saját munkákat, képeket, műalkotásokat, mozgóképi részleteket szereplők karaktere, szín-, fényhatás, 

kompozíció, kifejezőerő szempontjából szövegesen elemez, összehasonlít; 

● az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, meggyőzést, figyelemfelkeltést szolgáló, célzottan 

kommunikációs szándékú vizuális közléseket segítséggel értelmez; 

● valós vagy digitális játékélményeit vizuálisan és dramatikusan feldolgozza: rajzol, fest, formáz, 

nyomtat, eljátszik, elmesél. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Kisgyerekeknek szóló célzottan kommunikációs szándékú mozgóképi megjelenések (pl. tv reklám, 

gyermekműsor) üzenetének elemzése tanári segítséggel, a kommunikációs célt szolgáló legfontosabb 

eszközök és az elért hatás megfigyelésével (pl. szín, képkivágás, hanghatás, szöveg), és a 
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tapasztalatok felhasználása játékos feladatokban (pl. félelmetes-megnyugtató hangok gyűjtése, adott 

mozgóképi részlet hangulatának érzékeltetése színes kompozícióban). 

− Különböző médiumok (pl. könyv, televízió, film, internet, videojáték) egyszerű példáinak elemzése 

tanári segítséggel, a valóságos és az elképzelt helyzetek azonosítása céljából. 

Fogalmak 

információ, mozgókép, könyv, televízió, film, internet 

Témakör: Álló- és mozgókép – Kép, hang, történet 

Óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

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

● az adott életkornak megfelelő rövid mozgóképi közléseket segítséggel elemez, a vizuális 

kifejezőeszközök használatának tudatosítása érdekében; 

● az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, meggyőzést, figyelemfelkeltést szolgáló, célzottan 

kommunikációs szándékú vizuális közléseket segítséggel értelmez; 

● időbeli történéseket egyszerű vizuális eszközökkel, segítséggel megjelenít; 

● saját történetet alkot, és azt vizuális eszközökkel is tetszőlegesen megjeleníti; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Egyszerű mozgóképi részletek (pl. animációs film, reklámfilm) cselekményének elemzése, és a 

tapasztalatok felhasználása játékos feladatokban (pl. időbeli történés képkockáinak rendezése, hang 

nélkül bemutatott mozgóképi részletek “szinkronizálása“). 

− Egyszerű mozgóképi részletekben (pl. mesefilm, animációs film : Magyar népmesék, Rófusz Ferenc: 

A légy) hangok és a képek által közvetített érzelmek (pl. öröm, düh, félelem) azonosítása a hatások 

közös megbeszélésével. 

− Fotó- vagy rajzsorozat készítése a mindennapok során tapasztalható időbeli változások szemléltetése 

érdekében (pl. napirend, naplemente, almafa fejlődése). 

Fogalmak 

animációs film, képkocka, képregény, hanghatás, képsorozat 

Témakör: Természetes és mesterséges környezet – Valós és kitalált tárgyak 

Óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

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

● elképzelt történeteket, irodalmi alkotásokat bemutat, dramatizál, ehhez egyszerű eszközöket: bábot, 

teret/díszletet, kelléket, egyszerű jelmezt készít csoportmunkában, és élményeit szövegesen 

megfogalmazza; 

● alkalmazza az egyszerű tárgykészítés legfontosabb technikáit: vág, ragaszt, fűz, mintáz; 
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● gyűjtött természeti vagy mesterséges formák egyszerűsítésével, vagy a magyar díszítőművészet általa 

megismert mintakincsének felhasználásával mintát tervez; 

● adott cél érdekében alkalmazza a térbeli formaalkotás különböző technikáit egyénileg és 

csoportmunkában; 

● különböző egyszerű anyagokkal kísérletezik, szabadon épít, saját célok érdekében konstruál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Egyszerű természeti- és mesterséges formák elemző-értelmező rajzolása.  

− A készült rajzok leegyszerűsítésével sor- és terülődísz alkotása (megfigyelés utáni értelmező rajz 

készítése, részletkiemelés, nagyítás, átíró, redukáló motívumtervezés, sablonalakítás kivágással 

ismétlés sordísz alkotással, terülődísz alakzatba rendezéssel technika: stencilezés, átrajzolás, 

színezés, nyomat). 

− Képi inspiráció alapján (pl. természeti jelenségek, állatok, népművészeti motívumok) egyszerű 

mintaelem tervezése (pl. átrajzolás, rácsháló, indigó alkalmazása) A tervezés érdekében egyszerű 

rajzok készítése és szöveges magyarázata.  

− Gyerekcsoport által ismert mese alapján vár, kastély konstruálása (pl. egyszerű konstruálás 

papírhengerek összeépítésével, festésével, ajtók, ablakok, ajtók kivágásával, rajzolt szereplőkkel való 

kiegészítéssel) Szemléltetésre ajánlott képanyag: Márkus Géza: Cifra palota, Kecskemét, magyar 

várak képei. 

Fogalmak 

funkció, hagyomány, kézműves technika, díszítés, minta, öltözék 

Témakör: Természetes és mesterséges környezet – Közvetlen környezetünk 

Óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények 

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

● saját és társai vizuális munkáit szövegesen értelmezi, kiegészíti, magyarázza; 

● képek, műalkotások, mozgóképi közlések megtekintése után adott szempontok szerint következtetést 

fogalmaz meg, megállapításait társaival is megvitatja; 

● adott cél érdekében alkalmazza a térbeli formaalkotás különböző technikáit egyénileg és 

csoportmunkában; 

● saját kommunikációs célból egyszerű térbeli tájékozódást segítő ábrát – alaprajz, térkép – készít; 

● különböző egyszerű anyagokkal kísérletezik, szabadon épít, saját célok érdekében konstruál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A közvetlen környezet elemeinek és épülettípusainak (utca, tér, műemlék, nevezetes 

épület)  összegyűjtése és életszerű megfigyelése, adott helyszínen vagy emlékezetből, megfigyelési 

szempontok szerinti megörökítése különböző technikákkal (pl. rajzolás, festés, mintázás, montázs). 

− A közvetlen környezet különböző méretű tereinek (pl. utca, játszótér, buszmegálló, saját szoba, 

éléskamra, fiók) megfigyelése és leírása különböző szempontok szerint (pl. zajok, szagok, színek, 

funkciók, rendezettség)  
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− Helyi múzeum, kiállítás, helytörténeti gyűjtemény, tájház látogatása, azzal kapcsolatos 

ismeretszerzés alapján élményszerű vizuális megjelenítés. 

Fogalmak 

építészet, műemlék, műemlékvédelem 

 

2. évfolyam 
 Heti óraszám Éves óraszám 

2. évfolyam 2 68 

 

Témakör neve Óraszám 

Vizuális kifejezőeszközök – Érzékelés, jellemzők, tapasztalat 
horizontálisan beépül 

a többi témakörbe 

Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, személyes 

élmények 
28 

Vizuális információ – Vizuális jelek a környezetünkben 6 

Médiahasználat – Valós és virtuális információk 6 

Álló- és mozgókép – Kép, hang, történet 6 

Természetes és mesterséges környezet – Valós és kitalált tárgyak 10 

Természetes és mesterséges környezet – Közvetlen környezetünk 12 

Összes óraszám: 68 

+ Félévente egy-egy projekthét, melynek tartalmát a tanév elején 

pontosítjuk. 
 

 

Témakör: Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, személyes élmények 

Óraszám: 28 óra 

Tanulási eredmények 

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

● élmények, elképzelt vagy hallott történetek, szövegek részleteit különböző vizuális eszközökkel 

egyszerűen megjeleníti: rajzol, fest, nyomtat, fotóz, formáz, épít; 

● rövid szövegekhez, egyéb tananyagtartalmakhoz síkbeli és térbeli vizuális illusztrációt készít 

különböző vizuális eszközökkel: rajzol, fest, nyomtat, fotóz, formáz, épít és a képet, tárgyat 

szövegesen értelmezi; 
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● egyszerű eszközökkel és anyagokból elképzelt teret rendez, alakít, egyszerű makettet készít egyénileg 

vagy csoportmunkában, és az elképzelést szövegesen is bemutatja, magyarázza; 

● elképzelt történeteket, irodalmi alkotásokat bemutat, dramatizál, ehhez egyszerű eszközöket: bábot, 

teret/díszletet, kelléket, egyszerű jelmezt készít csoportmunkában, és élményeit szövegesen 

megfogalmazza; 

● saját és társai vizuális munkáit szövegesen értelmezi, kiegészíti, magyarázza; 

● saját történetet alkot, és azt vizuális eszközökkel is tetszőlegesen megjeleníti; 

●  különböző egyszerű anyagokkal kísérletezik, szabadon épít, saját célok érdekében konstruál 

● élmények, elképzelt vagy hallott történetek, szövegek részleteit különböző vizuális eszközökkel 

egyszerűen megjeleníti: rajzol, fest, nyomtat, fotóz, formáz, épít; 

● a tanulás során szerzett tapasztalatait, saját céljait, gondolatait vizuális megjelenítés segítségével 

magyarázza, illusztrálja egyénileg és csoportmunkában; 

● saját és mások érzelmeit, hangulatait segítséggel megfogalmazza és egyszerű dramatikus eszközökkel 

eljátssza, vizuális eszközökkel megjeleníti; 

● korábban átélt eseményeket, tapasztalatokat, élményeket különböző vizuális eszközökkel, 

élményszerűen megjelenít: rajzol, fest, nyomtat, formáz, épít, fotóz és magyarázza azt; 

● azonosítja a nonverbális kommunikáció eszközeit: mimika, gesztus, ezzel kapcsolatos tapasztalatait 

közlési és kifejezési helyzetekben használja; 

● valós vagy digitális játékélményeit vizuálisan és dramatikusan feldolgozza: rajzol, fest, formáz, 

nyomtat, eljátszik, elmesél; 

● adott álló- vagy mozgóképi megjelenéseket egyéni elképzelés szerint átértelmez. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Elképzelt vagy hallott történetek, rövid szövegek, irodalmi (pl. mese, vers) vagy zenei élmények 

(gyermekdal, gyermekjáték, mondóka) különböző részleteinek vizuális bemutatása a saját ötletek 

megjelenítése érdekében, különböző eszközökkel síkban és térben (pl. színes rajz, festmény, nyomat, 

kollázs, plasztika, makett, tabló), és a  kitalált vizuális ötletek szöveges magyarázatával (Illusztráció 

síkban, vagy térben) Szemléltetésre ajánlott képanyag: Réber László, Reich Károly, Henzelmann 

Emma, Sajdik Ferenc illusztrációi. 

− Saját kitalált történet elmesélése, és a történet néhány fontosabb jelenetének többalakos vizuális 

megjelenítése tetszőleges eszközökkel.  

− Korábban átélt események, különböző személyes élmények felidézése és tetszőleges megjelenítése 

különböző eszközökkel síkban és térben (térábrázolási képesség, emberábrázolás, kifejezőképesség 

fejlesztése) Szemléltetésre ajánlott képanyag: Turner tájképei, Brueghel: Gyerekjátékok, 

Parasztlakodalom, Vankóné Dudás Juli: Jeles napok, népélet. 

− Képek, vizuális műalkotások átértelmezése (emberábrázolás, differenciált arcábrázolás, térábrázolási 

képesség fejlesztése Szemléltetésre ajánlott képanyag: Szentkorona zománcképei, Szent László 

legendák, XI-XII. századi freskók, Csontváry Kosztka Tivadar tájképei. 

− Személyes érzelmek, hangulatok kifejezése képalkotásban (kifejező képalkotás, kifejező jellegű 

plasztikus alkotás) Munkácsy Mihály: Ásító inas, Mednyánszky László: Verekedés után, E. 

Delacroix: Vihartól megrémült ló. 



120 

 

− Adott érzelmi állapot (pl. boldogság, rémület, tanácstalanság) kifejezése arcjátékkal és gesztusokkal, 

az érzelmek kifejezési lehetőségeinek tudatosítása érdekében. A tapasztalatok felhasználása egyszerű 

vizuális megjelenítés során (emberábrázolás, differenciált arc ábrázolás, kézábrázolás) 

Szemléltetésre ajánlott képanyag: Anna Margit: Rémület, Rembrandt és Saskia, Paul Klee: Önarckép, 

Leonardo da Vinci: Mona Lisa, Modigliani portréképei. 

− Olvasmány- vagy zenei élményhez a jelentést vagy hangulatot erősítő vizuális illusztráció készítése 

választott technikával, és az elkészült alkotás szöveges magyarázatával. 

− Magyar népmesékhez, népi mondókákhoz, népdalokhoz vizuális illusztráció készítése hagyományos, 

ember- vagy állatábrázolást is megjelenítő népművészeti alkotások (karcolozott, faragott 

pásztorművészeti tárgyak) stíluselemeinek felhasználásával. 

− Tanult irodalmi, zenei élmények, és médiaélmények (pl. mese, vers, gyermekdal, zenemű, animációs 

film) fontos helyszíneinek és szereplőinek megjelenítése síkban (pl. rajz, festés, vegyes technika) és 

térben egyszerű eszközök felhasználásával (pl. drapéria, kartondoboz, paraván, osztályterem 

átrendezése) csoportmunkában is. 

− Irodalmi, zenei és médiaélmények (pl. mese, vers, gyermekdal, zenemű, animációs film) fontos 

helyszíneinek és szereplőinek megjelenítése egyszerű eszközök felhasználásával (tárgyakkal való 

bábozás, tárgyak megszemélyesítése) Szemléltetésre ajánlott: Foky Ottó: Ellopták a vitaminomat, 

1966, Babfilm, 1975. 

Fogalmak 

történet, szereplő, helyszín, vizuális jellemzők/karakter, illusztráció, vizuális technikák, népművészeti 

technikák, faragás 

Témakör: Vizuális információ – Vizuális jelek a környezetünkben 

Óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

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

● a tanulás során szerzett tapasztalatait, saját céljait, gondolatait vizuális megjelenítés segítségével 

magyarázza, illusztrálja egyénileg és csoportmunkában; 

● a vizuális nyelv elemeinek értelmezésével és használatával kísérletezik; 

● az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, meggyőzést, figyelemfelkeltést szolgáló, célzottan 

kommunikációs szándékú vizuális közléseket segítséggel értelmez; 

● egyszerű, mindennapok során használt jeleket felismer; 

● adott cél érdekében egyszerű vizuális kommunikációt szolgáló megjelenéseket – jel, meghívó, plakát 

– készít egyénileg vagy csoportmunkában; 

● pontosan ismeri államcímerünk és nemzeti zászlónk felépítését, összetevőit, színeit 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A tanulás során felmerülő helyzetekben tanítási egységekhez, és egyéb tantárgyi tartalmakhoz a 

tanulást vagy megértést segítő egyszerű ábra (pl. számegyenes, betűsablon, szókártya) és eszköz (pl. 

tabló, makett, társasjáték) készítése, személyes célok érvényesítésével. 
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− Kisgyerekeknek szóló könyvborítók, füzetek, hirdetések üzenetének elemzése tanári segítséggel, és 

a tapasztalatok felhasználása egyszerű tervezési feladatokban (pl. plakát, névtábla, utcatábla, 

házszámtábla készítése, füzetborító, csomagolópapír, meghívó tervezése). 

− Közvetlen környezetében található jelek, jelzések (pl. útjelzés, közlekedési jelzés, piktogram, zenei 

kotta) gyűjtése, értelmezése tanítói segítséggel és a tapasztalatok felhasználása játékos feladatokban 

(pl. rajzolt közlekedési terepasztal és annak kiegészítése térbeli közlekedési táblákkal). 

− Iskolai életében megjelenő szabályok kapcsán piktogramokat, rajzi jeleket alkot. Véleményt formál 

társai piktogramterveinek érthetőségével kapcsolatban. 

− Magyar nemzeti szimbólumok gyűjtése (pl. államcímer, nemzeti zászló, Szent Korona, Kossuth-

címer, ‘56-os lyukas zászló) és a szimbolikus elemek felhasználása az alkotó munka során  (pl. 

tárgyalkotás díszítményeként: huszárcsákó, párta). 

− Magyar népi díszítőművészet jelkészletének gyűjtése, kísérletezés a szimbólumok értelmezésével 

(tulipán, nap, madármotívum, kígyó stb.), tanítói segítséggel, egyénileg, vagy csoportban. 

Fogalmak 

jel, jelzés, vizuális üzenet, hirdetés, leegyszerűsítés, változat, díszítőmotívum, szimbólum 

Témakör: Médiahasználat – Valós és virtuális információk 

Óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

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

● saját munkákat, képeket, műalkotásokat, mozgóképi részleteket szereplők karaktere, szín-, fényhatás, 

kompozíció, kifejezőerő szempontjából szövegesen elemez, összehasonlít; 

● az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, meggyőzést, figyelemfelkeltést szolgáló, célzottan 

kommunikációs szándékú vizuális közléseket segítséggel értelmez; 

● valós vagy digitális játékélményeit vizuálisan és dramatikusan feldolgozza: rajzol, fest, formáz, 

nyomtat, eljátszik, elmesél. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Kisgyerekeknek szóló célzottan kommunikációs szándékú mozgóképi megjelenések (pl. tv reklám, 

gyermekműsor) üzenetének elemzése tanári segítséggel, a kommunikációs célt szolgáló legfontosabb 

eszközök és az elért hatás megfigyelésével (pl. szín, képkivágás, hanghatás, szöveg), és a 

tapasztalatok felhasználása játékos feladatokban (pl. félelmetes-megnyugtató hangok gyűjtése, adott 

mozgóképi részlet hangulatának érzékeltetése színes kompozícióban). 

− Különböző médiumok (pl. könyv, televízió, film, internet, videojáték) egyszerű példáinak elemzése 

tanári segítséggel, a valóságos és az elképzelt helyzetek azonosítása céljából. 

Fogalmak 

információ, mozgókép, könyv, televízió, film, internet 

Témakör: Álló- és mozgókép – Kép, hang, történet 

Óraszám: 6 óra 
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Tanulási eredmények 

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

● az adott életkornak megfelelő rövid mozgóképi közléseket segítséggel elemez, a vizuális 

kifejezőeszközök használatának tudatosítása érdekében; 

● az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, meggyőzést, figyelemfelkeltést szolgáló, célzottan 

kommunikációs szándékú vizuális közléseket segítséggel értelmez; 

● időbeli történéseket egyszerű vizuális eszközökkel, segítséggel megjelenít; 

● saját történetet alkot, és azt vizuális eszközökkel is tetszőlegesen megjeleníti; 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Egyszerű mozgóképi részletek (pl. animációs film, reklámfilm) cselekményének elemzése, és a 

tapasztalatok felhasználása játékos feladatokban (pl. időbeli történés képkockáinak rendezése, hang 

nélkül bemutatott mozgóképi részletek “szinkronizálása“). 

− Egyszerű mozgóképi részletekben (pl. mesefilm, animációs film : Magyar népmesék, Rófusz Ferenc: 

A légy) hangok és a képek által közvetített érzelmek (pl. öröm, düh, félelem) azonosítása a hatások 

közös megbeszélésével. 

− Fotó- vagy rajzsorozat készítése a mindennapok során tapasztalható időbeli változások szemléltetése 

érdekében (pl. napirend, naplemente, almafa fejlődése). 

− Mozgásillúziót keltő régi papírjátékok megismerése a tapasztalatok felhasználása önálló alkotó 

munkában (pl. “pörgetős mozi”). 

Fogalmak 

animációs film, képkocka, képregény, hanghatás, képsorozat 

Témakör: Természetes és mesterséges környezet – Valós és kitalált tárgyak 

Óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

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

● elképzelt történeteket, irodalmi alkotásokat bemutat, dramatizál, ehhez egyszerű eszközöket: bábot, 

teret/díszletet, kelléket, egyszerű jelmezt készít csoportmunkában, és élményeit szövegesen 

megfogalmazza; 

● alkalmazza az egyszerű tárgykészítés legfontosabb technikáit: vág, ragaszt, tűz, varr, kötöz, fűz, 

mintáz; 

● gyűjtött természeti vagy mesterséges formák egyszerűsítésével, vagy a magyar díszítőművészet általa 

megismert mintakincsének felhasználásával mintát tervez; 

● adott cél érdekében alkalmazza a térbeli formaalkotás különböző technikáit egyénileg és 

csoportmunkában; 

● különböző egyszerű anyagokkal kísérletezik, szabadon épít, saját célok érdekében konstruál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
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− Egyszerű természeti- és mesterséges formák elemző-értelmező rajzolása.  

− A készült rajzok leegyszerűsítésével sor- és terülődísz alkotása (megfigyelés utáni értelmező rajz 

készítése, részletkiemelés, nagyítás, átíró, redukáló motívumtervezés, sablonalakítás kivágással 

ismétlés sordísz alkotással, terülődísz alakzatba rendezéssel technika: stencilezés, átrajzolás, 

színezés, nyomat). 

− Egyszerű tárgy készítése hagyományos kézműves technikák alkalmazásával (pl. fonás, szövés, 

nemezelés, gyöngyfűzés, agyagozás). 

− Képi inspiráció alapján (pl. természeti jelenségek, állatok, népművészeti motívumok) egyszerű 

mintaelem tervezése (pl. átrajzolás, rácsháló, indigó alkalmazása) A tervezés érdekében egyszerű 

rajzok készítése és szöveges magyarázata.  

− Elképzelt, mesebeli tárgyak (pl. mindenkit megtáncoltató hangszer, láthatatlanná tevő ékszer, 

hároméltű jármű) tervezése és létrehozása választott egyszerű anyagokból (pl. karton, hurkapálca, 

textil). 

− Dramatikus játék céljára  ujjbáb, síkbáb, kellék (pl. varázspálca, “rámás csizma”, “kőleves”) 

jelmezelem (pl. kalap, maszk, kötény), díszlet tervezése és elkészítése természetes vagy 

mesterséges/újrahasznosítható anyagokból (pl. textil, fonal, papír vagy műanyag hulladék, 

természetben talált anyagok) csoportmunkában is. 

− Gyerekcsoport által ismert mese alapján vár, kastély konstruálása (pl. egyszerű konstruálás 

papírhengerek összeépítésével, festésével, ajtók, ablakok, ajtók kivágásával, rajzolt szereplőkkel való 

kiegészítéssel) Szemléltetésre ajánlott képanyag: Márkus Géza: Cifra palota, Kecskemét, magyar 

várak képei. 

Fogalmak 

funkció, hagyomány, kézműves technika, díszítés, minta, öltözék 

Témakör: Természetes és mesterséges környezet – Közvetlen környezetünk 

Óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények 

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

● egyszerű eszközökkel és anyagokból elképzelt teret rendez, alakít, egyszerű makettet készít egyénileg 

vagy csoportmunkában, és az elképzelést szövegesen is bemutatja, magyarázza; 

● saját és társai vizuális munkáit szövegesen értelmezi, kiegészíti, magyarázza; 

● képek, műalkotások, mozgóképi közlések megtekintése után adott szempontok szerint következtetést 

fogalmaz meg, megállapításait társaival is megvitatja; 

● adott cél érdekében alkalmazza a térbeli formaalkotás különböző technikáit egyénileg és 

csoportmunkában; 

● saját kommunikációs célból egyszerű térbeli tájékozódást segítő ábrát – alaprajz, térkép – készít; 

● különböző egyszerű anyagokkal kísérletezik, szabadon épít, saját célok érdekében konstruál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A közvetlen környezet elemeinek és épülettípusainak (utca, tér, műemlék, nevezetes 

épület)  összegyűjtése és életszerű megfigyelése, adott helyszínen vagy emlékezetből, megfigyelési 

szempontok szerinti megörökítése különböző technikákkal (pl. rajzolás, festés, mintázás, montázs). 
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− A közvetlen környezet különböző méretű tereinek (pl. utca, játszótér, buszmegálló, saját szoba, 

éléskamra, fiók) megfigyelése és leírása különböző szempontok szerint (pl. zajok, szagok, színek, 

funkciók, rendezettség) és a tapasztalatok felhasználásával a tér áttervezése a tér jellemzőinek, 

stílusának vagy hangulatának megváltoztatása érdekében, csoportmunkában is. A tervezés érdekében 

egyszerű rajzok készítése és szöveges magyarázata. 

− A közvetlen környezet épített/tervezett elemeinek és épülettípusainak összegyűjtése (pl. park, iskola, 

vegyesbolt, templom, bisztró, víztorony, szemétgyűjtő sziget) és vizuális megjelenítése különböző 

eszközökkel síkban és térben (pl. rajz, festés, montázs, talált tárgy átalakítás, makett). A gyűjtés 

segítségével a szűkebb lakóhely választott részletének makettezése vagy megépítése egyszerű 

anyagokból, a tér játékos bemutatása érdekében, csoportmunkában is. 

− Helyi múzeum, kiállítás, helytörténeti gyűjtemény, tájház látogatása, azzal kapcsolatos 

ismeretszerzés alapján élményszerű vizuális megjelenítés. 

Fogalmak: építészet, műemlék, műemlékvédelem  
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TECHNIKA 

A technika és tervezés tantárgy a problémamegoldó gondolkodást, a saját tapasztalás útján történő 

ismeretszerzést helyezi a középpontba, melynek eszköze a tanórákon megvalósuló kreatív tervező és alkotó 

munka, a hagyományos kézműves és a legmodernebb digitális technológiák felhasználásával. A tantervben 

kiemelt szerepet kap a tanulni tudás, az alkalmazás, a problémamegoldáson alapuló alkotás. Ezt szolgálják a 

kínált tevékenységek, a nevelés, a kompetenciafejlesztés és a műveltségtartalom leírt rendszere, az egyes 

elemek arányos megjelenítése. 

A technika és tervezés tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

A kommunikációs kompetenciák: A tantárgy tanulása során a tanuló elképzeléseit, terveit megoszthatja 

társaival, véleményét ütközteti, a különbségek tisztázásával konszenzusra jut. A tanórákon a csoportban 

végzett feladatmegoldás során a tanulónak együttműködési készségeit fejlesztve lehetősége nyílik építő 

jellegű párbeszédre. A tantárgy technikatörténeti ismeretei hozzájárulnak a régi korok – esetleg 

tájegységenként eltérő – elnevezéseinek megismeréséhez és elsajátításához, amin keresztül bemutatható a 

gyakorlati tevékenységhez kapcsolódó nyelvhasználat gazdagsága, árnyaltsága és a tájnyelvi értékek. 

A digitális kompetenciák: A tantárgy olyan értékrendet közvetít, melynek szerves része a környezet 

folyamatos észlelése, az információhoz jutás, az információk értékelése, beépülése a hétköznapokba.  

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A technika és tervezés a természettudományos tantárgyak – 

környezetismeret, természettudomány 5–6. évfolyam – előkészítésében, a tanult ismeretek szintetizálásában 

és gyakorlati alkalmazásában tölt be fontos szerepet. A célok eléréséhez széles körű, differenciált 

tevékenységrendszert alkalmaz, mellyel megalapozza a tanulók természettudományos és műszaki 

műveltségét, segíti a mindennapi életben felmerülő problémák megoldását.  

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló a másokkal közösen végzett csoportos gyakorlati 

alkotótevékenységek révén szerez tapasztalatot a csoporttagokkal tervezett együttműködés kialakításának 

lehetőségeiről és a csoporton belüli vezetői, illetve végrehajtói szerepekről. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A tanulóban az 

iskolai tevékenysége során erősödik a cselekvő tudatosság, amely hozzájárul a munkára vonatkozó 

igényességhez, az életvitel aktív alakításához, fejlesztéséhez.  

Cél a tanulók életében felmerülő komplex gyakorlati problémák megoldási készségének kialakítása, a 

cselekvés általi tanulás és fejlődés támogatása. A tanulók a tanulási folyamat során használható (működő, 

megehető, felvehető stb.) produktumokat hoznak létre valódi anyagokból, ezekhez az adott életkorban 

biztonságosan használható szerszámokat, eszközöket alkalmazva.  

A tantárgy sajátossága, hogy a tanórai tevékenység gyakorlatközpontú; kiemelkedő jellemzője, hogy a 
tanulási folyamatban központi szerepet kap az ismereteken túlmutató tudásalkalmazás, ezért az értékelés 
elsősorban az alkotó folyamatra, a munkavégzési szokásokra, az elkészült produktumra irányul, és jelentős 
szerepet kap benne az elért sikerek, eredmények kiemelése, a pozitív megerősítés. 
A tantárgy tanulása és tanítása során célszerű alkalmazni azokat a közismereti tárgyak keretében elsajátított 

ismereteket, amelyek segíthetnek a mindennapi életben felmerülő problémák megoldásában. Olyan 

cselekvőképesség kialakítása a cél, amelynek mozgatója a felelősségérzet és az elköteleződés, alapja pedig 

a megfelelő autonómia és nyitottság, megoldási komplexitás. 

A tantárgy struktúrájában rugalmas, cselekvésre építő, tanulás- és tanulócentrikus. A megszerezhető tudás 

alkalmazható, s ezzel lehetővé teszi a tanuló számára a mindennapi életben használható és hasznos készségek 

kialakítását. 

Mindezek mellett a „Sakkpalota program” elemeinek a tanítási órákba történő beépítésével fejlesztjük, 

elősegítjük a tanulási képességek és a kreativitás széles körű kibontakoztatását. 

1–2. évfolyam 
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Az ember környezetet is átalakító tevékenységének, felelősségének megismerése, megértése nem új feladat 

az iskolát kezdő tanulók számára. Az óvodai élet során naponta végeztek munka jellegű tevékenységeket, 

egyrészt az önellátás, önkiszolgálás, másrészt a tárgyalkotás, a kézműves és óvodakerti tevékenységek terén. 

Minden óvodai munkatevékenység célja, hogy a gyerekek mintát követve bekapcsolódjanak, és örömmel 

vegyenek részt benne, megéljék a sikert, büszkék legyenek munkájukra, épüljön, erősödjön motivációs 

bázisuk.  

Az alapfokú képzés első nevelési-oktatási szakaszában erre a motivációs bázisra építve tervezhető a technika 

és tervezés tantárgy programja, középpontba helyezve az alkotótevékenységet, a munkát. Célszerűen játékba 

ágyazott minta és modellkövetés, tapasztalatszerzés, felfedezés, alkotás kell, hogy jellemezze a tanórákon 

megvalósuló aktív tanulási folyamatot. Az ismeretek szervezője az a környezeti tapasztalások során már 

kialakult szokásrend, amelyhez életvitelünkkel alkalmazkodunk, s amelynek szervező ismeretei és 

eseményei a néphagyományok, az ünnepek, a jeles napok. 

Kiemelt feladat a kézügyesség életkori sajátosságoknak megfelelő fejlesztése. A tanórákon végzett tudatos, 

tervszerűen átalakító, megmunkáló tevékenységek magukba foglalják a különböző anyagok megismerését, 

a megmunkálhatóság megtapasztalását, a tervező és technológiai folyamatok alkalmazását, a munka során 

keletkező hulladékok környezettudatos elhelyezését. 

Az 1–2. évfolyamon a technika és tervezés tantárgy alapóraszáma: 68 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 
Témakör neve Javasolt 

óraszám 
1. 

évfolyam 
2. 

évfolyam 
Anyagok a környezetünkben 8 4 4 

Tárgykészítés különböző anyagokból, építés, 
szerelés 

30 15 15 

Otthon – család – életmód 14 7 7 

Jeles napok, ünnepek 10 5 5 

Közlekedés 6 3 3 

Összes óraszám: 68 34 34 

Óraterv 

 

 

1. évfolyam 
 Heti óraszám Éves óraszám 

1. évfolyam 1 34 

Félévente 1-1 projekthét 

TÉMAKÖR: Anyagok a környezetünkben 
ÓRASZÁM: 4 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− az anyagok tulajdonságairól érzékszervi úton, önállóan szerez ismereteket – szín, alak, átlátszóság, szag, 

keménység, rugalmasság, felületi minőség; 

− alkotótevékenysége során figyelembe veszi az anyag tulajdonságait, felhasználhatóságát. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az érzékszervek és az érzékelés fajtáinak megismerése 

  1. évfolyam 2. évfolyam 

Heti óraszám 1 1 

Éves óraszám 34 34 

Félévente 1-1 projekthét 
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− Véleményformálás a társakkal közös tevékenység során 

− Tevékenység során együttműködési készségek fejlesztése 

− Környezettudatos döntéshozatal a megismert anyagok használata során 

− Építő jellegű párbeszéd alkalmazása 

− Kézügyesség fejlesztése 

− Természetes és mesterséges anyagok csoportosítása: fa, papír, fém, textil, fonal, műanyag 

− Az anyagok fajtái, tulajdonságai, felhasználhatóságuk 

− Anyagvizsgálatok érzékszervi úton 

FOGALMAK 

természetes anyagok, mesterséges anyagok, termések, magvak, fa, papír, fém, textil, fonal, műanyag, szín, 

árnyalat, átlátszóság, szag, keménység, rugalmasság, felületi simaság 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Tanulmányi séta: természetes anyagok, levelek, termések gyűjtése  

− Anyagok felhasználásának megfigyelése közvetlen környezetünkben 

− Termésfigurák, termésbábok készítése, figura tervezése, megfelelő formájú és méretű termések válogatása, 

becslés, tervezés 

− Őszi színek megfigyelése, formák összehasonlítása, asszociáció 

− Levélpréselés módszerének megismerése: levélkép készítése 

− Magkép készítése 

TÉMAKÖR: Tárgykészítés különböző anyagokból, építés, szerelés 
ÓRASZÁM: 15 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− egyszerű szöveges, rajzos és képi utasításokat hajt végre a tevékenysége során; 

− alkotótevékenysége során előkészítő, alakító, szerelő és felületkezelő műveleteket végez el; 

− saját és társai tevékenységét a kitűzött célok mentén, megadott szempontok szerint reálisan értékeli; 

− értékelés után megfogalmazza tapasztalatait, következtetéseket von le a későbbi eredményesebb munkavégzés 

érdekében; 

− felismeri, hogy tevékenysége során tud változtatni közvetlen környezetén, megóvhatja, javíthat annak állapotán; 

− rendet tart a környezetében; 

− szelektíven gyűjti a hulladékot; 

− rendelkezik az életkorának megfelelő szintű problémafelismerési, problémamegoldási képességgel; 

− otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek balesetveszélyes helyzeteit felismeri, és ismeri megelőzésük 

módját; 

− takarékosan gazdálkodik az anyaggal, energiával, idővel; 

− tudatosan megtartja az egészséges és biztonságos munkakörnyezetét; 

− az elvárt feladatokban önállóan dolgozik – elvégzi a műveletet; 

− társaival munkamegosztás szerint együttműködik a csoportos munkavégzés során; 

− felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Megfigyelő- és feladatmegoldó képesség fejlesztése 

− A kreativitás erősítése 

− Együttműködés és véleményformálás támogatása 
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− Az önkifejezés és a kulturális tudatosság támogatása 

− Társas tanulási tevékenységek előtérbe helyezése 

− Tapasztalás támogatása munkatevékenységek útján 

− Felelős szerepvállalás és a munkamegosztás erősítése 

− Önálló ismeretszerzés támogatása 

− Biztonságos és balesetmentes eszközhasználat 

− Környezettudatos magatartás támogatása 

− Képlékeny anyagok tulajdonságai 

− Tárgykészítés képlékeny anyagból 

− A papír tulajdonságainak csoportosítása 

− Papírmunkák: 

• hajtogatás, gyűrés, sodrás 

• tépés, nyírás 

• díszítés 

• bábkészítés 

− A fa tulajdonságai, felhasználása 

− Famunkák: 

• darabolás 

• csiszolás 

• hegyezés 

− A fonalak csoportosítása, felhasználása 

− Fonalmunkák: 

• hurkolás 

• fonás 

• csomózás 

FOGALMAK 

természetes anyag, mesterséges anyag, anyagvizsgálat, anyagi tulajdonság, képlékenység, becslés, mérés, 

sablon, szálas anyag, hurkolás, fonás, csomózás, anyagtakarékosság, újrahasznosítás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Képlékeny anyagok tulajdonságainak megismerése, anyagvizsgálat érzékszervekkel 

− Képlékeny anyagok alakítása: gyúrás, lapítás, gömbölyítés, hengerítés, mélyítés, kivájás, nyújtás, mintázás 

− Só-liszt gyurma készítése: figurák, mozgó kompozíció készítése  

− Hagyományos mesterségek megismerése 

− Papírfajták és tulajdonságaik megismerése, használatuk 

− Papír sodrásával, gömbölyítésével, gyűrött és sodrott papírból, papírgömböcskékből őszi fa, őszi kép készítése  

− Fatörzs és ágak készítése tépéssel, levelek nyírással, kúpos kialakítás nyírással, ragasztással 

− Legyezőhajtással, redőzéssel figurák készítése 

− Origamijelek ismerete alapján növény- és állatfigurák hajtogatása 

− Ünnepi és farsangi díszek készítése termésekből, papírból. Alaklemez, sablon használatával bábok, társasjáték, 

puzzle, kreatív játékok készítése 

− Ismerkedés a fával, a fa haszna, a faültetés fontossága, a fa tulajdonságainak megfigyelése 

− A hurkapálca töréspróbája 

− Marokkó készítése 

− Kép készítése hurkapálcából 
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− Spatulából figurák, könyvjelző és ajándékkísérő készítése 

− Kunyhó készítése fonással 

− Mesterségek, műhelyek megismerése 

− Különböző fonalak, kötelek, cérnák vizsgálata. Növényi és állati eredet. Hogyan készül? Mire használják?  

− Csomók és masni kötése, sodrás, bojtkészítés, hármas fonás, körmön fonás, nemezelés, pomponkészítés 

TÉMAKÖR: Otthon – család – életmód 
ÓRASZÁM: 7 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− ismeri a családellátó tevékenységeket, melyek keretében vállalt feladatait az iskolai önellátás során 

munkamegosztásban végzi – terítés, rendrakás, öltözködés, növények, állatok gondozása stb. 

− felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét; 

− felismeri, hogy tevékenysége során tud változtatni közvetlen környezetén, megóvhatja, javíthat annak állapotán; 

− otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek balesetveszélyes helyzeteit felismeri, és ismeri megelőzésük 

módját; 

− rendet tart a környezetében; 

− törekszik a takarékos anyagfelhasználásra; 

− szelektíven gyűjti a hulladékot; 

− ismeri az egészségmegőrzés tevékenységeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Tapasztalatszerzés elősegítése a közvetlen környezet megismerése során 

− A környezetátalakítás következményeinek értelmezése 

− A környezet- és egészségtudatosság megalapozása 

− Ok-okozati összefüggések értelmezése 

− Szokásrend kialakítása 

− A rendszeresség és a rendszeretet iránti igény formálása 

− Biztonságos és balesetmentes eszközhasználat 

− A takarékosság iránti igény fejlesztése 

− Környezettudatos magatartás támogatása 

− Együttműködési képesség kialakítása és erősítése 

− Az önismeret fejlesztése 

− Lakásfajták csoportosítása 

− Lakástervek készítése 

− Lakásépítés építőelemekkel 

− Erőforrások a háztartásban – áram, gáz, víz 

− Lakberendezés 

− Egészséges életmód 

− Egészséges táplálkozás 

− Étkezési szokások, terítés 

− Személyi higiénia, tisztálkodás 

− Öltözködési szabályok 

− Háztartási balesetek 

− Munkamegosztás 
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− Napirend, házirend 

− Takarékoskodás 

− Környezetvédelem 

FOGALMAK 

lakás, otthon, család, életmód, családi ház, lakberendezés, egészséges életmód, táplálkozás, higiénia, 

testápolás, öltözködés, veszélyforrás, baleset, háztartási baleset, háztartás, házimunka, munkamegosztás, 

időbeosztás, napirend, szabadidő, takarékosság, környezet, környezetvédelem, hulladék, szelektív 

hulladékgyűjtés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Beszámolók lakóhelyünkről 

− Saját településünk megismerése: utcák, terek elrendezése, házak, épületek, épülettípusok, lakásfajták 

− A ház helyiségei, funkciójuk, berendezésük 

− Családtagok bemutatása, köszönés, bemutatkozás 

− Családi munkamegosztás, házimunka és napi tevékenységek, háztartási munkák csoportosítása 

− Napirend készítése 

− Étkezési szokások, az egészséges táplálkozás alapjai, egészséges életmód 

− Napi étrend készítése: élelmiszerek, ételek, italok, vitaminok 

− Egyszerű ételkészítés 

− Asztalterítés, asztali illemtan, asztalterítés, szalvétahajtogatás, meghívó, ültetőkártya készítése 

− Tisztálkodási szokások: személyi higiéniához, testápoláshoz kapcsolódó plakátok készítése 

− Napszaknak, évszaknak és alkalomnak megfelelő öltözködés: öltöztetőbabák, divatbemutató 

− Ruházat tisztántartása, szekrényrendezés 

− Környezetünk tisztán tartása. Alapvető takarítószerek és eszközök használata. Veszélyforrások: gyufa, gáz, 

elektromos áram balesetmentes használata 

− Növények a lakásban: növényápolás 

− Ötletgyűjtés a közvetlen környezetünkben keletkező hulladékok újrahasznosítására. 

TÉMAKÖR: Jeles napok, ünnepek 
ÓRASZÁM: 5 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− adott szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat önállóan tervez, készít, alkalmazza a tanult munkafolyamatokat; 

− alkotótevékenysége során figyelembe veszi az anyag tulajdonságait, felhasználhatóságát; 

− felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét; 

− ismeri a környezetében fellelhető, megfigyelhető szakmák, hivatások jellemzőit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Magyarságtudat erősítése 

− Az ünnepléshez kötődő viselkedéskultúra és öltözködéskultúra elemeinek elsajátítása és betartása 

− Az ajándékozás kultúrájának elsajátítása 

− Tervek a családban 

− Esztétikai érzék fejlesztése 

− Közösen átélt élmények és érzések támogatása 

− Mikulás 

− Karácsony 
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− Farsang 

− Március 15. 

− Húsvét 

− Anyák napja 

FOGALMAK 

jeles nap, jelkép, ünnep, népszokás, viselkedéskultúra, öltözködéskultúra, munkaszervezés, dekoráció, 

esztétika 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Ünnepi díszek, szimbólumok készítése különböző anyagokból: mikulás, karácsonyfa, kokárda, zászló 

− Csomagolástechnikák: különböző alakú ajándéktárgyak csomagolása 

− Hímes tojás készítése 

− Ajándéktárgyak, meghívók, üdvözlőkártyák készítése 

Témakör: Közlekedés 
óraszám: 3 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− ismeri és használni, alkalmazni tudja a legfontosabb közlekedési lehetőségeket, szabályokat, viselkedési 

elvárásokat; 

− az elvárt feladatokban önállóan dolgozik – elvégzi a műveletet; 

− rendelkezik az életkorának megfelelő szintű problémafelismerési, problémamegoldási képességgel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Saját felelősség felismerése a közlekedésben 

− Szabálykövető magatartás kialakítása 

− Balesetmentes közlekedés támogatása 

− Együttműködő és együttérző képesség fejlesztése 

− Etikus magatartás értelmezése és kialakítása 

− A gyalogos és kerékpáros közlekedés legfontosabb szabályainak megismerése 

− A kulturált és biztonságos járműhasználat megismerése 

− A közlekedési szabályok és a járműhasználat gyakorlása szimulációs és valós közlekedési helyzetekben 

FOGALMAK 

gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályai, tömegközlekedési eszközök, kulturált közlekedés, 

biztonságos járműhasználat 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Séta az iskola környékén, figyelemfelhívás a veszélyhelyzetekre: gyalogos és kerékpáros közlekedés, úttesten való 

átkelés szabályai, közlekedési lámpa jelzéseinek ismerete, közlekedési szituációs játék 

− Jelzések, táblák megfigyelése 

− Helyes és helytelen viselkedés megfigyelése és elemzése 

− Gyalogosokra vonatkozó közlekedési jelzések és táblák megismerése 

− Tömegközlekedési eszközök megismerése 

− Udvariassági szabályok megismerése és alkalmazása 

 

2. évfolyam 
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 Heti óraszám Éves óraszám 

2. évfolyam 1 34 

Félévente 1-1 projekthét 

 

TÉMAKÖR: Anyagok a környezetünkben 
ÓRASZÁM: 4 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− az anyagok tulajdonságairól érzékszervi úton, önállóan szerez ismereteket – szín, alak, átlátszóság, szag, 

keménység, rugalmasság, felületi minőség; 

− alkotótevékenysége során figyelembe veszi az anyag tulajdonságait, felhasználhatóságát. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az érzékszervek és az érzékelés fajtáinak megismerése 

− Véleményformálás a társakkal közös tevékenység során 

− Tevékenység során együttműködési készségek fejlesztése 

− Környezettudatos döntéshozatal a megismert anyagok használata során 

− Építő jellegű párbeszéd alkalmazása 

− Kézügyesség fejlesztése 

− Természetes és mesterséges anyagok csoportosítása: fa, papír, fém, textil, fonal, műanyag 

− Az anyagok fajtái, tulajdonságai, felhasználhatóságuk 

− Anyagvizsgálatok érzékszervi úton 

FOGALMAK 

természetes anyagok, mesterséges anyagok, termések, magvak, fa, papír, fém, textil, fonal, műanyag, szín, 

árnyalat, átlátszóság, szag, keménység, rugalmasság, felületi simaság 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Tanulmányi séta: természetes anyagok, levelek, termések gyűjtése  

− Anyagok felhasználásának megfigyelése közvetlen környezetünkben 

− Termésfigurák, termésbábok készítése, figura tervezése, megfelelő formájú és méretű termések válogatása, 

becslés, tervezés 

− Őszi színek megfigyelése, formák összehasonlítása, asszociáció 

− Levélpréselés módszerének megismerése: levélkép készítése 

− Magkép készítése 

− Kavicsfestés 

− Csoportmunkában tájkép készítése magokból kirakott mozaikkal 

TÉMAKÖR: Tárgykészítés különböző anyagokból, építés, szerelés 
ÓRASZÁM: 15 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− adott szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat önállóan tervez, készít, alkalmazza a tanult munkafolyamatokat; 

− egyszerű szöveges, rajzos és képi utasításokat hajt végre a tevékenysége során; 

− alkotótevékenysége során előkészítő, alakító, szerelő és felületkezelő műveleteket végez el; 

− saját és társai tevékenységét a kitűzött célok mentén, megadott szempontok szerint reálisan értékeli; 
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− értékelés után megfogalmazza tapasztalatait, következtetéseket von le a későbbi eredményesebb munkavégzés 

érdekében; 

− felismeri, hogy tevékenysége során tud változtatni közvetlen környezetén, megóvhatja, javíthat annak állapotán; 

− rendet tart a környezetében; 

− törekszik a takarékos anyagfelhasználásra; 

− szelektíven gyűjti a hulladékot; 

− rendelkezik az életkorának megfelelő szintű problémafelismerési, problémamegoldási képességgel; 

− otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek balesetveszélyes helyzeteit felismeri, és ismeri megelőzésük 

módját; 

− takarékosan gazdálkodik az anyaggal, energiával, idővel; 

− tudatosan megtartja az egészséges és biztonságos munkakörnyezetét; 

− az elvárt feladatokban önállóan dolgozik – elvégzi a műveletet; 

− társaival munkamegosztás szerint együttműködik a csoportos munkavégzés során; 

− felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét; 

− ismeri a környezetében fellelhető, megfigyelhető szakmák, hivatások jellemzőit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Megfigyelő- és feladatmegoldó képesség fejlesztése 

− A kreativitás erősítése 

− Együttműködés és véleményformálás támogatása 

− Az önkifejezés és a kulturális tudatosság támogatása 

− Társas tanulási tevékenységek előtérbe helyezése 

− Tapasztalás támogatása munkatevékenységek útján 

− Felelős szerepvállalás és a munkamegosztás erősítése 

− Önálló ismeretszerzés támogatása 

− Biztonságos és balesetmentes eszközhasználat 

− A takarékosság iránti igény fejlesztése 

− Környezettudatos magatartás támogatása 

− Képlékeny anyagok tulajdonságai 

− Tárgykészítés képlékeny anyagból 

− A papír tulajdonságainak csoportosítása 

− Papírmunkák: 

• hajtogatás, gyűrés, sodrás 

• tépés, nyírás 

• díszítés 

• bábkészítés 

− A fa tulajdonságai, felhasználása 

− Famunkák: 

• darabolás 

• csiszolás 

• hegyezés 

− A fonalak csoportosítása, felhasználása 

− Fonalmunkák: 

• hurkolás 

• fonás 
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• csomózás 

FOGALMAK 

természetes anyag, mesterséges anyag, anyagvizsgálat, anyagi tulajdonság, képlékenység, becslés, mérés, 

sablon, szálas anyag, hurkolás, fonás, csomózás, anyagtakarékosság, újrahasznosítás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Képlékeny anyagok tulajdonságainak megismerése, anyagvizsgálat érzékszervekkel 

− Képlékeny anyagok alakítása: gyúrás, lapítás, gömbölyítés, hengerítés, mélyítés, kivájás, nyújtás, mintázás 

− Edénykék, gyöngyök, szélcsengő készítése agyagból 

− Só-liszt gyurma készítése: figurák, mozgó kompozíció készítése  

− Mézeskalács-készítés 

− Hagyományos mesterségek megismerése 

− Papírfajták és tulajdonságaik megismerése, használatuk 

− Papír sodrásával, gömbölyítésével, gyűrött és sodrott papírból, papírgömböcskékből őszi fa, őszi kép készítése  

− Fatörzs és ágak készítése tépéssel, levelek nyírással, kúpos kialakítás nyírással, ragasztással 

− Legyezőhajtással, redőzéssel figurák készítése 

− Origamijelek ismerete alapján növény- és állatfigurák hajtogatása 

− Ünnepi és farsangi díszek készítése termésekből, papírból. Alaklemez, sablon használatával bábok, társasjáték, 

puzzle, kreatív játékok készítése 

− Papírszövés 

− Ismerkedés a fával, a fa haszna, a faültetés fontossága, a fa tulajdonságainak megfigyelése 

− A fa darabolása, csiszolása, hegyezése 

− A hurkapálca töréspróbája 

− Marokkó készítése 

− Kép készítése hurkapálcából 

− Spatulából figurák, könyvjelző és ajándékkísérő készítése 

− Kunyhó készítése fonással 

− Vesszőfonással ajtókopogtató, mini kosár készítése 

− Mesterségek, műhelyek megismerése 

− Különböző fonalak, kötelek, cérnák vizsgálata. Növényi és állati eredet. Hogyan készül? Mire használják?  

− Csomók és masni kötése, sodrás, bojtkészítés, hármas fonás, körmön fonás, nemezelés, pomponkészítés 

TÉMAKÖR: Otthon – család – életmód 
ÓRASZÁM: 7 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− ismeri a családellátó tevékenységeket, melyek keretében vállalt feladatait az iskolai önellátás során 

munkamegosztásban végzi – terítés, rendrakás, öltözködés, növények, állatok gondozása stb. 

− felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét; 

− felismeri, hogy tevékenysége során tud változtatni közvetlen környezetén, megóvhatja, javíthat annak állapotán; 

− otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek balesetveszélyes helyzeteit felismeri, és ismeri megelőzésük 

módját; 

− takarékosan gazdálkodik az anyaggal, energiával, idővel; 

− rendet tart a környezetében; 

− törekszik a takarékos anyagfelhasználásra; 
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− szelektíven gyűjti a hulladékot; 

− ismeri a tudatos vásárlás néhány fontos elemét; 

− ismeri az egészségmegőrzés tevékenységeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Tapasztalatszerzés elősegítése a közvetlen környezet megismerése során 

− A környezetátalakítás következményeinek értelmezése 

− A környezet- és egészségtudatosság megalapozása 

− Ok-okozati összefüggések értelmezése 

− Szokásrend kialakítása 

− A rendszeresség és a rendszeretet iránti igény formálása 

− Biztonságos és balesetmentes eszközhasználat 

− A takarékosság iránti igény fejlesztése 

− Környezettudatos magatartás támogatása 

− Együttműködési képesség kialakítása és erősítése 

− Az önismeret fejlesztése 

− Lakásfajták csoportosítása 

− Lakástervek készítése 

− Lakásépítés építőelemekkel 

− Erőforrások a háztartásban – áram, gáz, víz 

− Lakberendezés 

− Egészséges életmód 

− Egészséges táplálkozás 

− Étkezési szokások, terítés 

− Személyi higiénia, tisztálkodás 

− Öltözködési szabályok 

− Háztartási balesetek 

− Munkamegosztás 

− Napirend, házirend 

− Takarékoskodás 

− Környezetvédelem 

FOGALMAK 

lakás, otthon, család, életmód, családi ház, lakberendezés, egészséges életmód, táplálkozás, higiénia, 

testápolás, öltözködés, veszélyforrás, baleset, háztartási baleset, háztartás, házimunka, munkamegosztás, 

időbeosztás, napirend, szabadidő, takarékosság, környezet, környezetvédelem, hulladék, szelektív 

hulladékgyűjtés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Beszámolók lakóhelyünkről 

− Saját településünk megismerése: utcák, terek elrendezése, házak, épületek, épülettípusok, lakásfajták 

− A ház helyiségei, funkciójuk, berendezésük 

− Építőelemekkel házak építése 

− Építés alapformára, körvonalrajz, alaprajz készítése 

− Különleges építmények tervezése 

− A szoba berendezése: bútorok készítése 

− Családtagok bemutatása, köszönés, bemutatkozás 
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− Családi munkamegosztás, házimunka és napi tevékenységek, háztartási munkák csoportosítása 

− Napirend készítése 

− Étkezési szokások, az egészséges táplálkozás alapjai, egészséges életmód 

− Napi étrend készítése: élelmiszerek, ételek, italok, vitaminok 

− Egyszerű ételkészítés 

− Asztalterítés, asztali illemtan, asztalterítés, szalvétahajtogatás, meghívó, ültetőkártya készítése 

− Tisztálkodási szokások: személyi higiéniához, testápoláshoz kapcsolódó plakátok készítése 

− Napszaknak, évszaknak és alkalomnak megfelelő öltözködés: öltöztetőbabák, divatbemutató 

− Ruházat tisztántartása, szekrényrendezés 

− Környezetünk tisztán tartása. Alapvető takarítószerek és eszközök használata. Veszélyforrások: gyufa, gáz, 

elektromos áram balesetmentes használata 

− Növények a lakásban: növényápolás 

− Ötletgyűjtés a közvetlen környezetünkben keletkező hulladékok újrahasznosítására. 

TÉMAKÖR: Jeles napok, ünnepek 
ÓRASZÁM: 5 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− adott szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat önállóan tervez, készít, alkalmazza a tanult munkafolyamatokat; 

− alkotótevékenysége során figyelembe veszi az anyag tulajdonságait, felhasználhatóságát; 

− felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét; 

− ismeri a környezetében fellelhető, megfigyelhető szakmák, hivatások jellemzőit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Magyarságtudat erősítése 

− Az ünnepléshez kötődő viselkedéskultúra és öltözködéskultúra elemeinek elsajátítása és betartása 

− Az ajándékozás kultúrájának elsajátítása 

− Tervek a családban 

− Esztétikai érzék fejlesztése 

− Közösen átélt élmények és érzések támogatása 

− Mikulás 

− Karácsony 

− Farsang 

− Március 15. 

− Húsvét 

− Anyák napja 

FOGALMAK 

jeles nap, jelkép, ünnep, népszokás, viselkedéskultúra, öltözködéskultúra, munkaszervezés, dekoráció, 

esztétika 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Ünnepi díszek, szimbólumok készítése különböző anyagokból: mikulás, karácsonyfa, kokárda, zászló 

− Csomagolástechnikák: különböző alakú ajándéktárgyak csomagolása 

− Hímes tojás készítése 

− Ajándéktárgyak, meghívók, üdvözlőkártyák készítése 
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Témakör: Közlekedés 
óraszám: 3 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− ismeri és használni, alkalmazni tudja a legfontosabb közlekedési lehetőségeket, szabályokat, viselkedési 

elvárásokat; 

− az elvárt feladatokban önállóan dolgozik – elvégzi a műveletet; 

− rendelkezik az életkorának megfelelő szintű problémafelismerési, problémamegoldási képességgel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Saját felelősség felismerése a közlekedésben 

− Szabálykövető magatartás kialakítása 

− Balesetmentes közlekedés támogatása 

− Együttműködő és együttérző képesség fejlesztése 

− Etikus magatartás értelmezése és kialakítása 

− A gyalogos és kerékpáros közlekedés legfontosabb szabályainak megismerése 

− A kulturált és biztonságos járműhasználat megismerése 

− A közlekedési szabályok és a járműhasználat gyakorlása szimulációs és valós közlekedési helyzetekben 

FOGALMAK 

gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályai, tömegközlekedési eszközök, kulturált közlekedés, 

biztonságos járműhasználat 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Séta az iskola környékén, figyelemfelhívás a veszélyhelyzetekre: gyalogos és kerékpáros közlekedés, úttesten való 

átkelés szabályai, közlekedési lámpa jelzéseinek ismerete, közlekedési szituációs játék 

− Jelzések, táblák megfigyelése 

− Helyes és helytelen viselkedés megfigyelése és elemzése 

− Gyalogosokra vonatkozó közlekedési jelzések és táblák megismerése 

− Tömegközlekedési eszközök megismerése 

− Udvariassági szabályok megismerése és alkalmazása 

 

 

 TESTNEVELÉS 

A Testnevelés és egészségfejlesztés az egyik legösszetettebb tanulási terület, meglehetősen komplex 

célkitűzéssel. Egyik legfontosabb feladata a tanulók testi, lelki, értelmi, érzelmi és szociális fejlődésének 

biztosítása, mely kiemelten a Nemzeti alaptanterv testi-lelki egészségre nevelés célját valósítja meg, 

miközben az alapkompetenciák és az ezekre épülő Nat kompetencia-összetevők fejlesztése is megtörténik. 

A testnevelés tantárgy a tanulókat a játék és a sporttevékenység, illetve a testedzés lehetőségeinek és 

eljárásainak felhasználásával, a pedagógus személyes példamutató magatartásán keresztül alakítja, formálja. 

Az egészséges és harmonikus életvitelt megalapozó ismeretek átadása, a szokások kialakítása az alapfokú 

oktatás kezdeti szakaszában a leghangsúlyosabb. Az alsó tagozat nevelő-oktató tevékenységében ezért 

kiemelkedő szerepe van a testnevelés tantárgy tanításának, amit a szükséges képzettséggel rendelkező 

pedagógus végez. A tantárgy jelentőségét növeli, hogy a koordinációs képességek fejlesztésének szenzitív 

szakaszai nagyrészt erre az életkorra tehetők. A tanulók természetes igényéből fakadó mozgásszükségletet 

úgy kell kielégíteni, hogy a mozgásműveltség kialakítása és fejlesztése mellett kiemelt szerepet kapjon a 
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motoros képességek fejlesztése. A testnevelés meghatározó szerepet játszik a tanulók szokásrendjének, 

életvitelének kialakításában. Ebben a korban alapozható meg a mozgás és a mozgástanulás iránti pozitív 

attitűd, amely jelentősen hozzájárul az élethosszig tartó, egészségtudatos, tevékeny, harmonikus életvitel 

megvalósításához. Így válhat az egyén később a társadalom aktív tagjává. Az egészségfejlesztés területén a 

rendszeres higiéniai alapok megismerése, elsajátításának igénye az egész nevelési-oktatási szakaszt 

végigkíséri. A szabadtéren, a természetközeli helyszíneken végzett rendszeres testmozgás szükségességének 

tudatosítása a környezet megismerésén keresztül járul hozzá a fenntartható jelen és jövő iránti 

elkötelezettséghez mint nevelési célhoz.  

A testnevelés kerettanterv minden tanuló számára biztosítani kívánja a hatékony és élményszerű tanulást. A 

gyors mozgástanulásnak, valamint a sportági mozgásformák elsajátításának alapfeltétele a természetes 

mozgások megszilárdulása. Ennek érdekében érvényesülnie kell a fokozatosság elvének. Az alapkészségek 

egyszerű végrehajtását gyakorolva jutunk el az összetettebb helyzetekben történő végrehajtásig. A tanulási 

folyamat során érvényesülnie kell a sikerességnek, az örömteli mozgásos tevékenységnek, amely a játékkal, 

a játékos mozgástanulással együtt kialakíthatja a testneveléshez, a testmozgáshoz fűződő pozitív érzelmi 

viszonyulást. A játéktevékenység során is a könnyített szabályoktól haladunk az egyre nehezedő szabályok 

alkalmazása felé.  

Az általános iskola alsó tagozatán elsősorban a játékos cselekvéstanulást helyezzük előtérbe. A differenciálás 

elvét alkalmazva juthatunk el oda, hogy minden tanuló a számára megszerezhető tudás legmagasabb szintjére 

jusson. Fontos, hogy a gyerekeket a követelmények erőkifejtésre késztessék, de ez ne vezessen kudarchoz, 

ne váljon kilátástalanná, és ne okozzon hátrányos megkülönböztetést. Ugyanakkor a tanulókat hozzá kell 

segíteni ahhoz, hogy toleránssá váljanak a társaik gyengébb teljesítménye, esetleg testi és más 

fogyatékossága iránt. 

Az alsó tagozatos testnevelés célja ‒ a prevenciót maximálisan figyelembe véve ‒ a tanulók 

mozgásműveltségének, mozgáskészségeinek, motoros képességeinek olyan szintre fejlesztése, hogy 

alkalmassá váljanak a sikeres mozgásos cselekvéstanulásra és testedzésre. Célként szolgál továbbá a diákok 

önismeretének fejlesztése, énképének, érzelmi-akarati készségeinek formálása, a szabálykövető 

magatartásminták kialakítása. A testnevelés a motoros képességek fejlesztésével hozzájárul ahhoz, hogy a 

gyerekek az életkoruknak és testi adottságaiknak megfelelő erővel, gyorsasággal és állóképességgel 

rendelkezzenek. Ugyanakkor korosztályuknak megfelelően fejlődik izomérzékelésük, ritmus- és 

reakcióképességük, térbeli tájékozódó és egyensúlyozó képességük. A mozgástanulás során elsajátítják a 

különböző futások, ugrások és dobások alaptechnikáit. Megtanulnak egyszerű támasz-, függés- és 

egyensúlygyakorlatokat. A lehetőségek függvényében elsajátítanak legalább egy úszásnemet. 

A küzdősportoknak kiemelt szerepük van a gyermek személyiségfejlesztésében. Az ember természetes 

küzdőmozgásain, húzáson, toláson, kiemelésen alapuló játékok és küzdőfeladatok során a gyermek 

megtanulja felbecsülni saját és társai erejét, változatos helyzetekhez alkalmazkodik, koncentrációja, 

tűrőképessége növekszik, miközben a győzelem és kudarc megélésével azonnal értékelheti saját 

teljesítményét.  

A lelkierő, a kitartás, a küzdőképesség, a bátorság, a becsület, a fair play, az önuralom, a tisztelet, a társak 

iránt tanúsított tolerancia mind fejlesztés alatt állnak az egyszerű, játékos feladatmegoldások során. 

A tanulók mozgástanulásának személyiség-összetevőiben – az értelmi bevéséssel szemben – a mechanikus 

másolás dominanciája jellemző. Memóriájukban a szavak jelentésében rejlő információ helyett a tárgyakra 

emlékezés a meghatározó, míg a tananyag ok-okozati viszonyaiban a jelenségszintű megértés felülírja a 

logikai értelmezés alternatíváját. Figyelmük, koncentrálóképességük szétszórt, rövid ideig tart, így kiemelt 

szempont a változatos óraszervezési eljárások alkalmazása, melyben hangsúlyos szerepet kapnak a direkt 

módszertani eljárások.  

A testnevelés fő célja mellett részcél az 1–4. évfolyam körében megjelenő mozgásszervi elváltozásokkal 

rendelkező, belgyógyászati betegségekben szenvedő gyermekek testedzésének, mozgásműveltségük 
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kialakításának biztosítása, az egészségi állapot, a teljesítőképesség helyreállítását kínáló testgyakorlatok 

elsajátítása és rendszeres végzése, a preventív szemlélet alkalmazása.  

A testnevelés tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A testnevelés tantárgy eredményességéhez fontos a mély és értő (motoros) tanulás 

képességének elsajátítása. A motoros tanulásra is igaz, hogy a környezettel kialakult kölcsönhatás 

eredményeként létrejövő, tartós és alkalmazkodó változás, amely a különböző tanulási formákkal 

összekapcsolódva a személyiség fejlődésének más területeire is hatást gyakorol. A különböző mozgásformák 

elsajátítása – különös tekintettel az általános iskola kezdeti szakaszában – jelentős befolyással van a tanuló 

kognitív fejlődésére, hiszen a mozgásos cselekvés célirányos, komplex kognitív-motoros tevékenység. 

Hatékony és eredményes motoros tanulás-tanítás csak akkor valósulhat meg, ha annak során figyelembe 

veszik az életkori és tanulási sajátosságokat, s ha az spirálisan építkező és gyakorlatorientált.  

A kommunikációs kompetenciák: A testnevelés – az érthetőség, az árnyaltság és a pontosság elvárásainak 

mentén – fejleszti a nyelvi kommunikáció minőségét. A testnevelésben a kommunikáció általában nehezített 

körülmények között, felhívó, felszólító módon zajlik, amelynek nem lehet sajátja az erőtlenül formált és 

artikuláció nélküli beszéd. A tantárgy fejleszti a hallás utáni szövegértés mellett a kommunikáció más formáit 

is, úgymint a kéz- és karjelzéseket, a testmozgás, a sportolás közbeni gesztusokat, a tekintet és/vagy az arc 

izmainak játékát. A sporttevékenységek folyamatos metakommunikáció mentén folynak, elég csak a 

jelzésértékű testtartásokra vagy a távolodó-közeledő mozgások kifejezőerejére gondolni. A szakkifejezések, 

a helyes terminológia elsajátításával lehetővé válik a procedurális tudás átfordítása a gondolkodás révén 

tervezhető motoros produktummá. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A motoros tanulás során elsősorban a cselekvéses tényező 

dominál, de a hatékonysága és eredményessége – a verbális metódusok által – a kognitív komponensektől is 

függ. A beszéd és a gondolkodás kapcsolata révén válik lehetővé a motoros tevékenységekkel összefüggő 

ismeretek és tapasztalatok tárolása, felidézése. A nyelvhasználat teszi lehetővé a mozgásos 

cselekvéstanuláshoz szükséges ideomotoros kép, a gondolati modell kialakítását, tervezését. A kreatív 

feladatmegoldásokon alapuló problémamegoldó gondolkodás egyaránt megjelenik a nyílt jellegű 

mozgáskészségek (pl. sportjátékok) változatos döntéshozatali játékhelyzeteiben és a kognitív típusú 

testnevelési játékokban (pl. táblajátékok mozgásos változatai). 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A testnevelés tantárgy a személyes és társas kapcsolati 

kompetenciák fejlesztésének egyik terepe. Az iskolának fejlesztenie szükséges a szomatikus egészséggel, a 

társas-érzelmi jólléttel, a biztonsággal kapcsolatos kompetenciákat. A fejlesztés kiterjed a testi jóllét és a 

motoros teljesítőképesség kialakítására is. A tantárgy tanulásának és tanításának jelentős közösségfejlesztő 

hatása van. Külön kiemelendők a csapatsportokban fontos szerepet játszó együttműködési formák, a 

közösséget alakító tényezők (a közös célkitűzések, a közös gyakorlás élménye, a teljesítmény egyént és 

csapatközösséget formáló szerepe, a csapaton belüli összetartozás és egymásrautaltság stb.). 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A tanuló kreatív 

alkotásokat hoz létre (pl. alkotóképes játéktevékenység vagy bemelegítő gyakorlatok és edzésprogramok 

összeállítása) a tanulási tevékenység ezen területén, és elsajátítja a fizikai aktivitás, a testedzés és a sportolás 

rekreációt támogató elemeit. A tanuló megtanulja értékként kezelni az olimpiai eszmét, az olimpiai játékokon 

elért eredményeket. Értékesnek tartja a magyar, az európai és a világ testkulturális örökségét. 

Az iskolai testnevelésóra keretén belül megvalósuló könnyített testnevelés esetében – amelyen egészségi 

állapotváltozásuk miatt ideiglenesen, illetve tartósan csökkent teljesítőképességű tanulók vesznek részt – a 

testnevelő tanárnak az egészségi állapotot és az abból adódó egyéni sajátosságot maximálisan figyelembe 

véve, differenciáltan kell megvalósítania a fejlesztési feladatokat. Ezekhez a fejlesztési feladatokhoz nyújt 

segítséget a gyógytestnevelés témakör. 

A korszerű gyógytestnevelés szemlélet, amely szakít az eddigi korrekciós gyakorlatok túlsúlyára épülő 

tananyagtartalommal, indokolttá teszi a mindennapos testnevelés szerves részként való megjelenést a 
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kerettantervben. A korszerű szemléletben elvárásként jelenik meg a korrekciós gyakorlatokkal egyenlő 

arányban megjelenő, a kerettantervben megvalósuló témakörök elsajátítása a gyógytestnevelésre utalt 

tanulók körében is. A fentiek indokolják, hogy minden témakör mellett megjelennek a gyógytestnevelés 

specifikus gyakorlatelemei. Az önállóan megjelenő „Gyógytestnevelés” témakör csak az ezen a területen 

érintett tanulókra vonatkozik, mely külön órakeretben valósul meg. A gyógytestneveléssel kapcsolatos 

órakeret meghatározásához ad segítséget „A témakörök áttekintő táblázata” kiegészítő szövege. 

A tanulók mozgáshoz fűződő pozitív attitűdjének kialakítása érdekében az értékelés alapja a természetes 

mozgáskészségek és a sportági jellegű előkészítő mozgásformák kivitelezésének színvonala, valamint a 

motoros képességek területén a tanuló önmagához mért fejlődése. Az alsó tagozatos diákok életkori 

sajátosságához igazított pedagógiai eljárások egyik legfontosabb eleme a pozitív tanulási légkört kialakító 

fejlesztő-formáló értékelés. A pszichomotoros teljesítmény az érzelmi-akarati tényezőkkel koherens 

egységet alkotva képezi a minősítés alapját. 

Mindezek mellett a „Sakkpalota program” elemeinek a tanítási órákba történő beépítésével fejlesztjük, 

elősegítjük a tanulási képességek széles körű kibontakoztatását. 

1–2. évfolyam 
Ahogy az első önálló lépések, úgy az 1–2. évfolyamon megélt testnevelésórák is meghatározóak a gyermek 

életében. Életkori sajátosság az ismeretszerzés, az alkotás, az önkifejezés és nem utolsósorban az örömérzet 

mozgáson keresztüli kifejeződése, megvalósulása. A tanulók már az első tanórákon megismerik a testkultúra 

alapjait: az öltözői és teremrend, a tiszta és megfelelő sportfelszerelés nélkülözhetetlenségét, az alapvető 

higiéniai követelményeket. Ezek az ismeretek ebben a szakaszban válnak a gyermek szokásrendjévé, mellyel 

a kulturális tudatosság kompetenciái kialakulnak. Az óra szervezési kereteit adják az egyszerű 

rendgyakorlatok, melyeken keresztül a tanulók megismerik és megtapasztalják a közösségben történő 

alkalmazkodás, a tolerancia és önfegyelem szociokulturális jelentőségét, ezzel megalapozva a következő 

iskolai szakaszok társadalmi részvétel és felelősségvállalás kompetenciái eredményes kialakításának 

lehetőségét.  

A testnevelés kerettanterv a korosztály számára a mozgásműveltség területén kiemelten fontosnak tartja az 

alapvető helyváltoztató mozgások (járások, futások, szökdelések, ugrások, kúszások, mászások), a 

manipulatív tevékenységformák (dobások, ütések, labdás gyakorlatok) sokféle formában és eszközzel 

történő fejlesztését. A kivitelezést az egyszerűség és könnyű megvalósíthatóság jellemzi. A gyakorlás során 

a versengéssel és egyéni megmérettetéssel szemben elsősorban a játékosság kerül előtérbe. Hangsúlyosak az 

alkalmanként változó, véletlenszerűen kialakított csapatban történő játékos mozgásformák, ahol a különböző 

egyéni képességek kiegészítik egymást, így jelentősen csökken a kudarcélmény lehetősége. Ennek 

megvalósításában kiemelt szerep jut a Kölyök Atlétikai Program eszközrendszerének és módszertanának.  

Az egyszerű gimnasztika és torna jellegű gyakorlatok nélkülözhetetlen eszköze a megfelelő testsémák, a téri 

tájékozódó képesség, a ritmusérzék és egyensúlyozó képesség alapjainak kialakítása. Ezek a képességek 

nemcsak a közvetlen mozgástanulás és -fejlesztés kellékei, hanem közvetett idegrendszeri hatásukon 

keresztül a kognitív területek fejlesztését is szolgálják.  

A játékos formában végrehajtott küzdőgyakorlatok komplex kondicionális és koordinációs fejlesztő hatása 

megmutatkozik a kitartás, a fizikai erő fejlődésén túl az ügyesség, a kognitív koordinációs képességek, a 

leleményesség, a helyzetfelismerő és -megoldó képesség terén. Kiemelten fejlődik továbbá a tanulók 

szociális érzéke, kifejeződik az egymás iránti tolerancia, hiszen a tevékenység közben folyamatosan változó 

helyzetekhez kell alkalmazkodni úgy, hogy nem határozható meg előre a küzdelem kimenetele. A pillanatnyi 

erőviszonyok nem feltétlenül döntenek a győztes javára, hiszen az ügyesség, leleményesség, kitartás és 

önuralom szintén nagy szerepet játszanak a játék kimenetelében. A tanulók változatos érintő játékokon 

keresztül ismerkednek meg a test-test elleni küzdelem alapjaival, a fizikai kontaktussal, melynek célja a 

fizikai kontaktus megszokása és természetessé válása. 
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Ezen szenzitív időszak mozgásformája az úszás – mint az egész életen át preventív, rekreációs, kondicionális 

jelleggel is alkalmazható tevékenység. Ekkor kezdődik a vízhez szoktatás, melynek keretében az esetleges 

gátlások türelmes és játékos formában oldhatók. 

A testnevelési és népi játékok előtérbe helyezése teszi lehetővé, hogy később elsajátíthatók legyenek a 

labdajátékok és csapatsportok szabályrendszerei, jellegzetességei, technikai, taktikai alapjai. Az egyszerű 

játékokon keresztül kifejezésre kerülnek a személyes karakterek, jellemvonások, ezzel nagyban elősegítve a 

tanulók megismerését. 

A korosztálynál feltétlenül figyelembe kell venni a koncentrációs képesség időbeli korlátozottságát. Az egyes 

tantervi követelmények kevésbé lehetnek egy-egy tanóra önálló fejezetei, inkább az egész tanéven át, 

többször, kisebb tételben ismétlődő elemek. Azt is szem előtt kell tartani, hogy az ismeretszerzés 

elsődlegesen vizuális jellegű és utánzáson alapul, ezáltal fokozott jelentősége van a bemutatásnak, a 

bemutattatásnak.  

A gyógytestnevelés testgyakorlataiban – a korrekciós gimnasztika gyakorlatok mellett – hangsúlyosan 

jelenik meg a játékos mozgásformák, az utánzó kúszások és mászások, a testnevelési és népi játékok adaptív 

alkalmazása. 

A testnevelés tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

MOZGÁSKULTÚRA-FEJLESZTÉS 

− a tanult mozgásformákat összefüggő cselekvéssorokban, jól koordináltan kivitelezi; 

− a tanult mozgásforma könnyed és pontos kivitelezésének elsajátításáig fenntartja érzelmi-akarati 

erőfeszítéseit; 

− sporttevékenysége során a szabályok betartására törekszik. 

MOTOROSKÉPESSÉG-FEJLESZTÉS 

− megfelelő motoros képességszinttel rendelkezik az alapvető mozgásformák viszonylag önálló és 

tudatos végrehajtásához; 

− olyan szintű relatív erővel rendelkezik, amely lehetővé teszi összefüggő cselekvéssorok kidolgozását, 

az elemek közötti összhang megteremtését. 

MOZGÁSKÉSZSÉG-KIALAKÍTÁS – MOZGÁSTANULÁS 

− az alapvető mozgásformákat külsőleg meghatározott ritmushoz, a társak mozgásához igazított 

sebességgel és dinamikával képes végrehajtani; 

− az egyszerűbb mozgásformákat jól koordináltan hajtja végre, a hasonló mozgások szimultán és 

egymást követő végrehajtásában megfelelő szintű tagoltságot mutat. 

VERSENGÉSEK, VERSENYEK 

− a versengések és a versenyek közben toleráns a csapattársaival és az ellenfeleivel szemben; 

− a versengések és a versenyek tudatos szereplője, a közösséget pozitívan alakító résztvevő; 

− felismeri a sportszerű és sportszerűtlen magatartásformákat, betartja a sportszerű magatartás alapvető 

szabályait. 

PREVENCIÓ, ÉLETVITEL 

− felismeri a különböző veszély- és baleseti forrásokat, elkerülésükhöz tanári segítséget kér; 

− ismeri a keringési, légzési és mozgatórendszerét fejlesztő alapvető mozgásformákat; 
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− tanári irányítással, ellenőrzött formában végzi a testnevelés – számára nem ellenjavallt – 

mozgásanyagát; 

− családi háttere és a közvetlen környezete adta lehetőségeihez mérten rendszeresen végez testmozgást. 

EGÉSZSÉGES TESTI FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

− az öltözködés és a higiéniai szokások terén teljesen önálló, adott esetben segíti társait; 

− megismeri az életkorának megfelelő sporttáplálkozás alapelveit, képes különbséget tenni egészséges 

és egészségtelen tápanyagforrások között. 

 

Az 1–2. évfolyamon a testnevelés tantárgy alapóraszáma: 340 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt 

óraszám 

1. évf. 2. évf. 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, 

relaxáció 
26 

18 15 

Kúszások és mászások 26 16 14 

Járások, futások 36 20 20 

Szökdelések, ugrások 26 17 17 

Dobások, ütések 20 14 14 

Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok 36 17 18 

Labdás gyakorlatok 26 16 18 

Testnevelési és népi játékok 32 16 16 

Küzdőfeladatok és -játékok 30 14 15 

Foglalkozások alternatív környezetben 46 22 23 

Összes óraszám: 340 170 170 

 

Óraterv 

 1. évfolyam 2. évfolyam 

Heti óraszám 5 5 

Éves óraszám 170 170 

 

1. évfolyam 
 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

1. évfolyam 5 170 
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Témakör neve 1. évf. 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 18 

Kúszások és mászások 16 

Járások, futások 20 

Szökdelések, ugrások 17 

Dobások, ütések 14 

Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok 17 

Labdás gyakorlatok 16 

Testnevelési és népi játékok 16 

Küzdőfeladatok és -játékok 14 

Foglalkozások alternatív környezetben 22 

Úszás – lehetőség esetére fenntartva 36ó  

Összes óraszám: 170 

 

TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 

- A testnevelés optimális tanulási környezetét megismerje, a kommunikációs szabályokat, formákat és 

jeleket felismerje. A megfelelő szokásrendszerhez alkalmazkodjon. 

− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között 

koordináltan hajtja végre; 

− tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemek elnevezésének, végrehajtásának 

megismerése 

2-4 ütemű szabad-, társas és kézi szergyakorlatok bemutatás utáni pontos és rendszeres végrehajtása 

Alakzatok megismerése (oszlop-, sor-, vonal-, kör- és szétszórt alakzat) és alkalmazó gyakorlása 

Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban 

Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas és kézi szergyakorlatokkal 
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A biológiailag helyes testtartás és testséma kialakulását elősegítő gyakorlatok elsajátítása, gyakorlása 

A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését szolgáló gyakorlatok helyes végrehajtása 

A gyakorlatvezetési módszerek megértése, a gyakorlatok tanári utasításoknak megfelelő végrehajtása 

Bemelegítés, levezetés, fáradás, pihenés, testtartás, testrész, odafigyelés, egymásra figyelés. 

FOGALMAK 

menet- és futásgyakorlatok; oszlop-, sor-, kör-, szétszórt alakzat; botgyakorlat, babzsákgyakorlat, 

labdagyakorlat, karikagyakorlat, ugrókötél-gyakorlat, utasítás, szóban közlés, bemutatás, bemutattatás, 

statikus gyakorlatelemek elnevezései 

A gyógytestnevelés-órán a gimnasztikai gyakorlatok során a tanulók megismerik és elsajátítják azokat a 

gyakorlatelemeket, 2-4 ütemű gyakorlatokat, amelyek az elváltozásuk, betegségük pozitív irányú 

megváltozását elősegítő izmokat erősíti, illetve nyújtja, továbbá hozzájárulnak a biológiailag helyes testtartás 

és a helyes légzéstechnika kialakításához. 

TÉMAKÖR: Kúszások és mászások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között 

koordináltan hajtja végre; 

− tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− mozgásműveltsége szintjénél fogva pontosan hajtja végre a keresztező mozgásokat; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A kúszások, mászások alapvető balesetvédelmi szabályainak megismerése 

Kúszások, mászások ellentétes, majd azonos oldali kar-láb használattal előre, hátra, oldalra vagy egyéb 

meghatározott útvonalon, különböző támasztávolságokkal és mozgássebességgel (pl. lassított vagy 

szaggatott mozdulatokkal is) 

Utánzó mozgások játékos formában; utánzó fogók 

Testséma, térbeli tájékozódó képesség és szem-kéz-láb koordináció fejlesztése 

Izomerő és mozgáskoordináció fejlesztése 

Kúszó és mászó csapatjátékok 

Sor- és váltóversenyek alkalmazása utánzó kúszó és mászó feladatokkal játékos formában 

Vízszintes felületeken, ferde vagy függőleges tornaszereken való mászások, átmászások különböző 

irányokban 

Törzsizom-erősítés az utánzó mozgások játékos felhasználásával 

Egyszerű akadálypályák feladatainak teljesítése 

FOGALMAK 
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utánzó gyakorlatok, kúszások-mászások kifejezései (pl.: medvejárás, rákjárás, pókjárás, fókakúszás, 

katonakúszás), irányváltoztatás, sorverseny, váltóverseny 

A gyógytestnevelés-órán a kúszás és mászás feladatok a törzsizom erősítését szolgálják az egyszerű statikus 

utánzó mozgásoktól indulva a dinamikus, összetett kúszások-mászásokig, a korosztály számára megfelelő 

játékos formában. 

TÉMAKÖR: Járások, futások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− megfelelő általános állóképesség-fejlődést mutat; 

− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között 

koordináltan hajtja végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− futását összerendezettség, lépésszabályozottság, ritmusosság jellemzi. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Járások egyenes vonalon előre, hátra, oldalra, különböző alakzatokban (pl. cikcakk alakban, körben) és 

fordulatokkal (negyed-, fél-, egészfordulat), egyenletes vagy váltakozó lépéshosszal, ritmussal, nyújtott 

és hajlított könyökkel, különböző szimmetrikus kartartásokkal 

− Járások mély és magas súlyponti helyzetekben (törpejárás, óriásjárás), valamint egyéb utánzó formákban 

(pl. tyúklépés, lopakodó járás, pingvinjárás) 

− Járások sarkon, talp élén, lábujjhegyen, előre-hátra-oldalra 

− A Kölyökatlétika futásokat előkészítő és rávezető gyakorlatai, versenyformái 

− Saroklendítés, térdemelés futás közben karlendítés nélkül és karlendítéssel, szimmetrikus kartartásokkal 

− Sor- és váltóversenyek párban és csapatban, szemből és hátulról történő váltással 

− Futások 5-6 m-re elhelyezett 10-20 cm-es akadályok felett 

− Állórajt indulások hangjelre, különböző testhelyzetekből 

− Futások különböző formában egyenesen, irányváltásokkal és íven egyenletes tempóban és ritmussal 

− Folyamatos futások 4-6 percen keresztül 

FOGALMAK 

járás, utánzó járás, futás, mozgásirány, állórajt, rajtjel, kartartás, lendítés, hajlítás, szabály, sebesség, váltás, 

lépéshossz, perc, távtartás, térdemeléssel futás, saroklendítéssel futás 

A gyógytestnevelés-órán a járás-, futásgyakorlatok szakaszos végrehajtásával törekedni kell a tanulók 

állóképességének fejlesztésére. A tanulók megismerik és alkalmazzák az elváltozásuk, illetve betegségük 

szempontjából adekvát terhelés-pihenés arányt a járás- és futásgyakorlatok esetében.  

TÉMAKÖR:  Szökdelések, ugrások 
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között 

koordináltan hajtja végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a különböző ugrásmódok alaptechnikáit és előkészítő mozgásformáit a vezető műveletek ismeretében 

tudatosan és koordináltan hajtja végre. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A Kölyökatlétika ugrásokat előkészítő és rávezető gyakorlatai, versenyformái 

− Az atlétikai jellegű mozgások alkalmazása játékokban és a Kölyökatlétika versenyrendszerében 

− Helyben szökdelések páros zárt lábbal és különböző terpeszekben tapsra, zenére 

− Szökdelések két lábon előre-hátra-oldalra, ugrások kisebb, 10-20 cm-es magasságú felületekre fel és le 

− Sasszé, oldalazó és indiánszökdelés alaptechnikájának elsajátítása 

− Ugrások, szökdelések páros és egy lábon egyenlő és változó távolságra elhelyezett célterületekbe, 

sportlétrába 

− Elugrások egy lábról maximum 5 m nekifutásból ülésbe, guggolásba érkezéssel 30-40 cm-es szivacsra  

− Elugrások egy lábról maximum 5 m nekifutásból, guggolásba érkezéssel homokba 

− Páros lábról felugrások céltárgyak érintésével 

FOGALMAK 

felugrás, elugrás, indiánszökdelés, sasszé, galopp, oldalazó szökdelés, méter, elugrási hely, leérkező hely, 

ritmus 

A gyógytestnevelés-órán az ugrások, szökdelések a belgyógyászati betegségek esetén differenciált, egyénre 

szabott módon elősegítik a keringési rendszer és a mozgásműveltség fejlesztését. 

TÉMAKÖR:  Dobások, ütések 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között 

koordináltan hajtja végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a különböző dobásmódok alaptechnikáit és előkészítő mozgásformáit a vezető műveletek ismeretében 

tudatosan és koordináltan hajtja végre. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A Kölyökatlétika dobásokat előkészítő és rávezető gyakorlatai, versenyformái 
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− Könnyű labda fogása két kézzel, egyszerű karmozgások kézben a labdával, helyben és haladás közben 

− Labda feldobása és elkapása helyben és járás közben 

− Alsó dobás két kézzel társhoz 

− Labda gurítása társnak fekvésben, ülésben 

− Kétkezes mellső lökés, hajítás ülésben, térdelésben és állásban társhoz vagy célra 

− Könnyű labda gurítása, terelése floorball-, teniszütő, tornabot vagy egyéb eszköz (pl. kézben lévő labda) 

segítségével társhoz vagy célfelületre 

− Labda dobása, gurítása és elkapása társsal vagy csoportban, helyben és mozgás közben 

FOGALMAK 

dobás, gurítás, lökés, hajítás, terelés, ütés, célfelület, dobásirány, ütőfogás, tenyeres oldal, fonák oldal 

A gyógytestnevelés-órán a tanulók elváltozása, illetve betegsége szempontjából adekvát dobások, ütések 

elsajátítása révén lehetővé válik a motoros képességek fejlesztése, a mozgásműveltség kialakítása, a 

különböző ütős sportok adaptált alkalmazása.  

TÉMAKÖR: Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között 

koordináltan hajtja végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

− a támasz- és függésgyakorlatok végrehajtásában a testtömegéhez igazodó erő- és egyensúlyozási 

képességgel rendelkezik. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A tér-, izom- és egyensúlyérzék fejlesztése 

− A helyes testtartás tudatosítása 

− A ritmus és mozgás összhangjának megteremtése 

− Egyszerű talajgyakorlati elemek elsajátítása és esztétikus bemutatása (gurulóátfordulás előre, hátra, 

tarkóállás, bátorugrás, mérlegállás, kézállást előkészítő gyakorlatok) 

− Egyszerű támaszugrások és rávezető gyakorlataik elsajátítása, végrehajtása 

− Akadálypályák leküzdése magasságokhoz, mélységekhez alkalmazkodó mozgáscselekvésekkel 

− Függésben alaplendület 

− Mászókulcsolás megtanulása, mászási kísérletek (rúdon, kötélen) 
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− Statikus támaszgyakorlatok gyakorlása mellső, oldalsó és hátsó támaszban különböző testrészek 

használatával, különböző kar- és lábtartásokkal kivitelezett egyensúlyi helyzetekben, valamint egyéb 

utánzó támaszgyakorlat végrehajtása 

− Dinamikus támaszgyakorlatok különböző irányokba haladással, fel- és lelépéssel, állandó 

támasztávolságokkal, egyenletes sebességgel, ritmussal, egyénileg, párokban vagy csoportban 

− Statikus mellső, hátsó és oldalsó függőállások, majd függések különböző fogásmódokkal, láb- és 

kartartásokkal; utánzó függőállások 

− Dinamikus függőállások, függések haladással oldalra, fel/le, fordulattal, állandó fogástávolságokkal, 

egyenletes sebességgel, ritmussal 

− Egyszerű statikus és dinamikus egyensúlyozási gyakorlatok végrehajtása 

FOGALMAK 

egyensúly, támasz, függés, függőállás, gurulás, gurulóátfordulás, mérlegállás, tarkóállás, „csikórugdalózás”, 

mászás, mászókulcsolás, vándormászás, bátorugrás, pókjárás, rákjárás, fókajárás, medvejárás, sántaróka-

járás, nyúlugrás, térdelés, felguggolás, alaplendület, madárfogás 

A gyógytestnevelés-órán a betegségek és az elváltozások szempontjából kontraindikált gyakorlatok nélkül 

a támasz-, függés- és egyensúlyozási gyakorlatok alkalmazásával a törzsizomzat fejlesztése révén pozitív 

változások érhetők el az egészségi állapotban. 

TÉMAKÖR:  Labdás gyakorlatok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− a megtanultak birtokában örömmel, a csapat teljes jogú tagjaként vesz részt a játékokban; 

− játék közben az egyszerű alaptaktikai elemek tudatos alkalmazására törekszik, játék- és együttműködési 

készsége megmutatkozik; 

− célszerűen alkalmaz sportági jellegű mozgásformákat sportjáték-előkészítő kisjátékokban; 

− játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja; 

− a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− labdás ügyességi szintje lehetővé teszi az egyszerű taktikai helyzetekre épülő folyamatos, célszerű 

játéktevékenységet. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A labdás tevékenységek balesetmegelőzési szabályainak tudatosítása 

− Kézzel és lábbal, helyben és haladással történő labdavezetési módok alaptechnikáinak elsajátítása 

− A különböző méretű és tömegű labdákkal labdavezetési, gurítási, dobási, rúgási és elkapási feladatok a 

távolság variálásával, helyben, önállóan, majd társak bevonásával különböző testhelyzetekben és 

különböző irányokba történő mozgással 

− Labdagörgetések gyakorlása kézzel, lábbal, egyenes vonalon előre, oldalra, hátra, körbe vagy változó 

irányokba 
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− Magasan (fej fölött) érkező labda két-, majd egykezes talajra pattintott átvétele (Manó röpi alapok) 

− Ismerkedés a kézzel (kosárérintés, alkarérintés), lábbal (dekázás) és fejjel történő pattintó érintések 

alaptechnikájával, az érintőfelületek tudatosítása könnyített szerekkel (pl. lufival) 

− A labdaérzék-fejlesztő, pontosságot, a hibaszázalék csökkenését előtérbe helyező páros, csoportos 

versengések 

− A labdás alaptechnikák vezető műveleteinek tudatosítása 

FOGALMAK 

mellső átadás, felső átadás, alsó átadás, egy- és kétkezes átadás, labdavezetés, labdaelkapás, labdakezelés, 

labdaív, pattintó érintés, gurítás, bekísérés, görgetés 

A gyógytestnevelés-órán a labdás feladatok adaptált alkalmazásával a különböző elváltozások, betegségek 

javulása elősegíthető az izomzat, motoros képesség fejlesztésével. Azon labdás testnevelési és sportjátékok 

megismerése, elsajátítása ajánlott, amelyeket a tanuló a betegségtől, illetve az elváltozástól függetlenül is 

gyakorolhat.  

TÉMAKÖR:  Testnevelési és népi játékok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− a megtanultak birtokában örömmel, a csapat teljes jogú tagjaként vesz részt a játékokban; 

− játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja; 

− a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a testnevelési és népi játékokban tudatosan, célszerűen alkalmazza az alapvető mozgásformákat; 

− játék közben az egyszerű alaptaktikai elemek tudatos alkalmazására törekszik, játék- és együttműködési 

készsége megmutatkozik; 

− célszerűen alkalmaz sportági jellegű mozgásformákat sportjáték-előkészítő kisjátékokban; 

− labdás ügyességi szintje lehetővé teszi az egyszerű taktikai helyzetekre épülő folyamatos, célszerű 

játéktevékenységet. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A különböző testnevelési játékok balesetmegelőzési szabályainak tudatosítása 

− Egyszerű fogó- és futójátékok által a teljes játékteret felölelő mozgásútvonalak kialakítása, a játéktér 

határainak érzékelése 

− Az elsősorban statikus akadályokat felhasználó fogó- és futójátékokban az irányváltoztatások, mély 

súlyponti helyzetben történő elindulások-megállások, cselezések ütközés nélküli megvalósítása 

− A sportjátékokat előkészítő testnevelési játékokban a támadó és védő szerepekhez tartozó ismeretek 

elsajátítása, feladatainak gyakorlása 

− A népi játékokon keresztül a közösségi élmény megtapasztalása, a nemi szerepek gyakorlása 
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− A végtagok helyzetének, az izmok feszültségi állapotának, valamint az egész test érzékelését, az 

egyensúlyozó képességet fejlesztő szoborjátékok, utánzó játékok, egyéb népi játékok, valamint 

változatos akadálypályák teljesítését igénylő páros és csoportos játékok gyakorlása 

− Statikus célfelületek eltalálására törekvő – különböző dobásformákra, rúgásokra, ütésekre épülő, 

változatos tömegű és méretű eszközöket felhasználó – célzó játékok rendszeres alkalmazása 

− A kooperativitás, a közös célirányos együttműködés erősítése páros és csoportos játékok (pl. váltó- és 

sorversenyek) által 

− A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák játékos formájú gyakoroltatása 

egyénileg, párban és csoportokban, törekedve a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának csökkentésére 

időkényszer nélkül 

− A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus helyzeteket 

tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal 

Néptánc – szabadon választható 

− A tánc verbális és nem verbális (gesztus) rendszerének elsajátítása, valamint a csoport tagjaival való 

érintkezés szabályainak gyakorlása 

− Az alakzatváltással, illetve párban megvalósuló népi játékokkal a test oldaliságára, valamint az 

alaklátásra vonatkozó ismeretek tudatosítása, a téri tájékozódó képesség fejlesztése 

− Az énekléssel kísért játékok gyakorlása által a ritmustartás és ritmusérzékelés képességének fejlesztése 

− Szerep-és szabályjátékok, illetve kreatív és kooperatív játékok torna, illetve tánc jellegű mozgásformák 

beépítésével. A néphagyományból ismert, sport jellegű -párválasztó, fogyó-gyarapodó, kapuzó -játékok. 

FOGALMAK 

szabályjátékok, népi és körjátékok, utánzó játékok, fogójátékok statikus és dinamikus akadályokkal, 

ugróiskola, sorverseny, váltóverseny. 

A gyógytestnevelés-órán a tanuló megismeri azokat a testnevelési és népi játékokat, amelyek 

alkalmazásával növelheti a tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának erejét, fejleszti az állóképességét és 

mozgásműveltségét. A különböző játékok elősegítik a rendszeres sport és testmozgás megszeretését, az 

adekvát mozgások elsajátítását. 

TÉMAKÖR: Küzdőfeladatok és -játékok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja; 

− a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri és képes megnevezni a küzdőfeladatok, esések, tompítások játék- és baleset-megelőzési 

szabályait; 

− vállalja a társakkal szembeni fizikai kontaktust, sportszerű test-test elleni küzdelmet valósít meg.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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− Ismerkedés a bőrérintés és testközelség elfogadását, a társakkal szembeni bizalom kialakítását elősegítő 

páros, csoportos és csapat jellegű játékos, valamint kooperatív jellegű képességfejlesztő feladatokkal 

− Az állásban és egyéb kiinduló helyzetekben végrehajtható, a reakcióidőt, a gyorsaságot, az 

egyensúlyérzéket, az erőt fejlesztő, társérintés nélküli páros, csoportos és csapat jellegű eszközös 

küzdőjátékok, játékos feladatmegoldások szabálykövető végrehajtása 

− A küzdőjátékokban jellemző támadó és védő szerepek gyakorlását elősegítő, a gyorsaságot, az egyszerű 

reagálási képességet, az egyensúlyérzéket fejlesztő páros, csoportos és csapat jellegű feladatmegoldások 

alkalmazása társérintés bekapcsolásával 

− Küzdelemre képessé tevő egyszerű technikák koordinációs fejlődésmenetének megfelelő végrehajtása 

− A saját és az ellenfél erejének felbecsülése egyszerű páros és csoportos küzdőfeladatok során 

− A küzdőjátékok balesetmegelőzési szabályainak, a sportszerű küzdés szemléletének megismerése 

− A fizikai kontaktussal, a társ erőkifejtésének érzékelésével, annak legyőzési szándékával kapcsolatos 

egyszerű húzásokra, tolásokra épülő páros küzdőjátékok különböző kiinduló helyzetekből, a test 

különböző részeivel, eszközökkel vagy anélkül 
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húzások, tolások, önkontroll, sportszerű küzdelem, esések, lábérintések, kézérintések, asszertivitás, 

közvetlen kontakt, pillanatnyi kontakt 

A gyógytestnevelés-órán a tanuló megismeri azokat a küzdőfeladatokat és játékokat, amelyek 

alkalmazásával növelheti a tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának erejét, fejleszti az állóképességét és 

mozgásműveltségét. A különböző játékok elősegítik a rendszeres sport és testmozgás megszeretését, az 

adekvát mozgások elsajátítását. 

TÉMAKÖR: Foglalkozások alternatív környezetben 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− nyitott az alapvető mozgásformák újszerű és alternatív környezetben történő alkalmazására, 

végrehajtására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ellenőrzött tevékenység keretében mozog a szabad levegőn, egyúttal tudatosan felkészül az időjárás 

kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás közben; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és rendjére, hanem 

erre felhívja társai figyelmét is. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A szabadtéri foglalkozások baleset- és természetvédelmi szabályainak megismerése  

− A szabadtéri foglalkozások öltözködési szabályainak megismerése  

− A szabadban, illetve a természetben való közlekedés szabályainak elsajátítása  

− Szabadtéri népi játékok elsajátítása (fogójátékok, ugróiskolák) 

− Szabadtéri testnevelési játékok elsajátítása 
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− Gördülő mozgásformák és téli játékok (roller, kerékpár; hógolyózás, szánkó) megismerése  

− Szabadtéri akadálypályák leküzdése 

− Természetben űzhető sportágak megismerése (túrázás, síelés, korcsolyázás, tollas,)  

− Szabad, aktív játéktevékenység; szabad mozgás a természetben 

 

FOGALMAK 

időjárás, öltözködés, szabadtéri foglalkozások, téli játékok, nyári játékok, síelés, korcsolyázás, túrázás, 

tájékozódás, közlekedési szabályok, természetvédelem, aktív pihenés 

A gyógytestnevelés-órán a szabadtéri foglalkozások során a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve 

belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek olyan testgyakorlatokkal, sportokkal, 

amelyeket elváltozásuk, illetve betegségük ellenére végezhetnek. A megismert szabadban végzett sportok, 

testgyakorlatok adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés megszerettetését, az egészségi állapot 

és a teljesítőképesség pozitív irányú megváltozását. 

TÉMAKÖR: Úszás (Amennyiben adottak a feltételek.) 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 36 óra  

*Heti rendszerességgel, egész tanévben, lehetőleg két egymást követő évfolyamon. A megfelelő óraszám eléréséhez az alsó 

tagozaton lehetséges a tananyag átcsoportosítása. Ebben az esetben az úszás szempontjából egységesen kell kezelni az alsó 

tagozat óraszámait. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− megfelelő általános állóképesség-fejlődést mutat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben helyes technikával úszik; 

− aktívan vesz részt az uszodában végzett mozgásformák elsajátításában, gyakorlásában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az öltözői rend és az uszodai magatartás kialakítása 

− A helyes higiéniai, öltözködési szokások kialakítása 

− A kitartás, önfegyelem és küzdőképesség fejlesztése 

− Az állóképesség, a monotóniatűrés fejlesztése 

− Az önbizalom és a mások iránti bizalom kialakítása, növelése 

− A víz tulajdonságainak megismerése, valamint a vízmélységgel kapcsolatos életvédelmi tudnivalók elsajátítása 

− A vízben végzett játékok, mozgások megszerettetése 

− A szárazföldön végzett rávezető és célgyakorlatok elsajátítása és helyes végrehajtása 

− Vízhez szoktató gyakorlatok elsajátítása, gyakorlása 

− Vízhez szoktatás időszakában sikerélmény biztosítása 

− Lebegések, merülések végrehajtása segítséggel és segítség nélkül 

− Siklások elsajátítása hason, háton, deszkával és deszka nélkül / eszközzel és eszköz nélkül 

− Egyszerű vízbeugrások (talpas ugrás) karikákba, lebegő tárgyak felett, segítséggel és segítség nélkül 
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− Egy választott úszásnem megtanulása és folyamatos gyakorlása 

− A választott úszásnem lábtempójának gyakorlása deszkával és deszka nélkül / eszközzel és eszköz nélkül 

− A választott úszásnem kartempójának gyakorlása 

− A választott úszásnem kar- és lábtempójának, ritmusának összehangolása, gyakorlása 

− Vízben végezhető játékok tanulása és végzése 

− Segédeszközök felhasználásával a tanulási folyamat hatékonyságának növelése 
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csúszásveszély, lebegés, merülés, siklás, mélyvíz, levegővétel, vízbe fújás, talpas ugrás, kartempó, lábtempó, hátúszás, gyorsúszás, 

mellúszás, segítségnyújtás, úszódeszka, súlypontemelő bója, polifoam rúd. 

A gyógytestnevelés-órán a hát- és gyorsúszás helyes technikájának elsajátításával, a technikacsiszoló és egyéb vízben végzett 

gyakorlatok segítségével lehetővé válik a tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának erősítése, a légzőrendszer fejlesztése, az 

állóképesség növelése. 

TÉMAKÖR: Gyógytestnevelés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: A jogszabályokban és a helyi tantervben rögzítettnek megfelelően1 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− megfelelő általános állóképesség-fejlődést mutat; 

− a megtanultak birtokában örömmel, a csapat teljes jogú tagjaként vesz részt a játékokban; 

− ellenőrzött tevékenység keretében mozog a szabad levegőn, egyúttal tudatosan felkészül az időjárás 

kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás közben; 

− az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben helyes technikával úszik; 

− a testnevelési és népi játékokban tudatosan, célszerűen alkalmazza az alapvető mozgásformákat; 

− játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja; 

− a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére; 

− aktívan vesz részt az uszodában végzett mozgásformák elsajátításában, gyakorlásában; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és rendjére, hanem 

erre felhívja társai figyelmét is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásait; 

− tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 
1 A gyógytestnevelő tanárok a helyi tanterv (tanmenet) készítésekor a Gyógytestnevelés témakör óraszámát az adott intézményben 

gyógytestnevelés-órára szánt éves óraszám 30–50%-ában állapíthatják meg a többi témakör óraszámának terhére. A Gyógytestnevelés témakör 

óraszámát, illetve az egyes témakörök óraszámcsökkentésének mértékét a gyógytestnevelésen részt vevő tanulók betegségének, elváltozásának 

figyelembevételével határozza meg a gyógytestnevelő tanár. 
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− A gyógytestnevelés fejlesztési feladatai megjelennek a különböző témakörökbe ágyazottan, annak 

szerves részeként. Az ott felsorolt feladatok végrehajtása során, illetve azokon kívül az alábbi fejlesztési 

feladatokat kell megvalósítani: 

A helyes légzéstechnika elsajátítása 

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítása 

Egyszerűbb korrekciós gimnasztikai gyakorlatok pontos végrehajtása 

A helyes testséma kialakítását szolgáló gyakorlatok pontos végrehajtása segítségadással, majd anélkül 

A tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának, mozgékonyságának (hajlékonyságának) fejlesztését szolgáló 

különböző testgyakorlatok tudatos, pontos végrehajtása 

Az állóképesség-fejlesztés jelentőségének felismerése, kitartásra nevelés 

Mozgás- és terheléshatárok megismertetése, azok kiterjesztését szolgáló tevékenységek elsajátítása, 

végrehajtása 

Az egészségi állapot változását pozitívan és negatívan befolyásoló (kontraindikált) mozgások 

megismertetése a különböző testgyakorlatok elsajátításán keresztül 

FOGALMAK 

helyes testtartás, testséma 

2. évfolyam 
Óraterv 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

2. évfolyam 5 170 

 

Témakör neve 2. évf. 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 15 

Kúszások és mászások 14 

Járások, futások 20 

Szökdelések, ugrások 17 

Dobások, ütések 14 

Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok 18 

Labdás gyakorlatok 18 

Testnevelési és népi játékok 16 

Küzdőfeladatok és -játékok 15 

Foglalkozások alternatív környezetben 23 

Úszás  

Összes óraszám: 170 
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TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

  - A megfelelő szokásrendszerhez alkalmazkodjon. 

− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között 

koordináltan hajtja végre; 

− tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemek elnevezésének, végrehajtásának 

megismerése 

2-4 ütemű szabad-, társas és kézi szergyakorlatok bemutatás utáni pontos és rendszeres végrehajtása 

Alakzatok megismerése (oszlop-, sor-, vonal-, kör- és szétszórt alakzat) és alkalmazó gyakorlása 

Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban 

Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas és kézi szergyakorlatokkal 

A biológiailag helyes testtartás és testséma kialakulását elősegítő gyakorlatok elsajátítása, gyakorlása 

A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését szolgáló gyakorlatok helyes végrehajtása 

A gyakorlatvezetési módszerek megértése, a gyakorlatok tanári utasításoknak megfelelő végrehajtása 

Bemelegítés, levezetés, fáradás, pihenés, testtartás, testrész, odafigyelés, egymásra figyelés. 

FOGALMAK 

menet- és futásgyakorlatok; oszlop-, sor-, kör-, szétszórt alakzat; botgyakorlat, babzsákgyakorlat, 

labdagyakorlat, karikagyakorlat, ugrókötél-gyakorlat, utasítás, szóban közlés, bemutatás, bemutattatás, 

statikus gyakorlatelemek elnevezései 

A gyógytestnevelés-órán a gimnasztikai gyakorlatok során a tanulók megismerik és elsajátítják azokat a 

gyakorlatelemeket, 2-4 ütemű gyakorlatokat, amelyek az elváltozásuk, betegségük pozitív irányú 

megváltozását elősegítő izmokat erősíti, illetve nyújtja, továbbá hozzájárulnak a biológiailag helyes testtartás 

és a helyes légzéstechnika kialakításához. 

TÉMAKÖR: Kúszások és mászások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között 

koordináltan hajtja végre; 



156 

 

− tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− mozgásműveltsége szintjénél fogva pontosan hajtja végre a keresztező mozgásokat; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A kúszások, mászások alapvető balesetvédelmi szabályainak megismerése 

Kúszások, mászások ellentétes, majd azonos oldali kar-láb használattal előre, hátra, oldalra vagy egyéb 

meghatározott útvonalon, különböző támasztávolságokkal és mozgássebességgel (pl. lassított vagy 

szaggatott mozdulatokkal is) 

Utánzó mozgások játékos formában; utánzó fogók 

Testséma, térbeli tájékozódó képesség és szem-kéz-láb koordináció fejlesztése 

Izomerő és mozgáskoordináció fejlesztése 

Kúszó és mászó csapatjátékok 

Sor- és váltóversenyek alkalmazása utánzó kúszó és mászó feladatokkal játékos formában 

Vízszintes felületeken, ferde vagy függőleges tornaszereken való mászások, átmászások különböző 

irányokban 

Törzsizom-erősítés az utánzó mozgások játékos felhasználásával 

Egyszerű akadálypályák feladatainak teljesítése 

FOGALMAK 

utánzó gyakorlatok, kúszások-mászások kifejezései (pl.: medvejárás, rákjárás, pókjárás, fókakúszás, 

katonakúszás), irányváltoztatás, sorverseny, váltóverseny 

A gyógytestnevelés-órán a kúszás és mászás feladatok a törzsizom erősítését szolgálják az egyszerű statikus 

utánzó mozgásoktól indulva a dinamikus, összetett kúszások-mászásokig, a korosztály számára megfelelő 

játékos formában. 

TÉMAKÖR: Járások, futások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− megfelelő általános állóképesség-fejlődést mutat; 

− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között 

koordináltan hajtja végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− futását összerendezettség, lépésszabályozottság, ritmusosság jellemzi. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Járások egyenes vonalon előre, hátra, oldalra, különböző alakzatokban (pl. cikcakk alakban, körben) és 

fordulatokkal (negyed-, fél-, egészfordulat), egyenletes vagy váltakozó lépéshosszal, ritmussal, nyújtott 

és hajlított könyökkel, különböző szimmetrikus kartartásokkal 
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− Járások mély és magas súlyponti helyzetekben (törpejárás, óriásjárás), valamint egyéb utánzó formákban 

(pl. tyúklépés, lopakodó járás, pingvinjárás) 

− Járások sarkon, talp élén, lábujjhegyen, előre-hátra-oldalra 

− A Kölyökatlétika futásokat előkészítő és rávezető gyakorlatai, versenyformái 

− Saroklendítés, térdemelés futás közben karlendítés nélkül és karlendítéssel, szimmetrikus kartartásokkal 

− Sor- és váltóversenyek párban és csapatban, szemből és hátulról történő váltással 

− Futások 5-6 m-re elhelyezett 10-20 cm-es akadályok felett 

− Állórajt indulások hangjelre, különböző testhelyzetekből 

− Futások különböző formában egyenesen, irányváltásokkal és íven egyenletes tempóban és ritmussal 

− Folyamatos futások 4-6 percen keresztül 

FOGALMAK 

járás, utánzó járás, futás, mozgásirány, állórajt, rajtjel, kartartás, lendítés, hajlítás, szabály, sebesség, váltás, 

lépéshossz, perc, távtartás, térdemeléssel futás, saroklendítéssel futás 

A gyógytestnevelés-órán a járás-, futásgyakorlatok szakaszos végrehajtásával törekedni kell a tanulók 

állóképességének fejlesztésére. A tanulók megismerik és alkalmazzák az elváltozásuk, illetve betegségük 

szempontjából adekvát terhelés-pihenés arányt a járás- és futásgyakorlatok esetében. 
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TÉMAKÖR:  Szökdelések, ugrások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között 

koordináltan hajtja végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a különböző ugrásmódok alaptechnikáit és előkészítő mozgásformáit a vezető műveletek ismeretében 

tudatosan és koordináltan hajtja végre. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A Kölyökatlétika ugrásokat előkészítő és rávezető gyakorlatai, versenyformái 

− Az atlétikai jellegű mozgások alkalmazása játékokban és a Kölyökatlétika versenyrendszerében 

− Helyben szökdelések páros zárt lábbal és különböző terpeszekben tapsra, zenére 

− Szökdelések két lábon előre-hátra-oldalra, ugrások kisebb, 10-20 cm-es magasságú felületekre fel és le 

− Sasszé, oldalazó és indiánszökdelés alaptechnikájának elsajátítása 

− Ugrások, szökdelések páros és egy lábon egyenlő és változó távolságra elhelyezett célterületekbe, 

sportlétrába 

− Elugrások egy lábról maximum 5 m nekifutásból ülésbe, guggolásba érkezéssel 30-40 cm-es szivacsra  

− Elugrások egy lábról maximum 5 m nekifutásból, guggolásba érkezéssel homokba 

− Páros lábról felugrások céltárgyak érintésével 

FOGALMAK 

felugrás, elugrás, indiánszökdelés, sasszé, galopp, oldalazó szökdelés, méter, elugrási hely, leérkező hely, 

ritmus 

A gyógytestnevelés-órán az ugrások, szökdelések a belgyógyászati betegségek esetén differenciált, egyénre 

szabott módon elősegítik a keringési rendszer és a mozgásműveltség fejlesztését. 

TÉMAKÖR:  Dobások, ütések 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között 

koordináltan hajtja végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a különböző dobásmódok alaptechnikáit és előkészítő mozgásformáit a vezető műveletek ismeretében 

tudatosan és koordináltan hajtja végre. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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− A Kölyökatlétika dobásokat előkészítő és rávezető gyakorlatai, versenyformái 

− Könnyű labda fogása két kézzel, egyszerű karmozgások kézben a labdával, helyben és haladás közben 

− Labda feldobása és elkapása helyben és járás közben 

− Alsó dobás két kézzel társhoz 

− Labda gurítása társnak fekvésben, ülésben 

− Kétkezes mellső lökés, hajítás ülésben, térdelésben és állásban társhoz vagy célra 

− Könnyű labda gurítása, terelése floorball-, teniszütő, tornabot vagy egyéb eszköz (pl. kézben lévő labda) 

segítségével társhoz vagy célfelületre 

− Labda dobása, gurítása és elkapása társsal vagy csoportban, helyben és mozgás közben 

FOGALMAK 

dobás, gurítás, lökés, hajítás, terelés, ütés, célfelület, dobásirány, ütőfogás, tenyeres oldal, fonák oldal 

A gyógytestnevelés-órán a tanulók elváltozása, illetve betegsége szempontjából adekvát dobások, ütések 

elsajátítása révén lehetővé válik a motoros képességek fejlesztése, a mozgásműveltség kialakítása, a 

különböző ütős sportok adaptált alkalmazása.  

TÉMAKÖR: Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között 

koordináltan hajtja végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

− a támasz- és függésgyakorlatok végrehajtásában a testtömegéhez igazodó erő- és egyensúlyozási 

képességgel rendelkezik. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A tér-, izom- és egyensúlyérzék fejlesztése 

− A helyes testtartás tudatosítása 

− A ritmus és mozgás összhangjának megteremtése 

− Egyszerű talajgyakorlati elemek elsajátítása és esztétikus bemutatása (gurulóátfordulás előre, hátra, 

tarkóállás, bátorugrás, mérlegállás, kézállást előkészítő gyakorlatok) 

− Egyszerű támaszugrások és rávezető gyakorlataik elsajátítása, végrehajtása 

− Akadálypályák leküzdése magasságokhoz, mélységekhez alkalmazkodó mozgáscselekvésekkel 

− Függésben alaplendület 

− Mászókulcsolás megtanulása, mászási kísérletek (rúdon, kötélen) 
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− Statikus támaszgyakorlatok gyakorlása mellső, oldalsó és hátsó támaszban különböző testrészek 

használatával, különböző kar- és lábtartásokkal kivitelezett egyensúlyi helyzetekben, valamint egyéb 

utánzó támaszgyakorlat végrehajtása 

− Dinamikus támaszgyakorlatok különböző irányokba haladással, fel- és lelépéssel, állandó 

támasztávolságokkal, egyenletes sebességgel, ritmussal, egyénileg, párokban vagy csoportban 

− Statikus mellső, hátsó és oldalsó függőállások, majd függések különböző fogásmódokkal, láb- és 

kartartásokkal; utánzó függőállások 

− Dinamikus függőállások, függések haladással oldalra, fel/le, fordulattal, állandó fogástávolságokkal, 

egyenletes sebességgel, ritmussal 

− Egyszerű statikus és dinamikus egyensúlyozási gyakorlatok végrehajtása 

FOGALMAK 

egyensúly, támasz, függés, függőállás, gurulás, gurulóátfordulás, mérlegállás, tarkóállás, „csikórugdalózás”, 

mászás, mászókulcsolás, vándormászás, bátorugrás, pókjárás, rákjárás, fókajárás, medvejárás, sántaróka-

járás, nyúlugrás, térdelés, felguggolás, alaplendület, madárfogás 

A gyógytestnevelés-órán a betegségek és az elváltozások szempontjából kontraindikált gyakorlatok nélkül 

a támasz-, függés- és egyensúlyozási gyakorlatok alkalmazásával a törzsizomzat fejlesztése révén pozitív 

változások érhetők el az egészségi állapotban. 

TÉMAKÖR:  Labdás gyakorlatok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− a megtanultak birtokában örömmel, a csapat teljes jogú tagjaként vesz részt a játékokban; 

− játék közben az egyszerű alaptaktikai elemek tudatos alkalmazására törekszik, játék- és együttműködési 

készsége megmutatkozik; 

− célszerűen alkalmaz sportági jellegű mozgásformákat sportjáték-előkészítő kisjátékokban; 

− játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja; 

− a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− labdás ügyességi szintje lehetővé teszi az egyszerű taktikai helyzetekre épülő folyamatos, célszerű 

játéktevékenységet. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A labdás tevékenységek balesetmegelőzési szabályainak tudatosítása 

− Kézzel és lábbal, helyben és haladással történő labdavezetési módok alaptechnikáinak elsajátítása 

− A különböző méretű és tömegű labdákkal labdavezetési, gurítási, dobási, rúgási és elkapási feladatok a 

távolság variálásával, helyben, önállóan, majd társak bevonásával különböző testhelyzetekben és 

különböző irányokba történő mozgással 

− Labdagörgetések gyakorlása kézzel, lábbal, egyenes vonalon előre, oldalra, hátra, körbe vagy változó 

irányokba 
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− Magasan (fej fölött) érkező labda két-, majd egykezes talajra pattintott átvétele (Manó röpi alapok) 

− Ismerkedés a kézzel (kosárérintés, alkarérintés), lábbal (dekázás) és fejjel történő pattintó érintések 

alaptechnikájával, az érintőfelületek tudatosítása könnyített szerekkel (pl. lufival) 

− A labdaérzék-fejlesztő, pontosságot, a hibaszázalék csökkenését előtérbe helyező páros, csoportos 

versengések 

− A labdás alaptechnikák vezető műveleteinek tudatosítása 

− Labdarúgás, mini kosárlabda, mini röplabda, szivacskézilabda, tollas sportjáték jelleggel. 

FOGALMAK 

mellső átadás, felső átadás, alsó átadás, egy- és kétkezes átadás, labdavezetés, labdaelkapás, labdakezelés, 

labdaív, pattintó érintés, gurítás, bekísérés, görgetés 

A gyógytestnevelés-órán a labdás feladatok adaptált alkalmazásával a különböző elváltozások, betegségek 

javulása elősegíthető az izomzat, motoros képesség fejlesztésével. Azon labdás testnevelési és sportjátékok 

megismerése, elsajátítása ajánlott, amelyeket a tanuló a betegségtől, illetve az elváltozástól függetlenül is 

gyakorolhat.  

TÉMAKÖR:  Testnevelési és népi játékok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− a megtanultak birtokában örömmel, a csapat teljes jogú tagjaként vesz részt a játékokban; 

− játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja; 

− a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a testnevelési és népi játékokban tudatosan, célszerűen alkalmazza az alapvető mozgásformákat; 

− játék közben az egyszerű alaptaktikai elemek tudatos alkalmazására törekszik, játék- és együttműködési 

készsége megmutatkozik; 

− célszerűen alkalmaz sportági jellegű mozgásformákat sportjáték-előkészítő kisjátékokban; 

− labdás ügyességi szintje lehetővé teszi az egyszerű taktikai helyzetekre épülő folyamatos, célszerű 

játéktevékenységet. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A különböző testnevelési játékok balesetmegelőzési szabályainak tudatosítása 

− Egyszerű fogó- és futójátékok által a teljes játékteret felölelő mozgásútvonalak kialakítása, a játéktér 

határainak érzékelése 

− Az elsősorban statikus akadályokat felhasználó fogó- és futójátékokban az irányváltoztatások, mély 

súlyponti helyzetben történő elindulások-megállások, cselezések ütközés nélküli megvalósítása 

− A sportjátékokat előkészítő testnevelési játékokban a támadó és védő szerepekhez tartozó ismeretek 

elsajátítása, feladatainak gyakorlása 
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− A népi játékokon keresztül a közösségi élmény megtapasztalása, a nemi szerepek gyakorlása 

− A végtagok helyzetének, az izmok feszültségi állapotának, valamint az egész test érzékelését, az 

egyensúlyozó képességet fejlesztő szoborjátékok, utánzó játékok, egyéb népi játékok, valamint 

változatos akadálypályák teljesítését igénylő páros és csoportos játékok gyakorlása 

− Statikus célfelületek eltalálására törekvő – különböző dobásformákra, rúgásokra, ütésekre épülő, 

változatos tömegű és méretű eszközöket felhasználó – célzó játékok rendszeres alkalmazása 

− A kooperativitás, a közös célirányos együttműködés erősítése páros és csoportos játékok (pl. váltó- és 

sorversenyek) által 

− A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák játékos formájú gyakoroltatása 

egyénileg, párban és csoportokban, törekedve a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának csökkentésére 

időkényszer nélkül 

− A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus helyzeteket 

tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal 

Néptánc – szabadon választható 

− A tánc verbális és nem verbális (gesztus) rendszerének elsajátítása, valamint a csoport tagjaival való 

érintkezés szabályainak gyakorlása 

− Az alakzatváltással, illetve párban megvalósuló népi játékokkal a test oldaliságára, valamint az 

alaklátásra vonatkozó ismeretek tudatosítása, a téri tájékozódó képesség fejlesztése 

− Az énekléssel kísért játékok gyakorlása által a ritmustartás és ritmusérzékelés képességének fejlesztése 

− Szerep-és szabályjátékok, illetve kreatív és kooperatív játékok torna, illetve tánc jellegű mozgásformák 

beépítésével. A néphagyományból ismert, sport jellegű -párválasztó, fogyó-gyarapodó, kapuzó -játékok. 

FOGALMAK: 

szabályjátékok, népi és körjátékok, utánzó játékok, fogójátékok statikus és dinamikus akadályokkal, 

ugróiskola, sorverseny, váltóverseny. 

A gyógytestnevelés-órán a tanuló megismeri azokat a testnevelési és népi játékokat, amelyek 

alkalmazásával növelheti a tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának erejét, fejleszti az állóképességét és 

mozgásműveltségét. A különböző játékok elősegítik a rendszeres sport és testmozgás megszeretését, az 

adekvát mozgások elsajátítását. 

TÉMAKÖR: Küzdőfeladatok és -játékok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja; 

− a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri és képes megnevezni a küzdőfeladatok, esések, tompítások játék- és baleset-megelőzési 

szabályait; 

− vállalja a társakkal szembeni fizikai kontaktust, sportszerű test-test elleni küzdelmet valósít meg. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Ismerkedés a bőrérintés és testközelség elfogadását, a társakkal szembeni bizalom kialakítását elősegítő 

páros, csoportos és csapat jellegű játékos, valamint kooperatív jellegű képességfejlesztő feladatokkal 

− Az állásban és egyéb kiinduló helyzetekben végrehajtható, a reakcióidőt, a gyorsaságot, az 

egyensúlyérzéket, az erőt fejlesztő, társérintés nélküli páros, csoportos és csapat jellegű eszközös 

küzdőjátékok, játékos feladatmegoldások szabálykövető végrehajtása 

− A küzdőjátékokban jellemző támadó és védő szerepek gyakorlását elősegítő, a gyorsaságot, az egyszerű 

reagálási képességet, az egyensúlyérzéket fejlesztő páros, csoportos és csapat jellegű feladatmegoldások 

alkalmazása társérintés bekapcsolásával 

− Küzdelemre képessé tevő egyszerű technikák koordinációs fejlődésmenetének megfelelő végrehajtása 

− A saját és az ellenfél erejének felbecsülése egyszerű páros és csoportos küzdőfeladatok során 

− A küzdőjátékok balesetmegelőzési szabályainak, a sportszerű küzdés szemléletének megismerése 

− A fizikai kontaktussal, a társ erőkifejtésének érzékelésével, annak legyőzési szándékával kapcsolatos 

egyszerű húzásokra, tolásokra épülő páros küzdőjátékok különböző kiinduló helyzetekből, a test 

különböző részeivel, eszközökkel vagy anélkül 

FOGALMAK 

húzások, tolások, önkontroll, sportszerű küzdelem, esések, lábérintések, kézérintések, asszertivitás, 

közvetlen kontakt, pillanatnyi kontakt 

A gyógytestnevelés-órán a tanuló megismeri azokat a küzdőfeladatokat és játékokat, amelyek 

alkalmazásával növelheti a tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának erejét, fejleszti az állóképességét és 

mozgásműveltségét. A különböző játékok elősegítik a rendszeres sport és testmozgás megszeretését, az 

adekvát mozgások elsajátítását. 

TÉMAKÖR: Foglalkozások alternatív környezetben 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 23 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− nyitott az alapvető mozgásformák újszerű és alternatív környezetben történő alkalmazására, 

végrehajtására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ellenőrzött tevékenység keretében mozog a szabad levegőn, egyúttal tudatosan felkészül az időjárás 

kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás közben; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és rendjére, hanem 

erre felhívja társai figyelmét is. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A szabadtéri foglalkozások baleset- és természetvédelmi szabályainak megismerése  

− A szabadtéri foglalkozások öltözködési szabályainak megismerése  

− A szabadban, illetve a természetben való közlekedés szabályainak elsajátítása  

− Szabadtéri népi játékok elsajátítása (fogójátékok, ugróiskolák) 
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− Szabadtéri testnevelési játékok elsajátítása 

− Gördülő mozgásformák és téli játékok (roller, kerékpár; hógolyózás, szánkó) megismerése  

− Szabadtéri akadálypályák leküzdése 

− Természetben űzhető sportágak megismerése (túrázás, síelés, korcsolyázás, tollas,)  

− Szabad, aktív játéktevékenység; szabad mozgás a természetben 

FOGALMAK 

időjárás, öltözködés, szabadtéri foglalkozások, téli játékok, nyári játékok, síelés, korcsolyázás, túrázás, 

tájékozódás, közlekedési szabályok, természetvédelem, aktív pihenés 

A gyógytestnevelés-órán a szabadtéri foglalkozások során a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve 

belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek olyan testgyakorlatokkal, sportokkal, 

amelyeket elváltozásuk, illetve betegségük ellenére végezhetnek. A megismert szabadban végzett sportok, 

testgyakorlatok adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés megszerettetését, az egészségi állapot 

és a teljesítőképesség pozitív irányú megváltozását. 

Amennyiben adottak a feltételek. 

TÉMAKÖR: Úszás  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 36 óra  

*Heti rendszerességgel, egész tanévben, lehetőleg két egymást követő évfolyamon. A megfelelő óraszám eléréséhez az alsó 

tagozaton lehetséges a tananyag átcsoportosítása. Ebben az esetben az úszás szempontjából egységesen kell kezelni az alsó 

tagozat óraszámait. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− megfelelő általános állóképesség-fejlődést mutat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben helyes technikával úszik; 

− aktívan vesz részt az uszodában végzett mozgásformák elsajátításában, gyakorlásában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az öltözői rend és az uszodai magatartás kialakítása 

− A helyes higiéniai, öltözködési szokások kialakítása 

− A kitartás, önfegyelem és küzdőképesség fejlesztése 

− Az állóképesség, a monotóniatűrés fejlesztése 

− Az önbizalom és a mások iránti bizalom kialakítása, növelése 

− A víz tulajdonságainak megismerése, valamint a vízmélységgel kapcsolatos életvédelmi tudnivalók elsajátítása 

− A vízben végzett játékok, mozgások megszerettetése 

− A szárazföldön végzett rávezető és célgyakorlatok elsajátítása és helyes végrehajtása 

− Vízhez szoktató gyakorlatok elsajátítása, gyakorlása 

− Vízhez szoktatás időszakában sikerélmény biztosítása 

− Lebegések, merülések végrehajtása segítséggel és segítség nélkül 

− Siklások elsajátítása hason, háton, deszkával és deszka nélkül / eszközzel és eszköz nélkül 
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− Egyszerű vízbeugrások (talpas ugrás) karikákba, lebegő tárgyak felett, segítséggel és segítség nélkül 

− Egy választott úszásnem megtanulása és folyamatos gyakorlása 

− A választott úszásnem lábtempójának gyakorlása deszkával és deszka nélkül / eszközzel és eszköz nélkül 

− A választott úszásnem kartempójának gyakorlása 

− A választott úszásnem kar- és lábtempójának, ritmusának összehangolása, gyakorlása 

− Vízben végezhető játékok tanulása és végzése 

− Segédeszközök felhasználásával a tanulási folyamat hatékonyságának növelése 

FOGALMAK 

csúszásveszély, lebegés, merülés, siklás, mélyvíz, levegővétel, vízbe fújás, talpas ugrás, kartempó, lábtempó, hátúszás, gyorsúszás, 

mellúszás, segítségnyújtás, úszódeszka, súlypontemelő bója, polifoam rúd. 

A gyógytestnevelés-órán a hát- és gyorsúszás helyes technikájának elsajátításával, a technikacsiszoló és egyéb vízben végzett 

gyakorlatok segítségével lehetővé válik a tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának erősítése, a légzőrendszer fejlesztése, az 

állóképesség növelése. 

TÉMAKÖR: Gyógytestnevelés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: A jogszabályokban és a helyi tantervben rögzítettnek megfelelően2 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− megfelelő általános állóképesség-fejlődést mutat; 

− a megtanultak birtokában örömmel, a csapat teljes jogú tagjaként vesz részt a játékokban; 

− ellenőrzött tevékenység keretében mozog a szabad levegőn, egyúttal tudatosan felkészül az időjárás 

kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás közben; 

− az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben helyes technikával úszik; 

− a testnevelési és népi játékokban tudatosan, célszerűen alkalmazza az alapvető mozgásformákat; 

− játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja; 

− a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére; 

− aktívan vesz részt az uszodában végzett mozgásformák elsajátításában, gyakorlásában; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és rendjére, hanem 

erre felhívja társai figyelmét is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásait; 

− tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 
2 A gyógytestnevelő tanárok a helyi tanterv (tanmenet) készítésekor a Gyógytestnevelés témakör óraszámát az adott intézményben 

gyógytestnevelés-órára szánt éves óraszám 30–50%-ában állapíthatják meg a többi témakör óraszámának terhére. A Gyógytestnevelés témakör 

óraszámát, illetve az egyes témakörök óraszámcsökkentésének mértékét a gyógytestnevelésen részt vevő tanulók betegségének, elváltozásának 

figyelembevételével határozza meg a gyógytestnevelő tanár. 
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− A gyógytestnevelés fejlesztési feladatai megjelennek a különböző témakörökbe ágyazottan, annak 

szerves részeként. Az ott felsorolt feladatok végrehajtása során, illetve azokon kívül az alábbi fejlesztési 

feladatokat kell megvalósítani: 

A helyes légzéstechnika elsajátítása 

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítása 

Egyszerűbb korrekciós gimnasztikai gyakorlatok pontos végrehajtása 

A helyes testséma kialakítását szolgáló gyakorlatok pontos végrehajtása segítségadással, majd anélkül 

A tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának, mozgékonyságának (hajlékonyságának) fejlesztését szolgáló 

különböző testgyakorlatok tudatos, pontos végrehajtása 

Az állóképesség-fejlesztés jelentőségének felismerése, kitartásra nevelés 

Mozgás- és terheléshatárok megismertetése, azok kiterjesztését szolgáló tevékenységek elsajátítása, 

végrehajtása 

Az egészségi állapot változását pozitívan és negatívan befolyásoló (kontraindikált) mozgások 

megismertetése a különböző testgyakorlatok elsajátításán keresztül 

FOGALMAK 

helyes testtartás, testséma 

 
 
 
 

MATEMATIKA  HELYI TANTERV 5-6. ÉVFOLYAM 

2020/21-es tanévtől 

 

Az alapfokú képzés első – a matematikai alapkészségek kialakítását legfőbb célként megjelölő – nevelési-

oktatási szakaszát követően az 5–8. évfolyamon a matematika tanulása-tanítása során a tudástartalmak 

fokozatosan válnak egyre elvontabbá. A konkrét tárgyi tevékenységekből indulva a képi szemléltetések, 

ábrázolások mellett megjelennek a szimbolikus modellek. A tanuló a fogalmak, jelenségek elemzése útján 

eljut azok megértésen alapuló meghatározásához, a definíciók előkészítése során tulajdonságokat, sejtéseket 

fogalmaz meg, s kialakul a megoldást alátámasztó indoklás igénye, valamint felismeri a matematika kisebb 

egységeinek belső struktúráját. 

A tanítás fő módszere továbbra is a felfedeztetés, a konkrét tevékenységből, játékból, hétköznapi szituációból 

fakadó indukció. A tanulási tevékenység és problémamegoldás során a tanulót ösztönözni kell egyszerű 

problémák felfedezésére, megfogalmazására és a mindennapi életből vett szöveges problémák matematikai 

szempontú értelmezésére. A tanuló konkrét helyzetek megoldására képi és szimbolikus modelleket, 

stratégiákat alkalmaz és alkot, ezáltal fejlődik problémamegoldó és problémaalkotó képessége. 

A kombinatív képességek területén a lehetőségek strukturált felsorolásából fokozatosan kialakulnak a 

rendszerezést segítő konkrét eszközök, stratégiák alkalmazásának készségei. 

Felső tagozaton az ismert számok köre bővül a törtekkel és a negatív számokkal úgy, hogy a tanuló ezekkel 

műveleteket tud végezni. A tanulás-tanítás egyik lényeges elvárása, hogy a különböző, szöveggel, számokkal 

megadott matematikai szituációk képi, majd szimbolikus modelljeinek bevezetése fokozatos legyen. A 

tanuló a megismert szimbólumokkal egyszerű műveleteket végez, ismeri ezek tulajdonságait. 

Az 5–8. évfolyamon a természettudományi, a digitális technológiai és a gazdasági ismeretek tanulási-tanítási 

tartalmakban való megjelenése lehetővé teszi a matematika alkalmazhatóságának, hasznosságának 

bemutatását. 
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Fejlődnek a tanuló készségei a matematikai kommunikáció terén. A matematikai kifejezéseket helyesen 

használja, a fogalmakat értelmezi, megmagyarázza, gyakorlati helyzetekben jól alkalmazza. Ismereteit 

összefoglalva prezentálni tudja.  

A tanuló a közös munkában tevékenyen részt vesz. Eseti feladatokban és projektekben mások véleményét 

elfogadja, és ha különbözik a véleményük, igyekszik érvekkel meggyőzni társait. Az új fogalmak, magasabb 

szintű absztrakciót igénylő tudástartalmak bevezetésekor az egyéni adottságokhoz, ismeretekhez 

alkalmazkodó differenciálás biztosítja a megfelelő tempójú haladást annak a tanulónak, akinél ezek a lépések 

hosszabb időt, több szemléltetést igényelnek. Ezzel a lassabban haladó tanuló sem veszíti el érdeklődését és 

reményét a matematika megértése iránt. 

A matematikai fejlesztő játékok és a számítógép, illetve más IKT-eszközök biztonságos alkalmazása mellett 

a tanuló megismerkedik olyan matematikai szoftverekkel, amelyek a matematikai tudást és a digitális 

kompetenciákat együtt fejlesztik. 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban az ellenőrzés és az értékelés csak a tanult ismeretek alkalmazására 

terjed ki. 

A matematika tantárgy a Nemzeti Alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A matematika tanulása során elengedhetetlen a tananyag alapos és átfogó 

megértése. A szöveges feladatok megoldása fejleszti az értő olvasás és a releváns információk 

kiválasztásának készségét. Az általánosítás és az analógiák adekvát használata, több szempont egyidejű 

figyelembevétele, a rendszerezési képesség, a megszerzett tudás új helyzetekben való alkalmazása elősegítik 

az aktív, önirányított tanulás kompetenciáinak kialakítását, fenntartását, megerősítését. A matematika 

tantárgy a matematikai logika és az algoritmikus gondolkodás fejlesztésével, az ok-okozati összefüggések 

megláttatásával hozzájárul a többi tantárgy tanulásához szükséges rendszerező, összefüggéseket felismerő, 

ezáltal hatékony önálló tanulási módszerek elsajátításához és megfelelő alkalmazásához is. 

A kommunikációs kompetenciák: A matematika fejleszti a tanuló azon képességét, hogy világosan, 

röviden és pontosan fejezze ki gondolatait. A matematika tanulása során fokozatosan alakul ki a tanuló 

érvelési és vitakészsége. A szöveges problémák megoldása javítja a szöveg megértésének készségét: a 

tanulónak meg kell keresnie az információkat és fel kell ismernie egy adott információ jelentőségét a 

probléma megoldása során. A matematika tanulási folyamatában kialakul a különböző módon (szöveg, 

grafikon, táblázat, diagram és képlet) bemutatott tartalmak megértésének és alkotásának készségrendszere. 

A digitális kompetenciák: A matematika tanulása során hangsúlyos szerepet kap a problémamegoldás és 

az algoritmikus gondolkodás, melyek elősegítik a tanuló digitális kompetenciáinak fejlesztését. A különböző 

matematikai tárgyú szoftverek, alkalmazások, applikációk és játékok alkalmazásán keresztül a matematika 

tanulása hozzájárul a tanuló digitális kultúrájának kialakításához. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A matematika tanulása során a tanuló gondolkodásának 

fejlesztése elsősorban konkrét problémák megoldásán keresztül történik. A tanuló előzetes tudása és 

tapasztalata alapján azonosítja a problémákat, majd ismert matematikai fogalmakra támaszkodva stratégiát 

dolgoz ki ezek megoldására. Elfogadja, hogy a megoldás több különböző úton is elképzelhető, illetve 

találkozik olyan nyitott problémákkal is, amelyeknek több megoldása is lehetséges. Kellő kitartással próbál 

ki különböző matematikai módszereket, és felismeri azokat a problémákat is, amelyeknek nincs megoldása. 

A tanuló megtanul induktív úton példákat általánosítani és deduktív érvelést használni a matematikai 

állítások bizonyítására. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A matematika tanulása fejleszti a kitartás, a pontosság, a 

figyelem és a fegyelmezettség képességét. A matematika tanulásán keresztül erősödik a tanuló 

felelősségtudata, gazdagodik az önképe, fejlődik a kooperációs készsége. A tanuló matematikai ismereteit 

alkalmazni tudja az egyéni célok eléréséhez szükséges tervezésben, az életét befolyásoló döntései 

megalapozásában és meghozatalában, a várható következmények mérlegelésében. A matematika tanulása 

elősegíti annak belátását, hogy a személyes erősségekre építeni, a hibákból pedig tanulni lehet. 

A tanuló a matematikai foglalkozások során megtanulja, hogyan oszthatja meg ötleteit másokkal, és hogyan 

segítheti társait a matematikai fogalmak megértése vagy azok alkalmazása során. Felelősséget vállal a 

közösen kitűzött feladatok elvégzéséért, s megtanulja tisztelni mások álláspontját, gondolkodásmódját. 
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A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A matematika olyan 

tudomány, amely összeköti a különböző kultúrákat. A tanuló megismeri a gondolkodás logikai felépítésének 

eleganciáját, a matematikának a természethez, a művészetekhez és az épített környezethez fűződő viszonyát. 

A tanuló konkrét vagy képi reprezentációval vagy szimbolikus modellekkel végzi a matematikai gondolatok 

vagy kapcsolatok feltárását, majd új kapcsolatokat alakít ki a matematikai fogalmak között. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valódi adatok 

felhasználásával összeállított mindennapi problémák megoldásán keresztül történik. Ennek során a 

különböző megoldási lehetőségek keresése fejleszti a gondolkodás rugalmasságát és az új ötletek 

megalkotásának képességét. A tanuló megfelelő játékokon keresztül képessé válik a különböző kockázatok 

felmérésére, a számára kedvezőnek tűnő stratégia kidolgozására, és megtapasztalja döntései 

következményét. A matematikai projektekben való részvétel segíti a későbbi munkavállalás szempontjából 

fontos készségek kialakulását (kreativitás, mérlegelő gondolkodás, problémamegoldás, 

kezdeményezőkészség, másokkal való együttműködés készsége). 

 

 

5–6. évfolyam 

Az 5–6. évfolyam tanulás módszertani szempontból átmenetet képez az alsó tagozat játékos, 

tevékenykedtető, felfedeztető módszerei és a matematika elméleti ismereteinek befogadását jelentő tanulási 

módszerek között. Továbbra is fontos szerepet játszik a szemléltetés, az eszközök használata. Elvárható a 

szerzett tapasztalatok értelmezése, rendszerezése, néhány területen az általánosítás lehetőségének felfedezése 

és megfogalmazása. A kezdeti, saját szavakkal történő megfogalmazásokat fokozatosan felváltja a 

matematikai fogalmakat megnevező szakkifejezések használata. Gyakorlati helyzetekben megjelenik a 

szakmai vita és az érvelés igénye. 

Az 5–6. évfolyamon tematikus elrendezésben követik egymást az egyes fejezetek: Halmazok; Matematikai 

logika, kombinatorika; Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek; Alapműveletek természetes 

számokkal; Egész számok, alapműveletek egész számokkal; Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális 

számok; Alapműveletek közönséges törtekkel; Alapműveletek tizedes törtekkel; Arányosság, 

százalékszámítás; Egyszerű szöveges feladatok; A függvény fogalmának előkészítése; Sorozatok; Mérés és 

mértékegységek; Síkbeli alakzatok; Transzformációk, szerkesztések; Térgeometria; Leíró statisztika; 

Valószínűség-számítás. A témák egy része nemcsak az aktuális terület megalapozását jelenti a megadott 

óraszámban, hanem megjelenik más fejezetekben is, az eszközrendszer folyamatos gyarapodását biztosítva. 

Bővül a szöveggel megfogalmazott hétköznapi és matematikai problémák megoldása során alkalmazható 

modellek köre is. 

A szemléltetést és a megértést a tanulók által használható digitális eszközök, szoftverek és online felületek 

is támogatják. 

Az 5–6. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma: 272 óra + 16 óra (ismétlés, számonkérés)  

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

Halmazok 10 

Matematikai logika, kombinatorika 10  

Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 20 

Alapműveletek természetes számokkal 16  

Egész számok; alapműveletek egész számokkal 18  

Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok 18  

Alapműveletek közönséges törtekkel 18  

Alapműveletek tizedes törtekkel 14  

Arányosság, százalékszámítás 20  

Egyszerű szöveges feladatok 20 
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A függvény fogalmának előkészítése 10 

Sorozatok 8 

Mérés és mértékegységek 16  

Síkbeli alakzatok 18  

Transzformációk, szerkesztések 20 

Térgeometria 16  

Leíró statisztika 10 

Valószínűség-számítás 10  

Összes óraszám: 272 

. 

A felső tagozaton az eddig megszerzett tudást és kompetenciákat kell elmélyíteni és kiterjeszteni. A 

mindennapi élet problémamegoldásához szükséges képességek és ismeretek elsajátítása mellett legalább 

ugyanilyen fontos, hogy a matematikatanulás szolgálja egy jól működő gondolkodásmód, egy tanulási 

stratégia, ítélőképesség, megértés és sok általánosabb pozitív emberi tulajdonság formálását is. 

Fontos feladat a tanulás tanítása, az elsajátítás képességének (emlékezet, figyelem, koncentráció, 

lényegkiemelés stb.) fejlesztése. Meg kell ismertetni a matematika bevált tanulási módszereit. 

A matematikai gondolkodásmódot fel kell használni a problémamegoldások során. Ehhez szükséges 

megfelelő szemléltető ábrákat, diagramokat, grafikonokat készíteni, ilyeneket értelmezni, elemezni és 

felhasználni; halmazokat jellemezni, szabályszerűségeket észrevenni, általánosító sejtéseket, állításokat 

megfogalmazni.  

Az érvelés, a cáfolás, a vitakészség, a helyes kommunikáció fejlesztése folyamatos feladatunk. Ehhez 

szükséges másokkal problémamegoldásban együttműködni, gondolatainkat, a megismert fogalmakat 

rendszerezni. A modellalkotás fontos eszköz, amely segítséget nyújt a problémák megoldásában. Fontos, 

hogy a tanulók a modellalkotásaik során a megértett és megtanult fogalmakat és eljárásokat fel tudják 

használni, és a modellekbe szervesen be tudják építeni. Szükséges, hogy problémahelyzetet leíró szöveg 

alapján a probléma lényegét felismerjék, majd annak megfelelő, a probléma megoldását elősegítő modelleket 

alkossanak. Fokozatosan fejleszteni kell a matematikai szaknyelv és jelölésrendszer használatát, 

alkalmazását. 

Ebben a két évfolyamban sajátítják el egyszerű szöveges feladatok megoldásának néhány stratégiáját: 

a hétköznapi és gyakorlati problémák megértését és megjelenítését matematikai alakban, az eredmény 

becslését és ellenőrzését. Tájékozódnak síkban és térben, ismerik az egyszerű síkbeli és térbeli alakzatokat. 

Tudják a tanult mértékegységeket átváltani. Készség szinten számolnak egész számokkal, és gyakorlottak a 

racionális számokkal való műveletek végzésében. 

Az egyes tematikus egységekre javasolt óraszámokat a táblázatok tartalmazzák. Ezen kívül 

számonkérésre, ismétlésre 16 óra van tervezve. 

Az 5 – 6. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma: 272 óra. + 16 óra ismétlésre, 

számonkérésre fordítható.  

A Kerettanterv a matematika tantárgy tanítására az 5 – 6. évfolyamon heti 4- 4 órát biztosít.   

5 – 6. OSZTÁLY 
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5. 

osztály 
 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

I. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika, gráfok 

Órakeret 

10 

Tematikai egység címe 

Órakeret 

kerettanterv alapján órakeret az 

 5-6. évfolyamra  

I. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika, gráfok 
20 

  1. Halmazok 10 

  2. Matematika logika, kombinatorika 10 

II. Számtan, algebra 144 

1. Természetes számok halmaza, számelméleti alapismeretek 20 

2. Alapműveletek természetes számokkal 16 

3. Egész számok, alapműveletek egész számokkal 18 

4. Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok 18 

5. Alapműveletek közönséges törtekkel 18 

6. Alapműveletek tizedes törtekkel 14 

7. Arányosság, százalékszámítás 20 

8. Egyszerű szöveges feladatok 20 

III. Függvények, az analízis elemei 18 

  1. A függvények fogalmának előkészítése 10 

  2. Sorozatok 8 

IV. Geometria 70 

  1. Mérések és mértékegységek 16 

  2. Síkbeli alakzatok 18 

  3. Transzformációk, szerkesztések 20 

  4. Térgeometria 16 

V. Statisztika, valószínűség 20 

  1. Leíró statisztika 10 

  2. Valószínűség számítás 10 

ÖSSZESEN: 272 

Ismétlés, számonkérés: Szabad órakeret  16 

ÖSSZESEN: 288 
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Előzetes tudás 

Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. Halmazba tartozó elemek közös 

tulajdonságainak felismerése, megnevezése. Annak eldöntése, hogy egy elem 

beletartozik-e egy adott halmazba. 

A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben. Több, kevesebb, 

ugyanannyi fogalma. Állítások igazságtartalmának eldöntése. 

Néhány elem sorba rendezése, az összes eset megtalálása (próbálgatással). 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.  

A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív 

használatának fejlesztése. 

A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése. 

Valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése.  

Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása. 

Kommunikáció fejlesztése.  

A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye. 

1. Halmazok 5 óra 

Ismeretek, tanulási eredmények Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Elemek elrendezése, 

rendszerezése adott szempont(ok) 

szerint. 

Részhalmazokat konkrét 

esetekben felismer és ábrázol. 

A kombinatorikus gondolkodás, a célirányos 

figyelem kialakítása, fejlesztése.  

Halmazokba rendezés egy-két szempont szerint 

Halmazábra készítése 

 

− Véges halmaz kiegészítő halmazát 

(komplementerét), véges halmazok 

közös részét (metszetét), 

egyesítését (unióját) képezi és 

ábrázolja konkrét esetekben; 

− Számokat, számhalmazokat, 

halmazműveleti eredményeket 

számegyenesen ábrázol. 

Halmazok közös részének és egyesítésének 

megállapítása ábrázolás segítségével. 

Számhalmazok szemléltetése számegyenesen 

 

Digitális kultúra: 

könyvtárszerkezet a 

számítógépen. 

 

2. Matematikai logika, kombinatorika 5 óra 

− Igaz és hamis állításokat fogalmaz 

meg; 

− Tanult minták alapján néhány 

lépésből álló bizonyítási 

gondolatsort megért és önállóan 

összeállít; 

− A logikus érvelésben a 

matematikai szaknyelvet 

következetesen alkalmazza társai 

meggyőzésére; 

− Összeszámlálási feladatok 

megoldása során alkalmazza az 

összes eset áttekintéséhez 

szükséges módszereket. 

  

Egyszerű állítások logikai értékének (igaz vagy 

hamis) megállapítása 

Igaz és hamis állítások önálló megfogalmazása 

Nyitott mondatok igazsághalmazának 

megtalálása próbálgatással 

A matematikai logika egyszerű, a korosztály 

számára érthető szakkifejezéseinek ismerete és 

használata 

Egyszerű stratégiai, logikai és pénzügyi játékok, 

társasjátékok 

Kis elemszámú halmaz elemeinek sorba 

rendezése mindennapi életből vett példákkal 

Magyar nyelv és 

irodalom:  

szövegértés, 

szövegértelmezés, 

lényegkiemelés 
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Néhány számkártyát tartalmazó készlet 

elemeiből adott feltételeknek megfelelő számok 

alkotása 

Az összes eset előállítása során rendszerezési 

sémák használata: táblázat, ágrajz, 

szisztematikus felsorolás  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

- konkrét esetekben halmazokat felismer és ábrázol 

- állítások logikai értékét (igaz vagy hamis) megállapítja. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmaz, elem, halmazábra, részhalmaz, egyesítés, közös rész, számegyenes, „igaz”, 

„hamis”; nyitott mondat, igazsághalmaz; „és”, „vagy”; „legalább”, „legfeljebb”; 

lehetőségek, összes lehetőség, rendszerező áttekintés, ágrajz 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
II. Számtan, algebra 

Órakeret 

77 óra 

Előzetes tudás 

Számok írása, olvasása (10 000-es számkör). Helyi érték, alaki érték, valódi 

érték. Római számok írása, olvasása. Negatív számok a mindennapi életben 

(hőmérséklet, adósság). 

Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megnevezése. 

Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok, kerekítés. Természetes 

számok nagyság szerinti összehasonlítása. 

A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. Átváltások szomszédos 

mértékegységek között. Mérőeszközök használata. 

Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ). 

A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés alkalmazása. 

Fejben számolás százas számkörben. A szorzó- és bennfoglaló tábla biztos 

tudása. Összeg, különbség, szorzat, hányados fogalma. Műveletek tulajdonságai, 

tagok, illetve tényezők felcserélhetősége. Műveleti sorrend. 

Négyjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás egy- és kétjegyű, osztás 

egyjegyű számmal írásban. Műveletek ellenőrzése. 

Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv, 

becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata. 

Páros és páratlan számok, többszörös, osztó, maradék fogalma. 

Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum 

kiszámítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Biztos számfogalom kialakítása. Számolási készség fejlesztése. A műveleti 

sorrend használatának fejlesztése, készségszintre emelése. Mértékegységek 

helyes használata és pontos átváltása. 

Matematikai úton megoldható probléma megoldásának elképzelése, becslés, 

sejtés megfogalmazása; megoldás után a képzelt és tényleges megoldás 

összevetése. Egyszerűsített rajz készítése lényeges elemek megőrzésével. 

Fegyelmezettség, következetesség, szabálykövető magatartás fejlesztése. 

Pénzügyi ismeretek alapozása. 

Ellenőrzés, önellenőrzés, az eredményért való felelősségvállalás. 

1. Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 7 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Érti és alkalmazza a számok 

helyi értékes írásmódját nagy 

számok esetén; 

Számok helyi értékes írásmódjának megértése 

különböző alapú számrendszerekben csoportosítást, 

Természetismeret: 

Magyarország 

lakosainak száma. 
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Ismeri a római számjelek közül 

az I, V, X, L, C, D, M jeleket, 

felismeri az ezekkel képzett 

számokat a hétköznapi 

helyzetekben; 

 

leltározást, helyiérték-táblázatba rögzítést tartalmazó 

feladatokon keresztül 

Számok helyi értékes írásmódjának használata nagy 

számok esetében 

Római számok írása, olvasása a következő jelekkel: 

I, V, X, L, C, D, M 

Vizuális kultúra: 

Épületek feliratai 

Ének-zene: 

Szimphóniák 

számozása, 

hangközök 

2.   Alapműveletek természetes számokkal  10 óra 

Írásban összead, kivon és 

szoroz; 

Ismeri és helyesen alkalmazza a 

műveleti sorrendre és a 

zárójelezésre vonatkozó 

szabályokat fejben, írásban és 

géppel számolás esetén is a 

racionális számok körében; 

A műveleti szabályok 

ismeretében ellenőrzi 

számolását, a kapott eredményt 

ésszerűen kerekíti; 

A gyakorlati problémákban 

előforduló mennyiségeket 

becsülni tudja, 

feladatmegoldásához ennek 

megfelelő tervet készít; 

A fejszámoláson és az írásban 

végzendő műveleteken 

túlmutató számolási 

feladatokhoz és azok 

ellenőrzéséhez számológépet 

használ. 

Számkörbővítés; fejben számolás százezres 

számkörben kerek ezresekkel; analógiák 

alkalmazása 

Természetes számok összeadása, kivonása és 

szorzása írásban 

Írásbeli osztás algoritmusa kétjegyű természetes 

számmal 

Írásbeli osztás legfeljebb kétjegyű természetes 

számmal gyakorlati feladatok megoldása során; a 

hányados becslése 

A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó 

szabályok ismerete és helyes alkalmazása fejben, 

írásban és géppel számolás esetén 

Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának 

felismerése, és az annak megfelelő műveletsor 

felírása 

A gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek 

becslése 

 

Természetismeret:  

összehasonlítás, 

számolás földrajzi 

adatokkal 

3.  Egész számok. Alapműveletek egész számokkal 15 óra 

Meghatározza konkrét számok 

ellentettjét, abszolút értékét; 

Ismeri az egész számokat. 

 

 

Negatív számok a gyakorlatban: adósság, tengerszint 

alatti mélység, fagypont alatti hőmérséklet 

Egész számok ismerete, összehasonlítása, ábrázolása 

számegyenesen. Ellentett, abszolút érték fogalmának 

ismerete és alkalmazása 

Alapműveletek értelmezése tárgyi tevékenységek, 

ábrázolások alapján a számkörbővítés során 

Alapműveletek elvégzése az egész számok körében 

Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának 

felismerése, és az annak megfelelő műveletsor 

felírása 

Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek 

becslése 

Természetismeret; 

hon- és 

népismeret:  

Földrajzi adatok 

vizsgálata.  

 

Történelem:  

időtartam 

számolása 

időszámítás 

előtti és 

időszámítás 

utáni történelmi 

eseményekkel. 
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Kapott eredmény ellenőrzése; ésszerű kerekítés 

4.  Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok 12 óra 

Ábrázol törtrészeket, 

meghatároz törtrészeknek 

megfelelő törtszámokat; 

Érti és alkalmazza a számok 

helyi értékes írásmódját tizedes 

törtek esetén; 

 

Törtrészek ábrázolása, törtrészeknek megfelelő 

törtszámok meghatározása 

Törtek összehasonlítása, egyszerűsítés, bővítés 

Különböző alakokban írt egyenlő törtek felismerése 

Számok helyi értékes írása tizedes törtek esetén 

Számok ábrázolása számegyenesen 

Ének-zene:  

a törtszámok és a 

hangjegyek 

értékének 

kapcsolata. 

5. Alapműveletek közönséges törtekkel 12 óra 

Összeadás, kivonás az egészek 

és a törtek körében. 

Szorzás, osztás az egészek 

és a törtek körében (tört 

szorzása, osztása egész 

számmal, 0 szerepe a 

szorzásban, osztásban). 

 

Alapműveletek értelmezése tárgyi tevékenységek, 

ábrázolások alapján 

Alapműveletek elvégzése a közönséges törtek 

körében 

A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó 

szabályok ismerete és helyes alkalmazása 

Kapott eredmény ellenőrzése 

 

6. Alapműveletek tizedes törtekkel 8 óra 

Összeadás, kivonás az egészek 

és a törtek körében. 

Szorzás, osztás az egészek és a 

törtek körében (tört szorzása, 

osztása egész számmal, 0 

szerepe a szorzásban, 

osztásban). 

 

Számolási készség fejlesztése. 

Tizedes törtek összeadása, kivonása és szorzása 

írásban 

Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának 

felismerése, és az annak megfelelő műveletsor 

felírása 

Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek 

becslése 

 

Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal, 

1000-rel. 

A műveletfogalom mélyítése. A számolási készség 

fejlesztése gyakorlati feladatokon keresztül. 

 

Összeg, különbség, szorzat, 

hányados változásai. 

Fegyelmezettség, következetesség, szabálykövető 

magatartás fejlesztése. 

Algoritmikus gondolkodás fejlesztése. 

 

Műveleti tulajdonságok, a 

helyes műveleti sorrend. 

Műveletek eredményeinek 

előzetes becslése, ellenőrzése, 

kerekítése. 

Egyszerű feladatok esetén a műveleti sorrend helyes 

alkalmazási módjának felismerése, alkalmazása. Az 

egyértelműség és a következetesség fontossága. 

Az ellenőrzési és becslési igény fejlesztése. 

 

A racionális számok halmaza. 

Véges és végtelen szakaszos 

tizedes törtek. 

A mennyiségi jellemzők kifejezése számokkal: 

természetes szám, racionális szám, pontos szám és 

közelítő szám. 

 

Szabványmértékegységek és 

átváltásuk: hosszúság, terület, 

térfogat, űrtartalom, idő, tömeg. 

Matematikatörténeti 

érdekességek: a hatvanas 

Gyakorlati mérések, mértékegység-átváltások 

helyes elvégzésének fejlesztése (pl. napirend, 

vásárlás). 

Az arányosság felismerése mennyiség és mérőszám 

kapcsolata alapján. 

Kreatív gondolkodás fejlesztése. Mennyiségi 

Technika és 

tervezés: 

műszaki rajz 

készítésénél a 

mértékegységek 

használata, 



175 

 

számrendszer kapcsolata idő 

mérésével. 

következtetés, becslési készség fejlesztése. főzésnél a tömeg, 

az űrtartalom és 

az idő mérése. 

7. Arányosság  3 óra 

Arányos következtetések.  

A mindennapi életben 

felmerülő, egyszerű arányossági 

feladatok megoldása 

következtetéssel. 

Egyenes arányosság. 

 

A következtetési képesség fejlesztése. 

Az egyenes arányosság és a mérés kapcsolatának 

felismerése 

Hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő 

szabványmértékegységeinek ismerete 

Az ismert szabványmértékegységek átváltása helyi 

értékes gondolkodás alapján 

Annak megfigyeltetése, hogy az egyik mennyiség 

változása milyen változást eredményez a hozzá 

tartozó mennyiségnél. 

Arányérzék fejlesztése, a valóságos viszonyok 

becslése települések térképe alapján.  

Hon- és 

népismeret; 

természetismeret: 

Magyarország 

térképéről 

méretarányos 

távolságok 

meghatározása. 

A saját település, 

szűkebb 

lakókörnyezet 

térképének 

használata. 

Vizuális kultúra:  

valós tárgyak 

arányosan 

kicsinyített vagy 

nagyított rajza. 

8. Egyszerű szöveges feladatok 10 óra 

Szöveges feladatok megoldása. 

Egyszerű matematikai 

problémát tartalmazó rövidebb 

és hosszabb szövegek 

feldolgozása. 

Szövegértés fejlesztése. Egyszerű matematikai 

problémát tartalmazó és a mindennapi élet köréből 

vett szövegek feldolgozása. 

Algoritmikus gondolkodás fejlesztése, 

gondolatmenet tagolása. 

Emlékezés elmondott, elolvasott történetekre, 

emlékezést segítő ábrák, vázlatok, rajzok készítése, 

visszaolvasása. 

Matematikai tartalmú egyszerű szöveges feladatok 

megoldása különféle módszerekkel, például 

szakaszos ábrázolással, visszafelé gondolkodással 

A mindennapi életből vett egyszerű szöveges 

feladatok megoldása különféle módszerekkel, 

például szakaszos ábrázolással, visszafelé 

gondolkodással 

A megoldás ellenőrzése 

Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek 

becslése 

 

Magyar nyelv és 

irodalom:  

olvasási és 

megértési 

stratégiák 

kialakítása 

(szövegben 

megfogalmazott 

helyzet, történés 

megfigyelése, 

értelmezése, 

lényeges és 

lényegtelen 

információk 

szétválasztása).  

Vizuális kultúra: 

elképzelt 

történetek 

vizuális 

megjelenítése 

különböző 

eszközökkel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 

− érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját nagy számok esetén; 
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− ismeri a római számjelek közül az L, C, D, M jeleket, felismeri az ezekkel képzett számokat a 

hétköznapi helyzetekben; 

Alapműveletek természetes számokkal 
− a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni tudja, feladatmegoldásához ennek 

megfelelő tervet készít; 

Egész számok; alapműveletek egész számokkal 
− gyakorlati feladatok megoldása során legfeljebb kétjegyű egész számmal írásban oszt. A hányadost 

megbecsüli. 

− meghatározza konkrét számok ellentettjét, abszolút értékét; 

− ismeri az egész számokat. 

Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok 

− ábrázol törtrészeket, meghatároz törtrészeknek megfelelő törtszámokat; 

− érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját tizedes törtek esetén; 

− megfelelteti egymásnak a racionális számok közönséges tört és tizedes tört alakját. 

− Alapműveletek közönséges törtekkel 

− elvégzi az alapműveleteket a racionális számok körében,  

− ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályokat 

− Alapműveletek tizedes törtekkel 

− gyakorlati feladatok megoldása során tizedes törtet legfeljebb kétjegyű egész számmal írásban oszt. A 

hányadost megbecsüli. 

− megoldását ellenőrzi. 

Arányosság 

− felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 

− ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom szabványmértékegységeit, 

használja azokat mérések és számítások esetén; 

− idő, tömeg, hosszúság, terület, térfogat és űrtartalom mértékegységeket átvált helyi értékes gondolkodás 

alapján, gyakorlati célszerűség szerint. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tízes számrendszer, helyi érték, alaki érték, számegyenes, összeadandók, az 

összeg tagjai, kisebbítendő, kivonandó, különbség, szorzandó, szorzó, szorzat, a 

szorzat tényezői, osztandó, osztó, hányados, maradék. Kerekítés, becslés, 

ellenőrzés. ellentett, Negatív szám, előjel, ellentett, abszolút érték.  

közönséges tört, számláló, nevező, törtvonal, vegyes szám, egyszerűsítés, bővítés, 

közös nevező, tizedes tört, tizedesvessző, helyi értékes írásmód, racionális szám, 

számegyenes véges és végtelen szakaszos tizedes tört, ,kerekítés, hosszúság, 

űrtartalom, idő szabványmértékegységei, becslés, ellenőrzés 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. A függvények, az analízis elemei 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Szabályfelismerés, szabálykövetés.  

A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek pótlása. 

Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Sorozat megadása szabállyal. A koordináta-rendszer biztonságos használata. 

Függvényszemlélet előkészítése. Probléma felismerése. 

Összefüggés-felismerő képesség fejlesztése. Szabálykövetés, szabályfelismerés 

képességének fejlesztése. 
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1. A függvények fogalmának előkészítése 2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Helymeghatározás gyakorlati 

szituációkban, konkrét esetekben. 

A Descartes-féle derékszögű 

koordinátarendszer. 

 

Matematikatörténet: Descartes. 

Megadott pont koordinátáinak 

leolvasása, illetve koordináták 

segítségével pont ábrázolása a  

Tájékozódás térképen, nézőtéren, 

sakktáblán és a koordináta-

rendszerben 

Természetismeret: tájékozódás a 

térképen, fokhálózat. 

Táblázat hiányzó elemeinek 

pótlása ismert vagy felismert 

szabály alapján, ábrázolásuk 

grafikonon. 

A matematikából és a mindennapi 

életből vett megfeleltetések 

legalább egy lehetséges 

szabályának megadása  

A matematikából és a mindennapi 

életből vett megfeleltetések 

tulajdonságainak megfigyelése, 

elemzése 

 

Egyszerű grafikonok értelmezése. 

Változó mennyiségek közötti 

kapcsolatok, ábrázolásuk 

derékszögű koordináta-

rendszerben. 

Sorozatok létrehozása számokból, 

jelekből, alakzatokból 

Szabálykövetés ritmusban, 

rajzban, számolásban 

Sorozatok adott szabály szerinti 

folytatása. 

Természetismeret: időjárás 

grafikonok. 

 2.  Sorozatok 4 óra 

Sorozat megadása a képzés 

szabályával, illetve néhány 

elemével. 

Sorozatok folytatása adott szabály 

szerint. 

Szabálykövetés, 

szabályfelismerés képességének 

fejlesztése.  

Testnevelés és sport; ének-zene; 

dráma és tánc:  

ismétlődő ritmus, tánclépés, 

mozgás létrehozása, 

helymeghatározás a sportpályán. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− tájékozódik a koordináta-rendszerben: koordinátáival adott pontot ábrázol, megadott pont koordinátáit 

leolvassa. 

− sorozatokat adott szabály alapján folytat; 

− néhány tagjával adott sorozat esetén felismer és megfogalmaz képzési szabályt. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sorozat, számsorozat, szabály, egyenes arányosság, koordináta-rendszer, táblázat, 

grafikon. 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési 

cél 
IV. Geometria 

Órakeret 

37 óra 

Előzetes tudás 

Vonalak (egyenes, görbe). Hosszúság és távolság mérése (egyszerű 

gyakorlati példák). 

Háromszög, négyzet, téglalap, jellemzői. Kör létrehozása, felismerése, 

jellemzői. 

Egyszerű tükrös alakzat, tengelyes szimmetria felismerése. 

A test és a síkidom megkülönböztetése. Kocka, téglatest, jellemzői.  

Négyzet, téglalap kerülete. Mérés, kerületszámítás, mértékegységek. 
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Négyzet, téglalap területének mérése különféle egységekkel, 

területlefedéssel. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Térelemek fogalmának elmélyítése – környezetünk tárgyainak 

vizsgálata. Távolság szemléletes fogalma, meghatározása.  

A sík- és térszemlélet fejlesztése. A vizuális képzelet fejlesztése. 

Rendszerező-képesség, halmazszemlélet fejlesztése. 

A geomtriai problémamegoldás lépéseinek megismertetése 

(szerkesztésnél: adatfelvétel, vázlatrajz, megszerkeszthetőség 

vizsgálata, szerkesztés). 

Számolási készség fejlesztése.  

A szaknyelv helyes használatának fejlesztése. 

A geometriai jelölések pontos használata.  

Pontos munkavégzésre nevelés. Esztétikai érzék fejlesztése. 

1. Mérés és mértékegységek 13 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Sokszögek kerülete. Kerület meghatározása méréssel, 

számolással. 

A matematika és gyakorlati élet 

közötti kapcsolat felismerése. 

 

Téglalap, négyzet kerülete, 

területe. 

Adott alakzatok kerületének, 

területének meghatározása 

méréssel, számolással. 

Számolási készség fejlesztése. 

Technika és tervezés: 

Udvarok, telkek kerülete. Az 

iskola és az otthon helyiségeinek 

alapterülete. 

2. Síkbeli alakzatok 

−  

8 óra 

Síkbeli tartományok közül 

kiválasztja a szögtartományokat, 

nagyság szerint összehasonlítja, 

méri, csoportosítja azokat. 

Szögtartomány ismerete; 

összehasonlítás, csoportosítás; 

szögmérés 

−  

3. Transzformációk, szerkesztések 6 óra 

A tér elemei: pont, vonal, 

egyenes, félegyenes, szakasz, sík, 

szögtartomány. 

A tanult térelemek felvétele és 

jelölése. 

 

Párhuzamosság, merőlegesség, 

konvexitás. 

Síkidomok, sokszögek 

(háromszögek, négyszögek) 

szemléletes fogalma. 

Síkidomok, tulajdonságainak 

vizsgálata, közös tulajdonságok 

felismerése. 

Vizuális kultúra: párhuzamos és 

merőleges egyenesek 

megfigyelése környezetünkben. 

 

A távolság szemléletes fogalma, 

adott tulajdonságú pontok 

keresése. 

Két pont, pont és egyenes 

távolsága. 

Két egyenes távolsága. 

Adott feltételeknek megfelelő 

ponthalmazok. 

 

Körző, vonalzók helyes 

használata, két vonalzóval 

párhuzamosok, merőlegesek 

rajzolása.  

Egyenes, félegyenes és szakasz 

megkülönböztetése 

Síkbeli alakzatok közül a 

sokszögek kiválasztása 

Vizuális kultúra: térbeli tárgyak 

síkbeli megjelenítése. 
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Kör, gömb szemléletes fogalma. 

Sugár, átmérő, húr, szelő, érintő. 

Síkbeli görbék közül a kör 

kiválasztása  

Díszítőminták szerkesztése 

körzővel. 

Természetismeret: földgömb. 

 

Testnevelés és sport: tornaszerek: 

labdák, karikák stb. 

Két ponttól egyenlő távolságra 

levő pontok. 

Szakaszfelező merőleges. 

A problémamegoldó képesség 

fejlesztése.  

Pontosság igényének fejlesztése. 

 

A szög fogalma, mérése. 

Szögfajták. 

A szög jelölése, betűzése. 

Matematikatörténet: görög betűk 

használata a szögek jelölésére, a 

hatvanas számrendszer 

kapcsolata a szög mérésével. 

Szögmérő használata. 

Fogalomalkotás képességének 

kialakítása, fejlesztése. 

Törekvés a pontos 

munkavégzésre. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek:  

görög „abc” betűinek használata. 

Adott egyenesre merőleges 

szerkesztése. 

Adott egyenessel párhuzamos 

szerkesztése. 

Téglalap, négyzet szerkesztése. 

Gyakorlati példák a fogalmak 

mélyebb megértéséhez. 

Technika és tervezés: 

 vizuális kultúra:  

párhuzamos és merőleges 

egyenesek megfigyelése 

környezetünkben (sínpár, 

épületek, bútorok, képkeretek stb. 

élei). 

4. Térgeometria 10 óra 

Kocka, téglatest tulajdonságai, 

hálója. 

 

Testek építése, tulajdonságaik 

vizsgálata. 

Rendszerező képesség, 

halmazszemlélet fejlesztése. 

Testek csoportosítása adott 

tulajdonságok alapján. 

Térszemlélet fejlesztése térbeli 

analógiák keresésével. 

Technika és tervezés: 

téglatest készítése, 

tulajdonságainak vizsgálata. 

 

Vizuális kultúra: egyszerű tárgyak, 

geometriai alakzatok tervezése, 

makettek készítése. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom szabványmértékegységeit, 

használja azokat mérések és számítások esetén; 

− síkbeli tartományok közül kiválasztja a szögtartományokat, nagyság szerint összehasonlítja, méri, 

csoportosítja azokat. 

− csoportosítja a háromszögeket szögeik és oldalaik szerint; 

− felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat; 

− a szerkesztéshez tervet, előzetes ábrát készít; 

− ismeri az alapszerkesztéseket: szakaszfelező merőlegest, szögfelezőt, merőleges és párhuzamos 

egyeneseket szerkeszt, szöget másol. 

− testeket épít képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján; 

− ismeri a kocka, a téglatest, a hasáb  következő tulajdonságait: határoló lapok típusa, száma, egymáshoz 

viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Pont, egyenes, szakasz, félegyenes, sík, merőlegesség, párhuzamosság, szögfajták. 

Távolság, szakaszfelező merőleges, szögfelező. 

Síkidom, sokszög, kör, test, csúcs, él, lap, szög, gömb. 
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Szögfajták, kerület, terület, űrtartalom és mértékegységei,  

Kerület, terület, felszín, testek hálója, térfogat.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
V. Leíró statisztika 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása. 

Valószínűségi játékok, kísérletek, megfigyelések. Biztos, lehetetlen, lehet, 

de nem biztos. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A statisztikai gondolkodás fejlesztése. 

Megfigyelőképesség, az összefüggés-felismerő képesség, elemzőképesség 

fejlesztése. 

1. Leíró statisztika 2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adatok tervszerű gyűjtése, rendezése.  

Egyszerű diagramok, értelmezése, 

táblázatok olvasása, készítése. 

Megadott szempont szerint adatokat 

gyűjt ki táblázatból, olvas le 

hagyományos vagy digitális forrásból 

származó diagramról, majd 

rendszerezés után következtetéseket 

fogalmaz meg; 

Adatokat, táblázatokat és 

diagramokat tartalmazó 

források felkutatása (például 

háztartás, sport, egészséges 

életmód, gazdálkodás) 

Táblázatból adatgyűjtés adott 

szempont szerint 

 

Technika és tervezés: 

menetrend adatainak 

értelmezése; kalóriatáblázat 

vizsgálata. 

 

Digitális kultúra: adatkezelés, 

adatfeldolgozás, információ-

megjelenítés.  

Átlagszámítás néhány adat esetén 

(számtani közép). 

Az átlag lényegének 

megértése. Számolási készség 

fejlődése. 

Természetismeret: időjárási 

átlagok (csapadék, hőingadozás, 

napi, havi, évi 

középhőmérséklet). 

2. Valószínűség számítás 4 óra 

Valószínűségi játékokat, kísérleteket 

végez, ennek során az adatokat 

tervszerűen gyűjti, rendezi és ábrázolja 

digitálisan is; 

Valószínűségi játékokban érti a 

lehetséges kimeneteleket, játékában 

stratégiát követ; 

Egyszerű valószínűségi 

játékok és kísérletek 

Valószínűségi játékok és 

kísérletek adatainak tervszerű 

gyűjtése 

 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− valószínűségi játékokat, kísérleteket végez, ennek során az adatokat tervszerűen gyűjti, rendezi 

valószínűségi játékokban érti a lehetséges kimeneteleket, játékában stratégiát követ; 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Adat, diagram, átlag, valószínűségi kísérlet, biztos esemény, lehetetlen esemény. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

 5. osztály  végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

− Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése. 

− Két véges halmaz közös részének, illetve uniójának felírása, ábrázolása. 

− Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. 

− Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel. 

− Állítások igazságának eldöntése, igaz és hamis állítások megfogalmazása. 
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− Összehasonlításhoz szükséges kifejezések helyes használata. 

− Néhány elem összes sorrendjének felírása. 

Számtan, algebra 

− Racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen. 

− Ellentett, abszolút érték felírása.  

− Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 

− A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megoldása 

következtetéssel, az egyenes arányosság felismerése, használata. 

− Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének kiszámítása, a 

műveleti sorrendre vonatkozó szabályok ismerete, alkalmazása. Zárójelek 

alkalmazása.  

− Szöveges feladatok megoldása következtetéssel (az adatok közötti összefüggések 

felírása szimbólumokkal). 

− Becslés, ellenőrzés segítségével a kapott eredmények helyességének megítélése. 

− A hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg szabványmértékegységeinek 

ismerete. Mértékegységek egyszerűbb átváltásai gyakorlati feladatokban. Algebrai 

kifejezések gyakorlati használata a terület, kerület, felszín és térfogat számítása 

során. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

− Tájékozódás a koordinátarendszerben: pont ábrázolása, adott pont koordinátáinak 

a leolvasása. 

− Egyszerűbb grafikonok, elemzése. 

− Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, szabályok felismerése, 

megfogalmazása néhány tagjával elkezdett sorozat esetén. 

Geometria 

− Térelemek, félegyenes, szakasz, szögtartomány, sík, fogalmának ismerete. 

− A geometriai ismeretek segítségével a feltételeknek megfelelő ábrák pontos 

szerkesztése. A körző, vonalzó célszerű használata. 

− Alapszerkesztések: pont és egyenes távolsága, két párhuzamos egyenes távolsága, 

szakaszfelező merőleges, szögfelező, szögmásolás, merőleges és párhuzamos 

egyenesek. 

− A tanult síkbeli és térbeli alakzatok tulajdonságainak ismerete  

− Téglalap és a négyzet kerületének és területének kiszámítása. 

Valószínűség, statisztika 

− Egyszerű diagramok értelmezése, táblázatok olvasása. 

− Néhány szám számtani közepének kiszámítása. 

− Valószínűségi játékok, kísérletek során adatok tervszerű gyűjtése, rendezése, 

ábrázolása. 

Ismétlés, számonkérés: Szabad órakeret  8 óra 

ÖSSZESEN 144 óra 
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6. OSZTÁLY 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

I. Gondolkodási módszerek, halmazok, 

matematikai logika, kombinatorika, gráfok 

Órakeret 

10 

Előzetes tudás 

Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. Halmazba tartozó elemek közös 

tulajdonságainak felismerése, megnevezése. Annak eldöntése, hogy egy elem 

beletartozik-e egy adott halmazba. 

A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben. Több, kevesebb, 

ugyanannyi fogalma. Állítások igazságtartalmának eldöntése. 

Néhány elem sorba rendezése, az összes eset megtalálása (próbálgatással). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.  

A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív 

használatának fejlesztése. 

A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése. 

Valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése.  

Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása. 

Kommunikáció fejlesztése.  

A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye. 

1. Halmazok 5 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Elemeket halmazba rendez több 

szempont alapján; 

Részhalmazokat konkrét 

esetekben felismer és ábrázol; 

Véges halmaz kiegészítő 

halmazát (komplementerét), 

véges halmazok közös részét 

(metszetét), egyesítését (unióját) 

képezi és ábrázolja konkrét 

esetekben; 

Számokat, számhalmazokat, 

halmazműveleti eredményeket 

számegyenesen ábrázol. 

Halmazokba rendezés egy-két 

szempont szerint 

Halmazábra készítése 

Számhalmazok szemléltetése 

számegyenesen 

Részhalmazok felismerése 

ábráról 

Halmazok közös részének és 

egyesítésének megállapítása 

ábrázolás segítségével. 

 

 

Matematikai logika, kombinatorika 5 óra 

Igaz és hamis állításokat 

fogalmaz meg; 

Tanult minták alapján néhány 

lépésből álló bizonyítási 

gondolatsort megért és önállóan 

összeállít; 

A logikus érvelésben a 

matematikai szaknyelvet 

következetesen alkalmazza társai 

meggyőzésére; 

Összeszámlálási feladatok 

megoldása során alkalmazza az 

Egyszerű állítások logikai 

értékének (igaz vagy hamis) 

megállapítása 

Igaz és hamis állítások önálló 

megfogalmazása 

Nyitott mondatok 

igazsághalmazának megtalálása 

próbálgatással 

A matematikai logika egyszerű, a 

korosztály számára érthető 

szakkifejezéseinek ismerete és 

használata 

Magyar nyelv és irodalom:  

szövegértés, szövegértelmezés, 

lényegkiemelés 
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összes eset áttekintéséhez 

szükséges módszereket. 

Változatos tartalmú szövegek 

értelmezése. 

Összehasonlításhoz szükséges 

kifejezések értelmezése, 

használata (pl. egyenlő; kisebb; 

nagyobb; több; kevesebb; nem; 

és; vagy; minden; van olyan, 

legalább, legfeljebb).  

Egyszerű stratégiai, logikai és 

pénzügyi játékok, társasjátékok 

Kis elemszámú halmaz 

elemeinek sorba rendezése 

mindennapi életből vett példákkal 

Néhány számkártyát tartalmazó 

készlet elemeiből adott 

feltételeknek megfelelő számok 

alkotása 

Az összes eset előállítása során 

rendszerezési sémák használata: 

táblázat, ágrajz, szisztematikus 

felsorolás. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

- konkrét esetekben halmazokat felismer és ábrázol 

- állítások logikai értékét (igaz vagy hamis) megállapítja. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, közös rész, egyesítés, számegyenes „igaz”, 

„hamis”; nyitott mondat, igazsághalmaz; „és”, „vagy”; „legalább”, „legfeljebb”; 

lehetőségek, összes lehetőség, rendszerező áttekintés, ágrajz 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
II. Számtan, algebra 

Órakeret 

67 óra 

Előzetes tudás 

Számok írása, olvasása (10 000-es számkör). Helyi érték, alaki érték, valódi érték. 

Római számok írása, olvasása. Negatív számok a mindennapi életben (hőmérséklet, 

adósság). 

Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megnevezése. Számok 

helye a számegyenesen. Számszomszédok, kerekítés. Természetes számok nagyság 

szerinti összehasonlítása. 

A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. Átváltások szomszédos 

mértékegységek között. Mérőeszközök használata. 

Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ). 

A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés alkalmazása. 

Fejben számolás százas számkörben. A szorzó- és bennfoglaló tábla biztos tudása. 

Összeg, különbség, szorzat, hányados fogalma. Műveletek tulajdonságai, tagok, 

illetve tényezők felcserélhetősége. Műveleti sorrend. 

Négyjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás egy- és kétjegyű, osztás egyjegyű 

számmal írásban. Műveletek ellenőrzése. 

Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv, becslés, 

ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata. 

Páros és páratlan számok, többszörös, osztó, maradék fogalma. 

Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum 

kiszámítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Biztos számfogalom kialakítása. Számolási készség fejlesztése. A műveleti sorrend 

használatának fejlesztése, készségszintre emelése. Mértékegységek helyes használata 

és pontos átváltása. 

Matematikai úton megoldható probléma megoldásának elképzelése, becslés, sejtés 

megfogalmazása; megoldás után a képzelt és tényleges megoldás összevetése. 

Egyszerűsített rajz készítése lényeges elemek megőrzésével. 
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Fegyelmezettség, következetesség, szabálykövető magatartás fejlesztése. 

Pénzügyi ismeretek alapozása. 

Ellenőrzés, önellenőrzés, az eredményért való felelősségvállalás. 

1. Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 13 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeri a prímszám és az összetett 

szám fogalmakat; el tudja 

készíteni összetett számok 

prímtényezős felbontását 1000-es 

számkörben; 

Meghatározza természetes 

számok legnagyobb közös 

osztóját és legkisebb közös 

többszörösét. 

Osztók, többszörösök 

meghatározása; két szám közös 

osztóinak meghatározása; közös 

többszörösök meghatározása 

 

Természetismeret: Magyarország 

lakosainak száma. 

Egyszerű oszthatósági szabályok 

(2-vel, 3-mal, 5-tel, 9-cel, 10-zel, 

100-zal). 

Két szám közös osztói, közös 

többszörösei. 

Az osztó, többszörös 

fogalmának elmélyítése. 

Két szám közös osztóinak 

kiválasztása az összes osztóból. 

A legkisebb pozitív közös 

többszörös megkeresése. 

2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 

9-cel, 10-zel, 100-zal való 

oszthatósági szabályok ismerete 

és alkalmazása 

A természetes számok 

csoportosítása osztóik száma 

alapján és adott számmal való 

osztási maradékuk szerint 

 

Testnevelés:  

csapatok összeállítása. 

2.   Alapműveletek természetes számokkal 6 óra 

Írásban összead, kivon és szoroz; 

Ismeri és helyesen alkalmazza a 

műveleti sorrendre és a 

zárójelezésre vonatkozó 

szabályokat fejben, írásban és 

géppel számolás esetén is a 

racionális számok körében; 

A műveleti szabályok 

ismeretében ellenőrzi számolását, 

a kapott eredményt észszerűen 

kerekíti; 

A gyakorlati problémákban 

előforduló mennyiségeket 

becsülni tudja, 

feladatmegoldásához ennek 

megfelelő tervet készít; 

− Számkörbővítés; fejben 

számolás százezres 

számkörben kerek 

ezresekkel; analógiák 

alkalmazása 

− Természetes számok 

összeadása, kivonása és 

szorzása írásban 

− Írásbeli osztás algoritmusa 

kétjegyű természetes 

számmal 

Írásbeli osztás legfeljebb 

kétjegyű természetes számmal 

gyakorlati feladatok megoldása 

során; a hányados becslése 
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A fejszámoláson és az írásban 

végzendő műveleteken túlmutató 

számolási feladatokhoz és azok 

ellenőrzéséhez számológépet 

használ. 

 

A műveleti sorrendre és a 

zárójelezésre vonatkozó 

szabályok ismerete és helyes 

alkalmazása fejben, írásban és 

géppel számolás esetén 

Egyszerű szöveges feladat 

matematikai tartalmának 

felismerése, és az annak 

megfelelő műveletsor felírása 

A gyakorlati problémákban 

előforduló mennyiségek 

becslése 

Az alapműveletek 

tulajdonságainak 

(felcserélhetőség, 

csoportosíthatóság, 

széttagolhatóság) ismerete és 

alkalmazása a gyakorlatban 

Zárójeleket tartalmazó 

műveletsorok átalakítása, 

kiszámolása a természetes 

számok körében 

Kapott eredmény ellenőrzése; 

észszerű kerekítés 

3.    Egész számok, alapműveletek egész számokkal                          3 óra 

Ismeri és helyesen alkalmazza a 

műveleti sorrendre és a 

zárójelezésre vonatkozó 

szabályokat fejben, írásban és 

géppel számolás esetén is a 

racionális számok körében; 

A műveleti szabályok 

ismeretében ellenőrzi számolását, 

a kapott eredményt észszerűen 

kerekíti; 

A gyakorlati problémákban 

előforduló mennyiségeket 

becsülni tudja, 

feladatmegoldásához ennek 

megfelelő tervet készít; 

A fejszámoláson és az írásban 

végzendő műveleteken túlmutató 

számolási feladatokhoz és azok 

ellenőrzéséhez számológépet 

használ. 

Készpénz, adósság fogalmának 

továbbfejlesztése. 

Mélységek és magasságok 

értelmezése matematikai 

szemlélettel. 

Természetismeret; hon- és népismeret:  

földrajzi adatok vizsgálata.  

 

Történelem, időtartam számolása 

időszámítás előtti és időszámítás utáni 

történelmi eseményekkel. 

 

 

 4.   Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok 6 óra 
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Ismeri a racionális számokat, tud 

példát végtelen nem szakaszos 

tizedes törtre. 

 

Törtrészek ábrázolása, 

törtrészeknek megfelelő 

törtszámok meghatározása 

Törtek összehasonlítása, 

egyszerűsítés, bővítés 

Különböző alakokban írt 

egyenlő törtek felismerése 

Számok helyi értékes írása 

tizedes törtek esetén 

Számok ábrázolása 

számegyenesen 

Ének-zene:  

a törtszámok és a hangjegyek értékének 

kapcsolata. 

5. Alapművelet közönséges törtekkel 6 óra  

Elvégzi az alapműveleteket a 

racionális számok körében, 

eredményét összeveti előzetes 

becslésével; 

Ismeri és helyesen alkalmazza a 

műveleti sorrendre és a 

zárójelezésre vonatkozó 

szabályokat fejben, írásban és 

géppel számolás esetén is a 

racionális számok körében; 

A műveleti szabályok 

ismeretében ellenőrzi számolását, 

a kapott eredményt ésszerűen 

kerekíti. 

−  

Alapműveletek értelmezése 

tárgyi tevékenységek, 

ábrázolások alapján 

Reciprok fogalmának ismerete 

és alkalmazása 

Alapműveletek elvégzése a 

közönséges törtek körében 

Az alapműveletek 

tulajdonságainak 

(felcserélhetőség, 

csoportosíthatóság, 

széttagolhatóság) ismerete és 

alkalmazása a gyakorlatban 

A műveleti sorrendre és a 

zárójelezésre vonatkozó 

szabályok ismerete és helyes 

alkalmazása 

Egyszerű szöveges feladat 

matematikai tartalmának 

felismerése, és az annak 

megfelelő műveletsor felírása 

Kapott eredmény ellenőrzése 

−  

8 Alapművelet tizedes törtekkel 6 óra 

Elvégzi az alapműveleteket a 

racionális számok körében, 

eredményét összeveti előzetes 

becslésével; 

Írásban összead, kivon és szoroz; 

Ismeri és helyesen alkalmazza a 

műveleti sorrendre és a 

zárójelezésre vonatkozó 

szabályokat fejben, írásban és 

Tizedes törtek összeadása, 

kivonása és szorzása írásban 

Tizedes törtek írásbeli osztása 

legfeljebb két tizedes jegyet 

tartalmazó számmal gyakorlati 

feladatok megoldása során; a 

hányados becslése 

Az alapműveletek 

tulajdonságainak 
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géppel számolás esetén is a 

racionális számok körében; 

A műveleti szabályok 

ismeretében ellenőrzi számolását, 

a kapott eredményt észszerűen 

kerekíti; 

A gyakorlati problémákban 

előforduló mennyiségeket 

becsülni tudja, 

feladatmegoldásához ennek 

megfelelő tervet készít; 

A fejszámoláson és az írásban 

végzendő műveleteken túlmutató 

számolási feladatokhoz és azok 

ellenőrzéséhez számológépet 

használ. 

(felcserélhetőség, 

csoportosíthatóság, 

széttagolhatóság) ismerete és 

alkalmazása a gyakorlatban 

A műveleti sorrendre és a 

zárójelezésre vonatkozó 

szabályok ismerete és helyes 

alkalmazása írásban és géppel 

számolás esetén 

Egyszerű szöveges feladat 

matematikai tartalmának 

felismerése, és az annak 

megfelelő műveletsor felírása 

Gyakorlati problémákban 

előforduló mennyiségek 

becslése 

Kapott eredmény ellenőrzése; 

észszerű kerekítés. 

9 Arányosság, százalékszámítás 17 óra 

Felismeri az egyenes és a fordított 

arányosságot konkrét 

helyzetekben; 

Felismeri és megalkotja az 

egyenes arányosság grafikonját; 

Ismeri a százalék fogalmát, 

gazdasági, pénzügyi és 

mindennapi élethez kötődő 

százalékszámítási feladatokat 

megold; 

Ismeri az idő, a tömeg, a 

hosszúság, a terület, a térfogat és 

az űrtartalom 

szabványmértékegységeit, 

használja azokat mérések és 

számítások esetén; 

Idő, tömeg, hosszúság, terület, 

térfogat és űrtartalom 

mértékegységeket átvált helyi 

értékes gondolkodás alapján, 

gyakorlati célszerűség szerint. 

 

Egyenes arányosság felismerése 

hétköznapi helyzetekben 

Az egyenesen arányos 

mennyiségek felismert 

tulajdonságainak alkalmazása 

konkrét gyakorlati feladatok 

megoldásában 

Az egyenes arányosság és a 

mérés kapcsolatának felismerése 

Hosszúság, űrtartalom, tömeg, 

idő szabványmértékegységeinek 

ismerete 

Az ismert 

szabványmértékegységek 

átváltása helyi értékes 

gondolkodás alapján 

Törtrészkiszámítási feladatok az 

egyenesen arányos mennyiségek 

kapcsolatainak alkalmazásával 

Századrész és százalék 

elnevezések párhuzamos 

használata gyakorlati 

helyzetekben 

Hon- és népismeret; természetismeret: 

Magyarország térképéről méretarányos 

távolságok meghatározása. 

A saját település, szűkebb 

lakókörnyezet térképének használata. 

 

Vizuális kultúra:  

valós tárgyak arányosan kicsinyített 

vagy nagyított rajza. 

14 Egyszerű szöveges feladatok  10 óra 
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Egyismeretlenes elsőfokú 

egyenletet lebontogatással és 

mérlegelvvel megold; 

Különböző szövegekhez 

megfelelő modelleket készít; 

Matematikából, más 

tantárgyakból és a mindennapi 

életből vett egyszerű szöveges 

feladatokat következtetéssel vagy 

egyenlettel megold; 

Gazdasági, pénzügyi témájú 

egyszerű szöveges feladatokat 

következtetéssel vagy egyenlettel 

megold; 

Gyakorlati problémák megoldása 

során előforduló mennyiségeknél 

becslést végez. 

 

Matematikai tartalmú egyszerű 

szöveges feladatok megoldása 

különféle módszerekkel, például 

szakaszos ábrázolással, 

visszafelé gondolkodással 

Gazdasági területekről vett 

egyszerű szöveges feladatok 

megoldása különféle 

módszerekkel, például 

szakaszos ábrázolással, 

visszafelé gondolkodással 

A mindennapi életből vett 

egyszerű szöveges feladatok 

megoldása különféle 

módszerekkel, például 

szakaszos ábrázolással, 

visszafelé gondolkodással 

A megoldás ellenőrzése 

Gyakorlati problémákban 

előforduló mennyiségek 

becslése 

Magyar nyelv és irodalom:  

olvasási és megértési stratégiák 

kialakítása (szövegben megfogalmazott 

helyzet, történés megfigyelése, 

értelmezése, lényeges és lényegtelen 

információk szétválasztása).  

 

Vizuális kultúra:  

elképzelt történetek vizuális 

megjelenítése különböző eszközökkel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját nagy számok esetén; 

− ismeri a római számjelek közül az L, C, D, M jeleket, felismeri az ezekkel képzett számokat a 

hétköznapi helyzetekben; 

− ismeri és alkalmazza a 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 9-cel, 10-zel, 100-zal való oszthatóság 

szabályait; 

− a természetes számokat osztóik száma alapján és adott számmal való osztási maradékuk szerint 

csoportosítja. 

− gyakorlati feladatok megoldása során legfeljebb kétjegyű egész számmal írásban oszt. A hányadost 

megbecsüli. 

− meghatározza konkrét számok ellentettjét, abszolút értékét; 

− ismeri az egész számokat. 

− ábrázol törtrészeket, meghatároz törtrészeknek megfelelő törtszámokat; 

− érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját tizedes törtek esetén; 

− megfelelteti egymásnak a racionális számok közönséges tört és tizedes tört alakját. 

− meghatározza konkrét számok reciprokát. 

− gyakorlati feladatok megoldása során tizedes törtet legfeljebb kétjegyű egész számmal írásban oszt. A 

hányadost megbecsüli. 

− megoldását ellenőrzi. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

helyi érték, alaki érték, valódi érték, osztó, közös osztó, többszörös, közös többszörös, 

összeadandók, az összeg tagjai, kisebbítendő, kivonandó, különbség, szorzandó, szorzó, 

szorzat, a szorzat tényezői, felcserélhetőség, csoportosíthatóság,széttagolhatóság, 

osztandó, osztó, hányados, maradék, zárójel. Közös osztó, közös többszörös. Kerekítés, 

becslés, ellenőrzés. Arány, egyenes arányosság. Százalék, százalékérték, alap, 

százalékláb. Negatív szám, előjel, ellentett, abszolút érték. Közönséges tört, számláló, 

nevező, törtvonal, vegyes szám, egyszerűsítés, bővítés,  közös nevező, reciprok, 

tizedestört, tizedesvessző, helyi értékes írásmód, racionális szám, számegyenes, 

kerekítés, arány, egyenes arányosság, hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő 

szabványmértékegységei, becslés , ellenőrzés 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
III. Függvények, az analízis elemei 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Szabályfelismerés, szabálykövetés.  

A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek pótlása. 

Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Sorozat megadása szabállyal. A koordináta-rendszer biztonságos használata. 

Függvényszemlélet előkészítése. Probléma felismerése. 

Összefüggés-felismerő képesség fejlesztése. Szabálykövetés, szabályfelismerés 

képességének fejlesztése. 

1. A függvény fogalmának előkészítése 8 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Konkrét halmazok elemei között 

megfeleltetést hoz létre; 

Felismeri az egyenes és a 

fordított arányosságot konkrét 

helyzetekben; 

Felismeri és megalkotja az 

egyenes arányosság grafikonját. 

A matematikából és a mindennapi 

életből vett megfeleltetések 

legalább egy lehetséges 

szabályának megadása  

A matematikából és a mindennapi 

életből vett megfeleltetések 

tulajdonságainak megfigyelése, 

elemzése 

Tájékozódás térképen, nézőtéren, 

sakktáblán és a koordináta-

rendszerben 

Egyenes arányosság 

grafikonjának felismerése 

Természetismeret: tájékozódás a 

térképen, fokhálózat. 

2. Sorozatok  4 óra  

Sorozatokat adott szabály alapján 

folytat; 

Néhány tagjával adott sorozat 

esetén felismer és megfogalmaz 

képzési szabályt. 

 

Sorozatok létrehozása 

számokból, jelekből, 

alakzatokból 

Szabálykövetés ritmusban, 

rajzban, számolásban 

Sorozatok adott szabály szerinti 

folytatása 

Adott sorozat esetén legalább egy 

szabály felismerése és 

megfogalmazása 

fejlesztése.  

Testnevelés és sport; ének-zene; dráma 

és tánc:  

ismétlődő ritmus, tánclépés, mozgás 

létrehozása, helymeghatározás a 

sportpályán. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− tájékozódik a koordináta-rendszerben: koordinátáival adott pontot ábrázol, megadott pont koordinátáit 

leolvassa. 

− sorozatokat adott szabály alapján folytat;  

− néhány tagjával adott sorozat esetén felismer és megfogalmaz képzési szabályt. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sorozat, egyenes arányosság, koordináta-rendszer, táblázat, grafikon. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
IV. Geometria 

Órakeret 

33 óra 

Előzetes tudás 

Vonalak (egyenes, görbe). Hosszúság és távolság mérése (egyszerű gyakorlati 

példák). 

Háromszög, négyzet, téglalap, jellemzői. Kör létrehozása, felismerése, jellemzői. 

Egyszerű tükrös alakzat, tengelyes szimmetria felismerése. 

A test és a síkidom megkülönböztetése. Kocka, téglatest, jellemzői.  

Négyzet, téglalap kerülete. Mérés, kerületszámítás, mértékegységek. 

Négyzet, téglalap területének mérése különféle egységekkel, területlefedéssel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Térelemek fogalmának elmélyítése – környezetünk tárgyainak vizsgálata. Távolság 

szemléletes fogalma, meghatározása.  

A sík- és térszemlélet fejlesztése. A vizuális képzelet fejlesztése. 

Rendszerező-képesség, halmazszemlélet fejlesztése. 

A geomtriai problémamegoldás lépéseinek megismertetése (szerkesztésnél: 

adatfelvétel, vázlatrajz, megszerkeszthetőség vizsgálata, szerkesztés). 

Számolási készség fejlesztése.  

A szaknyelv helyes használatának fejlesztése. 

A geometriai jelölések pontos használata.  

Pontos munkavégzésre nevelés. Esztétikai érzék fejlesztése. 

1. Mérések és mértékegységek 3 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Meghatározza háromszögek és 

speciális négyszögek kerületét, 

területét; 

Ismeri az idő, a tömeg, a 

hosszúság, a terület, a térfogat és 

az űrtartalom 

szabványmértékegységeit, 

használja azokat mérések és 

számítások esetén; 

Egyenes hasáb, téglatest, kocka 

alakú tárgyak felszínét és 

térfogatát méréssel megadja, 

egyenes hasáb felszínét és 

térfogatát képlet segítségével 

kiszámolja; a képleteket 

megalapozó összefüggéseket érti. 

 

Szögtartomány ismerete; 

összehasonlítás, csoportosítás; 

szögmérés 

Terület, térfogat és űrtartalom 

mérése gyakorlati helyzetekben 

alkalmi és szabványegységekkel a 

természetes és az épített 

környezetben 

Téglalap, négyzet és háromszög 

kerületének, területének mérése a 

természetes és az épített 

környezetben 

Téglalap, négyzet kerületének, 

területének kiszámítása 

Sokszögek területének 

meghatározása átdarabolással 

Téglatest, kocka alakú tárgyak 

felszínének és térfogatának 

Technika és tervezés: 

Udvarok, telkek kerülete. Az iskola 

és az otthon helyiségeinek 

alapterülete. 
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mérése a természetes és az épített 

környezetben 

Téglatest, kocka alakú tárgyak 

felszínének és térfogatának 

kiszámítása 

2. Síkbeli alakzatok 10 óra 

Ismeri a tengelyesen 

szimmetrikus háromszöget; 

Ismeri a négyszögek 

tulajdonságait: belső és külső 

szögek összege, konvex és konkáv 

közti különbség, átló fogalma; 

Ismeri a speciális négyszögeket: 

trapéz, paralelogramma, téglalap, 

deltoid, rombusz, húrtrapéz, 

négyzet; 

Ismeri a speciális négyszögek 

legfontosabb tulajdonságait, ezek 

alapján elkészíti a 

halmazábrájukat; 

A háromszögek és a speciális 

négyszögek tulajdonságait 

alkalmazza feladatok 

megoldásában; 

Ismeri a kör részeit; különbséget 

tesz egyenes, félegyenes és 

szakasz között; 

Ismeri a háromszögek 

tulajdonságait: belső és külső 

szögek összege, háromszög-

egyenlőtlenség. 

Környezetünk tárgyaiban a 

geometriai alakzatok felfedezése 

Síkbeli görbék közül a kör 

kiválasztása 

Egyenes, félegyenes és szakasz 

megkülönböztetése 

Síkbeli alakzatok közül a 

sokszögek kiválasztása 

Háromszögek tulajdonságainak 

ismerete és alkalmazása: belső 

szögek összege, háromszög-

egyenlőtlenség 

Tengelyesen szimmetrikus 

háromszögek ismerete 

Háromszögek csoportosítása 

szögeik és oldalaik szerint 

Téglalap és négyzet 

tulajdonságainak ismerete, 

alkalmazása 

 

 

3. Transzformációk, szerkesztések 14 óra 

Megszerkeszti alakzatok 

tengelyes és középpontos 

tükörképét; 

Geometriai ismereteinek 

felhasználásával pontosan 

szerkeszt több adott feltételnek 

megfelelő ábrát; 

Ismeri a tengelyesen 

szimmetrikus háromszöget; 

Felismeri a kicsinyítést és a 

nagyítást hétköznapi 

helyzetekben; 

Tapasztalatszerzés síkbeli 

mozgásokról gyakorlati 

helyzetekben 

Egybevágó alakzatok felismerése 

a természetes és az épített 

környezetben 

Tengelyes tükrözés ismerete és 

alkalmazása 

Tengelyesen szimmetrikus 

alakzatok felismerése a 

természetes és az épített 

környezetben 

Technika és tervezés: 

megfelelő eszközök segítségével 

figyelmes, pontos munkavégzés. 
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Ismer és használ dinamikus 

geometriai szoftvereket, tisztában 

van alkalmazási lehetőségeikkel. 

 

Alakzatok tengelyes tükörképének 

megszerkesztése 

Alapszerkesztések: szakaszfelező 

merőleges, merőleges és 

párhuzamos egyenesek 

szerkesztése; szögfelezés, 

szögmásolás 

Szerkesztéshez terv, előzetes ábra 

készítése 

Néhány adott feltételnek 

megfelelő ábra pontos 

szerkesztése 

4. Térgeometria 6 óra 

A kocka, a téglatest, a hasáb és a 

gúla hálóját elkészíti; 

Testeket épít képek, nézetek, 

alaprajzok, hálók alapján; 

Ismeri a kocka, a téglatest, a hasáb 

és a gúla következő 

tulajdonságait: határoló lapok 

típusa, száma, egymáshoz 

viszonyított helyzete; csúcsok, 

élek száma; lapátló, testátló; 

Ismeri a gömb tulajdonságait; 

A kocka, a téglatest, a hasáb, a 

gúla, a gömb tulajdonságait 

alkalmazza feladatok 

megoldásában.. 

Környezetünk tárgyaiban a 

geometriai testek felfedezése 

Téglatest, kocka tulajdonságainak 

ismerete és alkalmazása: határoló 

lapok típusa, száma, egymáshoz 

viszonyított helyzete; csúcsok, 

élek száma; lapátló, testátló 

Testek közül gömb kiválasztása 

Építmények készítése képek, 

nézetek, alaprajzok, hálók alapján 

Testekről, építményekről nézeti 

rajzok, alaprajzok, hálók készítése 

. 

 

Technika és tervezés: 

téglatest készítése, tulajdonságainak 

vizsgálata. 

 

Vizuális kultúra: egyszerű tárgyak, 

geometriai alakzatok tervezése, 

makettek készítése. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− síkbeli tartományok közül kiválasztja a szögtartományokat, nagyság szerint összehasonlítja, méri, 

csoportosítja azokat. 

− csoportosítja a háromszögeket szögeik és oldalaik szerint; 

− felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat. 

− tapasztalatot szerez a síkbeli mozgásokról gyakorlati helyzetekben;  

− felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat; 

− a szerkesztéshez tervet, előzetes ábrát készít; 

− ismeri az alapszerkesztéseket: szakaszfelező merőlegest, szögfelezőt, merőleges és párhuzamos 

egyeneseket szerkeszt, szöget másol. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

szög és mértékegységei (fok, szögperc), szögfajták, kerület, terület, űrtartalom és 

mértékegységei, felszín, térfogat és mértékegységei, síkidom, sokszög, belső szög, 

külső szög; hegyesszögű, derékszögű, tompaszögű, egyenlő szárú és szabályos 

háromszög; téglalap, négyzet, szimmetriatengely, tengelyes szimmetria, merőlegesség, 

párhuzamosság, szakaszfelező merőleges, szögfelező  félegyenes, test, kocka, téglatest, 

lap, él, csúcs, lapátló, testátló, alaprajz, háló, nézet .  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
V. Statisztika, valószínűség 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 

Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása. 

Valószínűségi játékok, kísérletek, megfigyelések. Biztos, lehetetlen, lehet, de 

nem biztos. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A statisztikai gondolkodás fejlesztése. 

A valószínűségi gondolkodás fejlesztése.  

Megfigyelőképesség, az összefüggés-felismerő képesség, elemzőképesség 

fejlesztése. 

1. Leíró statisztika 8 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Értelmezi a táblázatok adatait, az 

adatoknak megfelelő ábrázolási módot 

kiválasztja, és az ábrát elkészíti; 

Adatokat táblázatba rendez, diagramon 

ábrázol hagyományos és digitális 

eszközökkel is; 

Különböző típusú diagramokat 

megfeleltet egymásnak; 

Megadott szempont szerint adatokat 

gyűjt ki táblázatból, olvas le 

hagyományos vagy digitális forrásból 

származó diagramról, majd 

rendszerezés után következtetéseket 

fogalmaz meg; 

Konkrét adatsor esetén átlagot számol, 

megállapítja a leggyakoribb adatot 

(módusz), a középső adatot (medián), 

és ezeket összehasonlítja. 

 

Adatokat, táblázatokat és 

diagramokat tartalmazó 

források felkutatása (például 

háztartás, sport, egészséges 

életmód, gazdálkodás) 

A táblázatok adatainak 

értelmezése és ábrázolása 

(oszlopdiagram, kördiagram, 

vonaldiagram, pontdiagram) 

kisméretű mintán 

A hétköznapi életből gyűjtött 

adatok táblázatba rendezése, 

ábrázolása hagyományos és 

digitális eszközökkel 

kisméretű minta esetén 

Azonos adathalmazon alapuló 

kördiagram és oszlopdiagram 

összehasonlítása becslés 

alapján kisméretű minta esetén 

Táblázatból adatgyűjtés adott 

szempont szerint 

Átlag fogalmának ismerete, 

alkalmazása. 

Technika és tervezés: 

menetrend adatainak értelmezése; 

kalóriatáblázat vizsgálata. 

 

Digitális kultúra: adatkezelés, 

adatfeldolgozás, információ-

megjelenítés.  

2. Valószínűség számítás 6 óra 

Valószínűségi játékokat, kísérleteket 

végez, ennek során az adatokat 

tervszerűen gyűjti, rendezi és ábrázolja 

digitálisan is; 

Valószínűségi játékokban érti a 

lehetséges kimeneteleket, játékában 

stratégiát követ; 

Ismeri a gyakoriság és a relatív 

gyakoriság fogalmát. Ismereteit 

felhasználja a „lehetetlen”, a „biztos” 

és a „kisebb/nagyobb eséllyel 

Egyszerű valószínűségi 

játékok és kísérletek 

Valószínűségi játékok és 

kísérletek adatainak tervszerű 

gyűjtése 

A „biztos”, a „lehetséges, de 

nem biztos” és a „lehetetlen” 

események felismerése 
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lehetséges” kijelentések 

megfogalmazásánál. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− valószínűségi játékokat, kísérleteket végez, ennek során az adatokat tervszerűen gyűjti, rendezi 

valószínűségi játékokban érti a lehetséges kimeneteleket, játékában stratégiát követ; 

− ismereteit felhasználja a „lehetetlen”, a „biztos” és a „kisebb/nagyobb eséllyel lehetséges” kijelentések 

megfogalmazásánál. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Adat, diagram, átlag, valószínűségi kísérlet, „biztos” esemény; „lehetséges, de nem biztos 

” esemény; „lehetetlen” esemény. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 6. 

osztály végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

− konkrét esetekben halmazokat felismer és ábrázol. 

− állítások logikai értékét (igaz vagy hamis) megállapítja.. 

Számtan, algebra 

− érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját nagy számok esetén; 

− ismeri a római számjelek közül az L, C, D, M jeleket, felismeri az ezekkel képzett 

számokat a hétköznapi helyzetekben; 

− ismeri és alkalmazza a 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 9-cel, 10-zel, 100-zal való 

oszthatóság szabályait; 

− a természetes számokat osztóik száma alapján és adott számmal való osztási 

maradékuk szerint csoportosítja. 

− érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját nagy számok esetén; 

− ismeri a római számjelek közül az L, C, D, M jeleket, felismeri az ezekkel képzett 

számokat a hétköznapi helyzetekben; 

− ismeri és alkalmazza a 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 9-cel, 10-zel, 100-zal való 

oszthatóság szabályait; 

− a természetes számokat osztóik száma alapján és adott számmal való osztási 

maradékuk szerint csoportosítja. 

− gyakorlati feladatok megoldása során legfeljebb kétjegyű egész számmal írásban 

oszt. A hányadost megbecsüli. 

− meghatározza konkrét számok ellentettjét, abszolút értékét; 

− ismeri az egész számokat. 

− ábrázol törtrészeket, meghatároz törtrészeknek megfelelő törtszámokat; 

− érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját tizedes törtek esetén; 

− megfelelteti egymásnak a racionális számok közönséges tört és tizedes tört alakját. 

− meghatározza konkrét számok reciprokát. 

− gyakorlati feladatok megoldása során tizedes törtet legfeljebb kétjegyű egész 

számmal írásban oszt. A hányadost megbecsüli. 

− megoldását ellenőrzi. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

− tájékozódik a koordináta-rendszerben: koordinátáival adott pontot ábrázol, 

megadott pont koordinátáit leolvassa. 
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− sorozatokat adott szabály alapján folytat; 

− néhány tagjával adott sorozat esetén felismer és megfogalmaz képzési szabályt. 

Geometria 

− síkbeli tartományok közül kiválasztja a szögtartományokat, nagyság szerint 

összehasonlítja, méri, csoportosítja azokat. 

− csoportosítja a háromszögeket szögeik és oldalaik szerint; 

− felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat. 

− tapasztalatot szerez a síkbeli mozgásokról gyakorlati helyzetekben;  

− felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat; 

− a szerkesztéshez tervet, előzetes ábrát készít; 

− ismeri az alapszerkesztéseket: szakaszfelező merőlegest, szögfelezőt, merőleges és 

párhuzamos egyeneseket szerkeszt, szöget másol. 

Valószínűség, statisztika 

− Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. 

− Valószínűségi játékok, kísérletek során adatok tervszerű gyűjtése, rendezése, 

ábrázolása. 

Ismétlés, számonkérés: Szabad órakeret (5 %) 8 óra 

ÖSSZESEN 144 óra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIGITÁLIS KULTÚRA 

A digitális átalakulás komoly kihívást jelent oktatási rendszerünk számára. Ahhoz ugyanis, hogy tanulóink 

sikeresen érvényesüljenek a társadalmi életben és megfeleljenek a gazdaság munkaerőpiaci elvárásainak, el 

kell sajátítaniuk a felmerülő problémák digitális eszközökkel történő megoldását is. Mivel az informatikai 

eszközök fejlődése folyamatosan olyan új lehetőségeket tár fel, amelyekkel korábban nem találkoztunk, a 

tanulók digitális kompetenciájának fejlesztése nem csupán az informatikai tudás átadását jelenti, hanem a 
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tanulók digitális kultúrájuk sokoldalú fejlesztését igényli. Ez természetesen valamennyi tanulási területen 

megjelenik, azonban a szükséges szakmai és módszertani hátteret a digitális kultúra tantárgy biztosítja. 

A digitális kultúra tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A digitális kultúra tanulása során a tanuló képessé válik a digitális környezetben, 

felhőalapú információmegosztó rendszerekben megszerezhető tudáselemek keresésére, szűrésére, 

rendszerezésére, továbbá tudásépítő folyamataikban való alkotó felhasználására. 

A kommunikációs kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy fejleszti az eszközhasználatot, így különösen 

a kommunikációs eszközök használatát. 

A digitális kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy elsősorban a digitális kompetenciákat fejleszti. Ezeket 

a tanuló képes lesz egyéb tudásterületeken, a mindennapi életben is alkalmazni. A tantárgy segíti a kreatív 

alkotótevékenységhez szükséges képességek kialakítását és fejlesztését is. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A digitális kultúra keretében végzett tevékenység fejleszti a 

tanulónak a problémák megoldása során szükséges analizáló, szintetizáló és algoritmizáló gondolkodását. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében végzett tevékenység 

fejleszti a tanuló online térben történő közös feladatmegoldáshoz, kapcsolatteremtéshez, 

alkotótevékenységhez szükséges képességeit, továbbá fejleszti a felelősségtudatot a különböző felületeken 

való információmegosztás során. Az online térben elősegíti a szerepelvárásoknak megfelelő kommunikációs 

stílus kialakítását.  

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A digitális kultúra 

tantárgy keretében végzett tevékenység kialakítja azokat a biztos és koherens kompetenciákat, melyek 

birtokában lehetőség nyílik az önkifejezési tevékenységek szélesebb körben történő bemutatására. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében végzett 

tevékenység fejleszti a tanuló azon képességét, hogy alkalmazkodni tudjon a változó környezethez, képes 

legyen tudását folyamatosan felülvizsgálni és frissíteni, ahogyan azt a munkaerőpiac megkívánja. Fejleszti 

továbbá a munka világában alapkövetelményként megjelenő élethosszon át tartó tanulás és flexibilitás 

képességét. 

 

A digitális kultúra tantárgy fejlesztési feladatait a Nat négy témakör köré szervezi, amelyek szervesen 

kapcsolódnak egymáshoz. 

Az informatikai eszközök használata önálló tartalmi elemként nem jelenik meg. Ezt a témakört a többi 

témakör oktatásában dolgozzuk fel akkor, amikor az adott eszköz használata azt szükségessé teszi. A tanulók 

mindennapi életük során sokféle digitális eszközzel és e-megoldással találkoznak. A tananyag feldolgozása 

során támaszkodnunk kell a tanulók különböző informális tanulási utakon összegyűjtött ismereteire, azt 

rendszereznünk, kiegészítenünk kell. Az informatikai eszközök megismerése felhasználói szemléletű: 

hogyan kell üzembe helyezni, hogyan kell a különböző funkciókat beállítani, hogyan kell a működési hibákat 

elhárítani. A javasolt óraszám nem egyszeri, lezárható témafeldolgozást jelent, hanem egy becsült, összegzett 

elképzelést. 

A digitális írástudás közvetlen gyakorlati hasznát a tanulók az iskolai élet egyéb területein, más tantárgyak 

esetében is megtapasztalják. Az informatikatanár rendelkezik megfelelő szakmódszertani képzettséggel, 

ezért a digitális írástudás alapjait neki kell átadnia, míg a többi tantárgy az ismeretek alkalmazásának és 

felhasználásának nélkülözhetetlen terepe. 

A tanuló a digitális írástudás fejlesztése során a megfelelő szintű és biztonságos eszközhasználat 

gyakorlásával problémaorientált feladatmegoldásokat sajátít el, lehetőség szerint minél több célprogram 
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megismerésével. A szövegszerkesztési, a bemutatókészítési, a rajzolási, a képfeldolgozási és a multimédia 

ismereteknél a gyakorlati felhasználás, a dokumentumkészítés lényegesebb, mint egy szoftver részletes 

funkcionalitásának ismerete. A megfelelő szemlélet kialakítása lehetővé teszi, hogy a tanuló a későbbiekben 

olyan szoftvereket is bátran, önállóan megismerjen, céljaira felhasználjon, amelyek nem voltak részei a 

formális iskolai tanulásának. Ebben a nevelési-oktatási szakaszban fontos célkitűzés, hogy a hétköznapi 

életből vett feladatok mellett a többi tantárgy tanulása során felbukkanó problémák is előkerüljenek. A 

tanulók ismerkedjenek meg az információszerzés, tárolás, értékelés és kreatív felhasználás folyamatával. 

Tanuljanak meg ismereteket szerezni különböző digitális technológiák segítségével a más tantárgyak 

tanulása során felmerülő témakörökben. Kollaboratív tevékenységgel használják fel a megszerzett 

ismereteket például kiselőadások, tanulmányok, projektek során. A problémamegoldás a hétköznapi 

élethelyzetek, a tanulási feladatok, a munkavégzés fontos részét képezi. A feladatok eredményes 

megoldásához azok megértése, részekre bontása, majd a megfelelő lépések tervezett, precíz végrehajtása 

szükséges. A problémamegoldás egyre gyakrabban digitális eszközökkel történik, ezért a digitális kultúra 

tantárgy tanulási eredményei között kiemelt szerepet kap a problémamegoldás témaköre. 

Az algoritmizálás, programozás ismerete elősegíti az olyan elvárt készségek fejlesztését, amelyek a digitális 

eszközökkel történő problémamegoldásban, a kreativitás kibontakozásában és a logikus gondolkodásban 

nélkülözhetetlenek. Ez az alapfokú képzés második nevelési-oktatási szakaszában blokkprogramozással 

valósul meg, ami játékos, de az algoritmikus gondolkodást jól fejlesztő eszközt biztosít. A blokkprogramozás 

az iskola lehetőségeitől függően sokféle módon megvalósítható: használhatunk robotot, készíthetünk 

mobilalkalmazásokat, alkalmazhatunk mikrokontrollert, vagy futtathatunk valamilyen asztali, kifejezetten a 

blokkprogramozáshoz készült fejlesztői környezetet. A programozási feladatok kezdetben mindig olyanok 

legyenek, melyeket a tanulók informatikai eszköz nélkül is el tudnak játszani, hogy legyen személyes 

élményük a megoldandó feladattal kapcsolatosan. 

Az információs technológiákat nem csak a digitális szolgáltatások igénybevételéhez használjuk, azok ma 

már az állampolgári kötelezettségek teljesítéséhez is szükségesek. A webes és mobilkommunikációs 

eszközök széles választéka, felhasználási területük gazdagsága lehetővé teszi a tanórák rugalmas alakítását, 

és szükségessé teszi a tanulók bevonását a tanulási folyamat tervezésébe – beleértve ebbe a tanulók saját 

mobileszközeinek alkalmazását is. A témakör feldolgozása során nem a technikai újdonságokra kell helyezni 

a hangsúlyt, hanem az „okos eszközök” „okos használatára”, vagyis a tudatos felhasználói és vásárlói 

magatartás alakítására, a biztonsági okokból bevezetett korlátozások megismerésére és elfogadására. 

5–6. évfolyam 
 

Míg a digitális kultúra fejlesztése a 3–4. évfolyamon a tevékenykedtetés módszerével, gyakran digitális 

eszközök közvetlen használata nélkül történik, addig az 5–6. évfolyamon a tanulók már rendszeresen 

használják a számítógéptermet és az iskola számítógépes hálózatát.  

A tanulóktól már más tantárgyaknál is elvárás a digitális írástudás alapszintű ismerete, így a digitális kultúra 

tantárgy keretében a megfelelő szakmai-módszertani alapozásra, a tipográfiai ismeretekre, a diakockák 

megfelelő elrendezésére, a képek és ábrák célszerű beillesztésére kerül a hangsúly. Az ismeretek 

alkalmazása, mélyítése gyakran más tantárgyak keretében történik, ezért nélkülözhetetlen a tantárgyi 

koncentráció, a projektmunkák megvalósítása, a feladatok teammunkában történő megoldása. 

A problémamegoldás során a felső tagozatra áttérve az alsó tagozaton már megismert blokkprogramozást 

folytatjuk tovább, az életkornak megfelelő, az iskolában rendelkezésre álló eszközökkel. A 

vezérlőszerkezetek megismerése után azok tudatos választását, kezelésének jártasságát kell kialakítani. A 
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hangsúlyt azonban nem a mélyebb összefüggésekre (pl. programozási tételekre) kell helyeznünk, hanem a 

problémák játékos, de átgondolt, kreatív megközelítésére, algoritmikus megoldására, többféle lehetőség 

végig 

gondolására. 

Az 5–6. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy alapóraszáma: 68 óra. 

 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Algoritmizálás és blokkprogramozás 14 

Online kommunikáció 5 

Robotika 11 

Szövegszerkesztés 12 

Bemutatókészítés 8 

Multimédiás elemek készítése 8 

Az információs társadalom, e-Világ 6 

A digitális eszközök használata 4 

Összes óraszám: 68 

 

 

kerettanterv 

alapján 

órakeret a  

5-6.évfolyamra 

( 95 % ) 

helyi tanterv helyi tanterv  

5.évfolyam 

órakerete 

heti 1 órára 

6.évfolyam 

órakerete 

heti 1 órára 

Algoritmizálás és 

blokkprogramozás 14 5 9 

Online kommunikáció  
5 3 2 

Robotika 11 4 7 

Szövegszerkesztés 12 8 4 

Bemutatókészítés 
8 4 4 

Multimédiás elemek 

készítése 
8 4 4 

Az információs társadalom, 

e-Világ 
6 4 2 

A digitális eszközök 

használata 
4 2 2 

összesen:   68 34 34 

Ismétlés, számonkérés 

Szabad órakeret (5 %) 
4 2 2 

összesen:   36 36 36 
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5. osztály 
 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 
I. Algoritmizálás és blokkprogramozás 

 

Órakeret 

5 

Előzetes tudás 

Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez; 

Társaival együttműködve online és offline környezetben egyaránt megold különböző feladatokat, ötleteit, véleményét 

megfogalmazza, részt vesz a közös álláspont kialakításában. 

Kiválasztja az általa ismert informatikai eszközök és alkalmazások közül azokat, amelyek az adott probléma megoldásához 

szükségesek. 

Megvizsgálja és értékeli az általa vagy társai által alkalmazott, létrehozott, megvalósított eljárásokat; 
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Eredményétől függően módosítja a problémamegoldás folyamatában az adott, egyszerű tevékenységsorokat; 

Alkalmaz néhány megadott algoritmust tevékenység, játék során, és néhány egyszerű esetben módosítja azokat. 

Értelmezi a problémát, a megoldási lehetőségeket eljátssza, megfogalmazza, egyszerű eszközök segítségével megvalósítja; 

Felismer, eljátszik, végrehajt néhány hétköznapi tevékenysége során tapasztalt, elemi lépésekből álló, adott sorrendben 

végrehajtandó cselekvést; 

Egy adott, mindennapi életből vett algoritmust elemi lépésekre bont, értelmezi a lépések sorrendjét, megfogalmazza az 

algoritmus várható kimenetelét; 

Feladat, probléma megoldásához többféle algoritmust próbál ki; 

A valódi vagy szimulált programozható eszköz mozgását értékeli, hiba esetén módosítja a kódsorozatot a kívánt eredmény 

eléréséig. Tapasztalatait megfogalmazza, megvitatja társaival; 

Adott feltételeknek megfelelő kódsorozatot tervez és hajtat végre, történeteket, meserészleteket jelenít meg padlórobottal 

vagy más eszközzel. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.  

A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív használatának fejlesztése. 

A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése. 

Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása. 

Kommunikáció fejlesztése.  

A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Tevékenységek 

Érti, hogyan történik az egyszerű 

algoritmusok végrehajtása a digitális 

eszközökön; 

Egyszerű algoritmusokat elemez és 

készít; 

Ismeri a kódolás eszközeit; 

Adatokat kezel a programozás 

eszközeivel. 

Megkülönbözteti, kezeli és használja az 

elemi adatokat; 

Ismeri és tanári segítséggel használja a 

blokkprogramozás alapvető 

építőelemeit; 

Ismeri és használja a programozási 

környezet alapvető eszközeit; 

Hétköznapi tevékenységek és információáramlási 

folyamatok algoritmusának elemzése, tervezése 

A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek 

megismerése; algoritmus leírásának módja 

Nem számítógéppel megoldandó feladatok 

algoritmizálása 

Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és 

az eredmények kapcsolata 

A programozás építőkockái 

Számok és szöveges adatok 

A program megtervezése, kódolása 

Tesztelés, elemzés 

Az algoritmizálás nem számítógépes 

megvalósítása, az algoritmus eljátszása, 

személyes élmények szerzése 

Vezérlőszerkezetek tudatos választását igénylő 

blokkprogramozási feladatok megoldása 

Változók használatát igénylő folyamatok 

programozása, és a kimeneti eredmények 

elemzése szélsőséges bemeneti értékek esetén 

Projektmunkában egyszerű részekre bontott 

feladat elkészítése a részfeladatok 

megoldásával és összeállításával 

Jól részekre bontható projektfeladat megoldása 

páros vagy csoportmunkában  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat; 

− ismeri és tanári segítséggel használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

− ismeri és használja a programozási környezet alapvető eszközeit; 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

algoritmus, folyamat, adat, adattípus, szöveges adatok, számok, bemenet, kimenet, problémamegoldó tevékenység, 

változó, algoritmus leírása, szekvencia, elágazás, ciklus, ciklusok fajtái, feltétel, algoritmustervezés, lépésenkénti 

finomítás elve, fejlesztői felület, blokkprogramozás, kódolás, tesztelés, elemzés, hibajavítás 
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Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 
II. Online kommunikáció 

 

Órakeret 

3 

Előzetes tudás 

Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez; 

Társaival együttműködve online és offline környezetben egyaránt megold különböző feladatokat, ötleteit, véleményét 

megfogalmazza, részt vesz a közös álláspont kialakításában. 

Ismeri és használja a kapcsolattartás formáit és a kommunikáció lehetőségeit a digitális környezetben; 

Ismeri a mobileszközök alkalmazásának előnyeit, korlátait, etikai vonatkozásait; 

Közvetlen tapasztalatokkal rendelkezik a mobileszközök oktatási célú felhasználásával kapcsolatban.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.  

A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív használatának fejlesztése. 

A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése. 

Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása. 

Kommunikáció fejlesztése.  

A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Tevékenységek 

Ismeri, használja az elektronikus 

kommunikáció lehetőségeit, a családi és 

az iskolai környezetének elektronikus 

szolgáltatásait;  

Ismeri és betartja az elektronikus 

kommunikációs szabályokat. 

Tisztában van a hálózatokat és a 

személyes információkat érintő 

fenyegetésekkel, alkalmazza az adatok 

védelmét biztosító lehetőségeket; 

Önállóan kezeli az operációs rendszer 

mappáit, fájljait és a 

felhőszolgáltatásokat. 

Online kommunikációs csatornák önálló használata, 

online kapcsolattartás 

Etikus és hatékony online kommunikáció a 

csoportmunka érdekében 

Online identitás védelmében teendő lépések, 

használható eszközök 

Adattárolás és -megosztás felhőszolgáltatások 

használatával 

  

Elektronikus levél írása, üzenetküldő és 

csevegőprogram használata az elektronikus 

kommunikáció szabályainak betartásával 

Etikus és hatékony online kommunikáció az 

iskolai élethez és más tantárgyakhoz 

kapcsolódó csoportmunka érdekében 

Az adatok védelmét biztosító lehetőségek 

használata az online kommunikációs 

alkalmazásokban 

Személyes adatok, az iskolai élethez és más 

tantárgyakhoz kapcsolódó projektben adatok 

tárolása és megosztása a családi és az iskolai 

környezet elektronikus szolgáltatásai, 

felhőszolgáltatások segítségével. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

- tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza az adatok védelmét biztosító 

lehetőségeket; 

- önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

online identitás, e-mail, chat, felhőszolgáltatások, adattárolás, megosztás 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 
III. Robotika 

 

Órakeret 

4 
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Előzetes tudás 

 Megvizsgálja és értékeli az általa vagy társai által alkalmazott, létrehozott, megvalósított eljárásokat; 

Eredményétől függően módosítja a problémamegoldás folyamatában az adott, egyszerű tevékenységsorokat; 

Alkalmaz néhány megadott algoritmust tevékenység, játék során, és néhány egyszerű esetben módosítja azokat. 

Értelmezi a problémát, a megoldási lehetőségeket eljátssza, megfogalmazza, egyszerű eszközök segítségével megvalósítja; 

Felismer, eljátszik, végrehajt néhány hétköznapi tevékenysége során tapasztalt, elemi lépésekből álló, adott sorrendben 

végrehajtandó cselekvést; 

Egy adott, mindennapi életből vett algoritmust elemi lépésekre bont, értelmezi a lépések sorrendjét, megfogalmazza az 

algoritmus várható kimenetelét; 

Feladat, probléma megoldásához többféle algoritmust próbál ki; 

A valódi vagy szimulált programozható eszköz mozgását értékeli, hiba esetén módosítja a kódsorozatot a kívánt eredmény 

eléréséig. Tapasztalatait megfogalmazza, megvitatja társaival; 

Adott feltételeknek megfelelő kódsorozatot tervez és hajtat végre, történeteket, meserészleteket jelenít meg padlórobottal 

vagy más eszközzel. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.  

A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív használatának fejlesztése. 

A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése. 

Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása. 

Kommunikáció fejlesztése.  

A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Tevékenységek 

Ismeri és használja a blokkprogramozás 

alapvető építőelemeit; 

Adatokat gyűjt szenzorok segítségével; 

Mozgásokat vezérel szimulált vagy 

valós környezetben. 

 

Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése 

Algoritmus készítése lépésekre bontással 

Algoritmusok megvalósítása, modellezése egyszerű 

eszközök segítségével 

A gyakorlati életből vett egyszerű problémák 

megoldása algoritmusok segítségével 

Robotvezérlési alapfogalmak 

Az együttműködési készség fejlesztése csoportos 

feladatmegoldások és projektmunkák során 

Alapszolgáltatásokat nyújtó program 

előállítása blokkprogramozás segítségével 

Geometrikus ábrák útján mozgó robot 

programozása 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

- ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

robot, vezérlés, elágazás, ciklus 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 
IV. Szövegszerkesztés 

 

Órakeret 

8 

Előzetes tudás 
Egyszerű feladatokat old meg informatikai eszközökkel. Esetenként tanítói segítséggel összetett funkciókat is alkalmaz; 

Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez; 
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Objektumok szövegben való elhelyezése. Összetett 

dokumentum készítése. Táblázatkészítés szövegszerkesztővel. Digitális képek alakítása, formázása. Hangszerkesztés. 

Webes publikáció készítése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Tevékenységek 

Egy adott feladat kapcsán önállóan hoz 

létre szöveges vagy multimédiás 

dokumentumokat  

Ismeri és tudatosan alkalmazza a 

szöveges és multimédiás dokumentum 

készítése során a szöveg formázására, 

tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

A tartalomnak megfelelően alakítja ki a 

szöveges vagy a multimédiás 

dokumentum szerkezetét, illeszti be, 

helyezi el és formázza meg a szükséges 

objektumokat; 

Ismeri és kritikusan használja a nyelvi 

eszközöket (például helyesírás-

ellenőrzés, elválasztás); 

Etikus módon használja fel az 

információforrásokat, tisztában van a 

hivatkozás szabályaival. 

Szövegszerkesztési alapelvek 

Szöveges dokumentumok létrehozása, formázása 

Feladatleírás, illetve minta alapján dokumentumok 

szerkesztése 

A dokumentum céljának megfelelően képek 

választása, beillesztése, átméretezése, elhelyezése 

Adott tanórai, iskolai, hétköznapi problémához 

dokumentum készítése 

Nyelvi funkciók kritikus használata, helyesírás-

ellenőrzés, elválasztás 

Az információforrások etikus felhasználásának 

kérdései 

 

Nyomtatott dokumentumokban alkalmazott 

betű- és bekezdésformátumok elemzése 

Egyszerű hétköznapi szöveges dokumentumok 

elkészítése, például: feliratok, tájékoztató 

táblák, napirend, menü 

Képeket, ábrákat, különböző karakter- és 

bekezdésformázással készült szövegeket, 

szimbólumokat tartalmazó dokumentumok 

készítése, például termékismertetők, címkék 

Részletes feladatleírás alapján dokumentumok 

önálló szerkesztése 

Az iskolai élethez, hétköznapi problémához, 

adott tanórai vagy más tantárgyakhoz 

kapcsolódó szöveges dokumentum készítése 

projektmunka keretében, például fogalmazás 

készítése vagy egy földrajzi terület bemutatása 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó 

alapelveket; 

− a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a 

szükséges objektumokat; 

− ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, elválasztás); 

− etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

szövegbevitel, megnyitás, mentés, kijelölés, másolás, törlés, áthelyezés, szövegegységek, karakter, karakter formázása, 

karakter típusa, karakter stílusa, karakter mérete, bekezdés, bekezdés formázása, behúzás, margó, lapméret, helyesírás-

ellenőrző, elválasztás, kép beillesztése, képméret változtatása, információforrások etikus felhasználása, idézés szabályai 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 
V. Bemutatókészítés 

 

Órakeret 

4 

Előzetes tudás Egyszerű prezentációt, ábrát, egyéb segédletet készít. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.  

A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív használatának fejlesztése. 

A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése. 

Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása. 

Kommunikáció fejlesztése.  
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A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Tevékenységek 

Egy adott feladat kapcsán önállóan hoz 

létre szöveges vagy multimédiás 

dokumentumokat; 

Ismeri és tudatosan alkalmazza a 

szöveges és multimédiás dokumentum 

készítése során a szöveg formázására, 

tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

Etikus módon használja fel az 

információforrásokat, tisztában van a 

hivatkozás szabályaival. 

Ismeri a prezentációkészítés 

alapszabályait, és azokat alkalmazza; 

A tartalomnak megfelelően alakítja ki a 

szöveges vagy a multimédiás 

dokumentum szerkezetét, illeszti be, 

helyezi el és formázza meg a szükséges 

objektumokat. 

Szöveget, képet tartalmazó prezentáció létrehozása, 

formázása, paramétereinek beállítása 

Feladatleírás, illetve minta alapján prezentáció 

szerkesztése 

Bemutatószerkesztési alapelvek 

A bemutató objektumaira animációk beállítása 

Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a 

csoportmunka támogatása 

Az információforrások etikus felhasználásának 

kérdései 

 

Minta alapján bemutató létrehozása, 

paramétereinek beállítása 

Feladatleírás alapján prezentáció szerkesztése 

Prezentáció készítése kiselőadáshoz (a digitális 

kultúrához, más tantárgyakhoz, az iskolai 

élethez, hétköznapi problémához kapcsolódó 

feladat) 

Bemutató készítése projektmunkában végzett 

tevékenység összegzéséhez, bemutatásához, a 

megfelelő szerkezet kialakításával, az 

információforrások etikus használatával 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

- tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza az adatok védelmét biztosító 

lehetőségeket; 

- önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

prezentáció, animáció, dokumentumformátum, csoportmunka eszközei, lényegkiemelés, információforrások etikus 

felhasználása 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 
VI. Multimédiás elemek készítése 

 

Órakeret 

4 

Előzetes tudás 

Képes feladat, probléma megoldásához megfelelő applikáció, digitális tananyag, oktatójáték, képességfejlesztő digitális 

alkalmazás kiválasztására. 

Közvetlen tapasztalatokat szerez a digitális eszközök használatával kapcsolatban. 

Megvizsgálja és értékeli az általa vagy társai által alkalmazott, létrehozott, megvalósított eljárásokat; 

Adott szempontok alapján megfigyel néhány, grafikai alkalmazással készített produktumot, személyes véleményét 

megfogalmazza; 

Grafikai alkalmazással egyszerű, közvetlenül hasznosuló rajzot, grafikát, dokumentumot hoz létre; 

Egy rajzos dokumentumot adott szempontok alapján értékel, módosít; 

Egyszerű prezentációt, ábrát, egyéb segédletet készít. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.  

A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív használatának fejlesztése. 

A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése. 
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Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása. 

Kommunikáció fejlesztése.  

A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Tevékenységek 

Digitális eszközökkel önállóan rögzít és 

tárol képet, hangot és videót; 

Digitális képeken képkorrekciót hajt 

végre. 

Ismeri egy bittérképes rajzolóprogram 

használatát, azzal ábrát készít; 

Bemutatókészítő vagy 

szövegszerkesztő programban 

rajzeszközökkel ábrát készít. 

 

Feladatleírás, illetve minta alapján rasztergrafikus 

ábra létrehozása, összehasonlítása, szerkesztése és 

illesztése különböző típusú dokumentumokba 

Digitalizáló eszközök megismerése. Kép, hang és 

video digitális rögzítése 

Képszerkesztési műveletek: beillesztés, vágás, 

kitöltés, kijelölés, színválasztás, feliratozás, 

retusálás, képméret változtatása, transzformációk 

Más tantárgyaknál felmerülő problémák megoldása 

grafikai programmal: ábrák készítése, képek, fotók 

szerkesztése 

 

Kép, hang és video önálló rögzítése és tárolása 

digitális eszközökkel, digitális 

fényképezőgéppel, okostelefonnal más 

tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában 

A tárolt multimédiás elemek megosztása 

társakkal, feldolgozása páros és kiscsoportos 

munkaformában 

A saját eszközzel készített képből, videóból 

képrészlet kivágása prezentációhoz való 

felhasználás céljából 

Képkorrekció végrehajtása saját készítésű 

digitális képeken, ami a további alkalmazáshoz 

vagy feldolgozáshoz szükséges 

Bittérképes rajzolóprogrammal ábrakészítés 

más tantárgyak tananyagához kapcsolódó 

témában 

Bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő 

programban vektorgrafikus rajzeszközökkel 

ábrakészítés más tantárgyak tananyagához 

kapcsolódó témában 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít; 

− bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

rajz, rasztergrafika létrehozása, rasztergrafika szerkesztése, rajzeszközök; kép, hang, video digitális rögzítése; 

digitalizáló eszköz, képszerkesztési műveletek, transzformációk, színválasztás, retusálás, képméret változtatása 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 
VII. Az információs társadalom, e-Világ 

 

Órakeret 

4 

Előzetes tudás 

A rendelkezésére álló eszközökkel, forrásokból meggyőződik a talált vagy kapott információk helyességéről. 

Információt keres az interneten más tantárgyak tanulása során, és felhasználja azt. 

Állításokat fogalmaz meg grafikonokról, infografikákról, táblázatokról; a kapott információkat felhasználja napi 

tevékenysége során; 

Információkat keres, a talált adatokat felhasználja digitális produktumok létrehozására; 

Kiválasztja a számára releváns információt, felismeri a hamis információt; 
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az informatikai biztonsággal kapcsolatos ismeretek megértése. 

Az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségek megértése. 

Az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályok megértése. 

Az információforrások feltüntetése a dokumentumokban. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Tevékenységek 

− ismeri a digitális környezet, az e-

Világ etikai problémáit; 

− ismeri az információs technológia 

fejlődésének gazdasági, környezeti, 

kulturális hatásait. 

− önállóan keres információt, a 

találatokat hatékonyan szűri; 

− az internetes adatbázis-kezelő 

rendszerek keresési űrlapját 

helyesen tölti ki; 

− ismeri az információs társadalom 

múltját, jelenét és várható jövőjét; 

− védekezik az internetes zaklatás 

különböző formái ellen, szükség 

esetén segítséget kér. 

− Az információ szerepe a modern társadalomban 

− Információkeresési technikák, stratégiák 

− Adatok biztonságos kezelése, technikai és etikai 

problémák 

− Az informatikai eszközök használatának 

következményei a személyiségre és az 

egészségre vonatkozóan 

 

− Elektronikus levél írása hivatalos, iskolai, 

családi és baráti címzettnek 

− Nyilvános és baráti fórumba hozzászólás, 

posztolás, mások hozzászólásának 

értékelése 

− A családi és iskolai kapcsolatokban az 

elektronikus kommunikációs szabályok 

értékelése 

− Az elektronikus kommunikáció 

gyakorlatában felmerülő problémák 

megismerése, valamint az ezeket megelőző 

vagy ezekre reagáló biztonságot szavatoló 

beállítások megismerése, használata 

− Megfigyelések végzése és értelmezése a 

közösségi portálokon, keresőmotorok 

használata közben rögzített szokásokról, 

érdeklődési körökről, személyes profilokról 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− önállóan keres információt, a találatokat hatékonyan szűri; 

− az internetes adatbázis-kezelő rendszerek keresési űrlapját helyesen tölti ki; 

− ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét; 

− védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget kér. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

e-Világ; e-ügyintézés; virtuális személyiség; információs társadalom; adatbiztonság; adatvédelem; digitális eszközöktől 

való függőség 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

VIII. A digitális eszközök használata  
Órakeret 

2 

Előzetes tudás 

 Képes feladat, probléma megoldásához megfelelő applikáció, digitális tananyag, oktatójáték, képességfejlesztő digitális 

alkalmazás kiválasztására.  

Közvetlen tapasztalatokat szerez a digitális eszközök használatával kapcsolatban. 

A feladathoz, problémához digitális eszközt, illetve alkalmazást, applikációt, felhasználói felületet választ; felsorol néhány 

érvet választásával kapcsolatosan; 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.  

A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív használatának fejlesztése. 

A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése. 

Valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése.  

Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása. 
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Kommunikáció fejlesztése.  

A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Tevékenységek 

Célszerűen választ a feladat 

megoldásához használható informatikai 

eszközök közül; 

Önállóan használja az operációs 

rendszer felhasználói felületét; 

Önállóan kezeli az operációs rendszer 

mappáit, fájljait és a 

felhőszolgáltatásokat; 

Használja a digitális hálózatok 

alapszolgáltatásait. 

Önállóan kezeli az operációs rendszer 

mappáit, fájljait és a 

felhőszolgáltatásokat; 

Az informatikai eszközöket önállóan 

használja, a tipikus felhasználói hibákat 

elkerüli, és elhárítja az egyszerűbb 

felhasználói szintű hibákat; 

Értelmezi az informatikai eszközöket 

működtető szoftverek hibajelzéseit, és 

azokról beszámol. 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt 

hatásai 

Az informatikai eszközök működési elveinek 

megismerése és használata 

Az informatikai eszközök be- és kiviteli perifériái, a 

háttértárak, továbbá a kommunikációs eszközök. A 

felhasználás szempontjából fontos működési elvek 

és paraméterek 

Az informatikai eszközök, mobileszközök 

operációs rendszerei 

Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős 

eszközhasználat kialakítása, tudatosítása; etikus 

információkezelés 

Felhőszolgáltatások igénybevétele, felhasználási 

területei, virtuális személyiség és a hozzá tartozó 

jogosultságok szerepe, kezelése 

Állományok tárolása, kezelése és megosztása a 

felhőben 

 

− A digitális eszközök feladatot segítő 

felhasználása projektfeladatokban 

− Bemutatóhoz, projektfeladathoz tartozó 

állományok rendezett tárolása a lokális 

gépen, azok megosztása a társakkal a 

felhőszolgáltatáson keresztül 

− Projektfeladathoz kacsolódóan 

használandó perifériák lehetőségeinek 

megismerése, használata 

−  

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

adat, információ, hír, digitalizálás, minőség, ergonómia, be- és kiviteli periféria, háttértár, kommunikációs eszközök, fájl, fájlműveletek, 

mappa, mappaműveletek, mobileszközök operációs rendszere, helyi hálózat, jogosultságok, etikus információkezelés 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

adat, információ, hír, digitalizálás, minőség, ergonómia, be- és kiviteli periféria, háttértár, kommunikációs eszközök, fájl, 

fájlműveletek, mappa, mappaműveletek, mobileszközök operációs rendszere, helyi hálózat, jogosultságok, etikus 

információkezelés 

A fejlesztés várt 

eredményei az 5. évfolyam 

végén 

Algoritmizálás és blokkprogramozás 

− érti, hogyan történik az egyszerű algoritmusok végrehajtása a digitális eszközökön; 

− egyszerű algoritmusokat elemez és készít; 

− ismeri a kódolás eszközeit; 

− adatokat kezel a programozás eszközeivel. 

Online kommunikáció 

− ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a családi és az iskolai környezetének 

elektronikus szolgáltatásait;  

− ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat. 

Robotika 

− ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

− adatokat gyűjt szenzorok segítségével; 
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− mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

Szövegszerkesztés 

− egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat. 

Bemutatókészítés 

− egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat; 

− ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a szöveg formázására, 

tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

− etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 

Multimédiás elemek készítése 

− digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót; 

− digitális képeken képkorrekciót hajt végre. 

Az információs társadalom, e-Világ 

− ismeri a digitális környezet, az e-Világ etikai problémáit; 

− ismeri az információs technológia fejlődésének gazdasági, környezeti, kulturális hatásait. 

A digitális eszközök használata 

− célszerűen választ a feladat megoldásához használható informatikai eszközök közül; 

− önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét; 

− önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat; 

− használja a digitális hálózatok alapszolgáltatásait. 

 

 

6. osztály 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél I. Algoritmizálás és blokkprogramozás 

 

Órakeret 

9 

Előzetes tudás 

Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez; 

Társaival együttműködve online és offline környezetben egyaránt megold különböző feladatokat, ötleteit, 

véleményét megfogalmazza, részt vesz a közös álláspont kialakításában. 

Kiválasztja az általa ismert informatikai eszközök és alkalmazások közül azokat, amelyek az adott probléma 

megoldásához szükségesek. 

Megvizsgálja és értékeli az általa vagy társai által alkalmazott, létrehozott, megvalósított eljárásokat; 

Eredményétől függően módosítja a problémamegoldás folyamatában az adott, egyszerű tevékenységsorokat; 

Alkalmaz néhány megadott algoritmust tevékenység, játék során, és néhány egyszerű esetben módosítja azokat. 

Értelmezi a problémát, a megoldási lehetőségeket eljátssza, megfogalmazza, egyszerű eszközök segítségével 

megvalósítja; 

Felismer, eljátszik, végrehajt néhány hétköznapi tevékenysége során tapasztalt, elemi lépésekből álló, adott 

sorrendben végrehajtandó cselekvést; 
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Egy adott, mindennapi életből vett algoritmust elemi lépésekre bont, értelmezi a lépések sorrendjét, 

megfogalmazza az algoritmus várható kimenetelét; 

Feladat, probléma megoldásához többféle algoritmust próbál ki; 

A valódi vagy szimulált programozható eszköz mozgását értékeli, hiba esetén módosítja a kódsorozatot a kívánt 

eredmény eléréséig. Tapasztalatait megfogalmazza, megvitatja társaival; 

Adott feltételeknek megfelelő kódsorozatot tervez és hajtat végre, történeteket, meserészleteket jelenít meg 

padlórobottal vagy más eszközzel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.  

A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív használatának fejlesztése. 

A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése. 

Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása. 

Kommunikáció fejlesztése.  

A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Tevékenységek 

Érti, hogyan történik az egyszerű 

algoritmusok végrehajtása a digitális 

eszközökön; 

Egyszerű algoritmusokat elemez és 

készít; 

Ismeri a kódolás eszközeit; 

Adatokat kezel a programozás 

eszközeivel. 

Megkülönbözteti, kezeli és használja az 

elemi adatokat; 

Ismeri és tanári segítséggel használja a 

blokkprogramozás alapvető 

építőelemeit; 

Ismeri és használja a programozási 

környezet alapvető eszközeit; 

A probléma megoldásához vezérlési 

szerkezetet (szekvencia, elágazás és 

ciklus) alkalmaz a tanult 

blokkprogramozási nyelven; 

Tapasztalatokkal rendelkezik az 

eseményvezérlésről; 

Mozgásokat vezérel szimulált vagy 

valós környezetben. 

Hétköznapi tevékenységek és információáramlási 

folyamatok algoritmusának elemzése, tervezése 

A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek 

megismerése; algoritmus leírásának módja 

Nem számítógéppel megoldandó feladatok 

algoritmizálása 

Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és 

az eredmények kapcsolata 

A programozás építőkockái 

Számok és szöveges adatok 

A program megtervezése, kódolása 

Tesztelés, elemzés 

Szekvencia, elágazások és ciklusok; egyszerű 

algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés 

és a lépésenkénti finomítás elvei alapján 

A vezérlési szerkezetek megfelelői egy 

programozási környezetben 

Elágazások, feltételek kezelése; többirányú 

elágazás; ciklusok fajtái 

Animáció, grafika programozása 

 

Az algoritmizálás nem számítógépes 

megvalósítása, az algoritmus eljátszása, 

személyes élmények szerzése 

Vezérlőszerkezetek tudatos választását igénylő 

blokkprogramozási feladatok megoldása 

Változók használatát igénylő folyamatok 

programozása, és a kimeneti eredmények 

elemzése szélsőséges bemeneti értékek esetén 

Projektmunkában egyszerű részekre bontott 

feladat elkészítése a részfeladatok megoldásával 

és összeállításával 

Jól részekre bontható projektfeladat megoldása 

páros vagy csoportmunkában  

Mozgások vezérlése valós és szimulált 

környezetben, az eredmények tesztelése, elemzése 

Objektum tulajdonságának és viselkedésének 

beállítását igénylő feladat megoldása 

blokkprogramozási környezetben 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat; 

− ismeri és tanári segítséggel használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 
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− ismeri és használja a programozási környezet alapvető eszközeit; 

− a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) alkalmaz a tanult blokkprogramozási nyelven; 

− tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről; 

− mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak algoritmus, folyamat, adat, adattípus, szöveges adatok, számok, bemenet, kimenet, 

problémamegoldó tevékenység, változó, algoritmus leírása, szekvencia, elágazás, ciklus, ciklusok 

fajtái, feltétel, algoritmustervezés, lépésenkénti finomítás elve, fejlesztői felület, 

blokkprogramozás, kódolás, tesztelés, elemzés, hibajavítás 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél II. Online kommunikáció 

 

Órakeret 

2 

Előzetes tudás 

Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez; 

Társaival együttműködve online és offline környezetben egyaránt megold különböző feladatokat, ötleteit, 

véleményét megfogalmazza, részt vesz a közös álláspont kialakításában. 

Ismeri és használja a kapcsolattartás formáit és a kommunikáció lehetőségeit a digitális környezetben; 

Ismeri a mobileszközök alkalmazásának előnyeit, korlátait, etikai vonatkozásait; 

Közvetlen tapasztalatokkal rendelkezik a mobileszközök oktatási célú felhasználásával kapcsolatban.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.  

A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív használatának fejlesztése. 

A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése. 

Valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése.  

Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása. 

Kommunikáció fejlesztése.  

A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Tevékenységek 

Ismeri, használja az elektronikus 

kommunikáció lehetőségeit, a 

családi és az iskolai környezetének 

elektronikus szolgáltatásait;  

Ismeri és betartja az elektronikus 

kommunikációs szabályokat. 

Tisztában van a hálózatokat és a 

személyes információkat érintő 

fenyegetésekkel, alkalmazza az 

adatok védelmét biztosító 

lehetőségeket; 

Önállóan kezeli az operációs 

rendszer mappáit, fájljait és a 

felhőszolgáltatásokat. 

 

Online kommunikációs csatornák önálló használata, 

online kapcsolattartás 

Etikus és hatékony online kommunikáció a 

csoportmunka érdekében 

Online identitás védelmében teendő lépések, 

használható eszközök 

Adattárolás és -megosztás felhőszolgáltatások 

használatával 

  

Elektronikus levél írása, üzenetküldő és 

csevegőprogram használata az 

elektronikus kommunikáció 

szabályainak betartásával 

Etikus és hatékony online kommunikáció 

az iskolai élethez és más tantárgyakhoz 

kapcsolódó csoportmunka érdekében 

Az adatok védelmét biztosító lehetőségek 

használata az online kommunikációs 

alkalmazásokban 

Személyes adatok, az iskolai élethez és 

más tantárgyakhoz kapcsolódó 

projektben adatok tárolása és megosztása 

a családi és az iskolai környezet 



211 

 

elektronikus szolgáltatásai, 

felhőszolgáltatások segítségével 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

- tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza az adatok védelmét biztosító 

lehetőségeket; 

- önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak online identitás, e-mail, chat, felhőszolgáltatások, adattárolás, megosztás 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél III. Robotika 

 

Órakeret 

7 

Előzetes tudás 

 Megvizsgálja és értékeli az általa vagy társai által alkalmazott, létrehozott, megvalósított eljárásokat; 

Eredményétől függően módosítja a problémamegoldás folyamatában az adott, egyszerű 

tevékenységsorokat; 

Alkalmaz néhány megadott algoritmust tevékenység, játék során, és néhány egyszerű esetben módosítja 

azokat. 

Értelmezi a problémát, a megoldási lehetőségeket eljátssza, megfogalmazza, egyszerű eszközök 

segítségével megvalósítja; 

Felismer, eljátszik, végrehajt néhány hétköznapi tevékenysége során tapasztalt, elemi lépésekből álló, adott 

sorrendben végrehajtandó cselekvést; 

Egy adott, mindennapi életből vett algoritmust elemi lépésekre bont, értelmezi a lépések sorrendjét, 

megfogalmazza az algoritmus várható kimenetelét; 

Feladat, probléma megoldásához többféle algoritmust próbál ki; 

A valódi vagy szimulált programozható eszköz mozgását értékeli, hiba esetén módosítja a kódsorozatot a 

kívánt eredmény eléréséig. Tapasztalatait megfogalmazza, megvitatja társaival; 

Adott feltételeknek megfelelő kódsorozatot tervez és hajtat végre, történeteket, meserészleteket jelenít meg 

padlórobottal vagy más eszközzel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.  

A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív használatának fejlesztése. 

A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése. 

Valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése.  

Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása. 

Kommunikáció fejlesztése.  

A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Tevékenységek 

Ismeri és használja a 

blokkprogramozás alapvető 

építőelemeit; 

Adatokat gyűjt szenzorok 

segítségével; 

Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése 

Algoritmus készítése lépésekre bontással 

Algoritmusok megvalósítása, modellezése egyszerű 

eszközök segítségével 

Alapszolgáltatásokat nyújtó program 

előállítása blokkprogramozás 

segítségével 

Blokkprogramozás használatával az 

események és azok kezelésének 
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Mozgásokat vezérel szimulált vagy 

valós környezetben. 

Ismeri és használja a 

blokkprogramozás alapvető 

építőelemeit. 

 

A gyakorlati életből vett egyszerű problémák megoldása 

algoritmusok segítségével 

Robotvezérlési alapfogalmak 

Szenzorok, robotok vezérlésének kódolása 

blokkprogramozással  

Az együttműködési készség fejlesztése csoportos 

feladatmegoldások és projektmunkák során 

megismerése egyszerű játékok készítése 

kapcsán 

Robotok vezérlése blokkprogramozással 

Geometrikus ábrák útján mozgó robot 

programozása 

A környezeti akadályokra reagáló robot 

programozása 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

- ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak robot, szenzor, blokkprogramozás, vezérlési szerkezetek, vezérlés, elágazás, ciklus 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél IV. Szövegszerkesztés 

 

Órakeret 

4 

Előzetes tudás 

Egyszerű feladatokat old meg informatikai eszközökkel. Esetenként tanítói segítséggel összetett funkciókat 

is alkalmaz; 

Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez; 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Objektumok szövegben való elhelyezése. 

Összetett dokumentum készítése. Táblázatkészítés szövegszerkesztővel. Digitális képek alakítása, 

formázása. Hangszerkesztés. Webes publikáció készítése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Tevékenységek 

Egy adott feladat kapcsán önállóan 

hoz létre szöveges vagy 

multimédiás dokumentumokat  

Ismeri és tudatosan alkalmazza a 

szöveges és multimédiás 

dokumentum készítése során a 

szöveg formázására, tipográfiájára 

vonatkozó alapelveket; 

A tartalomnak megfelelően alakítja 

ki a szöveges vagy a multimédiás 

dokumentum szerkezetét, illeszti 

be, helyezi el és formázza meg a 

szükséges objektumokat; 

Ismeri és kritikusan használja a 

nyelvi eszközöket (például 

helyesírás-ellenőrzés, elválasztás); 

Etikus módon használja fel az 

információforrásokat, tisztában van 

a hivatkozás szabályaival. 

 

Szövegszerkesztési alapelvek 

Szöveges dokumentumok létrehozása, formázása 

Feladatleírás, illetve minta alapján dokumentumok 

szerkesztése 

A dokumentum céljának megfelelően képek választása, 

beillesztése, átméretezése, elhelyezése 

Adott tanórai, iskolai, hétköznapi problémához 

dokumentum készítése 

Nyelvi funkciók kritikus használata, helyesírás-

ellenőrzés, elválasztás 

Az információforrások etikus felhasználásának kérdései 

 

Nyomtatott dokumentumokban 

alkalmazott betű- és 

bekezdésformátumok elemzése 

Egyszerű hétköznapi szöveges 

dokumentumok elkészítése, például: 

feliratok, tájékoztató táblák, napirend, 

menü 

Képeket, ábrákat, különböző karakter- és 

bekezdésformázással készült szövegeket, 

szimbólumokat tartalmazó 

dokumentumok készítése, például 

termékismertetők, címkék 

Részletes feladatleírás alapján 

dokumentumok önálló szerkesztése 

Az iskolai élethez, hétköznapi 

problémához, adott tanórai vagy más 

tantárgyakhoz kapcsolódó szöveges 

dokumentum készítése projektmunka 
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keretében, például fogalmazás készítése 

vagy egy földrajzi terület bemutatása 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a szöveg formázására, tipográfiájára 

vonatkozó alapelveket; 

− a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza 

meg a szükséges objektumokat; 

− ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, elválasztás); 

− etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak szövegbevitel, megnyitás, mentés, kijelölés, másolás, törlés, áthelyezés, szövegegységek, karakter, 

karakter formázása, karakter típusa, karakter stílusa, karakter mérete, bekezdés, bekezdés formázása, 

behúzás, margó, lapméret, helyesírás-ellenőrző, elválasztás, kép beillesztése, képméret változtatása, 

információforrások etikus felhasználása, idézés szabályai 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél V. Bemutatókészítés 

 

Órakeret 

4 

Előzetes tudás  Egyszerű prezentációt, ábrát, egyéb segédletet készít 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.  

A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív használatának fejlesztése. 

A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése. 

Valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése.  

Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása. 

Kommunikáció fejlesztése.  

A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Tevékenységek 

Egy adott feladat kapcsán önállóan 

hoz létre szöveges vagy 

multimédiás dokumentumokat; 

Ismeri és tudatosan alkalmazza a 

szöveges és multimédiás 

dokumentum készítése során a 

szöveg formázására, tipográfiájára 

vonatkozó alapelveket; 

Etikus módon használja fel az 

információforrásokat, tisztában van 

a hivatkozás szabályaival. 

Ismeri a prezentációkészítés 

alapszabályait, és azokat 

alkalmazza; 

Szöveget, képet tartalmazó prezentáció létrehozása, 

formázása, paramétereinek beállítása 

Feladatleírás, illetve minta alapján prezentáció 

szerkesztése 

Bemutatószerkesztési alapelvek 

A bemutató objektumaira animációk beállítása 

Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a 

csoportmunka támogatása 

Az információforrások etikus felhasználásának kérdései 

 

Minta alapján bemutató létrehozása, 

paramétereinek beállítása 

Feladatleírás alapján prezentáció 

szerkesztése 

Prezentáció készítése kiselőadáshoz (a 

digitális kultúrához, más tantárgyakhoz, 

az iskolai élethez, hétköznapi 

problémához kapcsolódó feladat) 

Bemutató készítése projektmunkában 

végzett tevékenység összegzéséhez, 

bemutatásához, a megfelelő szerkezet 

kialakításával, az információforrások 

etikus használatával 
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A tartalomnak megfelelően alakítja 

ki a szöveges vagy a multimédiás 

dokumentum szerkezetét, illeszti 

be, helyezi el és formázza meg a 

szükséges objektumokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

- tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza az adatok védelmét biztosító 

lehetőségeket; 

- önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak prezentáció, animáció, dokumentumformátum, csoportmunka eszközei, lényegkiemelés, 

információforrások etikus felhasználása 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél VI. Multimédiás elemek készítése 

 

Órakeret 

4 

Előzetes tudás 

 Képes feladat, probléma megoldásához megfelelő applikáció, digitális tananyag, oktatójáték, 

képességfejlesztő digitális alkalmazás kiválasztására. 

Közvetlen tapasztalatokat szerez a digitális eszközök használatával kapcsolatban. 

Megvizsgálja és értékeli az általa vagy társai által alkalmazott, létrehozott, megvalósított eljárásokat; 

Adott szempontok alapján megfigyel néhány, grafikai alkalmazással készített produktumot, személyes 

véleményét megfogalmazza; 

Grafikai alkalmazással egyszerű, közvetlenül hasznosuló rajzot, grafikát, dokumentumot hoz létre; 

Egy rajzos dokumentumot adott szempontok alapján értékel, módosít; 

Egyszerű prezentációt, ábrát, egyéb segédletet készít. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.  

A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív használatának fejlesztése. 

A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése. 

Valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése.  

Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása. 

Kommunikáció fejlesztése.  

A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Tevékenységek 

Digitális eszközökkel önállóan 

rögzít és tárol képet, hangot és 

videót; 

Digitális képeken képkorrekciót 

hajt végre. 

Ismeri egy bittérképes 

rajzolóprogram használatát, azzal 

ábrát készít; 

Feladatleírás, illetve minta alapján rasztergrafikus ábra 

létrehozása, összehasonlítása, szerkesztése és illesztése 

különböző típusú dokumentumokba 

Digitalizáló eszközök megismerése. Kép, hang és video 

digitális rögzítése 

Képszerkesztési műveletek: beillesztés, vágás, kitöltés, 

kijelölés, színválasztás, feliratozás, retusálás, képméret 

változtatása, transzformációk 

Kép, hang és video önálló rögzítése és 

tárolása digitális eszközökkel, digitális 

fényképezőgéppel, okostelefonnal más 

tantárgyak tananyagához kapcsolódó 

témában 

A tárolt multimédiás elemek megosztása 

társakkal, feldolgozása páros és 

kiscsoportos munkaformában 
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Bemutatókészítő vagy 

szövegszerkesztő programban 

rajzeszközökkel ábrát készít. 

 

Más tantárgyaknál felmerülő problémák megoldása 

grafikai programmal: ábrák készítése, képek, fotók 

szerkesztése 

 

A saját eszközzel készített képből, 

videóból képrészlet kivágása 

prezentációhoz való felhasználás céljából 

Képkorrekció végrehajtása saját 

készítésű digitális képeken, ami a további 

alkalmazáshoz vagy feldolgozáshoz 

szükséges 

Bittérképes rajzolóprogrammal 

ábrakészítés más tantárgyak 

tananyagához kapcsolódó témában 

Bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő 

programban vektorgrafikus 

rajzeszközökkel ábrakészítés más 

tantárgyak tananyagához kapcsolódó 

témában 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít; 

− bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak rajz, rasztergrafika létrehozása, rasztergrafika szerkesztése, rajzeszközök; kép, hang, video digitális 

rögzítése; digitalizáló eszköz, képszerkesztési műveletek, transzformációk, színválasztás, retusálás, 

képméret változtatása 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél VII. Az információs társadalom, e-Világ 

 

Órakeret 

2 

Előzetes tudás 

A rendelkezésére álló eszközökkel, forrásokból meggyőződik a talált vagy kapott információk 

helyességéről. 

Információt keres az interneten más tantárgyak tanulása során, és felhasználja azt. 

Állításokat fogalmaz meg grafikonokról, infografikákról, táblázatokról; a kapott információkat felhasználja 

napi tevékenysége során; 

Információkat keres, a talált adatokat felhasználja digitális produktumok létrehozására; 

Kiválasztja a számára releváns információt, felismeri a hamis információt; 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Az informatikai biztonsággal kapcsolatos ismeretek megértése. 

Az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségek megértése. 

Az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályok megértése. 

Az információforrások feltüntetése a dokumentumokban. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Tevékenységek 

Ismeri a digitális környezet, az e-

Világ etikai problémáit; 

Az információ szerepe a modern társadalomban 

Információkeresési technikák, stratégiák 

Adatok biztonságos kezelése, technikai és etikai 

problémák 

Elektronikus levél írása hivatalos, 

iskolai, családi és baráti címzettnek 
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Ismeri az információs technológia 

fejlődésének gazdasági, környezeti, 

kulturális hatásait. 

Önállóan keres információt, a 

találatokat hatékonyan szűri; 

Az internetes adatbázis-kezelő 

rendszerek keresési űrlapját 

helyesen tölti ki; 

Ismeri az információs társadalom 

múltját, jelenét és várható jövőjét; 

Védekezik az internetes zaklatás 

különböző formái ellen, szükség 

esetén segítséget kér. 

 

Az informatikai eszközök használatának 

következményei a személyiségre és az egészségre 

vonatkozóan 

 

Nyilvános és baráti fórumba hozzászólás, 

posztolás, mások hozzászólásának 

értékelése 

A családi és iskolai kapcsolatokban az 

elektronikus kommunikációs szabályok 

értékelése 

Az elektronikus kommunikáció 

gyakorlatában felmerülő problémák 

megismerése, valamint az ezeket 

megelőző vagy ezekre reagáló 

biztonságot szavatoló beállítások 

megismerése, használata 

Megfigyelések végzése és értelmezése a 

közösségi portálokon, keresőmotorok 

használata közben rögzített szokásokról, 

érdeklődési körökről, személyes 

profilokról 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− önállóan keres információt, a találatokat hatékonyan szűri; 

− az internetes adatbázis-kezelő rendszerek keresési űrlapját helyesen tölti ki; 

− ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét; 

− védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget kér. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak e-Világ; e-ügyintézés; virtuális személyiség; információs társadalom; adatbiztonság; adatvédelem; 

digitális eszközöktől való függőség 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
VIII. A digitális eszközök használata  

Órakeret 

2 

Előzetes tudás 

Képes feladat, probléma megoldásához megfelelő applikáció, digitális tananyag, oktatójáték, 

képességfejlesztő digitális alkalmazás kiválasztására.  

Közvetlen tapasztalatokat szerez a digitális eszközök használatával kapcsolatban. 

A feladathoz, problémához digitális eszközt, illetve alkalmazást, applikációt, felhasználói felületet választ; 

felsorol néhány érvet választásával kapcsolatosan; 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.  

A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív használatának fejlesztése. 

A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése. 

Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása. 

Kommunikáció fejlesztése.  

A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Tevékenységek 

Célszerűen választ a feladat 

megoldásához használható 

informatikai eszközök közül; 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai 

Az informatikai eszközök működési elveinek 

megismerése és használata 

A digitális eszközök feladatot segítő 

felhasználása projektfeladatokban 
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Önállóan használja az operációs 

rendszer felhasználói felületét; 

Önállóan kezeli az operációs 

rendszer mappáit, fájljait és a 

felhőszolgáltatásokat; 

Használja a digitális hálózatok 

alapszolgáltatásait. 

Önállóan kezeli az operációs 

rendszer mappáit, fájljait és a 

felhőszolgáltatásokat; 

Az informatikai eszközöket 

önállóan használja, a tipikus 

felhasználói hibákat elkerüli, és 

elhárítja az egyszerűbb felhasználói 

szintű hibákat; 

Értelmezi az informatikai 

eszközöket működtető szoftverek 

hibajelzéseit, és azokról beszámol. 

Az informatikai eszközök be- és kiviteli perifériái, a 

háttértárak, továbbá a kommunikációs eszközök. A 

felhasználás szempontjából fontos működési elvek és 

paraméterek 

Az informatikai eszközök, mobileszközök operációs 

rendszerei 

Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős 

eszközhasználat kialakítása, tudatosítása; etikus 

információkezelés 

Felhőszolgáltatások igénybevétele, felhasználási 

területei, virtuális személyiség és a hozzá tartozó 

jogosultságok szerepe, kezelése 

Állományok tárolása, kezelése és megosztása a felhőben 

 

Bemutatóhoz, projektfeladathoz tartozó 

állományok rendezett tárolása a lokális 

gépen, azok megosztása a társakkal a 

felhőszolgáltatáson keresztül 

Projektfeladathoz kapcsolódóan 

használandó perifériák lehetőségeinek 

megismerése, használata 

 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

adat, információ, hír, digitalizálás, minőség, ergonómia, be- és kiviteli periféria, háttértár, kommunikációs eszközök, fájl, 

fájlműveletek, mappa, mappaműveletek, mobileszközök operációs rendszere, helyi hálózat, jogosultságok, etikus információkezelés 

Kulcsfogalmak/ fogalmak adat, információ, hír, digitalizálás, minőség, ergonómia, be- és kiviteli periféria, háttértár, kommunikációs 

eszközök, fájl, fájlműveletek, mappa, mappaműveletek, mobileszközök operációs rendszere, helyi 

hálózat, jogosultságok, etikus információkezelés 

 

A fejlesztés 

várt 

eredményei az 

6. évfolyam 

végén 

Algoritmizálás és blokkprogramozás 

− érti, hogyan történik az egyszerű algoritmusok végrehajtása a digitális 

eszközökön; 

− egyszerű algoritmusokat elemez és készít; 

− ismeri a kódolás eszközeit; 

− adatokat kezel a programozás eszközeivel. 

Online kommunikáció 

− ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a családi és az 

iskolai környezetének elektronikus szolgáltatásait;  

− ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat. 

Robotika 

− ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

− adatokat gyűjt szenzorok segítségével; 

− mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

Szövegszerkesztés 
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− egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás 

dokumentumokat. 

Bemutatókészítés 

− egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás 

dokumentumokat; 

− ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum 

készítése során a szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

− etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a 

hivatkozás szabályaival. 

Multimédiás elemek készítése 

− digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót; 

− digitális képeken képkorrekciót hajt végre. 

Az információs társadalom, e-Világ 

− ismeri a digitális környezet, az e-Világ etikai problémáit; 

− ismeri az információs technológia fejlődésének gazdasági, környezeti, 

kulturális hatásait. 

A digitális eszközök használata 

− célszerűen választ a feladat megoldásához használható informatikai eszközök 

közül; 

− önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét; 

− önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a 

felhőszolgáltatásokat; 

− használja a digitális hálózatok alapszolgáltatásait. 
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MAGYAR IRODALOM 

5-6. évfolyam 

1. Bevezetés  

Az alapfokú képzés második szakaszában, az 5–8. évfolyamon, a nevelésnek-oktatásnak többszörös feladata 

és célja van:   

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

Megismerjék kultúrájukat, annak gondolati, erkölcsi tartalmait, esztétikai értékeit. Ennek révén 

szellemileg és érzelmileg is kötődjenek ahhoz. Korosztályuknak megfelelően tudják értelmezni 

múltjukat, jelen környezetüket, önmagukat. A tanulókat fel kell készíteni arra, hogy ennek a kulturális 

hagyománynak értői és később formálói legyenek.  

• Elengedhetetlen, hogy ebben a képzési szakaszban a tanulók biztos szövegértésre tegyenek szert.  

• Őrizzék meg kíváncsiságukat, nyitottságukat, s váljanak olvasó emberekké. Olyan olvasó emberekké, 

akik a képzési szakasz végére már a művek elsődleges jelentése mögé látnak, azaz többféle olvasási 

és értelmezési stratégiával rendelkeznek, az általuk olvasott szövegeket képesek mérlegelve 

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

szövegek tartalmával, képesek meglátni és kiemelni az összefüggéseket. 

• Cél a gondolkodásra tanítás – a tanulók kíváncsiságának és alkotókedvének megtartásával. 

• A tantárgy tanításának kiemelt célja a tanulók műveltségi szintjének folyamatos növelése, melynek 

révén korosztályuknak, érettségüknek megfelelő ismeretekkel rendelkeznek, s ezeket az ismereteket 

rendszerben látják, értelmezni tudják azokat. 

• Kreativitásuk olyan szintű fejlesztése, hogy az általuk tanult műfajokban, szövegtípusokban – a 

magyar nyelv és helyesírás szabályait tudatosan alkalmazva – képesek legyenek rövid szövegeket 

alkotni. Fejlődjék szókincsük, kifejezőkészségük. Az egyéni képességeikhez mérten tagolt, rendezett, 

áttekinthető írásképpel, egyértelmű javításokkal alkossanak megfelelő tartalmú és szerkezetű, 

hagyományos és digitális fogalmazásokat. Fejlődjék digitális kompetenciájuk. 

• Cél, hogy a diákok különböző kommunikációs helyzetekben, szóban és írásban is helyesen, szabatosan 

ki tudják fejezni önmagukat. Az anyanyelvi ismeretek mindenekelőtt a nyelvhasználat tudatosítását és 

fejlesztését szolgálják, ide értve a tudatos szövegértési stratégiák kialakítását és a kommunikációs 

helyzethez illő megnyilatkozást, a toleráns nyelvhasználatot. 

• Ismerjék a tananyag által előírt memoritereket, azokat értőn elő tudják adni. 

• Elérendő cél az önfejlesztés igényének kialakítása a tanulókban. Az irodalmi művek sokfélesége 

biztosítja kíváncsiságuk felkeltését és megtartását, önmaguk megértésének lehetőségét.  

• Kiemelt feladat a tanulók segítése a tanulás tanulásában. 

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

meghatározott hat fő fejlesztési területből (anyanyelvi kultúra, anyanyelvi ismeretek; irodalmi kultúra, 

irodalmi ismeretek szövegértés; szövegalkotás; olvasóvá nevelés; mérlegelő gondolkodás, véleményalkotás) 

négy mindkét tantárgy keretében fejleszthető. 

 

A magyar nyelv és irodalom tanítása nemcsak műveltségátadást, kompetenciafejlesztést jelent, hanem 

érzelmi nevelést is. A diákok személyes boldogulásának, együttműködési képességeinek, társadalmi 

beilleszkedésének, kulturált viselkedésének érzelmi fejlődésük az alapja.  

A tanulók irodalmi fogalomtárának folyamatos bővítésekor, figyelembe kell venni a korosztály általános 

kognitív, érzelmi, érdeklődési sajátosságait. 

A magyar nyelv és irodalom más tantárgyakhoz, műveltségterületekhez is kötődik.  A tantárgyi koncentráció 

kialakítása a tantárgyi struktúra egyik elve. Bizonyos irodalmi témakörök feldolgozásához ajánljuk a művek 

filmes vagy színházi adaptációjának beépítését az órai munkába vagy a házi feladatba. 

 

2. A tantárgyak óraterve iskolai szinten évfolyamonként az 5-

8. évfolyamon  
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ÓRASZÁM beosztás (irodalom):  

 Heti óraszám  Éves óraszám  

5. évfolyam  2 óra 68 óra 

   

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

a tananyagok mélyebb, sokszínűbb tanítására, ismétlésre, gyakorlásra vagy a tanórán kívüli tudásszerzésre 

(múzeumlátogatás, színházi előadás megtekintése, előadó meghívása), kompetenciafejlesztésre, 

projektmunkák megalkotására lehet felhasználni. A választást segítő javaslatok a részletesen szabályozott 

kötelező törzsanyag mellett találhatók.   

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

szerepelnek. Ezen felül, a választható órakeret terhére a tanár szabadon beilleszthet kortárs alkotókat, 

műveket a tananyagba.  

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

választás lehetőségéről.  

 

 

A törzsanyag órai feldolgozása kötelező.  

 

3. 3. Célok és feladatok: 

Az 5–6. osztály irodalomoktatásának alapvető célja, hogy megőrizze és tovább szélesítse az alsó tagozaton 

megalapozott szépirodalmi érdeklődést és tudást. A tanulók olyan szövegekkel találkoznak, amelyek 

témáiknál fogva hozzájárulnak személyiségük kibontakozásához, fejlődéséhez, tudatosítják nemzetükhöz, 

kisebb közösségükhöz tartozásukat, továbbá, amelyek megőrzik kíváncsiságukat, játékosságukat s olvasó, 

gondolkodó, közösségük iránt elkötelezett emberekké teszik őket. Mindezekben a drámajátéknak mint 

anyagfeldolgozási módnak kitüntetett szerepe van. 

Célok és feladatok: 

1. A tanulók szövegértési és szövegalkotási képességeinek folyamatos fejlesztése. Ezáltal azonosítani és 

alkalmazni tudják a verbális és non-verbális kommunikáció jeleit, megértik mások véleményét, ki tudják 

fejezni a sajátjukat.  

2. A hagyományos és digitális szövegfeldolgozások révén fejlődjék a tanulók íráskészsége, digitális 

kompetenciája, ismerjék meg a hagyományos és digitális információforrásokat, tanulják meg azok kritikus 

és etikus használatát.  
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3. Tanulmányaik alatt ismerjék meg a magyar irodalom korszakait, alkotóit, irodalmunk történetét, az európai 

irodalom korszakváltást hozó nagy szakaszait, alkotásait. A magyar irodalom kiemelkedő jelentőségű műveit 

tanári irányítással, majd önállóan értelmezzék, elemezzék. Az irodalmi művek elemzése segíti az összetett 

gondolkodási műveletek kialakítását: elvonatkoztatás, jelentéssíkok elkülönítése, elemzés, szintetizálás.  

4. Az irodalmi művek befogadása által fejlődjék a tanulók szövegértése, szépérzéke, alakuljon ki az 

irodalomról szóló laikus szaknyelvük.  

5. A könyv nélkül megtanulandó művek segítségével fejlődjék a tanulók memóriája, előadókészsége. A 

memorizálás tartós bevésést jelent, mely egyszerre gazdagítja ismereteiket és jelent bármikor előhívható 

tudást.  

6. A magyar nyelv és irodalom tantárgyak nemzetünk gondolkodástörténeti, művészeti hagyományának egy 

meghatározó szeletét ismertetik meg a tanulókkal. Ezért kiemelten fontos cél, hogy a tanulók számára ez 

felfedezés, intellektuális és emocionális élmény legyen, olyan hatás, mely gazdagítja műveltségüket, és 

bevonja őket kulturális örökségünkbe. Az irodalomoktatás a fejlett érzelmi intelligencia kialakításának egyik 

legfontosabb eszköze.  

7. Az 5–6. osztály irodalomoktatásának alapvető célja, hogy megőrizze és tovább szélesítse az alsó tagozaton 

megalapozott szépirodalmi érdeklődést és tudást. A tanulók olyan szövegekkel találkoznak, amelyek 

témáiknál fogva hozzájárulnak személyiségük kibontakozásához, fejlődéséhez, tudatosítják nemzetükhöz, 

kisebb közösségükhöz tartozásukat, továbbá, amelyek megőrzik kíváncsiságukat, játékosságukat s olvasó, 

gondolkodó, közösségük iránt elkötelezett emberekké teszik őket.  

4.Órakeret felhasználása:  

TÉMA 

RENDEL- 

KEZÉSRE 

ÁLLÓ 

ÓRA-

KERET 

ELŐZE-

TES 

TUDÁS 

FELELE-

VENÍ-

TÉSE 

ÚJ 

ANYAG 

FELDOL-

GOZÁSA 

ÖSSZE-

FOGLA-

LÁS/ 

REND-

SZERE-

ZÉS 

SZÁMON-

KÉRÉS 

Család, otthon, nemzet 

– kisepikai alkotások 

(mese, monda, mítosz) és 

lírai alkotások 

18 1 13 3 1 

Petőfi Sándor: János 

vitéz 

14  10 3 1 

Szülőföld, táj – lírai és 

kisepikai alkotások 

8 1 5 1 1 

Prózai nagyepika – 

ifjúsági regény 1. 

Molnár Ferenc: A Pál 

utcai fiúk 

 

10  7 2 1 

Egy szabadon választott 

meseregény elemzése 

4 1 2  1 
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Szabadon felhasználható 

órakeret: 

14     

Összesen: 68     

 

4.Órakeret felhasználása:  

 

Az 5. évfolyam tananyaga a következő nagy témák köré rendeződik:  

 

• Család, otthon, nemzet 

• Petőfi Sándor: János vitéz 

• Szülőföld, táj 

• Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

• Választható magyar ifjúsági vagy meseregény 

 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK: 

 

Petőfi Sándor: János vitéz 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

Választható magyar ifjúsági vagy meseregény (a táblázatban felsorolt művek közül a 

szaktanár jelöli ki) 

 

Választható magyar ifjúsági vagy meseregény  

Móra Ferenc: Csilicsali Csalavári Csalavér 

Szabó Magda: Tündér Lala 

Fekete István: A koppányi aga testamentuma 

Fekete István: Bogáncs 

(Egy kiválasztása kötelező.) 

 

MEMORITEREK: 

 

Weöres Sándor: Ó, ha cinke volnék 

Petőfi Sándor: János vitéz (részletek) 

Arany János: Rege a csodaszarvasról (részlet) 

 

A magyar irodalom áttekintő táblázata 5. évfolyam: 
   
Irodalom 5-6.  

 TÖRZSANYAG (óraszám 80%-a) AJÁNLOTT MŰVEK   
I. Család, otthon, nemzet 

Weöres Sándor: Ó, ha cinke volnék Nemes Nagy Ágnes: Bors néni könyve – 

részletek 

 

Petőfi Sándor: Egy estém otthon 

                         Füstbe ment terv 

                         Magyar vagyok 

Móra: Csalóka Péter  

Petőfi Sándor: Arany Lacinak  

Arany János: Családi kör Ágh István: Virágosat álmodtam 

Kányádi Sándor: Nagyanyó-kenyér Kányádi Sándor: Befagyott a Nyárád 

Fehérlófia  

Tündérszép Ilona és Árgyélus Az égig érő fa (magyar népmese) 
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Arany János: Rege a csodaszarvasról Attila földje (népmese) 

Görög mítosz: Daidalosz és Ikarosz  

 

 

Bibliai történetek 

      A világ teremtése 

      Noé,  

      Jézus születése,  

     A betlehemi királyok 

Az Édenkert története 

József Attila: Betlehemi királyok 

Jókai Mór: Melyiket a kilenc közül?  

Dávid és Góliát, további bibliai történetek  

II. Petőfi Sándor: János vitéz 

III. Szülőföld, táj 

Petőfi Sándor: Szülőföldemen Petőfi Sándor: Távolból  

Ady Endre: Föl-földobott kő  Petőfi Sándor: Az alföld 

Petőfi Sándor: Úti levelek (részlet) 

Nagy László: Balatonparton 

Weöres Sándor: Tájkép 

IV. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

V. Választható magyar ifjúsági vagy meseregény  

Móra Ferenc: Csilicsali Csalavári Csalavér 

Szabó Magda: Tündér Lala 

Fekete István: A koppányi aga testamentuma 

Fekete István: Bogáncs 

(Egy kiválasztása kötelező.) 

 

 

TÉMAKÖR: Család, otthon, nemzet – kisepikai (mese, monda, mítosz) és lírai alkotások 

ÓRASZÁM: 18 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A családi és baráti kapcsolatok sokféleségének megismerése irodalmi szövegek által 

− Különböző korokban keletkezett, különböző műfajú szövegek tematikus rokonságának, 

problémafelvetéseinek tanulmányozása 

− A korábban megismert műfajokhoz (pl. mese, monda) kapcsolódó elemzési szempontok alkalmazása 

hasonló témájú szövegekben 

− Személyes vélemény megfogalmazása a szövegekben felvetett problémákról, azok személyes 

élethelyzethez kapcsolása 

 

FOGALMAK 

népmese, mese, mesealak, meseformálás, meseszám, kaland, motívum, monda, rege, mítosz, valamint a 

témakörhöz választott szövegek elemzéséhez kapcsolódó fogalmak: hagyomány, nemzeti hagyomány, 

nemzeti kultúra, hazaszeretet, eredetmonda, dal, életkép, idill, lírai én 

II. TÉMAKÖR: Petőfi Sándor: János vitéz 

ÓRASZÁM: 14 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A mű szövegének közös órai feldolgozása 

− A mű cselekményének megismerése, fő fordulópontjainak értelmezése 

− A költői szöveg részletének és más médiumbeli megjelenítésének (rajzfilm, színmű, illusztráció, stb.) 

összehasonlítása 

− A szöveg néhány részletében a poétikai eszközök felismerése, szerepük értelmezése: verselés, 

szóképek, alakzatok 
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− Alapvető verstani és műfaji fogalmak megismerése, alkalmazása a mű bemutatásakor 

FOGALMAK 

verses epika, elbeszélő költemény; ütemhangsúlyos verselés, verssor; felező tizenkettes, páros  rím; 

hasonlat, metafora, megszemélyesítés; párhuzam, ellentét 

III. TÉMAKÖR: Szülőföld, táj  

ÓRASZÁM: 8 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK:  

− A tájhoz, környezethez fűződő érzéseket, gondolatokat kifejező szövegek megértése, 

összehasonlítása 

− A táj- és környezetfestés eszközeiként szolgáló nyelvi formák megfigyelése lírai és prózai 

szövegekben 

− A nyelv változó természetének megfigyelése különböző példák alapján 

− A különböző korszakokban született szövegek nyelvi eltéréseinek összevetése  

− Az irodalmi szövegek keletkezéséhez, megértéséhez, tartalmához kapcsolódó földrajzi kérdések 

megbeszélése 

− A szövegek összevetése a keletkezésükhöz, megértésükhöz, tartalmukhoz kapcsolódó valós 

helyszínek különböző korokból származó képi ábrázolásaival 

− Irodalmi atlasz vagy térkép használata 

− A szövegek vizuális értését erősítő ábrák, illusztrációk készítése különböző technikákkal 

−  Kisebb projektmunkák, a szövegekhez kapcsolódó közös kutatási feladatok elvégzése 

FOGALMAK 

hagyomány, napló, személyesség, tájleírás, téma, útleírás 

IV. TÉMAKÖR: Prózai nagyepika – Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

ÓRASZÁM: 10 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Otthoni olvasás és közös órai szövegfeldolgozás: nagyobb szövegegység áttekintő megértése és egyes 

szövegrészletek részletes megfigyelése 

− A cselekményben megjelenő élethelyzetek, erkölcsi konfliktusok azonosítása, véleményalkotás 

− A cselekmény főbb fordulópontjainak felismerése 

− Egyes szereplők jellemzése 

− Főbb helyszínek, térbeli viszonyok azonosítása 

− A cselekmény és térszerkezet vizuális megjelenítése analóg vagy digitális médiumban 

FOGALMAK 

Az epikai mű szerkezete: előkészítés, cselekmény, fordulat, bonyodalom, tetőpont, megoldás, végkifejlet, 

helyszín, főszereplő, mellékszereplő 

 

V. TÉMAKÖR: Egy szabadon választott magyar mese- vagy ifjúsági regény elemzése 

ÓRASZÁM: 4 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Otthoni olvasás és közös órai szövegfeldolgozás: nagyobb szövegegység áttekintő megértése, és 

egyes szövegrészletek részletes megfigyelése 

− A cselekményben megjelenő élethelyzetek, erkölcsi konfliktusok azonosítása, véleményalkotás 

− A cselekmény főbb fordulópontjainak felismerése 

− Egyes szereplők jellemzése 
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− Főbb helyszínek, térbeli viszonyok azonosítása 

− A cselekmény és térszerkezet vizuális megjelenítése analóg vagy digitális médiumban 

 

SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKERET (az órakeret maximum 20%-a) az 

intézmény saját döntése alapján, felzárkóztatásra, elmélyítésre, 

tehetséggondozásra, illetve a tanár által választott alkotók, művek 

tanítására évfolyamonként 14–14 óra  

14 

 

 

5. Továbbhaladás feltételei: 

A tanuló törekszik gondolatait érthetően, a helyzetnek megfelelően megfogalmazni, adekvátan alkalmazni a 

beszédet kísérő nem nyelvi jeleket. Képes rövidebb szóbeli üzenetek, rövidebb hallott történetek 

megértésére, összefoglalására, továbbadására.  

Ismeri és alkalmazni tudja a legalapvetőbb anyaggyűjtési, vázlatkészítési módokat. Képes önállóan a tanult 

hagyományos és internetes műfajokban (elbeszélés, leírás, jellemzés, levél stb.) szöveget alkotni. Törekszik 

az igényes, pontos és helyes fogalmazásra, írásra.  

Az írott és elektronikus felületen megjelenő olvasott szövegek globális (átfogó) megértése, a szövegből az 

információk visszakeresése. Képes önálló feladatvégzésre az információgyűjtés és ismeretszerzés 

módszereinek alkalmazásával (kézikönyvek és korosztálynak szóló ismeretterjesztő források). 

A tanuló meg tud nevezni három mesetípust példákkal, és fel tud idézni címe vagy részlete említésével három 

népdalt. Különbséget tud tenni a népmese és a műmese között. Meg tudja fogalmazni, mi a különbség a mese 

és a monda között. El tudja különíteni a ritmikus szöveget a prózától. Fel tud sorolni három-négy művet 

Petőfitől. Értelmesen és pontosan, tisztán, tagoltan, megfelelő ritmusban tud felolvasni szövegeket. Ismert 

és könnyen érthető történetben párosítani tudja annak egyes szakaszait a konfliktus, bonyodalom, tetőpont 

fogalmával. Képes az általa jól ismert történetek szereplőit jellemezni, kapcsolatrendszerüket feltárni. Képes 

egyszerűbb meghatározást adni a következő fogalmakról: líra, epika, epizód, megszemélyesítés, rím, ritmus. 

Képes művek, műrészletek szöveghű felidézésére. 

Az olvasott és megtárgyalt irodalmi művek nyomán képes azonosítani erkölcsi értékeket és álláspontokat, 

képes megfogalmazni saját erkölcsi ítéleteit. 

6. Értékelés 

Az egyik legfontosabb alapelv, hogy a tanuló minden szóbeli és írásbeli produktumát értékeljük. Ez legtöbb 

esetben elegendő, ha néhány szavas vagy mondatos. Az értékelés pontos, lényegre törő és előremutató 

legyen, még akkor is, ha nem dicséretről van szó. A tanulónak éreznie kell, hogy figyelemmel kísérjük 

minden megmozdulását. Ezáltal a motiváltságát is ébren tarthatjuk.  

Minél több alkalommal végeztessünk a tanulókkal önellenőrzést, támaszkodva az 1–4. évfolyamon 

elsajátított és begyakorolt módszerekre.  

Írásbeli szövegalkotáskor lehetőleg néhány mondatos szöveges értékelést is adjuk. A numerikus értékelés 

sok esetben nem ad a tanuló számára konkrét fogódzót, miben teljesít kiválóan, miben vannak hiányosságai, 

miben hibázott, s azt a következőkben hogyan kerülheti el. Hosszabb szóbeli megnyilatkozáskor az értékelés 

folyamatába vonjuk be a többi tanulót is. Feltétlen adjuk számukra megfigyelési szempontokat, vagy közösen 

állapodjunk meg a szempontokban. Minden alkalommal adjunk lehetőséget az értékelt tanulónak is, hogy 

értékelje saját teljesítményét, esetleg ütköztesse a többiek véleményével. Ez a szocializálódási folyamat 

egyik lényeges állomása. Értékeléskor törekedjünk arra, hogy a tanulót ne csak másokhoz viszonyítva, 

hanem önmagához képest is értékeljük. Biztosítsuk számára a javítás lehetőségét. Nagyon fontos a 

diagnosztizáló mérések (év elején mindenképp) beiktatása a tanulási folyamatba. Ezek alapján tervezheti 

meg a pedagógus az egyes tanulók egyéni fejlesztési stratégiáját, így tudja hatékonyan megszervezni az egyes 

tanítási órákat. Így válhat a tanulási folyamat valódi szervezőjévé, így lesz mind tudatosabb a fejlesztési 

tevékenysége.  

Félévkor és év végén szükséges a tanulók teljesítményének numerikus értékelése. Javasolt a továbbhaladás 

ütemezéséhez, a további tanítási és tanulási stratégiák kialakításához témazáró felméréseket is beiktatni. 
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A számonkérés közös követelményei 

• Számon kérni csak a tantervi követelményekből lehet. 

• A számonkérés történhet szóban, írásban, munkáltatással, gyakorlati feladatmegoldással 

csoportosan és egyénileg. 

• Az egész osztályt érintő témazáró dolgozatokat a pedagógus legalább egy héttel a számonkérés előtt 

bejelenti az osztályközösségnek. 

• A sajátos nevelési igényű tanulók számonkérése során figyelembe kell venni a Fővárosi Pedagógiai 

Szakszolgálat szakvéleményében foglalt javaslatokat. 

 

 

MAGYAR NYELV 

1. Célok és feladatok  

−  

Az 5–6. évfolyamon az anyanyelvi kultúra oktatásában alapvető cél és feladat az alsóbb évfolyamokon 

megalapozott szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése, újabb technikák, stratégiák 

megismerése és alkalmazása.  

Kiemelt cél a tanulók szövegalkotási képességének fejlesztése: tudjanak fogalmazni különböző 

kommunikációs helyzeteknek megfelelő szóhasználatú és jelentésű szövegtípusokban, gyakorolják a 

szövegalkotást. Folyamatosan fejlődjék íráskészségük, helyesírásuk. 

Fontos cél, hogy a tanítási szakasz két éve alatt megalapozó tudást szerezzenek anyanyelvükről, törekedjenek 

arra, hogy anyanyelvüket szóban és írásban színvonalasan, a szövegkörnyezetnek és korosztályuknak 

megfelelően használják. Továbbá fejlődjék ki az igényük a pontos és szabatos nyelvhasználatra.  

A tudatos nyelvhasználat alapja az anyanyelv ismerete, a grammatikai ismeretek szövegközpontú 

elsajátítása. Ezek birtokában lehetséges a nyelvhasználattal kapcsolatos gyakorlati képességek fejlesztése. A 

hagyományos grammatikaoktatást szövegbe ágyazottan, a szövegek értelmezésében, a szövegalkotásban 

érdemes elsajátítaniuk. 

Az 5-6. évfolyam nyelvtanoktatása elsősorban a helyesírás tudatosítására, a szövegértésre, a hagyományos 

és digitális kommunikáció-fejlesztésre összpontosít, illetve a nyelvi rendszer megismerésének kezdeti 

szakaszára (hangok, szavak, szóelemek). A nyelvi oktatás középpontjában a szövegértés és a szövegalkotás 

tanítása áll. 

A nyelvi rendszer megismerése és tudatosítása tovább folytatódik. Kitüntetetett cél a magyar nyelv írásban 

és szóban történő helyes használatára való törekvés, továbbá a szövegértés és szövegalkotás gyakoroltatása.  

2.Az órakeret felhasználása 

TÉMA 

RENDEL- 

KEZÉSRE 

ÁLLÓ 

ÓRA-

KERET 

ELŐZE-

TES 

TUDÁS 

FELELE-

VENÍ-

TÉSE 

ÚJ 

ANYAG 

FELDOL-

GOZÁSA 

ÖSSZE-

FOGLA-

LÁS/ 

REND-

SZERE-

ZÉS 

SZÁMON-

KÉRÉS 

Kommunikáció 6  4 1 1 

Helyesírás, 

nyelvhelyesség- 

játékosan  

8 1 5 1 1 

Állandósult 

szókapcsolatok  

5  4  1 
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Nyelvi szintek  20 1 14 4 1 

Szavak hangalakja és 

jelentése  

6 1 3 1 1 

Szövegértés, 

szövegalkotás  

13 1 10 1 1 

Szabadon felhasználható 

órakeret: 

10     

Összesen: 68     

 

TANANYAGTARTALOM 

 

MAGYAR NYELV 

TÖRZSANYAG (óraszám 80%-a) AJÁNLOTT TANANYAG  
I. Kommunikáció alapjai (6) 

A jelek világa Az országunk jelképeinek eredete 

Történelmi jelképeink értelmezése 

A kommunikációs illemszabályok 

tudatosítása (üdvözlési szokások, SMS, chat) 

 

A kommunikáció fogalma, tényezői 

A kommunikáció nem nyelvi jelei 

A kommunikációs kapcsolat 

A beszélgetés 

II. Helyesírás, nyelvhelyesség – 

játékosan (8) 

 

Hang és betű, az ábécé Megelevenedett ABC (rajzok) 

Beszédtechnika 

Nyelvtörők 

A magyar helyesírás értelemtükröző és 

értelem-megkülönböztető szerepe 

Helyesírási szótárak és helyesírási tanácsadó 

portálak használata 

Betűrend, elválasztás 

Helyesírásunk alapelvei: a kiejtés elve 

Helyesírásunk alapelvei: a szóelemzés elve 

Helyesírásunk alapelvei: a hagyomány elve 

Helyesírásunk alapelvei: az egyszerűsítés 

elve 

III. Állandósult szókapcsolatok (5) 

Szólások A magyar szólások, szóláshasonlatok, 

közmondások eredete: O. Nagy Gábor: Mi fán 

terem?, Kiss Gábor (Szerk.): Magyar 

szókincstár 

Az állandósult szókapcsolatok szerepe a 

szövegépítésben (jelentésbeli és stilisztikai 

többlet) 

A digitális kommunikáció állandósult 

szókapcsolatai és azok stilisztikai, jelentésbeli 

kifejezőereje  

Szóláshasonlatok 

Közmondások 

Szállóigék 

Köznyelvi metaforák 

IV. A nyelvi szintek: beszédhang, fonéma, szóelemek, szavak, 

szóösszetételek (20) 
Hangképzés, fonéma A hangképzés biológiája – digitális anyagok 

Beszédtechnika A magánhangzók csoportosítása 
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Magánhangzótörvények: 

Hangrend 

Illeszkedés 

Madarak népnyelvi megnevezésének és 

hangjuknak összehasonlítása 

A személynévadás esztétikája 

Az összetett szavak kialakulása, 

jelentésváltozása, nyelvhelyességi kérdések 

Idegen elemű összetett szavak és 

nyelvhelyességi kérdéseik 

A szótő és a toldalékok helyes használata 

Nyelvi játékok: szóalkotási módok 

Mássalhangzótörvények: 

Részleges hasonulás 

Írásban jelöletlen és jelölt teljes hasonulás 

Összeolvadás 

Rövidülés 

Kiesés 

A szavak szerkezete: 

Egyszerű és összetett szavak 

Szótő és toldalékok 

A képző, a jel, a rag  
V. Hangalak és jelentés (6) 
Egyjelentésű szavak A hangalak és a jelentés szerepe az írásbeli és 

szóbeli megnyilatkozásban 

Nyelvi humor 

Hangutánzó szavak a tanult idegen nyelvben 

Többjelentésű szavak 

Azonos alakú szavak 

Rokon értelmű szavak 

Ellentétes jelentésű és hasonló alakú 

szavak 

Hangutánzó, hangulatfestő szavak 

VI. Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban (13) 
Felelet, szóbeli beszámoló, vázlat  Az írásbeli magnyilatkozások műfajai, műfaji 

jellegzetességei    

A szövegalkotás fázisai   

A szövegalkotás mint tanulási módszer     

Kreatív írás 

A leírás 

Az elbeszélés 

A párbeszéd 

A levél (hagyományos, elektronikus) 

A plakát, a meghívó 

A jellemzés 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt 

óraszám 

MAGYAR NYELV 

 

 

A kommunikáció alapjai 6 

 

Helyesírás, nyelvhelyesség – játékosan 8 

 

Állandósult szókapcsolatok 5 

 

A nyelvi szintek: beszédhang, fonéma, szóelemek, szavak, szóösszetételek 

 

20 

Hangalak és jelentés      

 

6 

Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban   

 

13 
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SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKERET – az intézmény saját döntése 

alapján, felzárkóztatásra, elmélyítésre, tehetséggondozásra  

évfolyamonként  13 óra 

10 

ÖSSZESEN 68 

 

 

MAGYAR NYELV 

TÉMAKÖR: A kommunikáció alapjai 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A nyelvhasználati és a kommunikációs készség fejlesztése 

− A kommunikáció nem nyelvi jeleinek megismerése, alkalmazása és üzenetének felismerése a 

mindennapi beszédhelyzetekben 

− A nyelv zenei kifejezőeszközeinek megismerése, alkalmazása 

− A hallás utáni szövegértési készség fejlesztése 

− A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése 

− Szerep- és drámajátékok gyakoroltatása 

− Aktív részvétel különböző kommunikációs helyzetekben 

− Az önálló véleményalkotás készségének fejlesztése 

− A jelek felismerése, elkülönítése, csoportosítása 

− A kommunikáció tényezőinek megismerése 

− A kommunikáció nem nyelvi jeleinek felismerése, alkalmazása 

− A kommunikációs kapcsolat illemszabályainak tudatosítása, alkalmazása 

FOGALMAK 

természetes jelek, mesterséges jelek, jelrendszerek, feladó, címzett, üzenet, kód, csatorna, beszédhelyzet, 

arcjáték, gesztusok, testhelyzet, külső megjelenés, térköz; hangsúly, hanglejtés, tempó, hangerő, szünet, 

csend; megszólítás, bemutatkozás, bemutatás, kérdés, kérés 

TÉMAKÖR: Helyesírás, nyelvhelyesség játékosan 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az alapvető helyesírási szabályok megismerése (kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány elve, 

egyszerűsítés elve) 
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− A megismert helyesírási esetek felismerése írott szövegekben, és tudatos alkalmazása a 

szövegalkotásban 

FOGALMAK 

hang és betű, ábécé, helyesírási alapelv (kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány elve, egyszerűsítés elve) 

elválasztás, helyes kiejtés, nyelvi normáknak megfelelő mondatalkotás, határozóragok megfelelő 

használata 

TÉMAKÖR: Állandósult szókapcsolatok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A szókincsfejlesztése, a nyelvhelyességi szabályok alkalmazása 

− Az állandósult szókapcsolatok, szólások, közmondások értelmezése, szerkezetének, használati 

körének megfigyelése 

− A leggyakoribb mindennapi metaforák jelentésszerkezetének megfigyelése a beszélt és írott 

szövegekben – játékos gyakorlatokkal 

 

FOGALMAK 

állandósult szókapcsolat, szólás, szóláshasonlat, közmondás, szállóige, köznyelvi metaforák 

TÉMAKÖR: A nyelvi szintek: a beszédhang, a fonéma, a szóelemek, a szavak, az összetett szavak 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A nyelv szerkezeti egységeinek és azok funkcióinak megismerése 

− A nyelvi elemzőkészség fejlesztése 

− A beszédhangok képzésének megismerése, csoportosításának alapjai 

− A szavak szerkezetének felismerése  

− A főbb szóelemek és funkciójuk (képző, jel, rag) felismerése, elkülönítése 

− A szavak jelentésbeli és pragmatikai szerepének megfigyelése a kommunikációban 

− Az alapszófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, névmás) felismerése  

− Nyelvi játékok, szójátékok, szóalkotás különféle módjainak megismerése, digitális programok 

használatával is 
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FOGALMAK  

beszédhang, fonéma, magánhangzó, mássalhangzó, hangkapcsolódási szabályszerűségek, szó, szóelem, 

egyszerű szó, összetett szó  

TÉMAKÖR: Hangalak és jelentés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

−  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

−  A hangalak és a jelentés kapcsolatának, illetve a jelentésmezőnek a felismerése 

− Az egyjelentésű, a többjelentésű, az azonos alakú, az ellentétes jelentésű szavak, a rokon értelmű 

szavak, a hasonló alakú szavak, a hangutánzó és a hangulatfestő szavak jelentése, felismerése 

− Gyakorlatszerzés a szavak jelentésviszonyainak sokféleségében 

FOGALMAK 

egyjelentésű, többjelentésű, hasonló alakú, ellentétes jelentésű, hangutánzó, hangulatfestő szavak, 

jelentésmező 

TÉMAKÖR: Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Szöveghű, értő szövegolvasás gyakorlása 

− Különféle megjelenésű és típusú szövegek megértése és alkotása 

− Reflektálás a szöveg tartalmára 

− Olvasási stratégiák alkalmazása 

− A szóbeli és írásbeli szövegalkotási készség fejlesztése 

− A kreatív írás gyakorlása 

− Digitális és/vagy nyomtatott szótárak használata 

− Szövegtípusok I. (feleletterv, felelet, szóbeli beszámoló, vázlat) jellemzőinek felismerése, 

alkalmazása 

− Szövegtípusok II. (elbeszélés, leírás, jellemzés, könyvismertetés, hagyományos levél, elektronikus 

levél: e-mail) jellemzőinek felismerése, alkalmazása 

− Szövegtípusok III. (plakát, meghívó) jellemzőinek felismerése, alkalmazása 

− Helyesírási és a szövegtípusoknak megfelelő alapvető szövegszerkesztési szabályok ismerete 
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FOGALMAK 

elbeszélés, leírás, feleletterv, felelet, szóbeli beszámoló, vázlat, jellemzés, levél, elektronikus levél, plakát, 

meghívó, könyvismertető 

 

3. Továbbhaladás feltételei  

A kapcsolatfelvétel, megszólítás, köszönés, kérdés illemszabályainak ismerete és helyes alkalmazásuk. A 

hang, a szó és a szóelem megkülönböztetése. Alapismeretek a hangok képzéséről, tulajdonságairól. Rokon 

és ellentétes jelentésű szavak, hangutánzó szavak, valamint szólások, közmondások jelentésének értelmezése 

egynyelvű szótárak, diákoknak szánt kézikönyvek használatával. A gyakran használt és az olvasott 

művekben előforduló szavak jelentésének értelmezése. Jártasság a korosztály számára készült szótárak 

használatában.  

NYELVTANI ISMERETEK: 

1. Tudja, mit jelent a kommunikáció szó, mik a tényezői. 

2. Tudja felsorolni a beszélőszerveket. 

3. Ismerje a következőket: hangok felosztása, a magán- és a mássalhangzók felosztása 

4. Ismerje a mély és magas magánhangzókat. 

5. Tudja, mi a hangrend törvénye, és azt ismerje fel a szavakban, ill. maga is tudjon példákat gyűjteni. 

6. Tudja felsorolni a helyesírási alapelveket: a kiejtés, a hagyomány, az egyszerűsítés és a szóelemzés 

elvét. 

7. Ismerje az abc-t, a betűrendbe sorolás szabályait, ezt a gyakorlatban is tudja alkalmazni. 

8. Tudjon egyjelentésű, azonos alakú és rokon értelmű szavakat gyűjteni, ismerje fel az ellentétes 

jelentést a szavak között. 

4. Értékelés  

Az egyik legfontosabb alapelv, hogy a tanuló minden szóbeli és írásbeli produktumát értékeljük. Ez legtöbb 

esetben elegendő, ha néhány szavas vagy mondatos. Az értékelés pontos, lényegre törő és előremutató 

legyen, még akkor is, ha nem dicséretről van szó. A tanulónak éreznie kell, hogy figyelemmel kísérjük 

minden megmozdulását. Ezáltal a motiváltságát is ébren tarthatjuk.  

Minél több alkalommal végeztessünk a tanulókkal önellenőrzést, támaszkodva az 1–4. évfolyamon 

elsajátított és begyakorolt módszerekre.  

Írásbeli szövegalkotáskor lehetőleg néhány mondatos szöveges értékelést is adjunk. A numerikus értékelés 

sok esetben nem ad a tanuló számára konkrét fogódzót, miben teljesít kiválóan, miben vannak hiányosságai, 

miben hibázott, s azt a következőkben hogyan kerülheti el. Hosszabb szóbeli megnyilatkozáskor az értékelés 

folyamatába vonjuk be a többi tanulót is. Feltétlen adjuk számukra megfigyelési szempontokat, vagy közösen 

állapodjunk meg a szempontokban. Minden alkalommal adjunk lehetőséget az értékelt tanulónak is, hogy 

értékelje saját teljesítményét, esetleg ütköztesse a többiek véleményével. Ez a szocializálódási folyamat 

egyik lényeges állomása. Értékeléskor törekedjünk arra, hogy a tanulót ne csak másokhoz viszonyítva, 

hanem önmagához képest is értékeljük. Biztosítsuk számára a javítás lehetőségét. Nagyon fontos a 

diagnosztizáló mérések (év elején mindenképp) beiktatása a tanulási folyamatba. Ezek alapján tervezheti 

meg a pedagógus az egyes tanulók egyéni fejlesztési stratégiáját, így tudja hatékonyan megszervezni az egyes 

tanítási órákat. Így válhat a tanulási folyamat valódi szervezőjévé, így lesz mind tudatosabb a fejlesztési 

tevékenysége.  

Félévkor és év végén szükséges a tanulók teljesítményének numerikus értékelése. Javasolt a továbbhaladás 

ütemezéséhez, a további tanítási és tanulási stratégiák kialakításához témazáró felméréseket is beiktatni. 

A számonkérés közös követelményei 

• Számon kérni csak a tantervi követelményekből lehet. 

• A számonkérés történhet szóban, írásban, munkáltatással, gyakorlati feladatmegoldással 

csoportosan és egyénileg. 
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• Az egész osztályt érintő témazáró dolgozatokat a pedagógus legalább egy héttel a számonkérés előtt 

bejelenti az osztályközösségnek. 

• A sajátos nevelési igényű tanulók számonkérése során figyelembe kell venni a Fővárosi Pedagógiai 

Szakszolgálat szakvéleményében foglalt javaslatokat. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK ÉS MUNKAFORMÁK AZ  5–8. ÉVFOLYAMON – egész magyar 

végére  

 

A pedagógia tudománya nagyon sok és sokféle tanulási és oktatási stratégiát ismer. Az oktatás meghatározó 

eleme azonban maga a tanár (McKenzie-jelentés, 2007.) A tanár személyisége, szerepéről szóló tudása és 

ars poeticája, szakmai-módszertani felkészültsége, az általa tanított gyerekek adottságai, érdeklődésük, 

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

milyen tanulásszervezési módokat, oktatási módszereket, munkaformákat választ.  

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

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

párbeszéd révén irányítja tanítványai iskolai érzelmi nevelését. A tanár nevel és fejleszt: kompetenciákat, 

személyiséget. A tanár segít: segíti a diákokat a kognitív struktúrák kialakításában, az olvasási stratégiák 

elsajátításában, az önálló értelmezések létrehozásában. Segíti tanítványait az egyéni, illetve a csapatban 

végzett, együttműködésen alapuló munkavégzés képességének kialakításában. Segíti a diákokat abban, hogy 

felismerjék az irodalom örökérvényű alkotásainak folyamatosan változó jelentését, a jelentések 

megalkotásában a hagyomány és a befogadó szerepét.  

Tanítási-tanulási stratégiák 

Ez az összetett tanárszerep indokolja, hogy ne egy kitüntetett stratégia uralja a magyar nyelv és irodalom 

tanítását. A tanár a tananyag típusához, illetve az általa tanított diákközösséghez, iskolája programjához és 

technikai felszereltségéhez igazítva választhat több oktatási stratégia közül. A hagyományos, tanárközpontú 

oktatási, tanulási stratégiákat javasolt bizonyos tananyagrészekre szorítani: korszakok, korstílusok, filozófiai 

irányzatok stb. A tananyagok feldolgozásában döntően a tanulóközpontú, kooperatív munkaformák 

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

A képzés 2. szakaszának 1–2. évében (5–6. évfolyam) döntően a gamifikáció és a kooperatív tanulási-tanítási 

technikák alkalmazása javasolt. A tematikus-motivikus tananyagszervezés lehetővé teszi, hogy a tanár-diák 

párbeszéd mellett kitüntetett szerepet kapjon a tanulócsoport tagjai között létrejövő párbeszéd, a csoportban 

kibontakozó kreatív alkotómunka, az önálló munkavégzés, tanulás kialakítása. 

A képzés 2. szakaszának 3–4. (7–8. évfolyam) évében a játékosítás és a kooperatív tanulási-tanítási 

módszerek mellett az önálló tanulási módszerek kialakítása javasolt (önálló kutatómunka, beszámolók 

készítése, előadása, önálló jegyzetelés tanulása, tanulási módszerek tanítása). 

 

Tanulásszervezési módok 

Javasolt tanulásszervezési módok: a gamifikáció, a hagyományos játékok adaptálása, illetve a digitális 

játékok felhasználása, létrehozása a tananyag feldolgozásában. A reflektív és interaktív módszerek 

alkalmazása (szakaszos olvasás, kooperatív csoportmunkák, projektmunkák, drámajátékok, 

újságszerkesztés, stb.) a gyerekek motiváltságát növeli. A tanárközpontú és a diákközpontú, az „analóg” (egy 

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

összekapcsolása egy órán belül is lehetséges. A frontális tanításnak is van létjogosultsága, ha az nem uralja 

az egész tanítási folyamatot. 

Fontos szerepe van az osztálytermen kívüli tanulásnak (színház- és múzeumlátogatás, könyvheti események, 

stb.), egyes tanulási-tanítási munkaszakaszban a jelenségalapú oktatásnak, azaz a különböző tanulási 

területek összekapcsolásának. 

 

Oktatási módszerek   
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Az oktatási módszerek közül javasoltak: az előadás, a magyarázat, az elbeszélés, a játékosítás, a 

szerepjátékok, házi feladatok. Az irodalmi művek és a filmek összekapcsolása, az irodalmi alkotások és 

filmes adaptációk összevetése, jelenetek dramatikus ábrázolása. Meseírás, jelképek értelmezése fürtábrával. 

Digitális projektek; gondolattérképek; hagyományosan vagy digitális applikációkkal megrajzolt szereplők, 

szereplőkapcsolatok; előadások, stb. Irányított szempontok alapján szövegértési és szövegalkotási 

gyakorlatok. Digitális és hagyományos szótárak, szakirodalmi művek használata (Szimbólumtár, Szinonima 

szótár, A magyar nyelv értelmező szótára, stb.).  

 

Munkaformák 

A munkaformák közül a frontális osztálymunka használata mellett elsősorban a páros munka, a 

csoportmunka, az egyénre szabott (individualizált) munkaforma és a differenciált tananyag-feldolgozás 

javasolt. 

 

 

 

 

 

 
Történelem – általános iskola 

A történelemtanítás és -tanulás célja, hogy a tanuló megismerkedjen a történettudomány által 
legfontosabbnak elismert történelmi tényekkel, szereplőkkel, eseményekkel, történetekkel és 
folyamatokkal. Ismerkedjen meg a kulturális kódrendszer legalapvetőbb elemeivel, amelyek lehetővé 
teszik, hogy azonosuljon kultúránk alapértékeivel. A történelem tantárgy tantervének középpontjában a 
magyar nemzet és Magyarország története áll.  
A történelem tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott 
kulcskompetenciákat: 
A tanulás kompetenciái: A tanuló a történelemtanulás során különféle jellegű tudástartalmakkal és 
különböző típusú feladatokkal találkozik, amelyek megtanulásához, illetve elvégzéséhez különféle 
módszereket kell választania. A történelmi információk keresése és feldolgozása, a forráskritika, a 
következtetések levonása és egyéb gondolkodási műveletek közvetítő hatásuk révén általában fejlesztik a 
tanulási kompetenciákat. A történelmi értelmező kulcsfogalmak megértésén és állandó használatán 
keresztül a tanuló fejleszti a lényeges és kevésbé lényeges elemek megkülönböztetésének és 
rendszerezésének a tanulás során elengedhetetlenül fontos képességét. 
A tanuló a történelemtanulás során megtapasztalja, hogy a történelemtudása az iskolán kívül, más 
élethelyzetekben, illetve a jelen társadalmi, gazdasági és politikai jelenségeinek megértéséhez és 
megítéléséhez is segítséget nyújt. Ez a tapasztalat – az iskolai történelemtanulás élményszerűsége mellett 
– erős ösztönzést adhat az élethosszig tartó tanulásra vagy legalábbis a történelmi és társadalmi kérdések 
iránti érdeklődésre. 
Kommunikációs kompetenciák: A történelmi források feldolgozása a szövegértés fejlesztésének egyik 
hatékony módja. A tanuló a felmerülő történelmi problémákról beszélgetéseket folytat, érveket gyűjt, 
azokat írásban és szóban összefoglalja, digitális kommunikációs eszközök segítségével mutatja be. A 
különböző típusú, más-más korokból és eltérő társadalmi közegekből származó források feldolgozása pedig 
nagyban segíti a különféle kommunikációs környezetek (kontextusok) közötti magabiztos eligazodást. 
Digitális kompetenciák: A történelem tanulása során a digitális eszközök etikus, felelősségteljes 
használatával a tanuló információkezelési és -feldolgozási készségei fejlődnek, ami elősegíti elemző és 
mérlegelő gondolkodása kialakulását és elmélyítését is, aminek része a megszerzett információk 
ellenőrzése, hitelességének vizsgálata. A történelmi forrásokat tartalmazó internetes portálok, hang- és 
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filmarchívumok és adatbázisok megismerése és használata, az itt talált források feldolgozása 
elengedhetetlen feltétele a korszerű történelemtanulásnak. A digitális információfeldolgozás, illetve a 
digitális kommunikáció fejlesztésének nagy szerepe van a közéleti tájékozódási készségek kialakításában, 
így a felelős és aktív állampolgárrá nevelésben. 
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló az információk, illetve a források feldolgozása során 
problémákat azonosít, magyarázatokat fogalmaz meg, kiemeli a lényeget, következtetéseket von le. A 
történelmi ismeretek, fogalmak elsajátításával, valamint a történelmi források és interpretációk 
mérlegelésével, hipotézisek alkotásával fejlődik az elemző, problémamegoldó gondolkodása. Mindezek 
együttesen segítik a differenciált történelmi gondolkodás kialakulását, melynek következtében a tanuló 
képessé válik események, folyamatok és jelenségek különböző szempontú megközelítésére, valamint 
bizonyos történések okainak és következményeinek több szempontú feltárására. 
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló a különböző történelmi korok mindennapi 
életének vizsgálatával, az életmód változatos formáinak, valamint történelmi életutaknak és 
cselekedeteknek a megismerésével viszonyítási pontokat találhat, illetve követhető modelleket adaptálhat 
saját életútjának tervezéséhez és szervezéséhez. A tanulóban tudatosul, hogy nehéz élethelyzetekben is 
kialakíthatók cselekvési tervek, lehetőségek. Értékeli a válságos történelmi helyzetekben megnyilvánuló 
bátorság, kitartás, önfeláldozás, segítségnyújtás és szolidaritás követésre méltó példáit. A társadalmakra, 
közösségekre jellemző magatartási és kommunikációs szabályok felismerése a tanuló 
alkalmazkodóképességét fejleszti. 
A kreativitás a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A történelem tanulása 
során a tanuló megismeri az emberiség, a magyarság kulturális örökségének fő elemeit. Értékeli a 
kiemelkedő emberi alkotásokat és értelmezi azok technológiai, tudományos és művészeti szerepét. Az 
egyes történelmi korszakok áttekintése során felismeri az értékteremtő alkotások jelentőségét, és elemző 
gondolkodással feltárja azoknak az életmódra, a mindennapokra gyakorolt hatását. 
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló megismeri és értékeli az alkotó emberi 
tevékenységek változatos formáit. Értelmezi és elismeri a tudósok, kutatók és művészek teljesítményét. 
Büszke a magyar tudósok, művészek, sportolók és más értékteremtő, alkotó emberek kiemelkedő 
eredményeire, teljesítményeire.   

A helyi tanterv a kerettantervből évente két témát mélységelvű feldolgozásra jelöl ki, amelyre több idő, a 
javasolt időkereten felül összesen további 6–10 óra tervezhető. A mélységelvű tanítás lehetőséget ad az 
adott téma részletesebb ismeretekkel, többféle megközelítési móddal és tevékenységgel történő 
feldolgozására. A mélységelvű témák esetében nagyobb lehetőség nyílik a projektmunkára, illetve a 
múzeumi órák és a témával kapcsolatos tanulmányi kirándulások szervezésére. 

A Témakörönként megjelenő tantervi táblázatok magukba foglalják a hozzájuk tartozó Témákat, a 
konkrétabb tartalmakat feltüntető Altémákat, valamint az egyes témakörökhöz kapcsolódó Fogalmak és 
adatok/Lexikák címszó alatt a kötelezően elsajátítandó fogalmakat, személyeket, kronológiai és topográfiai 
adatokat. Minden fogalmi elem csak egyszer fordul elő, annál a témakörnél, ahol kötelező elemként először 
szerepel a tantervben. A táblázat utolsó oszlopában feltüntetett Fejlesztési feladatok teljesítésével 
valósulnak meg az előírt tanulási eredmények. 

A táblázat alatt témakörönként felsorolt Javasolt tevékenységek nem kötelező elemei a tantervnek, de 
eredményessé tehetik a tananyag feldolgozását és a szaktanári munkát. Ezek köre természetesen bővíthető 
különféle tanulási eljárásokkal, módszerekkel. 
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5-8. évfolyam 

Óraterv 

 

 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Heti óraszám 2 óra 2 óra 2 óra 2 óra 

Éves óraszám 72 óra 72 óra 72 óra 72 óra 

A tananyag feldolgozására évfolyamonként 68 órát biztosít a tanterv.  

A fennmaradó 4 óra az év eleji bevezetésre, ismétlésre, illetve az év végi ismétlésre használható fel. 

5–6. évfolyam 
FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TANULÁSI EREDMÉNYEK (ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK)  

TÖRTÉNELMI ISMERETEK  
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 

• ismeri és fel tudja idézni a magyar és az európai történelmi hagyományhoz kapcsolódó legfontosabb 
mítoszokat, mondákat, történeteket, elbeszéléseket; 

• be tudja mutatni a különböző korok életmódjának és kultúrájának főbb vonásait és az egyes 
történelmi korszakokban élt emberek életét befolyásoló tényezőket; 

• tisztában van a zsidó-keresztény kultúra kialakulásának főbb állomásaival, ismeri a legfontosabb 
tanításait és hatását az európai civilizációra és Magyarországra; 

• ismeri a középkori és újkori magyar történelem kiemelkedő alakjait, cselekedeteiket, illetve 
szerepüket a magyar nemzet történetében; 

• fel tudja idézni a középkori és újkori magyar történelem legfontosabb eseményeit, jelenségeit, 
folyamatait, és fordulópontjait a honfoglalástól napjainkig; 

• képes felidézi a magyar nemzet honvédő és szabadságharcait, példákat hoz a hazaszeretet, 
önfeláldozás és hősiesség megnyilvánulásaira;  

• tisztában van a középkor és újkor világképének fő vonásaival; 
• ismeri és be tudja mutatni a 19. századi modernizáció gazdasági társadalmi és kulturális hatásait 

Magyarországon és a világban; 
• ismeri a különböző korok hadviselési szokásait, jellemzőit; 
• példákat tud felhozni arra, hogy a történelem során miként járultak hozzá a magyarok Európa és a 

világ kulturális, tudományos és politikai fejlődéséhez; 
• ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit a középkorban és 

újkorban, példákat hoz a magyar nemzet és a közép-európai régió népeinek kapcsolatára és 
együttműködésére; 
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• valós képet alkotva képes elhelyezni Magyarországot a középkori és újkori európai történelmi 
folyamatokban. 

 
 

ISMERETSZERZÉS ÉS FORRÁSHASZNÁLAT 
A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

• képes ismereteket szerezni személyes beszélgetésekből, olvasott és hallott, valamint a különböző 
médiumok által felkínált szöveges és képi anyagokból; 

• kiemel lényeges információkat (kulcsszavakat) elbeszélő vagy leíró szövegekből, illetve rövidebb 
magyarázó szövegekből, és az ezek alapján megfogalmazott kérdésekre egyszerű válaszokat képes 
adni; 

• megadott szempontok alapján, tanári útmutatás segítségével történelmi információkat gyűjt 
különböző médiumokból és forrásokból (könyvek, atlaszok, kronológiák, könyvtárak, múzeumok 
anyagai, filmek; nyomtatott és digitális, vizuális források); 

• képes magatartásformák megfigyelésére és jellemzésére; 
• megadott szempontok alapján rendszerezi a történelmi információkat; 
• felismeri, hogy melyik szöveg, kép, egyszerű ábra kapcsolódik az adott történelmi témához; 
• képen, egyszerű ábrán ábrázolt folyamatot, jelenséget saját szavaival le tud írni; 
• képes különbséget tenni források között típus és kontextus alapján; 
• össze tudja vetni a forrásokban található információkat az ismereteivel; 
• meg tudja vizsgálni, hogy a történet szerzője résztvevője vagy kortársa volt-e az eseményeknek;  
• egyszerű következtetéseket von le, és véleményt tud alkotni. 

 

TÁJÉKOZÓDÁS IDŐBEN ÉS TÉRBEN 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

• ismeri a nagy történelmi korszakok elnevezését és időhatárait, néhány kiemelten fontos esemény 
és jelenség időpontját; 

• használja az idő tagolására szolgáló kifejezéseket, történelmi eseményre, jelenségre, korszakra való 
utalással végez időmeghatározást; 

• időrendbe tud állítani történelmi eseményeket, képes az idő ábrázolására pl. időszalag segítségével; 
• a tanult történelmi eseményeket, jelenségeket, személyeket, képeket hozzá tudja rendelni egy adott 

történelmi korhoz, régióhoz, államhoz; 
• használ különböző történelmi térképeket a fontosabb történelmi események helyszíneinek 

azonosítására, egyszerű jelenségek leolvasására, vaktérképen való elhelyezésére; 
• egyszerű alaprajzokat, modelleket, térképvázlatokat (pl. települések, épületek, csaták) tervez és 

készít. 

SZAKTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓ 
A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

• önállóan képes eseményeket, történeteket elmondani, történelmi személyeket bemutatni, saját 
véleményt megfogalmazni; 

• össze tudja foglalni saját szavaival hosszabb elbeszélő vagy leíró szövegek tartalmát; 
• az általa gyűjtött történelmi adatokból, szövegekből rövid tartalmi ismertetőt tud készíteni; 
• képes önálló kérdések megfogalmazására a tárgyalt történelmi témával, eseményekkel 

kapcsolatban; 
• képes rövid fogalmazások készítésére egy-egy történetről, történelmi témáról; 
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• különböző történelmi korszakok, történelmi kérdések tárgyalása során alkalmazza az értelmező és 
tartalmi kulcsfogalmakat, továbbá használja a témához kapcsolódó történelmi fogalmakat; 

• tud egyszerű vizuális rendezőket kiegészíteni hagyományos vagy digitális módon (táblázatok, ábrák, 
tablók, rajzok, vázlatok) egy történelmi témáról; 

• egyszerű történelmi témáról tanári útmutatás segítségével kiselőadást állít össze és mutat be; 
• egyszerű történelmi kérdésekről véleményt tud megfogalmazni, állításait alátámasztja; 
• meghallgatja mások véleményét, érveit; 
• tanári segítséggel dramatikusan, szerepjáték formájában tud megjeleníteni történelmi 

eseményeket, jelenségeket, személyiségeket. 

TÖRTÉNELMI GONDOLKODÁS 
A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

• adott történetben különbséget tud tenni fiktív és valós, irreális és reális elemek között; 
• képes megfigyelni és összehasonlítani a történelemben előforduló különböző emberi 

magatartásformákat és élethelyzeteket; 
• a történelmi eseményekkel és személyekkel kapcsolatban önálló kérdéseket fogalmaz meg; 
• feltételezéseket fogalmaz meg történelmi személyek cselekedeteinek mozgatórugóiról, és 

alátámasztja azokat; 
• a történelmi szereplők megnyilvánulásainak szándékot tulajdonít; 
• önálló véleményt képes megfogalmazni történelmi szereplőkről, eseményekről; 
• felismeri a különböző korokra és régiókra jellemző tárgyakat, alkotásokat, életmódokat, szokásokat, 

változásokat, képes azokat összehasonlítani egymással, illetve a mai korral; 
• példákat hoz a történelmi jelenségekre; 
• felismeri, hogy az emberi cselekedet és annak következménye között szoros kapcsolat van. 

A tanuló az 5–6. évfolyamon a következő kulcsfogalmakat használja: 
Értelmező kulcsfogalmak: történelmi idő, történelmi forrás, ok és következmény, változás és 
folyamatosság, tény és bizonyíték, történelmi jelentőség. 

Tartalmi kulcsfogalmak: 
• politikai: politika, állam, államszervezet, államforma, monarchia, köztársaság, egyeduralom, 

demokrácia, önkormányzat, jog, törvény, birodalom; 
• társadalmi: társadalom, társadalmi csoport, nemzet, népcsoport, életmód; 
• gazdasági: gazdaság, pénz, piac, mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, adó, önellátás, árutermelés, 

falu, város; 
• eszme- és vallástörténeti: kultúra, művészet, hit, vallás, egyház, világkép. 

 
Az 5–6. évfolyamon a történelem tantárgy alapóraszáma: 136 óra. (Évfolyamonként 68 óra) 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör Javasolt óraszám 

Személyes történelem 7 

Fejezetek az ókor történetéből 13+5 

A kereszténység 5 

A középkor világai 13 

Képek és portrék az Árpád-kor történetéből 20+5 

Képek és portrék a középkori magyar állam virágkorából 10+4 

Új látóhatárok 11 

Portrék és történetek Magyarország kora újkori történetéből 14 
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Élet a kora újkori Magyarországon 6 

Forradalmak kora 5 

A magyar nemzeti ébredés és polgárosodás kora 15+3 

Összes óraszám: 136  

Megjegyzés: A szaggatott vonal az évfolyamok közötti határokat jelzi. 
 
A kerettanterv évente két téma mélységelvű feldolgozását teszi lehetővé. 

MÉLYSÉGELVŰ TÉMÁK 
5. évfolyam: 

Fejezetek az ókor történetéből (+5 óra) 

Képek és portrék az Árpád-kor történetéből (+ 5 óra) 
6. évfolyam 
Képek és portrék a középkori magyar állam virágkorából (+4 óra) 
A magyar nemzeti ébredés és polgárosodás kora (+3 óra) 
 
TÉMAKÖR: Személyes történelem 
 ÓRASZÁM: 7 óra 
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Körülöttem a 
történelem 

• Családi fotóalbum és 
személyes tárgyak. 

• Személyes történetek 
dokumentálása, 
elbeszélése. 

• Egy nap dokumentálása. 
• Kódexkészítés (valamely 

magyar kódex mintájára 
pl. Képes krónika). 

Fogalmak: kódex. 

 
Kronológia: Kr. e. és 
Kr. u., évszázad, 
őskor, ókor, középkor, 
újkor, 
jelenkor/modern kor.  
 

• Egyszerű, személyes 
történetek elmesélése. 

• Családi fotók, tárgyak, 
történetek gyűjtése és 
rendszerezése. 

• Címer, zászló, pecsét 
készítése önállóan vagy 
társakkal. 

• Információk gyűjtése képi 
és tárgyi forrásokból 
megadott szempontok 
szerint. 

• A történelmi idő 
ábrázolása vizuális 
eszközökkel. 

Címer, zászló, 
pecsét, az idő 

mérése 

• Címerek és zászlók 
alkotóelemei saját 
település és 
Magyarország címere és 
zászlaja példáján. 

• A hitelesítés eszköze, a 
pecsét (pl. az Aranybulla 
pecsétje). 

• Személyes címer-, 
zászló- és 
pecsétkészítés. 

• Az időszámítás. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
• Képpel illusztrált, írott összefoglaló készítése egy meghatározó személyes élményről. 
• Kódexlap készítése, pl. a Képes krónika alapján. 
• Időszalag készítése. 



240 

 

• Ország, település, iskola, sportegyesület és egyéb címerek gyűjtése. 
• Címerek értelmezése tanári irányítással. 

TÉMAKÖR: Fejezetek az ókor történetéből 

ÓRASZÁM: 13+5 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK  

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Az ókori Egyiptom 
világa 

• Földművelés a Nílus 
mentén. 

• Hitvilág és 
halottkultusz a 
piramisok és a Királyok 
Völgye példáján: 
Memphis és Théba. 

• A legjelentősebb 
találmány: az írás. 

Fogalmak: 
öntözéses 
földművelés, fáraó, 
piramis, hieroglifa, 
városállam, jósda, 
többistenhit, 
olümpiai játékok, 
monda, provincia, 
rabszolga, gladiátor, 
amfiteátrum, falanx, 
légió, népvándorlás. 

 
Személyek: Kheopsz, 
Zeusz, Pallasz 
Athéné, Nagy 
Sándor, Romulus, 
Hannibál, Julius 
Caesar, Augustus, 
Attila.  

 
Kronológia: Kr. e. 
776 az első 
feljegyzett olümpiai 
játékok, Kr. e. 753 
Róma alapítása a 
hagyomány szerint, 
Kr. e. 490 a 
marathóni csata, Kr. 
u. 476 a 
Nyugatrómai 
Birodalom bukása. 

 

• Az ókori egyiptomi, 
görög és római életmód 
főbb vonásainak 
felidézése. 

• Információk gyűjtése az 
ókori és a modern 
olimpiai játékokról, és 
összehasonlításuk. 

• Az ókori hadviselés 
legalapvetőbb 
jellemzőinek 
bemutatása. 

• Görög hoplita 
felismerése, 
fegyverzetének 
azonosítása képen, 
rekonstrukciós ábrán. 

• A tanult háborúk 
okainak és 
következményeinek 
bemutatása; illetve a 
tanult hősökhöz 
kapcsolódó történetek 
felidézése. 

• Mai magyar 
településnevek 
azonosítása az ókori 
Pannónia térképén.  

• A Hun Birodalom 
földrajzi kiterjedésének 
nyomon követése a 
térképen. 

• A nomád életmód, 
gazdálkodás és 

Az ókori Hellász 
öröksége 

• Mindennapok egy 
görög 
városban:  Athén és 
lakói.  

• Görög istenek, az 
olümpiai játékok. 

• Az athéni és spártai 
nevelés. 

Az ókori Róma 
öröksége 

• Róma alapítása a 
mondákban. 

• Egy római polgár 
mindennapjai. 

• A gladiátorviadalok és 
a kocsiversenyek. 

• Római emlékek 
Pannóniában. 

A görög-római 
hadviselés 

• Görög hadviselés a 
marathóni csata 
példáján. 

• Nagy Sándor 
hadserege és 
hódításai. 

• Az ókor „tankjai”: 
Hannibál elefántjai. 

• Caesar légiói. 
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Képek a népvándorlás 
korából 

• A Római Birodalom 
szétesése. 

• A Hun Birodalom.  
• Attila és hadjáratai: az 

ókor egyik legnagyobb 
csatája (a catalaunumi 
csata). 

Topográfia: 
Egyiptom, Nílus, 
Athén, Olümpia, 
Spárta, Itália, Róma, 
Pannónia, 
Aquincum, 
Marathón, Római 
Birodalom.  

hadviselés alapvető 
jellegzetességeinek 
felidézése. 

• Történelmi mozgások 
(pl. hadmozdulatok, 
hadjáratok, 
népmozgások) nyomon 
követése történelmi 
térképen. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
• Képek gyűjtése és rendszerezése ókori épületekről. 
• Térképvázlat készítése egy ókori város jellegzetes épületeinek és közterületeinek (pl. piac, kikötő) 

feltüntetésével. 
• Egy szabadon választott pannóniai település megtekintése. 
• Tabló készítése az ókori civilizációk kulturális örökségéről. 
• Egy ókori ütközet rekonstruálása (film, kép, ábra, térképvázlat segítségével). 
• A Szépművészeti Múzeum egyiptomi kiállítása néhány darabjának megtekintése és feldolgozása. 
• Helyi ókori tárgyú gyűjtemény néhány darabjának megtekintése és feldolgozása. 
• Ókori témájú film vagy filmrészlet megtekintése és megbeszélése. 

TÉMAKÖR: A kereszténység 

 ÓRASZÁM: 5 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési 
feladatok 

Az Ószövetség népe  
 

• Az Ószövetség/Héber 
Biblia: Ábrahám és 
Mózes. 

• Az önálló zsidó állam 
alapítói: Dávid és 
Salamon története.  

Fogalmak: egyistenhit, 
Biblia, 
Ószövetség/Héber 
Biblia, Újszövetség, 
zsidó vallás, 
keresztény vallás, 
keresztség és 
úrvacsora. 

 
Személyek: Mózes, 
Dávid, Salamon, Jézus, 
Mária, József, Szent 
Péter és Szent Pál 
apostolok. 

 

• Jézus élete 
legfontosabb 
eseményeinek 
bemutatása. 

• Jézus erkölcsi 
tanításainak 
értelmezése. 

• A kereszténység 
fő jellemzőinek 
és 
elterjedésének 
bemutatása. 

• A Héber Biblia 
máig ható 
innovációi: 
egyistenhit, 
tízparancsolat, 
heti pihenőnap  

Jézus élete, tanításai és a 
kereszténység 

• Történetek az 
Újszövetségből. 

• A kereszténység főbb 
tanításai. 

• A kereszténység 
elterjedése.   

• A keresztény hitélet 
színterei és 
szertartásai. 

• A kereszténység 
jelképei. 



242 

 

Topográfia: 
Jeruzsálem, Betlehem. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
• A bibliai történeteket ábrázoló képek, művészeti alkotások gyűjtése. 
• Tematikus képgaléria összeállítása a zsidó és keresztény vallásról megadott szempontok alapján. 
• Képek gyűjtése bibliai helyszínekről. 
• Pál apostol missziós útjainak követése tematikus térképen. 

TÉMAKÖR: A középkor világai 

 ÓRASZÁM: 13 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Élet a várban – egy 
magyar vár (pl. Visegrád) 

és uradalom 
bemutatásával 

• Királyok és nemesek 
• Várépítészet – híres 

magyar középkori várak. 
• Egy uradalom 

működése, a falvak 
világa (a jobbágyok 
élete). 

Fogalmak: 
földesúr, lovag, 
nemes, 
uradalom, 
jobbágy, 
robot,  pápa, 
szerzetes, 
bencés rend, 
pálos rend, 
kolostor, 
katolikus, 
román stílus, 
gótikus stílus, 
polgár, céh, 
iszlám vallás. 

 
Személyek: 
Szent Benedek, 
Gutenberg, 
Mohamed. 

 
Topográfia: 
Visegrád, 
Pannonhalma, 
Szentföld, 
Anglia, 
Franciaország. 

• A középkori és a mai 
életforma néhány 
jellegzetességének 
összehasonlítása. 

• A középkori kultúra 
főbb vonásainak 
felidézése. 

• Az egyes középkori 
társadalmi rétegek 
életformája közti 
eltérések 
összehasonlítása. 

• A középkori város és a 
falu összehasonlítása 
megadott szempontok 
alapján (pl. jellegzetes 
foglalkozások, 
életmód). 

• A középkori hadviselés 
legalapvetőbb 
jellemzőinek 
bemutatása. 

• A középkori páncélos 
lovag felismerése, 
fegyverzetének 
azonosítása képen, 
rekonstrukciós ábrán. 

Élet a kolostorban – egy 
magyar kolostor (pl. 

Pannonhalma) 
bemutatásával 

• A középkori 
egyházszervezet. 

• A szerzetesség és a 
kolostor. 

• Román és gótikus 
templomépítészet – 
híres magyar középkori 
egyházi emlékek.  

• Oktatás a középkorban. 

Élet a középkori városban 
– egy magyar város (pl. 
Buda) bemutatásával 

• A céhek. 
• A városi polgárok. 
• Városépítészet – híres 

magyar középkori 
városok. 

• Könyvnyomtatás és 
reneszánsz. 

A keresztes lovagok 
világa 

• Az iszlám–arab kihívás. 
• A nehézlovas 

harcmodor. 
• Keresztesek a 

Szentföldön. 
• A lovagi életforma és 

kultúra. 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
• Alaprajz készítése vagy értelmezése egy középkori városról, uradalomról, várról vagy kolostorról.  
• Tablókészítés a középkori magyar templomokról.  
• Céhszabályzat vagy cégér készítése önállóan vagy társakkal. 
• Egy középkori ütközet rekonstruálása (film, kép, ábra, térképvázlat segítségével). 
• Beszámoló készítése egy lovagi tornáról és/vagy a lovagi erényekről. 
• Egy lehetséges karriertörténet bemutatása a középkorból (inasból céhmester, apródból lovag, 

jobbágyból püspök). 
• Montázs összeállítása a középkort idéző képekből megadott szempontok alapján (pl. foglalkozás, 

viselet, jelentős események stb.). 

TÉMAKÖR: Képek és portrék az Árpád-kor történetéből 

 ÓRASZÁM: 20+5 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési 
feladatok 

Történetek a magyarok 
eredetéről 

• A hun-magyar 
eredettörténet a 
krónikákban: Hunor, 
Magor; Csaba királyfi. 

• Az Árpád-ház 
eredettörténete: Emese 
álma, vérszerződés.  

Fogalmak: hunok, 
finnugor, 
törzs,  vérszerződés, 
fejedelem, 
honfoglalás, 
székelyek, 
kalandozások, 
vármegye, tized, 
ispán, Szent Korona, 
tatárok/mongolok, 
kunok. 

 
Személyek: Álmos, 
Árpád, Géza, I. (Szent) 
István, I. (Szent) 
László, Könyves 
Kálmán, III. Béla, IV. 
Béla, Szent Gellért, 
Szent Erzsébet, Szent 
Margit.  

 
Kronológia: 895 a 
honfoglalás, 907 a 
pozsonyi csata, 
997/1000–1038 
István uralkodása, 

• A mondák és a 
valóság közötti 
kapcsolatok és 
ellentmondások 
felismerése. 

• A tanult mondai 
történetek 
felidézése, a 
mondai hősök 
szándékainak 
azonosítása. 

• Mondai 
szereplők 
felismerése 
képek, művészeti 
alkotások 
alapján. 

• Rekonstrukciós 
rajzok, ábrák 
elemzése 
és/vagy készítése 
a honfoglaló 
magyarok 
viseletéről, 
lakóhelyéről, 
fegyverzetéről. 

Honfoglalás és 
kalandozások 

• Álmos és Árpád alakja a 
krónikákban. 

• A honfoglalás: Etelközből 
a Kárpát-medencébe. 

• Történetek a kalandozó 
magyarokról. 

Szent István és a 
magyar állam 

• Géza és István alakja a 
krónikákban. 

• István harca Koppánnyal 
és a koronázás. 

• Államalapítás: 
egyházszervezés, 
vármegyék és törvények. 

Árpád-házi 
királyportrék 

• Szent László, a lovagkirály. 
• Könyves Kálmán, a művelt 

király.  
• III. Béla, a nagyhatalmú 

király. 
• II. András és az Aranybulla 
• IV. Béla és a tatárjárás. 
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Árpád-kori szentek • Szent Gellért. 
• Szent Erzsébet. 
• Szent Margit. 

1222 az Aranybulla 
kiadása, 1241–1242 a 
tatárjárás, 1301 az 
Árpád-ház kihalása. 

 
Topográfia: Etelköz, 
Vereckei-hágó, 
Kárpát-medence, 
Esztergom, Buda, 
Székesfehérvár, 
Horvátország, Muhi, 
Német-római 
Császárság. 

• Történetek 
felidézése az 
Árpád-kori 
magyar 
történelemből. 

• A tanult 
történelmi 
személyek 
jelentőségének 
felismerése. 

• A tanult 
uralkodók 
elhelyezése az 
időszalagon. 

Árpád-kori győztes 
harcok és csaták 

• A pozsonyi csata.  
• Német támadások 

nyugatról: felperzselt föld 
és a vértesi csata. Nomád 
támadások keletről: a 
kerlési csata. 

Magyarország 
koronázási jelvényei 

• Szent Korona. 
• Palást, jogar, országalma. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
• Az Árpád-kori magyar történelem kiemelkedő alakjait ábrázoló képek gyűjtése. 
• Képösszeállítás készítése a Szent Lászlót megörökítő freskókból a Kárpát-medencében. 
• A történelmi alakok megjelenítése szerepjátékkal egy konkrét történelmi helyzetben. 
• Információk gyűjtése és megbeszélése az Árpád-kor uralkodóiról, szentjeiről. 
• A Szent Korona és a koronázási jelvények megtekintése. 

TÉMAKÖR: Képek és portrék a magyar állam virágkorából 

ÓRASZÁM: 10+4 óra 

 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és adatok/Lexikák Fejlesztési feladatok 

Magyar királyportrék 
a 14–15. századból 

• Károly és az 
aranyforint. 

• Nagy Lajos, a 
hódító. 

• Luxemburgi 
Zsigmond, a 
császár. 

Fogalmak: aranyforint, 
kormányzó, végvár, 
szekérvár, zsoldos. 

 
Személyek: I. (Anjou) Károly, 
I. (Nagy) Lajos, Luxemburgi 
Zsigmond, Hunyadi János, I. 
(Hunyadi) Mátyás. 

 
Kronológia: 1335 a visegrádi 
királytalálkozó, 1456 a 
nándorfehérvári diadal, 
1458–1490 Mátyás 
uralkodása. 

 

• A mondák és a 
valóság közötti 
kapcsolatok és 
ellentmondások 
felismerése. 

• Tematikus térkép 
értelmezése és/vagy 
térképvázlat 
készítése Nagy Lajos 
hódításairól/Hunyadi 
János hadjáratairól. 

• A tanult történelmi 
személyek 
jelentőségének 
felismerése. 

Hunyadi János, a 
törökverő 

• Hunyadi János, a 
sokoldalú 
hadvezér. 

• A 
nándorfehérvári 
diadal. 

Hunyadi Mátyás, a 
reneszánsz uralkodó 

• Mondák és 
történetek 
Mátyás királyról. 

• A fekete sereg. 
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• Mátyás 
reneszánsz 
udvara. 

Topográfia: Lengyelország, 
Oszmán Birodalom, 
Csehország, Nándorfehérvár.  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
• A korszak kiemelkedő alakjait ábrázoló képek gyűjtése, rendszerezése az egyes uralkodócsaládok 

szerint. 
• A nándorfehérvári csata rekonstruálása (ábra, térképvázlat, kép, film, animáció segítségével). 
• Mátyás, a reneszánsz uralkodó – beszámoló készítése a királyi udvarban tett képzeletbeli 

látogatásról.  
• A Nemzeti Múzeum középkori magyar gyűjteménye néhány darabjának megtekintése és 

feldolgozása. 
• Látogatás a visegrádi várban és/vagy királyi palotában.  

TÉMAKÖR: Új látóhatárok 

ÓRASZÁM: 11 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A földrajzi 
felfedezések 

• A felfedezők útjai. 
• A világkereskedelem 

kialakulása. 
• Gyarmatosítás 

Amerikában: az 
őslakosság sorsa, 
ültetvények és 
rabszolgák. 

Fogalmak: gyarmat, 
manufaktúra, tőkés, 
bérmunkás, 
kapitalizmus, bank, 
tőzsde, részvény, 
reformáció, 
református, 
evangélikus, 
ellenreformáció és 
katolikus megújulás, 
jezsuiták, vallási 
türelem, 
felvilágosodás. 

 
Személyek: Kolumbusz 
Kristóf, Magellán, 
Luther Márton, Kálvin 
János, Károli Gáspár, 
Pázmány Péter, 
Kopernikusz. 

 
Kronológia: 1492 
Amerika felfedezése, 

• A nagy felfedezők 
útjainak 
bemutatása 
térképen. 

• A céhek és a 
manufaktúrák 
összehasonlítása. 

• A 
világkereskedelem 
útvonalainak 
bemutatása térkép 
segítségével. 

• A reformáció és 
katolikus 
megújulás 
hatásának 
feltárása az 
anyanyelvi kultúra 
és oktatás 
területén. 

• Érvelés a vallási 
türelem mellett. 

Korai kapitalizmus • A tőkés gazdálkodás 
kibontakozása és a 
polgárosodó életmód. 

• A manufaktúrák, a 
világkereskedelem 
kialakulása. 

• Az első bankok és 
tőzsdék. 

A vallási megújulás • Egyházi 
reformtörekvések a kora 
újkorban. 

• Reformáció és katolikus 
megújulás. 

• Az anyanyelvi kultúra és 
oktatás felvirágzása 
magyar példák alapján. 
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• Vallási türelem 
Erdélyben. 

1517 a reformáció 
kezdete. 

 
Topográfia: 
Spanyolország, India, 
Kína, London, 
Sárospatak. 

Az új világkép 
kialakulása  

• A természettudományok 
fejlődése: a kopernikuszi 
fordulat. 

• A középkorit felváltó 
világkép: a 
felvilágosodás. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
• Olyan termékek gyűjtése, amelyek a földrajzi felfedezéseknek köszönhetően kerültek a 

világkereskedelembe. 
• Hasonlóságok és különbözőségek megállapítása a megismert felekezetek templomairól készült fotók 

alapján. 
• A saját településen (vagy környékén) található különböző felekezetekhez tartozó templomok 

megtekintése. 
• Információk gyűjtése a magyar reformáció néhány képviselőjéről. 
• Egy természettudós (pl. Kopernikusz, Newton) életének és munkásságának bemutatása: plakáton, 

prezentációval, kiselőadáson. 
• Táblázat készítése a középkor és az újkor világképének összehasonlításához megadott szempontok 

alapján. 

TÉMAKÖR: Portrék és történetek Magyarország kora újkori történetéből 

 ÓRASZÁM: 14 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztés feladatok 

A török háborúk hősei • II. Lajos és a 
mohácsi csata. 

• Buda eleste és az 
ország három részre 
szakadása. 

• A várháborúk hősei 
(pl. Dobó; Zrínyi, a 
szigetvári hős). 

Fogalmak: szultán, 
janicsár, török 
hódoltság, kuruc, 
labanc, 
szabadságharc, 
trónfosztás. 

   

Személyek: I. 
Szulejmán, II. 
Lajos, Dobó István, 
Bocskai István, 
Bethlen Gábor, 
Zrínyi Miklós (a 
költő és hadvezér), 

• A mohácsi csata 
eseményeinek 
rekonstruálása 
animációs film és 
térkép alapján. 

• A három részre 
szakadt ország és a 
fontosabb török 
hadjáratok 
bemutatása 
tematikus térképen.  

• A török- és Habsburg-
ellenes harcok 
hőseiről szóló 
történetek 
elbeszélése, irodalmi 
szövegek felidézése. 

Bocskai, Bethlen és Zrínyi • Bocskai István 
fejedelem, a hajdúk 
vezére. 

• Bethlen Gábor, 
Erdély fejedelme. 

• Zrínyi Miklós, a 
költő és hadvezér. 

• Buda visszavétele: a 
török kiűzése. 
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II. Rákóczi Ferenc és 
szabadságharca 

• Rákóczi fordulatos 
életpályája 
Munkácstól 
Rodostóig. 

• Történetek a 
Rákóczi-
szabadságharc 
idejéből. 

• A szatmári béke: 
függetlenség 
helyett megbékélés 
a birodalommal. 

II. Rákóczi Ferenc, 
Mária Terézia. 

 
Kronológia: 1526 a 
mohácsi csata, 
1541 Buda eleste, 
1552 Eger 
védelme, 1686 
Buda 
visszafoglalása, 
1703–1711 a 
Rákóczi-
szabadságharc. 

 
Topográfia: 
Mohács, Eger, 
Erdélyi 
Fejedelemség, 
Pozsony, Bécs. 
 

• Képek, ábrázolások 
gyűjtése és 
azonosítása, 
filmrészletek 
értelmezése a 
törökellenes háborúk 
hőseiről és 
eseményeiről. 

• A három részre 
szakadt ország 
térképének 
értelmezése. 

• Annak a bemutatása, 
hogy milyen hatással 
volt a török uralom 
Magyarország 
fejlődésére. 

• II. Rákóczi Ferenc 
életútjának és 
személyiségének 
bemutatása. 

Mária Terézia  • Mária Terézia, a 
családanya és 
uralkodó. 

• Intézkedései 
Magyarországon. 

• A magyar huszárok 
és a berlini 
huszárcsíny. 

• Főúri kastélyok a 
művelődés 
szolgálatában (pl. 
Eszterháza, 
Gödöllő). 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
• Képek, ábrázolások gyűjtése magyar végvárakról, kiállítás rendezése. 
• Egy játékfilm megnézése és megbeszélése a törökellenes háborúk hőseiről és eseményeiről. 
• Egy a Rákóczi-szabadságharcot bemutató műalkotás (pl. festmény, népdal, regény) feldolgozása. 
• Vélemény megfogalmazása, vita a szatmári békéről. 
• A magyar huszárokról szóló történetek gyűjtése, elbeszélése. 
• A huszárok fegyverzetének és öltözetének bemutatása. 
• Képek gyűjtése főúri kastélyokról. 

TÉMAKÖR: Élet a kora újkori Magyarországon  

 ÓRASZÁM: 6 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Javasolt tevékenységek 

Élet a török hódoltság kori 
Magyarországon – egy konkrét 

település (pl. Debrecen vagy 
Kecskemét) bemutatásával  

• A török uralom. 
• A mezőváros 

élete. 

Fogalmak: 
nemzetiség, 
ortodox, barokk. 

 

• A kora újkori életmód 
összehasonlítása a 
maival. 
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• Szarvasmarha-
kereskedelem.  

Topográfia: 
Debrecen, 
Temesvár. 
 

• A török kori 
mezővárosok 
mindennapjainak 
bemutatása különböző 
gyűjtött források 
alapján.  

• A 15. századi és a 18. 
század végi 
magyarországi etnikai 
viszonyok 
összehasonlítása 
térképen, illetve 
táblázatban vagy 
diagramon szereplő 
adatok segítségével. 

Élet a 18. századi 
Magyarországon – egy konkrét 

település (pl. Temesvár) 
bemutatásával 

• Magyarország 
újranépesülése 
és 
újranépesítése. 

• Népek és 
vallások 
együttélése. 

• A barokk 
városépítészet. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
• A török kori magyar kereskedelem fő irányainak és árucikkeinek nyomon követése tematikus térkép 

segítségével. 
• Prezentáció vagy plakát készítése ősi magyar állatfajtákról. 
• Térképvázlat rajzolása vagy makett készítése egy mezővárosról. 
• Képek gyűjtése a magyarországi barokk építészetről. 
• Egy barokk templom megtekintése a saját településen. 

TÉMAKÖR: Forradalmak kora 

 ÓRASZÁM: 5 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Ipari 
forradalom 

• Gyapotból pamut. 
• A textilipar fejlődése. 
• A gőzgép. Bányászat, 

gyáripar, vasútépítés. 
• Gyerekek és felnőttek 

mindennapjai egy 
iparvárosban. 

Fogalmak: ipari forradalom, 
gyár, szabad verseny, 
tömegtermelés, 
munkanélküliség, 
forradalom, diktatúra. 

 
Személyek: James Watt, 
Edison, Bonaparte 
Napóleon. 

 
Kronológia: 1789 a francia 
forradalom, 1815 a 
waterlooi csata. 

 

• Vélemény 
megfogalmazása a 
technikai fejlődés 
előnyeiről és 
hátrányairól. 

• A francia forradalom 
értékelése; pozitívumok 
és negatívumok 
azonosítása. 

• Napóleon alakjának, 
történelmi szerepének 
megítélése különböző 
források alapján. 

Társadalmi-
politikai 

forradalom 

• A köztársaság 
kísérlete 
Franciaországban. 

• A forradalmi terror. 
• Napóleon a császár és 

hadvezér. 
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Topográfia: Párizs, 
Habsburg Birodalom, 
Oroszország, Nagy-
Britannia. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
• A manufaktúrák és a gyárak működésének összehasonlítása megadott szempontok alapján. 
• Beszélgetés a gyermekmunkáról. 
• Napóleon oroszországi hadjáratának követése térképen. 
• Napóleon-ábrázolások gyűjtése. 

TÉMAKÖR: A magyar nemzeti ébredés és polgárosodás kora 

ÓRASZÁM: 15+3 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A reformkor 
 

• Széchenyi István 
alkotásai. 

• A 
jobbágyfelszabadítás 
kérdése. 

• A magyar nyelv és a 
nemzeti kultúra ügye. 

Fogalmak: 
országgyűlés, 
közteherviselés, 
jobbágyfelszabadítás, 
sajtószabadság, 
cenzúra, 
miniszterelnök, 
honvédség, kiegyezés. 

 
Személyek: Széchenyi 
István, Kossuth Lajos, 
Batthyány Lajos, Bem 
József, Görgei Artúr, 
Klapka György, Ferenc 
József, Deák Ferenc. 

 
Kronológia: 1830–
1848 a reformkor, 
1848. március 15. a 
pesti forradalom, 
1849. október 6. az 
aradi kivégzések, 1867 
a kiegyezés. 

• A reformkor 
legfontosabb 
problémáinak 
bemutatása. 

• 1848. március 15-e 
eseményeinek 
felidézése képek, 
dokumentumok, 
visszaemlékezések, 
filmrészletek 
és/vagy 
dramatikus 
jelenetek 
segítségével. 

• A kor történelmi 
szereplőinek 
jellemzése; 
tevékenységük 
bemutatása. 

• A zsidóság pozitív 
szerepe a 
szabadságharcban. 

• A tavaszi hadjárat 
hadmozdulatainak 

A forradalom • A március 15-i 
események és a 12 
pont. 

• Kossuth Lajos 
szerepe. 

• Az áprilisi törvények. 
• A Batthyány-

kormány. 

Képek a szabadságharc 

történetéből 

• Történetek a 
szabadságharc 
idejéből. 

• Görgei Artúr, a 
hadvezér. 

• A tavaszi hadjárat. 
• A Függetlenségi 

nyilatkozat. 
• A fegyverletétel és 

megtorlás – Arad. 
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A kiegyezés • Az ellenállás formái. 
• Deák Ferenc szerepe. 
• A kiegyezés 

megkötése. 
• Az Osztrák-Magyar 

Monarchia 
megszületése. 

 
Topográfia: Pest, 
Pákozd, Isaszeg, 
Világos, Komárom, 
Arad, Osztrák-Magyar 
Monarchia. 

végigkövetése 
térképen. 

• A szabadságharcot 
követő megtorlás 
néhány konkrét 
esetének 
bemutatása (aradi 
vértanúk, a 
zsidóságot sújtó 
közösségi 
büntetés) 

• A kiegyezés 
értékelése.   

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
• Tablókészítés a kor legfontosabb szereplőiről.  
• Képek gyűjtése Széchenyi gyakorlati tevékenységéről. 
• Folyamatábra készítése az európai és a magyar forradalmak események összefüggéseiről. 
• Térképvázlat készítése a március 15-i eseményekről. 
• Kvíz készítése a március 15-i eseményekről és szereplőikről. 
• Poszter, kiselőadás, prezentáció készítése a szabadságharc egy híres csatájáról. 
• 1848–49-es emlékhelyek felkeresése a környéken. 
• Képek gyűjtése a szabadságharc honvédeinek egyenruháiról és fegyvereiről. 
• Történelmi portré készítése Széchenyi Istvánról és/vagy Kossuth Lajosról és/vagy Deák Ferencről. 
• 1848. március 15. helyszíneinek meglátogatása 

 
 

7–8. évfolyam 
FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TANULÁSI EREDMÉNYEK (ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK)  

TÖRTÉNELMI ISMERETEK  
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 

• be tudja mutatni a különböző korok életmódjának és kultúrájának főbb vonásait és az egyes 
történelmi korszakokban élt emberek életét befolyásoló tényezőket; 

• ismeri az újkori és jelenkori magyar történelem kiemelkedő alakjait, cselekedeteiket, illetve 
szerepüket a magyar nemzet történetében; 

• fel tudja idézni az újkori és jelenkori magyar történelem legfontosabb eseményeit, jelenségeit, 
folyamatait, és fordulópontjait a 1849-től napjainkig; 

• képes felidézi a magyar nemzet honvédő és szabadságharcait, példákat hoz a hazaszeretet, 
önfeláldozás és hősiesség megnyilvánulásaira; 

• tisztában van a 19. és 20. század fontosabb politikai eszméivel és azok hatásaival; 
• ismeri és be tudja mutatni a 19. és 20. századi modernizáció gazdasági társadalmi és kulturális 

hatásait Magyarországon és a világban; 
• ismeri az első és a második világháború legfontosabb eseményeit, jellemzőit, valamint napjainkra is 

hatással bíró következményeit; 
• fel tudja idézni az első és második világháború borzalmait, érveket tud felsorakoztatni a békére való 

törekvés mellett; 
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• ismeri a nemzetiszocialista és a kommunista diktatúrák főbb jellemzőit, az emberiség ellen 
elkövetett bűneiket, ellentmondásaikat és ezek következményeit, továbbá a velük szembeni 
ellenállás példáit; 

• felismeri a különbségeket a demokratikus és a diktatórikus berendezkedések között, érvel a 
demokrácia értékei mellett; 

• példákat tud felhozni arra, hogy a történelem során miként járultak hozzá a magyarok Európa és a 
világ kulturális, tudományos és politikai fejlődéséhez; 

• ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit néhány történelmi 
korszakban, beleértve a határon kívüli magyarság sorsát, megmaradásáért folytatott küzdelmét, 
példákat hoz a magyar nemzet és a közép-európai régió népeinek kapcsolatára és 
együttműködésére; 

• valós képet alkotva képes elhelyezni Magyarországot az újkorban és jelenkorban az európai 
történelmi folyamatokban, valamint napjaink globális folyamataiban;  

• ismeri hazája államszervezetét. 

ISMERETSZERZÉS ÉS FORRÁSHASZNÁLAT 
A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

• képes ismereteket szerezni személyes beszélgetésekből, tárgyak, épületek megfigyeléséből, 
olvasott és hallott, valamint a különböző médiumok által felkínált szöveges és képi anyagokból; 

• kiemel lényeges információkat (kulcsszavakat, tételmondatokat) elbeszélő vagy leíró, illetve 
rövidebb magyarázó írott és hallott szövegekből és az ezek alapján megfogalmazott kérdésekre 
egyszerű válaszokat adni; 

• megadott szempontok alapján, tanári útmutatás segítségével történelmi információkat gyűjt 
különböző médiumokból és forrásokból (könyvek, atlaszok, kronológiák, könyvtárak, múzeumok, 
médiatárak, filmek; nyomtatott és digitális, szöveges és vizuális források); 

• képes élethelyzetek, magatartásformák megfigyelésére és értelmezésére; 
• megadott szempontok alapján tudja értelmezni és rendszerezni a történelmi információkat; 
• felismeri, hogy melyik szöveg, kép, egyszerű ábra, grafikon vagy diagram kapcsolódik az adott 

történelmi témához; 
• képen, egyszerű ábrán, grafikonon, diagramon ábrázolt folyamatot, jelenséget saját szavaival le tud 

írni; 
• képes egyszerű esetekben forráskritikát végezni, valamint különbséget tenni források között típus 

és szövegösszefüggés alapján;  
• össze tudja vetni a forrásokban található információkat az ismereteivel, párhuzamot tud vonni 

különböző típusú (pl. szöveges és képi) történelmi források tartalma között; 
• meg tudja vizsgálni, hogy a történet szerzője résztvevője vagy kortársa volt-e az eseményeknek;  
• egyszerű következtetéseket von le, és véleményt tud alkotni különböző források hitelességéről és 

releváns voltáról; 

TÁJÉKOZÓDÁS IDŐBEN ÉS TÉRBEN 
A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

• ismeri a nagy történelmi korszakok elnevezését és időhatárait, néhány kiemelten fontos esemény, 
jelenség és történelmi folyamat időpontját; 

• biztonsággal használja az idő tagolására szolgáló kifejezéseket, történelmi eseményre, jelenségre, 
folyamatra, korszakra való utalással végez időmeghatározást; 

• ismeretei segítségével időrendbe tud állítani történelmi eseményeket, képes az idő ábrázolására pl. 
időszalag segítségével; 
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• a tanult történelmi eseményeket, jelenségeket, személyeket, ikonikus szimbólumokat, tárgyakat, 
képeket hozzá tudja rendelni egy adott történelmi korhoz, régióhoz, államhoz; 

• biztonsággal használ különböző történelmi térképeket a fontosabb történelmi események 
helyszíneinek azonosítására, egyszerű jelenségek, folyamatok leolvasására, értelmezésére, 
vaktérképen való elhelyezésére; 

• egyszerű alaprajzokat, modelleket, térképvázlatokat (pl. települések, épületek, csaták) tervez és 
készít. 

SZAKTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓ 
A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

• önállóan, folyamatos beszéddel képes eseményeket, történeteket elmondani, történelmi 
személyeket bemutatni, saját véleményt megfogalmazni; 

• össze tudja foglalni saját szavaival hosszabb elbeszélő vagy leíró, valamint rövidebb magyarázó 
szövegek tartalmát; 

• az általa gyűjtött történelmi adatokból, szövegekből rövid tartalmi ismertetőt tud készíteni; 
• képes önálló kérdések megfogalmazására a tárgyalt történelmi témával, eseményekkel, 

folyamatokkal, kapcsolatban; 
• képes rövid fogalmazások készítésére egy-egy történetről, történelmi témáról; 
• különböző történelmi korszakok, történelmi és társadalmi kérdések tárgyalása során szakszerűen 

alkalmazza az értelmező és tartalmi kulcsfogalmakat, továbbá használja a témához kapcsolódó 
történelmi fogalmakat; 

• tud egyszerű vizuális rendezőket készíteni és kiegészíteni hagyományos vagy digitális módon 
(táblázatok, ábrák, tablók, rajzok, vázlatok) egy történelmi témáról; 

• egyszerű történelmi témáról tanári útmutatás segítségével kiselőadást és digitális prezentációt állít 
össze és mutat be önállóan; 

• egyszerű történelmi kérdésekről önálló, tárgyilagos véleményt tud megfogalmazni, állításait 
alátámasztja; 

• meghallgatja és megérti - adott esetben elfogadja - mások véleményét, érveit;  
• tanári segítséggel dramatikusan, szerepjáték formájában tud megjeleníteni történelmi 

eseményeket, jelenségeket, személyiségeket. 

TÖRTÉNELMI GONDOLKODÁS 
A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

• adott történetben különbséget tud tenni fiktív és valós, irreális és reális elemek között; 
• képes megfigyelni, értelmezni és összehasonlítani a történelemben előforduló különböző emberi 

magatartásformákat és élethelyzeteket; 
• a történelmi eseményekkel, folyamatokkal és személyekkel kapcsolatban önálló kérdéseket 

fogalmaz meg; 
• feltételezéseket fogalmaz meg történelmi személyek cselekedeteinek mozgatórugóiról, és 

adatokkal, érvekkel alátámasztja azokat; 
• a történelmi szereplők megnyilvánulásainak szándékot tulajdonít, álláspontjukat azonosítja; 
• önálló véleményt képes megfogalmazni történelmi szereplőkről, eseményekről, folyamatokról; 
• felismeri és értékeli a különböző korokra és régiókra jellemző tárgyakat, alkotásokat, életmódokat, 

szokásokat, változásokat, képes azokat összehasonlítani egymással, illetve a mai korral;  
• társadalmi és erkölcsi problémákat azonosít adott történetek, történelmi események, különböző 

korok szokásai alapján; 
• példákat hoz a történelmi jelenségekre, folyamatokra; 
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• feltételezéseket fogalmaz meg néhány fontos történelmi esemény és folyamat feltételeiről, okairól 
és következményeiről, és tényekkel alátámasztja azokat; 

• több szempontból képes megkülönböztetni a történelmi jelenségek és események okait és 
következményeit (pl. hosszú vagy rövid távú, gazdasági, társadalmi vagy politikai);  

• felismeri, hogy az emberi cselekedet és annak következménye között szoros kapcsolat van. 

 
A tanuló az 7–8. évfolyamon a következő kulcsfogalmakat használja: 
Értelmező kulcsfogalmak: történelmi idő, történelmi forrás, ok és következmény, változás és 
folyamatosság, tény és bizonyíték, történelmi jelentőség, értelmezés, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogalmak: 
• politikai: politika, állam, államszervezet, államforma, monarchia, köztársaság, egyeduralom, 

demokrácia, önkormányzat, jog, törvény, birodalom; 
• társadalmi: társadalom, társadalmi csoport/réteg, nemzet, népcsoport, életmód; 
• gazdasági: gazdaság, pénz, piac, mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, adó, önellátás, árutermelés, 

falu, város; 
• eszme- és vallástörténeti: kultúra, művészet, hit, vallás, egyház, világkép. 

 
A 7–8. évfolyamon a történelem tantárgy alapóraszáma: 136 óra. (Évfolyamonként 68 óra) 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör  Óraszám 

A modern kor születése 5 

A dualizmus kora: felzárkózás Európához 7 

Az első világháború és következményei 11 

Totális diktatúrák 5 

A Horthy-korszak 9 

A második világháború 10+3 

A megosztott világ 5 

Magyarország szovjetizálása 10+3 

A forradalomtól az ezredfordulóig 20+5 

Együttélés a Kárpát-medencében 8+5 

Népesedés és társadalom 5 

A demokratikus állam 7 

Régiók története 14 

Mérlegen a magyar történelem 8 

Összes óraszám: 136 

Megjegyzés: A szaggatott vonal az évfolyamok közötti határokat jelzi. 
 
 
MÉLYSÉGELVŰ TÉMÁK: 
7. évfolyam: 
A második világháború (+3 óra) 
Magyarország szovjetizálása (+3 óra) 
8. évfolyam: 
A forradalomtól az ezredfordulóig (+5 óra) 
Mérlegen a magyar történelem (+5 óra) 
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TÉMAKÖR: A modern kor születése 
ÓRASZÁM: 5 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési 
feladatok 

A nemzeti eszme és a 
birodalmak kora 

• A nemzeti eszme és a 
nemzetállamok 
Európája. 

• A világ nagyhatalmai és 
ellentéteik a 20. század 
kezdetén. 

• Gyarmatbirodalmak a 
világ térképén. 

Fogalmak: 
nacionalizmus, 
liberalizmus, 
konzervativizmus, 
demokrácia, 
szocializmus, 
kommunizmus, 
keresztényszocializmus.  

 
Személyek: Bismarck, 
Marx. 

 
Kronológia: 1871 
Németország 
egyesítése. 

 
Topográfia: 
Németország, 
Olaszország, Brit 
Birodalom, Amerikai 
Egyesült Államok, 
Japán.  

• A 20. század 
eleji 
nagyhatalmak 
azonosítása, és 
a korabeli 
világra 
gyakorolt 
hatásuk 
feltárása 
térképek és 
egyszerű ábrák 
segítségével. 

• A politikai 
eszmék 
legjellemzőbb 
gondolatait 
megjelenítő 
néhány 
egyszerű és 
rövid forrás 
értelmezése és 
azonosítása. 

• A 19. századi 
politikai 
eszmék 
céljainak és 
jellemzőinek 
rendszerezése. 

Politikai eszmék: 
liberalizmus, 

konzervativizmus, 
szocializmus 

• A liberalizmus. 
• A konzervativizmus. 
• A szocializmus és 

kommunizmus 
eszméje. 

• A 
keresztényszocializmus. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
• Németország területi egyesítés előtt és utáni térképének összehasonlítása, értékelése. 
• Magyarázatok keresése és azok megvitatása egyes államok létrejöttének és megerősödésének 

okaira (pl. Amerikai Egyesült Államok). 
• Ismerkedés nemzeti jelképekkel (zászlók, himnuszok). 
• Összehasonlító táblázat készítése a korszak politikai eszméiről. 

TÉMAKÖR: A dualizmus kora: felzárkózás Európához 

 ÓRASZÁM: 7 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 
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RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A modernizálódó 
Magyarország 

• Magyar feltalálók és 
találmányok, az ipar 
fejlődése. 

• Vasútépítés, 
folyószabályozás. 

• Egy világváros 
kiépülése – az 
urbanizáció Budapest 
példáján. 

Fogalmak: 
közös ügyek, 
dualizmus, 
MÁV, 
Millennium, 
emancipáció, 
urbanizáció. 

 
Személyek: 
Andrássy Gyula. 

 
Kronológia: 
1896 a 
Millennium. 

 
Topográfia: 
Budapest. 

• A millenniumi 
Budapest bemutatása. 

• A dualizmus kori vidék 
és város lakóinak és 
életmódjának 
bemutatása. 

• A 20. század eleji és 
korunk életmódja 
közötti különbségek 
azonosítása. 

• A korszak gazdasági és 
technikai fejlődésének 
bemutatása. 

• A korszak ipari 
fejlődésének nyomon 
követése diagramok, 
táblázatok 
segítségével. 

A millenniumi 
Magyarország 

• A soknemzetiségű 
ország. 

• A zsidó emancipáció, a 
hazai zsidóság szerepe 
a magyarországi 
modernizációban. 

• A cigányság helyzete, 
hagyományos 
mesterségek.  

• A millenniumi 
ünnepségek. 

• A legjelentősebb 
kulturális alkotások. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
• Képes beszámoló (prezentáció) készítése a korszak valamely jeles magyar tudósáról, feltalálójáról. 
• Képek gyűjtése a dualizmus kori társadalmi csoportok és nemzetiségek életéről. 
• Képgyűjtemény (tabló) összeállítása a millenniumi Budapestről internetes források alapján. 

TÉMAKÖR: Az első világháború és következményei 

 ÓRASZÁM: 11 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztő feladatok 

Az első világháború, 
Magyarország a 

háborúban 

• A halálos lövés: a 
világháború 
kirobbanása. 

• A hadviselő felek: az 
antant és a központi 
hatalmak. 

• Az állóháború. 

Fogalmak: antant, 
központi hatalmak, 
front, állóháború, 
hátország, 
bolsevik, 
tanácsköztársaság, 
vörösterror, fehér 

• A fontosabb hadviselő 
országok 
csoportosítása a 
szövetségi rendszerek 
szerint. 

• Az első világháborús 
hadviselés 
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• Magyarok a 
világháborúban. 

• A hátország 
megpróbáltatásai. 

• Lenin és a bolsevik 
hatalomátvétel. 

különítményes 
megtorlások, 
kisantant. 

 
Személyek: Tisza 
István, Lenin, 
Károlyi Mihály, 
Horthy Miklós. 

 
Kronológia: 1914–
1918 az első 
világháború, 1917 
a bolsevik 
hatalomátvétel, 
1920. június 4. a 
trianoni 
békediktátum.  

 
Topográfia: 
Szarajevó, Szerbia, 
Doberdó, 
Kárpátalja, 
Felvidék, Délvidék, 
Burgenland, 
Erdély, 
Csehszlovákia, 
Jugoszlávia, 
Románia, Ausztria. 

összehasonlítása a 
korábbi háborúkéval. 

• A háborús 
körülményeket 
bemutató különböző 
típusú források 
gyűjtése, feldolgozása. 

• Európa háború előtti 
és utáni térképének 
összehasonlítása, a 
változások 
értelmezése. 

• A történelmi 
Magyarország 
szétesésének 
bemutatása térképen 
az elcsatolt területek 
történelmi 
megnevezésével. 

• Vélemény 
megfogalmazása a 
történelmi 
Magyarország 
felbomlásának okairól. 

• A trianoni 
békediktátum területi 
és demográfiai 
következményeinek 
értékelése. 

Magyarország 1918–
1919-ben 

• A forradalmi kísérlet 
– elhibázott kül- és 
katonapolitika. 

• Magyarország 
megszállásának 
folyamata. 

• A tanácsköztársaság 
hatalomra kerülése 
és bukása. 

• Az ellenforradalom. 

A trianoni békediktátum  • A Párizs környéki 
békék alapelvei, a 
vesztesek büntetése. 

• A trianoni 
békediktátum – a 
megcsonkított 
Magyarország.  

• Magyarország 
területi, népességi és 
gazdasági 
veszteségei. 

• A kisantant. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
• Vita a háború okairól. 
• Grafikonok, táblázatok elemzése a háború legfontosabb adatairól (pl. résztvevők száma, 

veszteségek, háborús kiadások, fegyverek száma stb.). 
• Első világháborús emlékhelyek és emlékművek, sírhelyek feltérképezése és felkeresése a lakóhelyen 

és környékén. 
• Első világháborús kiállítás megtekintése. 
• Első világháborús katonadalok gyűjtése és eléneklése. 
• Trianon a gyermek szemével – kortárs visszaemlékezések felkutatása és megbeszélése. 

TÉMAKÖR: Totális diktatúrák 

 ÓRASZÁM: 5 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
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Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A kommunista Szovjetunió • Lenin és Sztálin 
diktatúrája. 

• Az államosítás. 
• A terror és a 

munkatáborok. 

Fogalmak: személyi 
kultusz, GULAG, 
totális állam, 
nemzetiszocializmus, 
antiszemitizmus, 
fasizmus. 

 
Személyek: Sztálin, 
Hitler. 

 
Kronológia: 1933 a 
náci hatalomátvétel. 

 
Topográfia: 
Szovjetunió, Szibéria 
(munkatáborok). 

• A kommunista 
Szovjetunió és a 
nemzetiszocialista 
Németország 
jellemzőinek 
azonosítása képi 
és szöveges 
forrásokban. 

• A totális 
diktatúrák 
összehasonlítása 
(pl. jelképek, 
ideológiák, 
hatalmi 
eszközök). 

• Érvelés a 20. 
század kirekesztő 
ideológiáival 
szemben. 

A nemzetiszocialista 
Németország 

• A 
nemzetiszocializmus: 
fajelmélet és 
antiszemitizmus. 

• A náci 
hatalomátvétel, a 
hitleri diktatúra és 
terror. 

• A hitleri 
Németország 
terjeszkedése: 
Ausztria és 
Csehszlovákia.  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
• GULÁG táborok és a náci koncentrációs táborok helyszíneinek térképen való azonosítása. 
• Film vagy filmrészletek megtekintése a nemzetiszocialista és/vagy a kommunista diktatúráról. 

TÉMAKÖR: A Horthy-korszak 

 ÓRASZÁM: 9 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A politika 
irányai 

• Horthy, a kormányzó.  
• Antikommunizmus és 

revíziós törekvések.  
• A politikai 

antiszemitizmus. 
• Bethlen István 

miniszterelnöksége. 
• Külpolitikai 

kényszerpályák. 

Fogalmak: 
revízió, 
numerus 
clausus, pengő.  

 
Személyek: 
Bethlen István, 
Klebelsberg 
Kuno, Szent-
Györgyi Albert. 

 

• A Horthy-korszak 
gazdasági, kulturális, 
politikai és társadalmi 
eredményeinek és 
problémáinak felidézése. 

• Az antiszemitizmus 
megnyilvánulásainak 
azonosítása források 
alapján. 

• Magyarország külpolitikai 
céljainak és 
lehetőségeinek 
bemutatása. 

Gazdasági, 
társadalmi 

és 

• Gazdasági eredmények.  
• Az oktatás, a kultúra és a 

tudomány néhány 
kiemelkedő képviselője. 
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kulturális 
fejlődés 

• Társadalmi rétegződés 
és érintkezési formák 
Magyarországon. 

• Életmód, szabadidő, 
sport. 

Kronológia: 
1920–1944 a 
Horthy-korszak. 

• A társadalmi változások 
bemutatása szöveges és 
képi források alapján. 

• A korszak egy kiemelkedő 
személyiségének 
bemutatása. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
• Vázlatkészítés idézetek és képi források felhasználásával a Horthy-korszak társadalmáról. 
• Képes beszámoló (prezentáció) készítése a korszak jeles személyiségeinek egyikéről. 
• Plakátok, korabeli történetek, versek, dalok gyűjtése a revíziós törekvésekről. 
• Fotók, illusztrációk gyűjtése az ipar (közlekedés) modernizációjáról. 
• Képek gyűjtése az oktatás, a tudomány, a sportélet új intézményeiről. 

TÉMAKÖR: A második világháború 

ÓRASZÁM: 10+3 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Háború földön, tengeren 
és levegőben. 

• A hadviselő felek: a 
tengelyhatalmak és a 
szövetségesek.  

• Sztálin-Hitler paktum, 
kezdeti német sikerek. 

• A háború európai 
frontjai és a csendes-
óceáni hadszíntér.  

• Fordulatok a 
háborúban: Sztálingrád 
és Normandia, Berlin, az 
atombomba. 

• Európa felosztása. 

Fogalmak: 
tengelyhatalmak, 
szövetségesek, 
bécsi döntések, 
nyilasok, totális 
háború, 
holokauszt, gettó, 
deportálás, 
koncentrációs 
tábor, 
zsidótörvények. 

 
Személyek: 
Franklin D. 
Roosevelt, 
Churchill, Teleki 
Pál, Szálasi 
Ferenc, Salkaházi 
Sára. 

 
Kronológia: 
1939–1945 a 
második 

• A nemzetiszocialista 
Németország és a 
kommunista 
Szovjetunió 
szerepének feltárása 
a háború 
kirobbantásában. 

• A második 
világháború 
fordulópontjainak 
felidézése. 

• A háború 
fegyvereinek és 
borzalmainak 
bemutatása 
különböző források 
alapján. 

• Magyarország 
területi változásait és 
világháborús 
részvételét, valamint 
a második 
világháború főbb 
eseményeit 

Magyarország a 
világháború idején 

• A revíziós eredmények  
• A Szovjetunió elleni 

háború – a 2. magyar 
hadsereg a Donnál. 

• Német megszállás. 
• A kiugrási kísérlet és a 

nyilas hatalomátvétel. 
• A hadszíntérré vált 

Magyarország. 

A háború borzalmai • A totális háború.  
• A világháború fegyverei. 
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• A hátország 
szenvedései. 

• Az ellenállás formái. 
• A bombázások és városi 

harcok – Budapest 
példáján. 

világháború, 
1941. június a 
Szovjetunió 
megtámadása, 
1944. március 19. 
Magyarország 
német 
megszállása, 
1945. április a 
háború vége 
Magyarországon. 

 
Topográfia: 
Sztálingrád, 
Normandia, 
Hirosima, Don-
kanyar, 
Auschwitz. 

bemutató térképek 
értelmezése. 

• A magyar külpolitika 
háború előtti és 
alatti törekvéseinek 
és mozgásterének 
bemutatása. 

• Ítélet 
megfogalmazása a 
második 
világháborús 
népirtásokról és 
háborús bűnökről. 

• A magyar honvéd 
helytállásának 
felidézése források 
alapján. 

• Példák gyűjtése az 
ellenállás és 
embermentés 
formáira. 

A holokauszt • A náci koncentrációs és 
megsemmisítő táborok. 

• Az európai és 
magyarországi 
zsidótörvények. 

• Kísérlet az európai és a 
magyar zsidóság és 
cigányság 
elpusztítására. 

• Áldozatok és bűnösök, 
felelősség és 
embermentés: néhány 
kiemelkedő példa. 

 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
• Képek gyűjtése a német haderő és a szövetségesek magyarországi pusztításának eszközeiről és 

helyszíneiről. 
• Ismeretek szerzése és megvitatása a holokauszt történetét feldolgozó gyűjtemények, online 

adatbázisok segítségével (pl. látogatás a Holokauszt Emlékközpontban). 
• A holokausztról szóló visszaemlékezések, irodalmi és filmfeldolgozások egy-egy részletének 

megbeszélése. 
• Példák gyűjtése az ellenállás és embermentés formáira. 
• Egy magyarországi embermentő (pl. Boldog Salkaházi Sára) tevékenységének megismerése és 

értékelése. 
• Második világháborús emlékhelyek, emlékművek és sírhelyek feltérképezése és felkeresése a 

lakóhelyen és környékén. 

TÉMAKÖR: A megosztott világ 

 ÓRASZÁM: 5 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A hidegháború • A kétpólusú 
világ – a 

Fogalmak: Egyesült 
Nemzetek Szervezete 

• A második világháború után 
kialakult világrendet 
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vasfüggöny 
leereszkedése. 

• Németország 
kettéosztása. 

• Fegyverkezési 
verseny a 
Szovjetunió és 
az Amerikai 
Egyesült 
Államok 
között. 

• Hidegháborús 
konfliktusok: 
Korea, Kuba. 

(ENSZ), hidegháború, 
vasfüggöny, berlini fal, 
szuperhatalom, Észak-
atlanti Szerződés 
Szervezete (NATO), 
Varsói Szerződés, 
piacgazdaság, jóléti 
állam.  

 

Személyek: Hruscsov, 
Kennedy. 

 
Kronológia: 1947 a 
párizsi béke, a 
hidegháború kezdete, 
1948 Izrael Állam 
megalapítása. 

 
Topográfia: Berlin, 
Németországi Szövetségi 
Köztársaság (NSZK), 
Német Demokratikus 
Köztársaság (NDK), 
Észak- és Dél-Korea, 
Kuba. 

bemutató térkép áttekintése 
és értelmezése. 

• A nyugati demokrácia és a 
szovjet diktatúra 
összehasonlítása. 

• A nyugati világ és a keleti 
blokk életkörülményeinek 
összehasonlítása. 

• A hidegháború korabeli és a 
mai világhatalmi viszonyok 
összehasonlítása. 

• A hidegháborús korszak 
alapvető jellemzőinek, 
történelmi szereplőinek 
azonosítása képek, szöveges 
források alapján. 

• Gyűjtött információk 
értelmezése a hidegháború 
korának néhány 
világpolitikai válságáról (pl. 
Korea, Kuba, Berlin).  

• Információk szerzése, 
rendszerezése és 
értelmezése a két 
szuperhatalom fegyverkezési 
versenyéről diagramok, 
táblázatok, képek és 
térképek segítségével. 

A Nyugat • A nyugati 
demokrácia és 
piacgazdaság. 

• A jóléti 
társadalom. 

• Az új 
tömegkultúra 
kialakulása. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
• A jóléti állam jellemzőinek összegyűjtése és értékelése. 
• Internetes és egyéb források alapján képes gyűjtemény összeállítása az új tömegkultúra jellemző 

tárgyairól, eseményeiről. 
• Poszterek készítése a nyugati és keleti blokk országainak életmódjáról. 
• Kiselőadás tartása egy hidegháborús konfliktusról. 

TÉMAKÖR: Magyarország szovjetizálása 
 ÓRASZÁM: 10+3 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A kommunista diktatúra 
kiépítése Magyarországon 

• Háborús pusztítás és 
szovjet megszállás, 
deportálások a szovjet 
munkatáborokba.  

Fogalmak: 
malenkij robot, 
államosítás, 
tervgazdaság, 

• Magyarország 
szovjet megszállása 
következményeinek 
felidézése.  
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• Bűnbakká tett németek 
és magyarok – 
kitelepítések, 
lakosságcsere.  

• Az 1945-ös és 1947-es 
választások.   

• Egypártrendszer, 
államosítás, diktatúra.  

Államvédelmi 
Hatóság (ÁVH). 

 
Személyek: 
Kovács Béla, 
Rákosi Mátyás, 
Mindszenty 
József.  

 
Kronológia: 1945 
szovjet 
megszállás, 
választás 
Magyarországon, 
1948–1956 a 
Rákosi-diktatúra. 

 
Topográfia: 
Recsk, Hortobágy, 
Duna-delta. 

• A tömeges 
deportálások 
jellemzőinek 
azonosítása 
visszaemlékezések 
és egyéb források 
alapján. 

• A Rákosi-rendszer 
jellemzőinek, 
bűneinek 
azonosítása 
források, képek, 
filmrészletek 
alapján. 

• A határon túli 
magyarok 
megpróbáltatása-
inak bemutatása 
különböző források 
alapján. 

A Rákosi-diktatúra • Az ÁVH működése. 
• A személyi kultusz. 
• Az egyházüldözés. 
• A tervgazdaság 

működése. 

Deportálások 
„békeidőben” 

• A deportálások és 
üldözések okai. 

• A határon túli magyarok 
megpróbáltatásai: 
deportálások 
Csehszlovákiában; 
szovjet, román és 
jugoszláv munkatáborok. 

• Magyarországi 
kitelepítések és 
munkatáborok. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
• Jelszavak, csasztuskák, viccek gyűjtése a Rákosi-diktatúra idejéből. 
• Új iparvárosok azonosítása térképen. 
• Egy játékfilm vagy filmrészlet megtekintése a korszakból vagy a korszakról. 
• Saját vélemény megfogalmazása a Rákosi-diktatúráról. 
• Kitelepítésekről, deportálásokról szóló visszaemlékezések részleteinek közös feldolgozása. 
• Látogatás a Terror Házában 
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TÉMAKÖR: A forradalomtól az ezredfordulóig 

 ÓRASZÁM: 20+5 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztő feladatok 

Az 1956-os 
forradalom és 
szabadságharc 

• Október 23., a 
forradalom 
kirobbanása.  

• A pesti srácok és 
szabadsághősök. 

• A forradalom 
lakóhelyünkön és 
környékén.  

• Szovjet tankokkal a 
népakarat ellen. 

• A forradalom jelképei. 
• A magyar forradalom 

a világtörténelem 
színpadán. 

Fogalmak: Molotov-
koktél, sortüzek, 
munkásőrség, 
Magyar Szocialista 
Munkáspárt 
(MSZMP), 
Kommunista Ifjúsági 
Szövetség (KISZ), 
úttörő, 
termelőszövetkezet, 
háztáji, maszek, 
gulyáskommunizmu
s, 
rendszerváltoztatás, 
privatizáció, 
jogállam, 
többpártrendszer. 

 
Személyek: Nagy 
Imre, Kádár János, 
Gorbacsov, 
Reagan, II. János 
Pál, Antall József, 
Göncz Árpád, Horn 
Gyula, Orbán 
Viktor. 

 
Kronológia: 1956. 
október 23. a 
forradalom 
kitörése, 1956. 
november 4. a 
szovjet támadás, 
1956–1989 a 
Kádár-rendszer, 

1989–1990 a 
rendszerváltoztatá
s, 1990 az első 

• Beszámolók 
készítése az 1956-os 
forradalom és 
szabadságharc 
hőseiről. 

• Az 1956-os 
forradalom és 
szabadságharc utáni 
megtorlások 
kegyetlenségének 
bemutatása 
példákon keresztül. 

• Érvek gyűjtése a 
Kádár-rendszer 
diktatórikus 
jellegének 
alátámasztására. 

• A Kádár-rendszerről 
szóló különböző 
jellegű források 
elemzése, 
értelmezése. 

• A Kádár-rendszer és 
napjaink 
életkörülményeinek 
összehasonlítása. 

• A 
rendszerváltoztatás 
jelentőségének, 
következményeinek 
bemutatása. 

• A magyar történelem 
legfontosabb politikai 
eseményeinek 
időrendbe állítása a 
rendszerváltoztatástó
l napjainkig. 

A kádári 
diktatúra 

• A kádári megtorlás.  
• A pártállam 

működése: az 
elnyomás változó 
formái. 

• Ellenőrzött 
társadalom, 
tömegszervezetek. 

Élet a Kádár-
rendszerben 

• A paraszti gazdaságok 
felszámolása, 
téeszesítés.  

• A szocialista 
modernizáció – „a 
legvidámabb barakk”. 

• A hiánygazdaság.  
• A második gazdaság 

kiépülése. 
• Életszínvonal-politika 

és eladósodás. 

A kétpólusú világ 
megszűnése és a 
rendszerváltoztat

ás 
Magyarországon 

• A Szovjetunió és a 
szocialista rendszer 
országainak válsága.  

• Az ellenzék 
megszerveződése 
Magyarországon. 



263 

 

• A tárgyalásos 
rendszerváltoztatás. 

• A kétpólusú világ 
megszűnése. 

• Az első szabad 
országgyűlési és 
önkormányzati 
választás.  

• Antall József 
kormánya. 

szabad választások, 
1991 a Szovjetunió 
felbomlása, 1999 
Magyarország 
belép a NATO-ba. 

 
Topográfia: Corvin 
köz, 
Mosonmagyaróvár
. 

Magyarország a 
rendszerváltoztat

ás után 

• A demokrácia és a 
piacgazdaság 
kiépítése.  

• A többpártrendszer 
működése. 

• Gazdasági válság és 
felzárkózás  – 
vesztesek és 
nyertesek. 

• A társadalom 
átalakulása. 

• Magyarország NATO-
tagsága. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
• Információgyűjtés a „pesti srácokról”.  
• Térképvázlat készítése az 1956-os események budapesti helyszíneiről. 
• Interjú készítése egy 1956-os visszaemlékezővel. 
• 1956-os emlékhelyek és emlékművek, sírok feltérképezése a lakóhelyen és környékén. 
• Az 1956-os forradalom és a Kádár-rendszer korszakával kapcsolatos játékfilm/ filmrészlet 

megtekintése és értelmezése. 
• Tablókészítés az úttörő mozgalom jellemzőiről a világnézeti nevelésben betöltött szerepéről. 
• Gazdasági és társadalmi diagramok, grafikonok elemzése a szocializmus válságának időszakából. 
• Retró-kiállítás rendezése. 
• Családi emlékek bemutatása, visszaemlékezések gyűjtése, interjú készítése tanári útmutatás alapján 

a Kádár-rendszerről és a rendszerváltoztatás időszakából. 

TÉMAKÖR: Együttélés a Kárpát-medencében 

 ÓRASZÁM: 8 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 
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A határon túli 
magyarok 

• Határon túli 
magyarlakta 
területek. 

• Fordulópontok a 
határon túli 
magyarok 
történetében: a 
történelmi 
Magyarország 
felosztása, a revízió, 
magyarellenes 
megtorlások, 
rendszerváltoztatás.  

• A kisebbségi lét 
nehézségei egykor 
és ma: 
adminisztratív 
intézkedések és 
mindennapok. 

• Kivándorlás és 
asszimiláció. 

Fogalmak: 
kitelepítés, 
asszimiláció. 

 
Személyek: 
Esterházy János, 
Márton Áron. 

 
Kronológia: 
1944–1945 
magyarellenes 
atrocitások. 

 
Topográfia: 
Szlovákia, 
Ukrajna. 

• A határon túli 
magyarság története 
főbb fordulópontjainak 
áttekintése 1920-tól 
napjainkig. 

• Példák gyűjtése a 
határon túli magyarság 
életéből a hűségre és 
helytállásra. 

• A határon túli magyar 
kisebbségi lét 
nehézségeinek 
bemutatása. 

• A Kárpát-medence 
1910-es és 1990 utáni 
etnikai térképének 
összehasonlítása a 
magyarság és a 
nemzetiségek 
elhelyezkedése 
szempontjából. 

• Példák gyűjtése a 
nemzeti összetartozás 
megnyilvánulásairól az 
anyaországi és a 
határon túli magyarság 
kapcsolatában. 

• Példák gyűjtése a 
Kárpát-medence 
népeinek 
együttműködésére és 
konfliktusaira a 
történelem során. 

• A magyarországi 
nemzetiségek 19-20. 
századi története főbb 
jellemzőinek, 
fordulópontjainak 
felidézése. 

A 
magyarországi 
nemzetiségek a 

19. századtól 
napjainkig 

• Magyarország 
nemzetiségi 
arányainak 
változása. 

• Az asszimiláció 
folyamata. 

• Fordulópontok a 
nemzetiségek 
történetében: 
1848–49-es 
szabadságharc, a 
történelmi 
Magyarország 
felosztása, a 
magyarországi 
németek 
kitelepítése. 

• A hazai cigány/roma 
népesség története. 

• A nemzetiségi jogok 
a mai 
Magyarországon. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
• Kiselőadás készítése egy példamutató életút (pl. Esterházy János, Márton Áron) fordulópontjairól. 
• Beszámoló készítése az erdélyi falurombolási tervről (pl. Bözödújfalu). 
• Határon túli területek meglátogatása tanulmányi kirándulás kereteiben (pl. Határtalanul program). 



265 

 

• Az erdélyi, kárpátaljai, felvidéki és délvidéki magyarok életviszonyainak összehasonlítása egymással 
és a hazai viszonyokkal. 

• Tabló vagy prezentáció készítése a hazai cigányság korabeli életmódjáról. 

TÉMAKÖR: Népesedés és társadalom 

 ÓRASZÁM: 5 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztő feladatok 

A hagyományos/ 
agrártársadalma

k 

• Letelepedés és 
élelemtermelés: 
növénytermesztés és 
állattenyésztés. 

• Önellátás, árutermelés, 
kereskedelem. 

• A népességnövekedés 
korlátai. 

• A hagyományos 
társadalom (hierarchia 
és család). 

Fogalmak: 
háziasítás, nagy 
pestisjárvány, 
népességrobbaná
s, migráció, 
multikulturalizmu
s, terrorizmus, 
globalizáció. 

 
Személyek: 
Semmelweis 
Ignác. 

• A népesedés nagy 
korszakainak és 
azok jellemzőinek 
felidézése. 

• Információk 
gyűjtése az 
élelemtermelés 
fejlődéséről 
(például régészeti 
leletek alapján). 

• A népességváltozás 
okainak és 
következményeinek 
bemutatása. 

• Hasonlóságok és 
különbségek 
megállapítása az 
egyes népesedési 
korszakok és 
folyamatok között. 

• Vita a modern kori 
demográfiai 
folyamatokról és 
azok várható 
hatásairól. 

A modern/ipari 
társadalmak 

• Az ipari forradalmak 
hatásai: 
népességrobbanás és 
városiasodás. 

• Népességnövekedés a 
fejlődő és 
népességfogyás a fejlett 
világban. 

• A migráció. 
• A modern/ipari 

társadalom 
(egyenjogúság és 
individualizmus).  

• A női szerepek 
változásának áttekintése 
a történelem során. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
• A népesedéstörténet statisztikai adatainak értelmezése, csoportosítása és felhasználása állítások 

alátámasztására vagy cáfolására. 
• Fiktív napló készítése különböző korban és társadalmi helyzetben élő nők életéről, mindennapjairól. 
• Beszélgetés a népességnövekedés és csökkenés okairól és hatásairól. 
• A migráció okainak és hatásainak megvitatása. 
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TÉMAKÖR: A demokratikus állam 

 ÓRASZÁM: 7 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A modern 
demokrácia 

gyökerei 

• Az athéni demokrácia 
működése.  

• A parlamentáris rendszer 
működése Nagy-
Britanniában. 

• Az elnöki rendszer 
működése az Amerikai 
Egyesült Államokban. 

Fogalmak: 
népgyűlés, hatalmi 
ágak, alkotmány, 
elnök, általános 
választójog. 

 
Személyek: 
Periklész, George 
Washington. 

 
Kronológia: Kr. e. 5. 
sz. az athéni 
demokrácia 
fénykora, 1776 az 
amerikai 
Függetlenségi 
nyilatkozat, 2012 
Magyarország 
Alaptörvénye.  

• A demokrácia kialakulása, 
állomásainak felidézése és 
működésének jellemzése a 
különböző történelmi 
korszakokban. 

• Csoportos szerepjáték 
demokratikus 
döntéshozatalról (pl. az 
athéni demokráciában). 

• Demokratikus 
döntéshozatal ábrázolása 
egy folyamatábrán. 

• A brit parlamentáris és az 
amerikai elnöki rendszer 
összehasonlítása. 

• Áttekintő ábra értelmezése 
a magyarországi 
államszervezetről és a 
választási rendszerről. 

A modern 
magyar állam 

• Az Alaptörvény. 
• Az Országgyűlés, a 

kormány és az 
igazságszolgáltatás.  

• Az országgyűlési és 
önkormányzati választási 
rendszer. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
• Csoportos szerepjáték demokratikus döntéshozatalról (pl. az athéni demokráciában). 
• Demokratikus döntéshozatal ábrázolása egy folyamatábrán. 

TÉMAKÖR: Régiók története 

 ÓRASZÁM: 14 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Magyarország 
és az Európa 

Unió 

• Az Európai Unió születése 
és bővülése. 

• Az európai integráció céljai, 
eredményei és gondjai. 

• Magyarország európai 
uniós tagsága. 

Fogalmak: 
integráció, euró, 
Európai Unió, 
visegrádi 
együttműködés, 
polgárháború, 

• Az Európai Unió 
céljainak 
felidézése. 

• Az európai 
integráció 
eredményeinek és 
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Közép-Európa • A régió sajátosságai 
(jellemzően kontinentális 
helyzet, birodalmi függés és 
nemzeti sokszínűség). 

• A második világháború 
hadszíntere. 

• A szovjet megszállás. 
• A visegrádi együttműködés. 

nagy fal, 
hinduizmus, 
buddhizmus, 
kasztrendszer, 
Korán. 

 
Személyek:  Lincol
n, Gandhi, Mao 
Ce-tung. 

 
Kronológia: 1957 
a római 
szerződés, 1992 a 
maastrichti 
szerződés, 2004 
Magyarország 
belép az Európai 
Unióba. 

 
Topográfia: 
Brüsszel, 
Lengyelország, 
Csehország, 
Közel-Kelet, 
Izrael. 

problémáinak 
áttekintése. 

• A közép-európai 
régió középkori, 
újkori és mai 
térképeinek 
összehasonlítása. 

• A közép-európai 
népek helyzetének 
összehasonlítása a 
középkortól 
napjainkig. 

• Az Amerikai 
Egyesült Államok 
szuperhatalmi 
helyzetének 
elemzése és 
értékelése 
katonai, politikai, 
gazdasági és 
kulturális téren. 

• Kína 
világgazdasági és 
világpolitikai 
szerepének 
megvitatása. 

• A közel-keleti 
konfliktusról 
megfogalmazott 
álláspontok és 
érvek azonosítása, 
beszélgetés a 
békés megoldási 
módokról. 

Az Amerikai 
Egyesült 
Államok 

• Az Amerikai Egyesült 
Államok létrejötte. 

• Az amerikai polgárháború 
okai és eredményei. 

• Az Amerikai Egyesült 
Államok világhatalommá 
válása. 

India • Az indiai civilizáció vallási és 
kulturális alapjai. 

• A brit gyarmati uralom. 
• Gandhi és a függetlenségi 

mozgalom. 
• A jelenkori India 

ellentmondásai. 

Kína • A kínai civilizáció vallási és 
kulturális alapjai. 

• Kína félgyarmati sorban. 
• A japán megszállás. 
• Mao Ce-tung és a 

kommunista diktatúra. 
• A gazdasági óriás. 

A Közel-Kelet • Az Oszmán Birodalom 
felbomlása. 

• Izrael állam létrejötte. 
• Az olaj szerepe a régió 

történetében. 
• Az iszlám és az iszlamizmus. 
• Etnikai, vallási és gazdasági 

törésvonalak. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
• Információk gyűjtése a visegrádi együttműködés előzményeiről és jelenlegi tartalmáról. 
• Az Amerikai Egyesült Államok világhatalmi szerepének elemzése gazdasági adatsorok segítségével. 
• Különböző források gyűjtése az indiai és kínai civilizáció történetéből, ezek alapján ismertetők, 

prezentációk készítése. 
• Az Oszmán Birodalom, valamint a Közel-Kelet területi változásainak nyomon követése történelmi 

térképeken. 
• Beszámolók, prezentációk készítése az arab-izraeli konfliktusról (pl. az izraeli határ változásai, az 

olajválság). 
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TÉMAKÖR: Mérlegen a magyar történelem 

ÓRASZÁM: 8+5 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Lábnyomaink a 
nagyvilágban 

• Világjáró magyarok 
(utazók, felfedezők). 

• Tudósok és feltalálók (pl. 
informatika, autóipar, 
űrkutatás). 

• Világraszóló sportsikerek – 
magyarok az olimpiákon. 

• Magyar művészek a 
világban. 

Javasolt 
személyek 
(altémánként 1-
2): Julianus barát, 
Kőrösi Csoma 
Sándor, Magyar 
László; Neumann 
János, Csonka 
János, Galamb 
József, Kármán 
Tódor; Papp 
László, Puskás 
Ferenc, Egerszegi 
Krisztina,  
Balczó András; 
Liszt Ferenc, 
Munkácsy 
Mihály, Kodály 
Zoltán, Bartók 
Béla, Korda 
Sándor. 
 

• Valamely területen 
kiemelkedő 
eredményt elérő 
magyarok 
tevékenységének 
felidézése, 
bemutatása. 

• A Magyar Királyság 
középkori 
sikeressége okainak 
felidézése. 

• Érvek gyűjtése a 
Habsburg 
Birodalomhoz 
tartozásunk előnyei 
és hátrányai mellett 
a 18. században és a 
19. század első 
felében. 

• Levert 
szabadságharcaink 
értékelése az utóbb 
elért eredmények 
alapján. 

A magyar megmaradás 
kérdései 

• Magyarország mint 
szuverén európai hatalom 
a középkorban. 

• A török kor: a középkori 
örökség pusztulása és az 
etnikai arányok romlása. 

• Az Osztrák-Magyar 
Monarchia, a Közép-
Európát sikeresen egyesítő 
birodalom. 

• Trianon máig tartó hatásai: 
a kisállami lét 
kényszerpályái a 
nagyhatalmak árnyékában. 

• Új típusú kapcsolatépítés a 
rendszerváltoztatás után a 
kisebbségbe került 
magyarsággal. 

• A magyar megmaradás 
titkai: szabadságharcok, 
békés építkezés. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
• Világjáró magyar utazókról szóló beszámolók készítése. 
• Kiselőadások, bemutatók készítése magyar tudósokról, feltalálókról, találmányokról, 

olimpikonokról, művészekről. 
• Referátum készítése egy magyar Nobel-díjas tudósról (pl. Szent-Györgyi Albert, Gábor Dénes stb.). 
• Prezentáció készítése egy sikeres magyar sportolóról. 
• Példák gyűjtése kisebbségben élő magyarság megmaradásáért folytatott küzdelem formáira és 

képviselőire. 
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Helyi tanterv  

az Élő idegen nyelv - Angol nyelv tantárgyhoz 

    az általános iskolák 5-8. évfolyama számára 

 Normál óraszám  

 

Bevezető 

Az idegen nyelvi kommunikáció – az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan – az alapvető nyelvi 

készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és 

értelmezése idegen nyelven különböző tevékenységi formákban. Ilyen a hallott és olvasott szöveg értése, a 

szövegalkotás és az interakció szóban és írásban. Ezek a tevékenységek az élet különböző területein – 

oktatás és képzés, munka, családi és társas élet, szabadidős tevékenységek – az egyén szükségleteinek 

megfelelően folynak. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességekre és készségekre is támaszkodik, 

mint a közvetítés az anyanyelv és az idegen nyelv között, valamint más kultúrák megértése. A 

nyelvhasználó tudásszintje változhat a különböző nyelvek, nyelvi tevékenységek (hallott szöveg értése, 

beszédkészség, olvasott szöveg értése, íráskészség és közvetítő készség), valamint az idegen nyelvet 

használó társadalmi-kulturális háttere, igényei és érdeklődése szerint. 

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök: 

A kommunikatív nyelvi kompetencia lexikális, funkcionális, grammatikai és szövegalkotási ismereteket, 

valamint szocio - és interkulturális készségeket feltételez. Az élethosszig tartó tanuláshoz a 

nyelvhasználónak el kell sajátítania az önálló tanulás stratégiáit és az ehhez szükséges eszközök 

használatát. 

A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák közötti 

kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot. 

 

 ALAPELVEK, CÉLOK 

Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a 

tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív 

nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett 

ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek mindenfajta 

tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is szükségesek. 

 Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljait korunk emberének kommunikációs igényei határozzák meg, 

összhangban az Európa Tanács ajánlásaival. Az élő idegen nyelvek ismerete elengedhetetlen: 

 — a világ dolgaiban való megbízható tájékozódáshoz; 

 — a felelős, szabadon meghozott döntésekhez; 

 — a munkaerőpiacon való boldoguláshoz; 

 — a nemzetközi kommunikációba való bekapcsolódáshoz; 

 — saját és más kultúrák értékeinek megértéséhez és megbecsüléséhez. 

 

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

szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, illetve a nyelvtanuló 

észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, felfogja mint nyelvi egységet, és 

összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban vagy írásban létrehozza a közlendőjét 

tartalmazó szöveget. 

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

Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a későbbiek során várhatóan fontos 

szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az 

idegen nyelv segítségével kommunikatív feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, 

produktív, illetve interaktív nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó 

feladat több készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk. 
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A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a feladatvégzés 

szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is viszonylag könnyen kerülhetnek 

autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a 

célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs forrás lehet, és nagyban elősegítheti az autonóm tanulóvá 

válást. A tanulási folyamat szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a 

projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a motivációt. 

 

A tanuló a nyelvtanulási folyamat során kapjon világos/egyértelmű információt a tanulás céljáról, 

folyamatáról és módszereiről. Legyen alkalma a tanulási folyamat során saját kommunikációs szükségleteit 

megfogalmazni, témákat, tevékenységeket, eljárásmódokat kérni vagy javasolni. Nyíljon lehetősége önálló 

feladatmegoldásra, ismerje meg azon források használatát (szótárak, kézikönyvek, nyelvtankönyvek, 

gyakorlóanyagok, elektronikus források stb.), amelyek segíthetik az önálló munkában. Munkájának 

rendszeres tanári értékelése mellett sajátítsa el az önértékelés módszereit.  

A tanulónak legyen alkalma életkori sajátosságainak, érdeklődésének és kommunikációs szükségleteinek 

megfelelő, a való élet feladataihoz közel álló nyelvi tevékenységekben részt venni. Munkája során 

lehetőleg autentikus vagy adaptált, esetleg leegyszerűsített autentikus szövegekkel dolgozzon. Legyen 

módja változatos formában (pármunka, csoportmunka stb.) részt venni kommunikatív interakciókban és 

alkalma a célnyelv autentikus használatát megtapasztalni. 

 

 A NYELVTANULÁS CÉLRENDSZERE  

A kommunikatív kompetencia fejlesztése  

A tanulók legyenek képesek megoldani nyelvhasználatot igénylő valós feladataikat az élet különböző 

területein, a magánéletben, a közéletben, az oktatásban vagy a munka világában. A kommunikatív nyelvi 

kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, 

a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek mindenfajta 

tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is szükségesek.  

A kommunikatív kompetencia több elemből áll. Részei a nyelvi, a szociolingvisztikai és a 

szövegkompetencia. 

 o A nyelvi kompetencia magában foglalja a lexikai, grammatikai, szemantikai, fonológiai és 

morfológiai, helyesírási ismereteket, továbbá az ezek alkalmazásához szükséges készségeket, illetve 

bázisképességeket. A nyelvi kompetencia az olvasott és a hallott szöveg értésén, a beszédkészségen, az 

interakción, valamint az íráskészség fejlesztésén keresztül aktiválódik. 

 o A szociolingvisztikai kompetencia azon társadalmi szokások és szabályok ismeretét jelenti, 

amelyek erősen befolyásolják a kommunikáció sikerességét, és amelyeket a tanárnak − az anyanyelvi 

kultúrától való eltérése miatt − tudatosítania kell a nyelvtanulókban (például udvariassági szokások, 

megszólítások, nyelvi rituálék, testbeszéd, humor, stílusrétegek, dialektusok). 

 o A szövegkompetencia fejlesztése során a nyelvtanuló elsajátítja, hogyan épül fel egy szöveg, 

milyen elemek biztosítják annak koherenciáját a beszélt és az írott nyelvben, az interakció szabályait, 

illetve a különböző típusú szövegek jellegzetes nyelvi elemeit. A sikeres kommunikáció érdekében a 

tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel 

helyesen megformált, értelmes mondanivaló alakítható ki. 

 

 A célnyelvi műveltség és az interkulturális kompetencia fejlesztése 

 A tanulók legyenek képesek a saját és más kultúrák különbségeinek, illetve hasonlóságainak 

értelmezésére, váljanak nyitottabbá és érzékenyebbé más kultúrák irányába. Fontos a pozitív attitűd és 

motiváció kialakítása a nyelvtanulás, valamint általában más nyelvek és kultúrák megismerése iránt.  

A nyelv nem választható el attól a kultúrától, amely létrehozta és élteti, ezért a nyelvtanítást mindig össze 

kell kapcsolni a mindennapi élet kultúrájának megismertetésével, és segíteni kell a tanulókat abban, hogy a 

szélesebb értelemben vett célnyelvi műveltség elérhetővé váljon számukra. Különösen fontos a tanulás és 

tanítás során a nyelvtanuló interkulturális tudatosságának kialakítása, fejlesztése: 
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A diák legyen képes felismerni és megérteni a saját és az idegen kultúra jellegzetességeit, a köztük lévő 

hasonlóságokat és különbségeket, továbbá ismerje és alkalmazza a más kultúrák képviselőivel való 

kapcsolatteremtéshez szükséges stratégiákat. 

A digitális kompetenciák fejlesztése 

 Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos 

applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit és pragmatikáját megfelelően alkalmazza, valamint saját 

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

interakciók fejlesztése digitális felületeken és eszközök használatával. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák:  

Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre 

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

alkalmazni. A feldolgozott témák hatására mérlegelő gondolkodása és problémamegoldó készsége, a nyelvek 

közötti kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei is fejlődnek. Nyelvtudása növeli az információszerzési 

és tudásmegosztási lehetőségeit. 

A személyes és társas kompetenciák:  

A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban végzett 

feladatok, valamint egyéb, kooperáción alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során fejlődik 

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

önbecsülését, valamint fejleszti más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, ismeretlen világokhoz 

való viszonyát. 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái:  

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

kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi kötődés és az a 

kritikus, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó jellegű önkifejezésnek. A 

korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló életkorának megfelelő alkotó 

tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat. 

 

A nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek kihasználása 

A tanuló legyen képes a tantervben szereplő más műveltségterületek egy-egy érdekes és fontos problémáját 

a tanult idegen nyelven is feldolgozni. 

Az élő idegen nyelvek tanítását és tanulását meghatározó alapelvekkel és a Nat célkitűzéseivel 

összhangban kívánatos a tantárgyközi integráció lehetőségének elősegítése. Az idegennyelv-tanulás többek 

között olyan nyelvi, kulturális, szociokulturális, történelmi és interkulturális ismeretekkel gazdagíthatja a 

tanulókat, amelyeket más tantárgyak esetében is hasznosíthatnak. Ugyanakkor törekedni kell arra, hogy 

más műveltségterületek ismereteivel az idegen nyelvi órák során is találkozzanak a diákok. 

 

Az IKT alkalmazások készségszintű kialakítása és fejlesztése 

A tanulók szerezzenek tapasztalatokat és jártasságot a kommunikációs és információs technológiák 

felhasználásában idegen nyelvi tanulmányaik során, ezzel is segítve az autonóm nyelvtanulóvá válást. 

Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) minden eddiginél több lehetőséget biztosítanak a 

nyelvtanulóknak és tanároknak a célnyelvvel és célnyelvi közösséggel kialakítható közvetlen kapcsolatra. 

Az IKT jelentősen növelheti a nyelvtanítás és nyelvtanulás eredményességét, közvetlen hozzáférést 

biztosítva a célnyelvi kultúrához, azaz lehetővé teszi autentikus célnyelvi modellek keresését és 

felhasználását. Az IKT a korszerű nyelvoktatás, a differenciálás kiváló eszköze. 

 

 

 



272 

 

 A nyelvtanulási stratégiák kialakítása 

A nyelvtanulási folyamat sikeressége szempontjából kiemelt jelentőségűek a nyelvtanulási stratégiák. Az 

idegennyelv-tanulás nyújtson további lehetőséget az eredményes tanulás módszereinek elsajátítására: az 

előzetes tudás mozgósítására, az egyénre szabott módszerek kialakítására, a csoportos, együttműködő 

tanulásra, az önművelés igényének kialakítására, az élethosszig tartó tanulás fontosságának felismerésére.  

 

A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE  

Az értékelésnek az általános iskolai nyelvtanulás teljes időtartama alatt az a legalapvetőbb funkciója, hogy 

motiválja a tanulót az idegen nyelv tanulásában. Ezért a visszajelzés is minden évfolyamon elsősorban 

pozitív, a kevésbé sikeres, javításra szoruló fejlesztések csak a pozitívumokhoz képest kaphatnak 

hangsúlyt. A tanuló maga is egyre inkább képessé válik saját eredményeinek, eredményességének 

értékelésére mind a tanóra, mind a tanórán kívül folytatott idegennyelvi  kommunikáció során. 

Kialakul emellett az a funkció is, hogy visszajelzést adjon arról, a tanuló a készség-fejlesztés területén az 

adott időpontban (a tanév közben folyamatosan vagy a tanév végén) éppen hol tart. Visszajelzés a 

tanulónak (és a szülőnek), hogy melyek az erős és gyenge pontjai, milyen attitűd jellemzi a 

nyelvtanuláshoz való viszonyát, honnan meríthet bátorítást, önbizalmat, illetve hová kell még energiát 

befektetnie. 

Fontos, hogy az értékelés rendszeres legyen, tartalmazzon formális (pl. dolgozat) és nem formális (órai 

munka) elemeket. Az értékelés során is ügyelni kell a differenciálás elvére, például külön feladatokkal 

ösztönözhetjük a motiváltabb tanulókat. 

 

A TANTERV ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK ÉS 

TÁRGYI FELTÉTELEK 

 Szakképesítéssel rendelkező nyelvtanár, aki rendszeresen figyelemmel követi a tantárgya módszertani 

újdonságait, és beépíti ezeket a mindennapi tanítási gyakorlatába.  

A nyelvtanításban a kommunikatív készségfejlesztés (és nem az ismeretátadás) áll a tanítás 

középpontjában, melyek megkövetelik a változatos tanulói tevékenységformák következetes alkalmazását. 

Szükséges, hogy a nyelvet tanító pedagógus gazdag és korszerű módszertani apparátussal rendelkezzen (pl. 

egyéni, páros és csoportmunka, projektmunka, kiegészítő eszközök alkalmazása).  

A hatékony nyelvtanulás legfontosabb személyi feltétele a kis csoportlétszám, az osztott csoport, mert így 

mindenkivel kiegyensúlyozottan tud foglalkozni a nyelvtanár, képes irányítani az egyéni vagy pármunkát, 

és összehangolni a néhány fős csoportok tevékenységét a csoportmunka során. 

A legfontosabb tárgyi feltételt a tanterem célszerű berendezése biztosíthatja. Célszerű a nyelvórákat olyan 

tanteremben tartani, ahol mozgatható asztalok vagy padok, illetve székek állnak rendelkezésre. Ez a 

kommunikációt elősegítő ülésrend kialakításához szükséges. Legyen lehetőség az órán elkészített tárgyak 

(pl. képek) és szemléltetőeszközök elhelyezésére. 

 Legyen a teremben lehetőleg CD- és/vagy DVD lejátszó, interaktív tábla. Legyen minden tanulónak 

hozzáférhető helyen külön felszerelése a manipulatív tevékenységekhez: olló, ragasztó, filctollak stb.  

A mai világban az oktatásban elengedhetetlen a tanteremben is jelen levő internet, mely segíti a tanulók 

hozzáférését az aktuális információkhoz a világhálón az órák alatt is. Szükséges tehát, hogy a diák 

bármelyik teremben rákapcsolódhasson a WIFI-re. 

 

 

IDŐKERET: ÓRASZÁMOK  

 

Óraterv – 5–8. Évfolyam 

 5. évfolyam 6. évfolyam 7, évfolyam 8. évfolyam 

ANGOL            3               3            3          3 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, NYELVI SZINTEK  
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A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a NAT-ban azok a nyelvi szintek és 

kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi 

követelményrendszerben mérceként használt Közös európai referenciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi 

kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak kontextust. 

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

 

 

 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam 

Első idegen 

nyelv 

KER 

szintben nem 

megadható 

 

       A1 

 

        A2 

 

        B1  

 

       B2 

Második 

idegen nyelv 

          _ 

        

          _          _         A1       A2 

 

Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a nyelvtanulással és 

az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos pozitív attitűd, ami magában 

foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti 

nyitottságot.  

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció jelentőségét. 

Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más tantárgyak keretében szerzett 

ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az idegen nyelvvel való foglalkozás olyan 

ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is 

hasznosítani tudnak. 

 Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a nyelvtanulási 

stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy nyelvtudásukat önállóan 

ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el. 

 A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező minimumszinteket, 

emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben támasztott követelményekre is. A 

közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a NAT-ban azok a nyelvi szintek és 

kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi 

követelményrendszerben mérceként használt Közös európai referenciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi 

kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak kontextust. A NAT által az egyes 

képzési szakaszokra minimumként meghatározott nyelvi szintek a következők: 

 

 4. évfolyam 

minimumszint 

8. évfolyam 

minimumszint 

12. évfolyam 

minimumszint 

Első Idegen nyelv KER szintben nem 

megadható 

          A2               B2 

 

 

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

 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam 

Első idegen 

nyelv 

KER 

szintben nem 

megadható 

 

       A1 

 

        A2 

 

      B1 

 

       B2 

 

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

egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az összefüggő beszéd és az 

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

hanem a tanulók életkori sajátosságainak tükrében értelmezve kerültek be a kerettantervbe. 
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 Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a NAT-ban 

megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több ponton érintkezik az 

anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli és írásbeli kommunikáció számos 

készségeleme átvihető az idegen nyelv tanulásába, és fordítva, az idegen nyelv tanulása során elsajátított 

kompetenciák hasznosak az anyanyelvi kommunikáció területén. A két terület erősítheti egymást, 

olyannyira, hogy megfelelő módszerek alkalmazása esetén az is lehet sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, 

akinek hiányosak az anyanyelvi ismereti, 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 sokasága. Míg 

korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének fejlesztését támogatta az internet, ma már számos 

lehetőség kínálkozik a produktív nyelvhasználatra is. Az ingyen elérhető autentikus hanganyagok és 

videók, képek, szótárak, interaktív feladatok mellett az írott és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a 

blogolás is élményszerű nyelvtanulásra ad alkalmat. Az önálló tanulás képességének folyamatos 

fejlesztéséhez azonban szükség van a tanulásról magáról történő beszélgetésre, a tanulási stratégiák 

kialakításában való segítségnyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak megteremtésére is.  

A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek, érdeklődésének, 

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

ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert minden más tantárgynál több lehetőséget nyújt 

a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a személyiség kibontakozásának támogatására. A siker másik kulcsa a 

folyamatos pozitív megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének elismerése. 

 

 A 4–8. évfolyamokra vonatkozó ajánlott témakörök egyes elemei újra és újra megjelennek, 

lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb nézőpontból kerüljenek feldolgozásra, 

és így bővüljenek, mélyüljenek. A kerettanterv minden fejlesztési szakaszban új témaköröket is javasol a 

tanulók életkorához, szükségleteihez alkalmazkodva. 

 Az általános iskola 5–8. évfolyamán az idegennyelv-tanítás szervesen épül az alsó tagozaton elért 

eredményekre. Az elsődleges cél a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának 

továbbfejlesztése, érdeklődésük fenntartása a nyelvek tanulása és a más nyelveket beszélő emberek és 

kultúrájuk megismerése iránt. A nyelvvel való játékos és örömteli foglalkozás, a kezdeti sikerek és a 

motiváló tanári visszajelzés ebben a nyelvtanulási szakaszban is segítik a tanulókat, hogy megmaradjon 

ösztönös tudásvágyuk és tanulási kedvük, bátran használják a rendelkezésükre álló nyelvi eszközöket, 

növekedjen önbizalmuk, fejlődjön önismeretük és önértékelésük. Mindez elengedhetetlen a nyelvtanulás 

hosszú távú eredményessége szempontjából. 

 A tanulók az 5–8. évfolyamon minimálisan heti 3 órában tanulják az idegen nyelvet. A fejlesztés 

várható eredménye a 6. évfolyam végén a KER szerinti A1 szint, a 8. évfolyam végén az A2 szint. A 

középfokú oktatás erre a kimeneti szintre épít.  

 

5–6. évfolyam  

Az 5. évfolyam megkezdésekor a tanulók már legalább egy év nyelvtanulási tapasztalattal 

rendelkeznek. Hozzászoktak a célnyelvi óravezetéshez, megértik az órai tevékenységekre vonatkozó rövid, 

egyszerű utasításokat, tudják, hogy léteznek olyan iskolai és iskolán kívüli helyzetek, feladatok, amelyeket 

csak akkor képesek sikerrel megoldani, ha megfelelő idegennyelvismerettel rendelkeznek. Már ismernek 

hangzó és írott célnyelvi szövegeket, megtették az első lépéseket az idegen nyelvi interakció és az 

összefüggő beszéd területén. Elkezdték az írást az idegen nyelv tanulásának szolgálatába állítani, és 

egyszerű formában használják az önkifejezés eszközeként is. A korosztály igényei és szükségletei szerint 

alakított idegennyelv-oktatás keretében megtapasztalták a játékos nyelvtanulás örömét. A feldolgozott 

tartalmak révén lehetőségük nyílt bepillantani egy, a sajátjukhoz részben hasonló, részben attól eltérő 

kultúrába. A pozitív visszajelzések önbizalmat adtak nekik, és néhány alapvető nyelvtanulási stratégia 

elsajátításával megtették az első lépéseket az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 
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 Az 5–6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja az, hogy a tanulók változatlanul 

kedvet érezzenek a nyelvtanulás iránt, és örömüket leljék a nyelvvel való foglalkozásban, valamint hogy 

ébren maradjon kíváncsiságuk az idegen nyelvet beszélő emberek és kultúrájuk iránt, nyitottak maradjanak 

az új ismeretek, tapasztalatok befogadására.  

A nyelvelsajátítás területén a korábbiakhoz hasonlóan fontos cél a beszédértés és a beszédkészség 

fejlesztése, de ebben az életkorban fokozatosan felzárkózik melléjük az olvasott szöveg értése és az írás is. 

A készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben 

természetes módon összekapcsolódnak. Az idegen nyelv elsajátítása továbbra is minden esetben 

kontextusba ágyazva, konkrét beszédhelyzetek során történik, melyekben a verbális és a nem verbális 

elemek természetes egységet alkotnak.  

A motiváció fenntartása érdekében fontos, hogy a tanulók a fejlettségi szintjüknek megfelelő, 

változatos, érdekes és értelmes, kihívást jelentő tevékenységek során sajátítsák el az idegen nyelvet. A 

témakörök részben ugyanazok, mint az előző fejlesztési szakaszban, de bővülnek és mélyülnek, azzal 

párhuzamosan, ahogy a tanulók érdeklődése alakul, igényeik, szükségleteik változnak. További témák is 

feldolgozásra kerülnek, amelyek összhangban állnak a NAT-ban szereplő más műveltségi területek, 

tantárgyak tartalmaival. A „Témakörök” táblázatban megjelölt kapcsolódási pontok segítenek megtalálni 

azokat a területeket, ahol megvalósítható a tantárgyakon átívelő – akár közös projektek keretében történő – 

tanulás.  

Az 5–6. osztályban jelentősen bővül a tanulók szókincse. A nyelvtani szerkezeteket továbbra is 

kontextusba ágyazva sajátítják el, de fokozatosan felébred az érdeklődésük a célnyelv szabályrendszere és 

az anyanyelvükhöz hasonló, illetve attól eltérő nyelvi jelenségek iránt. Örömüket lelik a szabályszerűségek 

felfedezésében, de a szabályok ismerete csak csekély mértékben segíti nyelvi fejlődésüket. A helyes 

nyelvhasználat elsajátításában nagy szerepe van a nyelvi input minőségének és mennyiségének, valamint a 

tanulói megnyilatkozások esetében a pozitív tanári visszajelzésnek. 

 Ebben a szakaszban is fontos célkitűzés, hogy a tanulók idegen nyelvi kompetenciájának 

fejlesztése szoros összefonódásban és kölcsönhatásban történjen a fejlesztési szakaszra vonatkozó nevelési 

célokkal és más kulcskompetenciák fejlesztésével, elsősorban az anyanyelvi kommunikációval, a szociális 

kompetenciával, az esztétikai-művészeti tudatossággal és kifejezőképességgel, valamint az önálló 

tanulással. Fokozatosan egyre nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia, hiszen az IKT-eszközök 

használata idegen nyelven is az információszerzés és információcsere korszerű és hatékony eszköze. 

 

  

A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 6. évfolyam végére elérjék a KER szerinti A1 

szintet.  

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A1 szintű nyelvtudás:  

A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, 

rövid megnyilatkozásokat, szövegeket. 

Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal 

kommunikál. 

Felkészülés után elmond rövid szövegeket.  

Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek 

lényegét, tartalmát. 

 Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló 

írott szövegeket alkot. 

 

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

összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem különíthetők el 

egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek fejlesztése mindig integráltan 

történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben előfordulnak. Ezért nem szerepelnek 

óraszámok a fejlesztési egységek mellett. 
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Fejlesztési egység                                Hallott szöveg értése 

 

Előzetes tudás 

Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi óravezetés 

követése, az egyszerű tanári utasítások és kérdések, valamint a 

korábban feldolgozott szövegek megértése, begyakorolt rövid 

párbeszédek folytatása, minta alapján egyszerű szövegek alkotása. 

 

 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális 

elemmel támogatott célnyelvi óravezetés követése; 

 az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó, bővülő szókinccsel 

megfogalmazott, de továbbra is rövid, egyszerű tanári utasítások 

megértése; 

az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból álló 

kérdések, néhány rövid mondatból álló megnyilatkozások megértése;  

a mindennapi témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben az 

ismerős szavak, fordulatok felismerése, ezekből következtetés a 

szövegek témájára; 

a megértést segítő feladatokra támaszkodva a lényeg és néhány konkrét 

információ kiszűrése ismert témájú rövid, egyszerű szövegekből; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb 

alkalmazása. 

 

 

A fejlesztés tartalma  

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel támogatott célnyelvi 

óravezetés növekvő biztonsággal történő követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka 

megszervezése, eszközhasználat). 

 Rövid, egyszerű tanári utasítások alaposabb és biztosabb megértése (pl. játékos feladatok; manuális 

tevékenységek; mozgásos, játékos tevékenységek). 

 A tanulóhoz közel álló, ismert témákról szóló rövid kérdések és néhány rövid mondatból álló 

szövegek megértése. 

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

bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése a szövegekben, következtetések levonása 

a témára, lehetséges tartalomra vonatkozóan; a szöveg lényegének kiszűrése megértést segítő, változatos 

feladatok segítségével. 

 A megértés során egyre tudatosabb támaszkodás a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemekre 

(pl. képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre. Tanári ösztönzésre a hallott 

szövegből kiszűrt információk egyre tudatosabb összekapcsolása a témával kapcsolatos egyéb 

ismeretekkel, és ezek alapján következtetések levonása a tartalomra vonatkozóan. 

 Különböző beszélők egyre biztosabb megértése, amennyiben azok a célnyelvi normának megfelelő 

vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, szükség esetén szüneteket 

tartva és a lényegi információkat hangsúlyozva, megismételve beszélnek.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, animációs filmek, a korosztálynak szóló 

egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott 

rövid párbeszédek, tanári beszéd.  

 

Fejlesztési egység                                Szóbeli interakció 

 

Előzetes tudás 

Részvétel interakciót igénylő tevékenységekben, egyszerű nyelvi 

eszközök alkalmazásával. 

 

 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő 

szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva; 
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

egyszerű kérdések feltevése ismert témákról, illetve válaszadás 

egyszerű nyelvi eszközökkel a hozzá intézett kérdésekre; 

rövid beszélgetés folytatása ismert témákról, egyszerű nyelvi 

eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal; 

rövid beszélgetés folytatása a társakkal a tanult témákról;  

rövid, egyszerű szövegek közös előadása; az ismert szöveg célnyelvi 

normákhoz közelítő kiejtése, helyes intonációval és megfelelő 

beszédtempóban. 

 

A fejlesztés tartalma 

 A mondanivaló nonverbális elemekkel (pl. testbeszéddel, hanglejtéssel, vizuális eszközökkel) támogatott 

kifejezése bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel.  

Rövid válaszokkal, cselekvéssel való reagálás ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz 

kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszólításokra. 

 Egyszerű kérdések feltevése ismert témákhoz, osztálytermi szituációkhoz, egyéni szükségletekhez 

kapcsolódva. 

 Egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid párbeszéd eljátszása társakkal. 

 Kommunikálás begyakorolt beszédfordulatokkal (pl. bemutatkozás, bemutatás, üdvözlés, köszönés, 

alapvető információ kérése és adása saját magáról, társairól, közvetlen környezetéről, különböző dolgok 

kérése és adása, tetszés, nemtetszés kifejezése). Meg nem értés esetén nonverbális elemekkel, pl. 

testbeszéddel támogatott ismétlés, magyarázat kérése.  

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és alkalmazása (pl. 

beszélgetés kezdeményezése, figyelemfelhívás).  

Hallott, látott jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, időjárással kapcsolatos megfigyelésekre) 

való reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel.  

Aktív részvétel dalok, mondókák, versek, mesék, történetek előadásában, szóbeli nyelvi játékokban; 

nonverbális elemekkel támogatott történet elmondásába való bekapcsolódás az ismert szavak, kifejezések, 

beszédfordulatok szintjén. 

 A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

 Dalok, mondókák, versek, mesék, illusztrált történetek, mozgással kísért rövid cselekvéssorok, kérdések, 

rövid párbeszédek, dramatizált jelenetek, néhány mondatos leírások, egyszerű felszólítások, kérések, 

információ hiányán, illetve különbözőségén alapuló szövegek. 

 

Fejlesztési egység                                Összefüggő beszéd 

 

Előzetes tudás 

Néhány összefüggő mondat elmondása önmagáról és a tanult témákról. 

A megismert versek, mondókák felidézése. 

 

 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Rövid, egyszerű szövegek elmondása, illetve párbeszéd előadása 

társaival közösen, tanári segítséggel;  

egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, összefüggő leírás adása 

saját magáról és a környezetében előforduló tárgyakról, élőlényekről, 

eseményekről;  

néhány egyszerű nyelvtani szerkezet és mondatfajta használata; a 

szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések 

összekapcsolása kötőszavakkal; 

munkájának bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

ismert szöveg elmondása a célnyelvi normához közelítő kiejtéssel, 

intonációval és beszédtempóban. 

 

 A fejlesztés tartalma  

Gyermekirodalmi mű (pl. vers, dal, mese), történet, cselekvéssor közös vagy önálló előadása társak, másik 

osztály, szülők vagy tanárok részére. 
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 Felkészülést követően nonverbális elemekkel támogatott egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal megfogalmazott szerepjáték előadása társakkal. Minta alapján, tanári segítséggel 

összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok összekapcsolása egyszerű 

kötőszavakkal (pl. és, de, azután). 

 Egyénileg vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy rövid bemutatása és értékelése (pl. közös plakát 

készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése).  

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag hallgatása és együttes elmondása után közös vagy önálló 

ismétlés; a kiejtés, intonáció, hangsúly, ritmus játékos gyakorlása (pl. hangerő vagy hangszín 

változtatásával, érzelmek kifejezésével, ritmushangszerek vagy mozgás kíséretével). A fenti 

tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Dalok, versek, mesék, rövid történetek, cselekvéssorok, leírások (pl. tanulói munka bemutatása), rövid 

szerepek, interaktív feladatok.  

 

Fejlesztési egység                                Olvasott szöveg értése 

 

Előzetes tudás 

Részvétel olvasást igénylő nyelvi tevékenységekben, ismert szavak, 

rövid szövegek elolvasása 

 

 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A megértést segítő elemekre támaszkodva felismeri és megérti az 

egyszerű szövegekben az ismert nevek, szavak és mondatok 

felismerése és megértése;  

a különböző műfajú, egyszerű, autentikus szövegek lényegének 

megértése; 

egyszerű, autentikus szövegekből néhány alapvető információ 

kiszűrése; 

az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatok elvégzése; 

a készségek, képességek kreatív használata az olvasott szövegek 

értelmezéséhez;  

érdeklődés kialakítása a célnyelvi kultúra irodalmi, művészeti alkotásai 

iránt. 

 

A fejlesztés tartalma  

Rövid, hétköznapi szövegekben ismerős nevek, szavak és egyszerű fordulatok felismerése. Írott szöveggel 

kapcsolatos tevékenységek végzése (pl. leírás alapján illusztráció készítése, képek sorba rendezése, 

szövegrészlettel való párosítása).  

Egyszerű, különböző műfajú szövegek olvasása, lényegük megértése, a szövegek feladatokon keresztül 

történő feldolgozása. 

 Különböző műfajú szövegek (pl. versek, mesék, történetek, fabulák, viccek) közös olvasása. Egyszerű, 

informatív szövegből (pl. brosúrából, menetrendből, utcai táblákról, feliratokról) tárgyszerű információ 

szerzése.  

Rövid, egyszerű, írott instrukciók követése képek segítségével (pl. játék összerakása, útbaigazítás). 

 Egyszerűsített nyelvezetű irodalmi alkotások olvasása (pl. versek, mesék, dalszövegek, novellák). 

 A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Történetek, hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok, 

feliratok, nyomtatványok hagyományos és online formában.  

 

Fejlesztési egység                                Íráskészség 

 

Előzetes tudás 

Részvétel írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekben, s ezek során 

rövid szavak, mondatok másolása. 

 Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása;  

Megadott mintát követve különböző műfajú és életkorának megfelelő 

témájú rövid szövegek alkotása; 
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

írásbeli válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre; 

a közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli 

feladatok elvégzése;  

részvétel írásbeli nyelvi játékokban; 

a meglévő szókincs, tudás képes kreatív alkalmazása az őt érdeklő 

témájú, egyszerű szövegek írásához. 

 

A fejlesztés tartalma  

Szavak és rövid szövegek másolása, illetve hallás utáni leírása. 

 Rövid mondatok írása egyszerű nyelvi szerkezetek felhasználásával (pl. napirend bemutatása, emberek, 

állatok, tárgyak jellemzése, képfeliratok készítése). 

 Különböző műfajú, egyszerű, rövid szövegek írása (pl. hagyományos vagy elektronikus képeslap, 

üdvözlőlap, meghívó, üzenet, SMS, e-mail).  

Egyszerű, autentikus kérdőívek, adatlapok kitöltése. 

 Projektmunka készítése (pl. poszterek, hirdetések, faliújságok, tájékoztató táblák, ismertetők). 

 Az életkornak megfelelő irodalmi művek (pl. mesék, történetek) bizonyos elemeinek megváltoztatása, 

átírása.  

Különböző típusú szövegek kreatív írása (pl. napló, dalszöveg, listaversek, szabadversek). Egy-két 

mondatos üzenet, illetve bejegyzés írása internetes közösségi oldalon, blogban vagy fórumban.  

 A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

 Leírás, felirat, utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail, levél, adatlap, bejegyzés, 

dalszöveg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Javasolt témakörök  

 

5. évfolyam  

Család  

Családtagok. Személyes információk. Bemutatás, bemutatkozás. Számok, színek, ruhadarabok, személyes 

névmások. Háziállatok. 

Kapcsolódási pontok:  

Erkölcstan: társas / családi kapcsolatok, szokások.  

Matematika: Számok írása, kiejtése, műveletek számokkal 

Rajz és vizuális kultúra:  kézügyesség, kreativitás:  poszter készítése: családfa  

 

 

Személyes adatok  

Életkor, születésnap, lakcím, foglalkozás. Országok és nemzetek. Lakóhelyünk a város. Kapcsolódási 

pontok:  



280 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: család és lakóhely, országok zászlói, nevezetességei                                                                                                           

Természetismeret: tágabb környezetünk megismerése, földrajzi elnevezések.                                                               

Hon- és népismeret: az én hazám                                                                                          Interkulturális 

ismeretek: Ismerkedés a célnyelvi országgal 

 

Otthon, Tanterem 

Otthonom, szűkebb környezetem. Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak otthon és a tanteremben. 

Saját szoba bemutatása. Kedvenc játékaim. Lakóhelyem, tágabb környezetem  

Kapcsolódási pontok:  

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: család és lakóhely. 

Természetismeret: lakóhelyi környezet, kontinensek, tájegységek . 

Matematika: tájékozódás a térben, halmazok. 

Hon- és népismeret: az én városom, falum.                                                                     

 

A világom: természet, állatok 

Napirend. Az idő. Állatok jellemzése. Kedvenc állat bemutatása. Kisállatok. Állatok a ház körül. Vadon élő 

és állatkerti állatok. Állatok a nagyvilágban. Kontinensek, tájegységek.  

Kapcsolódási pontok:  

Természetismeret: élőlények a nagyvilágban / ház körül / állatkertben; az állatok életmódjának főbb 

jellemzői, élőhelyeik.; a Föld szépsége, egyedisége: a Kárpát-medence és hazánk nagytájai, növénytakarója 

és élővilága.  

Technika, életvitel és gyakorlat: időbeosztás, napirend.  

 

 

 

Iskola 

Iskola helye, tantermek, tantárgyak, órarend, időbeosztás, iskolai élet, napirend 

Kapcsolódási pontok:  

Hon- és népismeret:Iskolák Londonban,Walesben és Magyarországon 

Technika, életvitel és gyakorlat: időbeosztás, napirend.  

 

Szabadidő, szórakozás  

Szabadidős tevékenységek. Hobbik. Téli/nyári szünet. Kedvenc időtöltésem. Internet, interaktív játékok. 

Közös időtöltés barátokkal.  

Kapcsolódási pontok:  

Testnevelés és sport: sportok.  

Ének-zene: Hangszerek 

Informatika: Digitális eszközök használata 

Természetismeret: Utazás, nyaralás a természetben 

 

Sport 

 Sportágak és sporteszközök. Kedvenc sportom. Testrészek és mozgás.  

Kapcsolódási pontok:  

Természetismeret: az ember megismerése és egészsége: testrészek.  

Testnevelés és sport: mozgásos játékok, sportversenyek, szabályok  

 

Ünnepek és szokások  

Születésnapi buli. Ünnepek itthon és a nagyvilágban (Halloween, Karácsony, Húsvét). Angol gyerekdalok.  

Kapcsolódási pontok:  

Technika, életvitel és gyakorlat; angol születésnapi lapkészítése. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: hétköznapok, ünnepek  
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Ének: angol születésnapi dal.  

 

Öltözködés 

Ruhák, ruhaneműk, ruhavásárlás, öltözködés  

Kapcsolódási pontok:  

Technika, életvitel és gyakorlat; kiegészítők készítése, öltözködés 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: ruhaviseletek, divat  

Ének: angol dalok az öltözködésről 

 

 

1. ÉN ÉS A CSALÁDOM, HÁZIÁLLATAINK  

Fejlesztési célok Tananyag A továbbhaladás feltételei 

A tanuló legyen képes a 

szituációnak megfelelően 

köszönni és elköszönni, 

bemutatkozni és bemutatni 

szűkebb családját, közelebbi 

rokonait. Családfa alapján 

ismerje fel az alapvető 

rokonsági fokokat. Tudjon 

érdeklődni más családjáról 

(pl.: hány testvére van). 

Tudjon beszélni saját 

állatairól és megnevezni 

egyéb, kedvtelésből tartott 

állatokat is. 

Kb. 45 szó, ill. kifejezés 

(elsősorban rokonsági 

fokokat kifejező főnevek, 

háziállatok; üdvözléssel, 

bemutatkozással, 

bemutatással kapcsolatos 

kifejezések, köszönések; 

személyes, birtokos és 

mutató névmások;névelők, a 

létige helyes használata). 

Tudjon köszönni, 

bemutatkozni és elköszönni. 

Ismerje a szűkebb 

családtagokat megnevező 

szavakat. Tudja 

megmondani, milyen állata 

van és ismerje néhány más 

háziállat nevét is. 

 

2. SZEMÉLYI ADATOK (ÉLETKOR, LAKCÍM, SZÜLETÉSNAP, FOGLALKOZÁS)  

Fejlesztési célok Tananyag A továbbhaladás feltételei 

A tanuló legyen képes 

megmondani és az iránt 

érdeklődni, ki hány éves és 

mikor van a születésnapja, 

mi a címe, a telefonszáma és 

a foglalkozása. Tudja ezeket 

az adatokat kérdőívbe beírni, 

rövid e-mailt, üzenetet, 

születésnapi meghívót (minta 

alapján) írni. Ismerje a 

leggyakoribb foglalkozásokat 

és munkahelyeket. 

Használja a birtokos 

névmásokat, szerkezeteket. 

Kb. 50 szó, ill. kifejezés (tő- 

és sorszámnevek 100-ig; 

többes szám, foglalkozások; 

országok, nemzetiségek, 

néhány külső és belső 

tulajdonságra utaló 

melléknév). 

Tudja megmondani, hány 

éves és mikor van a 

születésnapja. Ismerje a 

számokat, hónapokat, 

napokat. Legyen képes minta 

alapján rövid üzenetet, 

jókívánságot írni. Tudja 

megnevezni szülei 

foglalkozását. 

 

 

3. LAKÓHELYÜNK BEMUTATÁSA (OTTHONUNK HELYISÉGEI, FONTOSABB 

TÁRGYAI; FALU / KISVÁROS / NAGYVÁROS ÉS KÖRNYÉKE)  

Fejlesztési célok Tananyag A továbbhaladás feltételei 
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A tanuló legyen képes 5-6 

összefüggő mondatban 

bemutatni saját otthonát, 

további 5-6 összefüggő 

mondatban lakóhelyét. 

Tudjon érdeklődni más 

lakásáról, lakóhelyéről. 

Tudjon néhány mondatot 

mondani Magyarországról és 

Nagy - Britanniáról. Tudja 

megnevezni a lakás 

berendezési tárgyait, a falu / 

kisváros / nagyváros 

jellemző helyeit, épületeit, 

természeti környezetére 

vonatkozó kifejezéseket. 

Kb. 60 szó, ill. kifejezés 

(berendezési tárgyak, lakás 

helyiségei, épületek, 

sorszámnevek az emelet 

megnevezésénél, 

melléknevek, elöljárószavak, 

rendhagyó többes számok, 

mutató névmások, a birtokos 

eset). 

Tud néhány mondatot 

mondani a lakóhelyéről. 

Ismeri a legfontosabb 

berendezési tárgyakat. 

 

 

 

4. MUNKAHELYEK, ÁLLATOK KÜLSEJÉNEK LEÍRÁSA, NAPIREND, IDŐ  

−  

Fejlesztési célok Tananyag A továbbhaladás feltételei 

A tanuló legyen képes 

elmondani, hogyan tölti egy 

átlagos napját, illetve 

hétvégéjét. Mivel tölti 

szabadidejét, milyen 

sportokat kedvel, mi a 

hobbija. Tudjon a fentiekről 

érdeklődni. Legyen képes 

megmondani, mennyi az idő, 

ill. mit mikor szokott 

csinálni. Használja az 

egyszerű jelen időt és a jelen 

idővel kifejezett jövő idővel 

kapcsolatos elöljárószókat. 

Képes legyen az állatok 

jellemzésére, kedvenc 

állatának bemutatására. 

Kb. 50 szó, ill. kifejezés 

(testrészek, külső és belső 

tulajdonságokra utaló 

melléknevek, az állatok 

képességei; napirend a 

munkában, iskolában, 

munkák jellemzése). 

Tud néhány mondatot 

mondani a leggyakoribb napi 

tevékenységeiről. Ismeri az 

állatok testrészeit, a velük 

kapcsolatban tanult igéket. 

Tud megnevezni néhány 

szabadidős tevékenységet. 

Tudja megkérdezni és 

megmondani, mennyi az idő. 

 

 

 

5. SZABADIDŐ, HOBBIK,  SPORT 

Fejlesztési célok Tananyag A továbbhaladás feltételei 

A tanuló legyen képes 

elmondani, mivel tölti 

szabadidejét, milyen 

sportokat kedvel, mi a 

hobbija. Tudjon a fentiekről 

érdeklődni. Legyen képes 

Kb. 35 szó, ill. kifejezés 

(szabadidővel, hobbival, 

sporttal,  kapcsolatos szavak, 

időhatározók, melléknevek,). 

Tud néhány mondatot 

mondani a leggyakoribb 

szabadidős  

tevékenységeiről, hobbijáról. 

Tud megnevezni néhány 

szabadidős tevékenységet, 
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megmondani, mennyi az idő, 

ill. mit mikor szokott 

csinálni. Használja az 

egyszerű jelen időt és a jelen 

idővel kifejezett jövő idővel 

kapcsolatos elöljárószókat.  

sportfajtát. Tudja 

megkérdezni és 

megmondani, mennyi az idő, 

mennyi ideig tart egy – egy 

program. 

 

 

 

6. ÜNNEPEK – CSALÁDI ÜNNEPEK, NÉHÁNY FONTOSABB BRIT ÉS MAGYAR 

ÁLLAMI ÜNNEP  

Fejlesztési célok Tananyag A továbbhaladás feltételei 

A tanuló legyen képes 

megnevezni a fontosabb 

ünnepeket (születésnap, 

névnap, karácsony, húsvét, 

pünkösd, szilveszter, újév). 

Ismerjen néhány angolszász 

nyelvterületre jellemző 

ünnepet (pl.: Guy Fawkes 

Day, Halloween, Valentine’s 

Day).  

Használja az évszámokat és a 

dátumokat. 

Kb. 30 szó, ill. kifejezés 

(ünnepek, családi események 

neve és az azzal kapcsolatos 

kifejezések és cselekedetek, 

néhány étel és ital). 

Ismer néhány (családi és 

nemzeti) ünnepet. Tudja 

megmondani az aznapi 

dátumot. 

 

7. ÖLTÖZKÖDÉS, RUHAVÁSÁRLÁS, DIVAT  

Fejlesztési célok Tananyag A továbbhaladás feltételei 

A tanuló legyen képes 

elmondani, hogyan 

öltözködik, mit visel szívesen 

és mit nem, érdekli –e a divat 

és hogyan, kivel vásárol 

ruhát. Tudjon a fentiekről 

érdeklődni. Legyen képes 

megmondani, tetszik-e neki 

az adott ruhadarab vagy nem 

és mit szeretne. Használja az 

egyszerű jelen időt és a jelen 

idővel kifejezett jövő idővel 

kapcsolatos elöljárószókat. 

Képes a kérésre és 

felszólításra. 

Kb. 50 szó, ill. kifejezés 

(ruhaneműk, cipők, 

kiegészítők, melléknevek,  

határozók a ruhaneműkkel és 

a vásárlással kapcsolatban;  a 

ruhák és az öltözködés 

jellemzése). 

Tud néhány mondatot 

mondani a különböző ruha 

viseletekről. Ismeri a 

ruhaneműk és kiegészítőik 

neveit és a hozzá tartozó 

mellékneveket, határozókat. 

Vásárláskor alapvető 

dolgokat meg tud kérdezni, 

kívánságait alap szinten el 

tudja mondani és segítséget 

tud kérni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fogalomkörök − 5. évfolyam  
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FOGALOMKÖRÖK FOGALOMKÖRÖK NYELVI 

KIFEJEZÉSEI 

 

Cselekvés, történés, 

létezés kifejezése 

Jelenidejűség Present Simple She likes winter 

sports. 

When do you get up? 

I don’t drink milk. 

  Present Continuous Why is she crying? 

I’m leaving. 

Modalitás Képesség Can (ability) Can you swim? 

I can/can’t swim. 

Birtoklás kifejezése Birtok, tulajdon Genitive ’s  

 

Possessive adj. 

Kate’s brother 

Whose? 

Our/their… 

Névmások Személyes névmások 

tárgyesetei 

Accusative of 

personal pronouns 

me, you, him, her, it, 

us, you, them 

 Mutató névmások Demonstrative 

pronouns 

this/these, that/those 

Időbeli viszonyok Időpont kifejezése When? 

 

 

What time?  

What’s the time? 

on Monday, 

in the morning,  

in the evening, 

at 5 pm  

It’s quarter to eight. 

Mennyiségi 

viszonyok 

Főnevek többes 

száma 

Regular and irregular 

plurals 

puppies, mice, 

children, people 

 Sorszámnevek Ordinal numbers first, second… 
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AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV TANTÁRGY ANGOL HELYI 
KERETTANTERVE A GIMNÁZIUMI TAGOZAT 5–8. 
ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA A 2020-2021-ES TANÉVTŐL 

 

BEVEZETŐ 

 Az idegen nyelvi kommunikáció – az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan – az alapvető nyelvi 

készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és 

értelmezése idegen nyelven különböző tevékenységi formákban. Ilyen a hallott és olvasott szöveg értése, a 

szövegalkotás és az interakció szóban és írásban. Ezek a tevékenységek az élet különböző területein – 

oktatás és képzés, munka, családi és társas élet, szabadidős tevékenységek – az egyén szükségleteinek 

megfelelően folynak. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességekre és készségekre is támaszkodik, 

mint a közvetítés az anyanyelv és az idegen nyelv között, valamint más kultúrák megértése. A 

nyelvhasználó tudásszintje változhat a különböző nyelvek, nyelvi tevékenységek (hallott szöveg értése, 

beszédkészség, olvasott szöveg értése, íráskészség és közvetítő készség), valamint az idegen nyelvet 

használó társadalmi, kulturális háttere, igényei és érdeklődése szerint.  

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök:  

A kommunikatív nyelvi kompetencia lexikális, funkcionális, grammatikai és szövegalkotási ismereteket, 

valamint szocio- és interkulturális készségeket feltételez. Az élethosszig tartó tanuláshoz a 

nyelvhasználónak el kell sajátítania az önálló tanulás stratégiáit és az ehhez szükséges eszközök 

használatát. A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, 

kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot. 

 

 ALAPELVEK, CÉLOK, FELADATOK 
Az idegen nyelvi kerettanterv célja kettős: egyrészt megadni azokat a kimeneti kritériumokat melyek az 

iskolai nyelvoktatás lépcsőihez a nyelvi fejlődés érdekében elengedhetetlenek, másrészt irányelveket adni 

az iskoláknak a helyi tantervek elkészítéséhez és az eredményes nyelvtanári munkához.  

A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanuló nyelvi cselekvőképességének fejlesztése. A tanuló 

legyen képes személyes és szakmai életében egyéni kommunikációs céljait elérni, saját gondolatait 

kifejezni, és mind valódi mind pedig digitális térben idegen nyelven ismereteket szerezni.  

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

átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek a kialakításán és állandó fejlesztésén, melyek 

segítségével a tanuló saját gondolatait és elképzeléseit idegen nyelven is ki tudja fejezni. 

Az 5-8. évfolyamon az idegen nyelv tanítása szervesen épül a 4. évfolyamon megkezdett nyelvi fejlesztésre, 

illetve annak eredményeire. A hangsúly lassan áttevődik a nyelvelsajátításról a tudatos nyelvtanulás felé. 

Az életkornak, érdeklődésnek és a nyelvtanulás folyamatának megfelelő órai tevékenységek jellemezzék ezt 

a szakaszt is. Az 5. évfolyamtól változatlanul az idegen nyelvi kommunikációra történő felkészülés áll a 
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középpontban, ezt tanórán kívüli feladatokkal, tevékenységekkel és az ezekben történő részvételre való 

biztatással kell segíteni.  

A négyéves nevelési-oktatási szakasz egyik fő célja a megelőző szakaszban kialakított nyelvtanulási 

motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre hangsúlyosabbá válik, hogy a tanuló valós nyelvi 

helyzetekben tudja használni a nyelvet és egyre növekvő nyelvi tudatossággal rendelkezzen. Ekkor kell 

megalapozni azt a képességet, mellyel az idegen nyelvi ismereteket tudatosítja, és az idegen nyelvű 

szövegek világában eligazodik. A nyelvtanuló ebben a szakaszban egyre mélyebben és árnyaltabban ismeri 

meg az idegen nyelv felépítését és szerkezetét. 

A diák aktív, önálló nyelvtanulóvá nevelése egyik feltétele az egész életen át tartó tanulás 

megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák elsajátítására, az önálló tanulás 

módszereinek megismerésére, valamint az önértékelés és a társértékelés alkalmainak megteremtésére. 

Fontosak a kooperatív módszerek, valamint a projektmunkák, amelyek fejlesztik a probléma- és 

folyamatközpontú gondolkodást. Szükséges, hogy a tanulók a digitális tartalmak felhasználásához 

útbaigazítást kapjanak. A nyelvórai és otthon elvégzendő tevékenységeken keresztül a tanuló váljon 

képessé arra, hogy digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megértse az ismert témához kapcsolódó 

írott vagy hallott szövegeket. Tudjon szöveget alkotni szóban és írásban, valamint célnyelven beszélgetni 

az ismert nyelvi eszközök segítségével. Az egyéni tanulási különbségek kiegyenlítése miatt pedig szakmai 

szempontból javasolt, hogy az iskolai oktatásban a nyelvtanulás továbbra is csoportbontásban történhessen. 

 

KAPCSOLÓDÁS A KOMPETENCIÁKHOZ 
 

A tanulás kompetenciái 

 Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a korábban tanult elemek felidézését és 

rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló képessé válik a nyelvtanulási stratégiák 

felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig hasznosul más tantárgyak esetében is. Megtanulja a hibákra 

történő visszajelzések elfogadását, a hibák kijavításának szükségességét, valamint képessé válik saját és 

társai fejlődésének értékelésére. A tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségek felismerésével és 

kihasználásával is készül az egész életen át tartó tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra való felkészülés a 

tanulási folyamat aktív résztvevőivé teszi.  

 

A kommunikációs kompetenciák 

A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra, hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, 

objektíven támassza alá, szemléltesse gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon 

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

szövegekre idegen nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz meg és állást foglal, s ezeket 

felhasználva, párban vagy csoportban, további kommunikációs feladatokat old meg. Nyelvtudását 

személyes és online nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.  

 

A digitális kompetenciák  

Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális eszközöket, forrásokat és 

mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit és pragmatikáját megfelelően 

alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa. Ezzel lehetővé válik az idegen nyelvű 

szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók fejlesztése digitális felületeken és eszközök használatával. 

Az IKT alkalmazások készségszintű kialakítása és fejlesztése  

A tanulók szerezzenek tapasztalatokat és jártasságot a kommunikációs és információs technológiák 

felhasználásában idegen nyelvi tanulmányaik során, ezzel is segítve az autonóm nyelvtanulóvá válást. 

 Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) minden eddiginél több lehetőséget biztosítanak a 

nyelvtanulóknak és tanároknak a célnyelvvel és célnyelvi közösséggel kialakítható közvetlen kapcsolatra. 

Az IKT jelentősen növelheti a nyelvtanítás és nyelvtanulás eredményességét, közvetlen hozzáférést 
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biztosítva a célnyelvi kultúrához, azaz lehetővé teszi autentikus célnyelvi modellek keresését és 

felhasználását. Az IKT a korszerű nyelvoktatás, a differenciálás kiváló eszköze. 

 

A célnyelvi műveltség és az interkulturális kompetencia fejlesztése 

 A tanulók legyenek képesek a saját és más kultúrák különbségeinek, illetve hasonlóságainak 

értelmezésére, váljanak nyitottabbá és érzékenyebbé más kultúrák irányába. Fontos a pozitív attitűd és 

motiváció kialakítása a nyelvtanulás, valamint általában más nyelvek és kultúrák megismerése iránt.  

A nyelv nem választható el attól a kultúrától, amely létrehozta és élteti, ezért a nyelvtanítást mindig össze 

kell kapcsolni a mindennapi élet kultúrájának megismertetésével, és segíteni kell a tanulókat abban, hogy a 

szélesebb értelemben vett célnyelvi műveltség elérhetővé váljon számukra. Különösen fontos a tanulás és 

tanítás során a nyelvtanuló interkulturális tudatosságának kialakítása, fejlesztése: A diák legyen képes 

felismerni és megérteni a saját és az idegen kultúra jellegzetességeit, a köztük lévő hasonlóságokat és 

különbségeket, továbbá ismerje és alkalmazza a más kultúrák képviselőivel való kapcsolatteremtéshez 

szükséges stratégiákat. 

 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák  

Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre 

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

alkalmazni. A feldolgozott témák hatására mérlegelő gondolkodása és problémamegoldó készsége, a 

nyelvek közötti kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei is fejlődnek. Nyelvtudása növeli az 

információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit. 

 

A személyes és társas kompetenciák 

 A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban végzett 

feladatok, valamint egyéb, kooperáción alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során fejlődik 

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

önbecsülését, valamint fejleszti más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, ismeretlen világokhoz 

való viszonyát. 

 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

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

kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi kötődés és az a 

kritikus, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó jellegű önkifejezésnek. 

A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló életkorának megfelelő alkotó 

tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat. 

 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

 A kompetencia fejlesztése valós nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul 

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

használ, kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol és mindezek felkészítik a 

munkavállalásra.  

 

MÓDSZEREK 

 
Az idegennyelv-oktatás tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló számára olyan életkorának, illetve 

érdeklődésének megfelelő szituációkat teremt, amelyekben személyisége fejlődik, és a nyelvet eszközként, 



289 

 

hatékonyan használja. A nyelvi tartalmak és eszközök átadása szövegösszefüggésbe ágyazottan, konkrét 

beszédhelyzetekben, akár képekkel vagy nonverbális elemekkel segítve történik.  

Kiemelten fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő szemlélet, mely 

épít a más tantárgyak keretében szerzett ismeretekre, és az idegen nyelven megszerzett tudással pedig 

gazdagítja más tantárgyak tanulását. Projektfeladatok, információgyűjtés a szaktantárgyhoz, internetes 

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

információcserére.  

A használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében együttesen kell fejleszteni a 

nyelvi és nem nyelvi készségeket. A kezdeti szakasz döntő mértékben szóbeli nyelvhasználatával 

ellentétben, a 7-8. osztályban egyre hangsúlyosabbá válik az írásbeli kommunikáció is. Az olvasott 

szövegértés és az írásbeli szövegalkotás készségeinek ebben az időszakban elkezdett tudatos fejlesztése 

eredményeként a nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló szóban és írásban megold változatos 
kihívásokat igénylő feladatokat, társas tevékenységekben vesz részt, valamint életkorának és nyelvi 

szintjének megfelelően kommunikál az élő idegen nyelven. 

A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés, valamint a motiváció fenntartása érdekében elengedhetetlen 

a tanórán kívüli nyelvhasználatra és nyelvtanulásra is építeni, melyekre a tanulót a nyelvórán egyre 

nagyobb mértékben fel kell készíteni. Ezeknek a tevékenységeknek elsődleges célja az, hogy a tanuló 

szinte mindennap találkozzon az idegen nyelvvel lehetőleg olyan helyzetekben, melyek életkorának és 

érdeklődésének megfelelnek, a nyelvtanulást élővé és folytonossá teszik, és ezzel nyelvtanulási kedvét 

erősítik. A nyelvórai és az iskolán kívüli nyelvhasználat lehetőségei nagyban segítik a nyelvi fejlődést az 

egyéni különbségek esetén is. A kerettantervben megfogalmazott, témákhoz kapcsolódó javasolt 

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

előadások, internetes kutatási feladatok stb.) eredményesebbé teszik a nyelvtanítást.  

Az adott nyelvet használó emberek és kultúrák megismerésével a nyelvtanuló nyitottabbá, érdeklődőbbé és 

tájékozottabbá válik, érzelemvilága és gondolkodása fejlődik. Az idegen nyelv tanulása során, valamint az 

iskolán kívüli tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé válhat az adott kultúráknak, kapcsolatot 

teremthet anyanyelvi beszélőkkel, összehasonlíthatja saját kulturális szokásait más kultúrákkal. Az 

ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi országokról szóló olvasmányok vagy filmek, vagy a rendszeres 

idegen nyelvi projekt feladatok, melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan készíthet el. 

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

környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő, érdekes, kihívást jelentő, 

gyakran játékos feladatokat old meg. Ezeket a tankönyveknek is tartalmazniuk kell. A változatos 

munkaformák, például: projektmunkák, páros és csoportos feladatok, valamint az irányító tanár és a társak 

visszajelzései vagy a különféle értékelési formák segítik a tanulót abban, hogy továbbra is szívesen és 

örömmel vegyen részt a tanórán, önbizalma erősödjön, nyitott és motivált maradjon alapkészségeinek 

fejlesztésére és az újabb nyelvtanulási stratégiák elsajátítására.  A nevelési-oktatási szakasz végére 

magabiztossá válik, szívesen használja nyelvtudását, s egyúttal egyre inkább tudatos nyelvhasználó is lesz, 

aki képes saját hibáit észrevenni, és saját haladását értékelni. 

A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az alapja az 

idegen nyelvű, autentikus szöveg mely a nyelvtanuló számára tartalmi és nyelvi szempontból is illeszkedik 

életkorához és érdeklődéséhez. A jól megválasztott, megbízható tananyag nagy segítség tanárnak és 

tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége szempontjából meghatározó. A nyelvtanulónak 

képessé kell válnia arra, hogy a szövegeket megértse, illetve az azokban szereplő nyelvi és egyéb 

információkat fel tudja használni saját tanulási céljainak megvalósítására támaszkodva az anyanyelvén 

vagy egyéb tanulásterületen megszerzett tudására. Hangsúlyos szerepe van emellett a nyelvi eszközök 

funkcionalitásának, melyek a tananyagokban nem különálló egységekként, hanem mindig 

szövegösszefüggésbe ágyazva kell, hogy megjelenjenek. 

 

KIMENETI SZINTEK 
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Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 6. évfolyam végére a KER szerinti A1, a 8. évfolyam végére az A2 

nyelvi szint a kimeneti elvárás. Ez időszak végére a tanuló ismeri és használja az alapszintű nyelvtanulási 

és nyelvhasználati stratégiákat, valamint ezeket más tanulási területeken is alkalmazza kompetenciáinak 

mélyítésére. Életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hagyományos és digitális nyelvtanulási forrásokat 

használ (pl. internet, mobilalkalmazások), kiaknázza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket 

szórakozásra, főként ismerős, mindennapi helyzetekben történő kommunikációra, közvetítésre, 
ismeretszerzésre és tudásmegosztásra. Egyre inkább érti a nyelvtanulás, illetve a nyelvtudás fontosságát.  

Az 5-8. évfolyamon a következő tanulási eredmények várhatók el, témakörtől függetlenül: 

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

tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

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

− értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó hangzószövegekben 

megjelenő információkat; 

− kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő írott szövegből, és azokat összekapcsolja más 

iskolai vagy iskolán kívül szerzett ismereteivel; 

− a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően, egyszerű spontán 

helyzetekben; 

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

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert nyelvi eszközök 

segítségével; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó írott vagy hallott 

szövegeket; 

− alkalmazza idegen nyelven az életkorának és érdeklődésének megfelelő digitális műfajok főbb jellemzőit. 

 

A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE  

 
Az értékelésnek az általános iskolai nyelvtanulás teljes időtartama alatt az a legalapvetőbb funkciója, hogy 

motiválja a tanulót az idegen nyelv tanulásában. Ezért a visszajelzés is minden évfolyamon elsősorban 

pozitív, a kevésbé sikeres, javításra szoruló fejlesztések csak a pozitívumokhoz képest kaphatnak hangsúlyt. 

A tanuló maga is egyre inkább képessé válik saját eredményeinek, eredményességének értékelésére mind a 

tanóra, mind a tanórán kívül folytatott idegen nyelvi kommunikáció során.  

− Kialakul emellett az a funkció is, hogy visszajelzést adjon arról, a tanuló a készség-fejlesztés területén az 

adott időpontban (a tanév közben folyamatosan vagy a tanév végén) éppen hol tart. Visszajelzés a tanulónak 

(és a szülőnek), hogy melyek az erős és gyenge pontjai, milyen attitűd jellemzi a nyelvtanuláshoz való 

viszonyát, honnan meríthet bátorítást, önbizalmat, illetve hová kell még energiát befektetnie. 

−  Fontos, hogy az értékelés rendszeres legyen, tartalmazzon formális (pl. dolgozat) és nem formális (órai 

munka) elemeket. Az értékelés során is ügyelni kell a differenciálás elvére, például külön feladatokkal 

ösztönözhetjük a motiváltabb tanulókat.  

 

 

 

 

A TANTERV ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK ÉS 

TÁRGYI FELTÉTELEK  
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− Szakképesítéssel rendelkező nyelvtanár, aki rendszeresen figyelemmel követi a tantárgya módszertani 

újdonságait, és beépíti ezeket a mindennapi tanítási gyakorlatába. 

−  A nyelvtanításban a kommunikatív készségfejlesztés (és nem az ismeretátadás) áll a tanítás középpontjában, 

melyek megkövetelik a változatos tanulói tevékenységformák következetes alkalmazását. Szükséges, hogy a 

nyelvet tanító pedagógus gazdag és korszerű módszertani apparátussal rendelkezzen (pl. egyéni, páros és 

csoportmunka, projektmunka, kiegészítő eszközök alkalmazása). 

−  A hatékony nyelvtanulás legfontosabb személyi feltétele a kis csoportlétszám, az osztott csoport, mert így 

mindenkivel kiegyensúlyozottan tud foglalkozni a nyelvtanár, képes irányítani az egyéni vagy pármunkát, és 

összehangolni a néhány fős csoportok tevékenységét a csoportmunka során.  

− A legfontosabb tárgyi feltételt a tanterem célszerű berendezése biztosíthatja. Célszerű a nyelvórákat olyan 

tanteremben tartani, ahol mozgatható asztalok vagy padok, illetve székek állnak rendelkezésre. 

−  Ez a kommunikációt elősegítő ülésrend kialakításához szükséges. Legyen lehetőség az órán elkészített 

tárgyak (pl. képek) és szemléltetőeszközök elhelyezésére. Legyen a teremben lehetőleg CD- és/vagy DVD 

lejátszó, interaktív tábla. Legyen minden tanulónak hozzáférhető helyen külön felszerelése a manipulatív 

tevékenységekhez: olló, ragasztó, filctollak stb. 

 

 

AZ ÉLŐ IDEGEN NYELVI KERETTANTERV FELÉPÍTÉSE, SZERKEZETE 
A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg, és a tanulási eredmények, a 

fejlesztési feladatok, valamint a javasolt tevékenységek ezek köré csoportosítva jelennek meg. Az egyes 

témakörök mellett meghatározásra kerültek az adott évfolyamokra kötelező nyelvi funkciók, nyelvi elemek 

és struktúrák, melyeket az 5-6. évfolyamra, valamint a 7-8. évfolyamra vonatkozó specifikus bevezetők 

utolsó részei sorolnak fel. A megadott nyelvi funkciók, stratégiák és elemek mindig az adott nevelési-

oktatási szakaszra vonatkoznak, az előzőeknél megfogalmazottakra épülnek, azokat bővítik, és a tanulónak 

témakörtől vagy a választott nyelvkönyvtől függetlenül el kell sajátítania őket. 

A 4. évfolyamon bevezetett témakörök mindegyike szerepel ebben a szakaszban is, de elemeik tára 

szélesedik, feldolgozásuk egyre árnyaltabban történik. Hangsúlyosabbá válnak és mélyülnek a 

kereszttantervi, kultúrák közötti és célnyelvi tartalmak, valamint a tudásmegosztással és ismeretszerzéssel 

kapcsolatos vonatkozások. Új témakörként megjelennek a közéleti és aktuális témák, melyek az éppen 

időszerű közéleti tartalmak, hírek, témák feldolgozása révén az osztálytermi és a valós helyzetek közötti 

távolság csökkentését segítik elő. A személyes, környezeti, közéleti és aktuális témák a valós 

nyelvhasználathoz kapcsolódnak, a továbbiak többnyire az iskolai, nyelvórai és iskolán kívül történő 

nyelvtanulási tevékenységeket jelölik.  

Az idegen nyelvi kerettanterv minden egyes témakörhöz javasol tevékenységi formákat is, melyek 

segíthetik a témakörhöz tartozó szókincs, illetve nyelvi struktúrák bevésődését. A motiváció állandó 

ébrentartása érdekében mindig érdemes az ilyen jellegű feladatokat a tanulók szemszögéből nézve négy 

szempont szerint megvizsgálni: fontosnak érzik-e (pl. fejleszti-e a kommunikációjukat), szeretik-e az ilyen 

típusú feladatot (pl. csoportfeladat, egyéni projekt), érdekesnek találják-e (pl. ad-e, igényel-e új 

információt), illetve szórakoztatónak találják-e (pl. játékok, versenyek). A javasolt tevékenységi formák 

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

nem kötelező érvényűek. 
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ÉLŐ IDEGEN NYELV: ANGOL 

KERETTANTERV AZ ANGOL TANTÁRGY 
SZÁMÁRA A GIMNÁZIUM 

5–8. ÉVFOLYAMÁN 

 

ÓRAKERET 
ÓRASZÁMOK  

évi óraszám    heti óraszám 

5. évf.    144      4 óra 

6. évf.    144      4 óra 

7. évf.    108      3 óra 

 8. évf.     144     4 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, NYELVI SZINTEK 

 A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a NAT-ban azok a nyelvi szintek és 

kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi 

követelményrendszerben mérceként használt Közös európai referenciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi 

kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak kontextust.  

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

 

4. évfolyam  6. évfolyam  8. évfolyam  10. évfolyam  12. évfolyam 

Első id. nyelv:  KER szintben          A1           A2           B1            

B2 

  nem megadható 

 Második id. ny. : -           -            -           A1           A2 

 

 Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a nyelvtanulással és az 

idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos pozitív attitűd, ami magában 

foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti 

nyitottságot.  
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A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció jelentőségét. Fontos, 

hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más tantárgyak keretében szerzett 

ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az idegen nyelvvel való foglalkozás olyan 

ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is 

hasznosítani tudnak.  

Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a nyelvtanulási stratégiáknak, 

amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy nyelvtudásukat önállóan ápolják és 

fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el 

. A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező 

minimumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben támasztott 

követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a NAT-ban azok a nyelvi 

szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi 

követelményrendszerben mérceként használt Közös európai referenciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi 

kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak kontextust. A NAT által az egyes 

képzési szakaszokra minimumként meghatározott nyelvi szintek a következők:  

 

4. évfolyam, min.  8. évfolyam, min.  12. évfolyam, min. 

 Első idegen nyelv:  KER-szintben   A2   B2 

                                        nem megadható  

 

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

egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az összefüggő beszéd és az 

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

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

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

megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több ponton érintkezik az 

anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli és írásbeli kommunikáció számos 

készségeleme átvihető az idegen nyelv tanulásába, és fordítva, az idegen nyelv tanulása során elsajátított 

kompetenciák hasznosak az anyanyelvi kommunikáció területén. A két terület erősítheti egymást, 

olyannyira, hogy megfelelő módszerek alkalmazása esetén az is lehet sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, 

akinek hiányosak az anyanyelvi ismereti, 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 sokasága. Míg korábban csak 

az írott és a hallott szöveg megértésének fejlesztését támogatta az internet, ma már számos lehetőség 

kínálkozik a produktív nyelvhasználatra is. Az ingyen elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, 

szótárak, interaktív feladatok mellett az írott és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogolás is 

élményszerű nyelvtanulásra ad alkalmat.  

Az önálló tanulás képességének folyamatos fejlesztéséhez azonban szükség van a tanulásról magáról 

történő beszélgetésre, a tanulási stratégiák kialakításában való segítségnyújtásra, az önértékelés és a 

társértékelés alkalmainak megteremtésére is.  
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A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek, érdeklődésének, igényeinek, 

nyelvi és nem nyelvi készségeinek a tanulási folyamatba történő bekapcsolása.  

A nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert minden más tantárgynál több 

lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a személyiség kibontakozásának támogatására. A siker 

másik kulcsa a folyamatos pozitív megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének elismerése.  

A 4–8. évfolyamokra vonatkozó ajánlott témakörök egyes elemei újra és újra megjelennek, lehetőséget 

adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb nézőpontból kerüljenek feldolgozásra, és így 

bővüljenek, mélyüljenek. A kerettanterv minden fejlesztési szakaszban új témaköröket is javasol a tanulók 

életkorához, szükségleteihez alkalmazkodva.  

Az általános iskola 5–8. évfolyamán az idegennyelv-tanítás szervesen épül az alsó tagozaton elért 

eredményekre. Az elsődleges cél a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának 

továbbfejlesztése, érdeklődésük fenntartása a nyelvek tanulása és a más nyelveket beszélő emberek és 

kultúrájuk megismerése iránt. A nyelvvel való játékos és örömteli foglalkozás, a kezdeti sikerek és a 

motiváló tanári visszajelzés ebben a nyelvtanulási szakaszban is segítik a tanulókat, hogy megmaradjon 

ösztönös tudásvágyuk és tanulási kedvük, bátran használják a rendelkezésükre álló nyelvi eszközöket, 

növekedjen önbizalmuk, fejlődjön önismeretük és önértékelésük. Mindez elengedhetetlen a nyelvtanulás 

hosszú távú eredményessége szempontjából. A tanulók az 5–8. évfolyamon minimálisan heti 3 órában 

tanulják az idegen nyelvet. A fejlesztés várható eredménye a 6. évfolyam végén a KER szerinti A1 szint, a 

8. évfolyam végén az A2 szint. A középfokú oktatás erre a kimeneti szintre épít. 

 
 

5-6. ÉVFOLYAM 
 

Az 5. évfolyamra a 4. évfolyamon kialakult pozitív hozzáállással és a további nyelvtanulásra motiváltan 

érkezik a tanuló.  Az 5-6. évfolyamokon a nyelvtanítás elsődleges célja ezek fenntartása és erősítése, 

ugyanakkor egyre nagyobb szerephez jutnak azok a módszerek, melyek a tanuló írásbeli kommunikációját, 

illetve tudatos nyelvhasználatát fejlesztik mind a hagyományos, mind a digitális csatornákon. A célok 

elérése érdekében lényeges, hogy az előző és a jelen oktatási szakasz között az átmenet gördülékeny legyen 

- vagyis továbbra is fontos a stresszmentes nyelvóra, az oldott hangulatú tanulási környezet, amelyben a 

tanuló változatos munkaformákban, életkorának és érdeklődési körének megfelelő, tevékenységközpontú, 

sok esetben mozgásos és játékos feladatokat old meg.  

Az egyre bővülő, összetettebb nyelvi tartalmakkal továbbra is szövegkörnyezetbe illeszkedve ismerkedik 

meg a tanuló. Míg 4. osztályban a hangsúly jellemzően a szóbeli nyelvhasználaton volt, ebben a 

szakaszban fokozatosan az írott szövegek is megjelennek. A Nat-ban megnevezett készségek továbbra is 

egymásba fonódva fejlődnek; ám a beszédkészség és a hallott szövegértés mellett előtérbe kerülnek az 

írásbeli szövegalkotás, valamint az olvasott szövegértés készségei is. A szövegekkel való munkát a tanuló 

érdeklődési körének megfelelő, autentikus szövegek, történetek teszik eredményessé. Ebben a tanulási 

szakaszban fokozatosan egyre nagyobb szerepet kap a digitális csatornákon keresztül történő 

kommunikáció és szövegértés is. 

Az 5-6. évfolyamon a tanuló a 4-en már megismert témakörökkel és tartalmakkal találkozik, s az ott 

szerzett előzetes tudására építve bővíti tovább ismereteit. A témakörök egyre mélyebb és árnyaltabb 

feldolgozása, valamint a különböző szövegtípusok révén fejlődik a tanuló nyelvi cselekvőképessége: egyre 

bonyolultabb tartalmak megértésére és egyre összetettebb kommunikációs célok megvalósítására képes. Új 

témakörök is megjelennek: aktuális témák, melyek egyrészt a tanuló számára érdekes híreket, tartalmakat 

dolgozzák fel, másrészt lehetőséget biztosítanak arra, hogy a fiatalok életét is érintő aktualitásokat a 

nyelvórán megbeszéljék. A nyelvhasználat elsősorban osztálytermi keretek között valósul meg, de 
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törekedni kell arra, hogy a tanulónak lehetősége legyen az osztálytermen kívül is valós nyelvhasználati 

helyzetek megélésére, illetve, hogy ezekre a tanórán kívül szerzett ismeretekre tudatosan építsünk.  

Az országismereti témakörök bővülése és elmélyülése tovább erősíti a tanuló érdeklődését és nyitottságát a 

célnyelvet beszélő, eltérő kulturális háttérrel rendelkező emberek iránt. 

A két év során, párhuzamosan az anyanyelvi kompetenciák fejlődésével, a tanuló egyre motiváltabbá válik 

és a célnyelv pontosabb és tudatosabb használatára törekszik. Miután megismerkedik különböző tanulási 

stílusokkal és módszerekkel, elindul az önálló nyelvtanulóvá válás útján, és 6. osztály végére már 

rendelkezik alapvető nyelvtanulási stratégiákkal. 

Az oktatási szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott A1 szintet.  

 

 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes témakörök mellett az 

adott évfolyamokra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák kerültek meghatározásra, melyek 

az előző oktatási szakaszra megadottakat bővítik, azokra épülnek. 

Angol nyelvi funkciók az 5-6. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

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

Goodbye! Bye-bye! Take care! How are you? Fine, thanks. I’m OK.) 

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

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

− bemutatkozás megfogalmazása (My name is … Hello. Hi!  Nice to meet you.) 

− információkérés, információadás (What’s your name? My name is Peter. How old are you? I’m 10. Where 

are you from? I’m from Budapest. When’s your birthday? On 4th July. What’s your favourite animal? My 

favourite animals are cats. Have you got a pet? Yes, a cat. No, I haven’t. Have you got any brothers or sisters? 

Yes, a brother. No, I haven’t.) 

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

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

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

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

− jókívánságok kifejezése (Happy birthday! Good luck! Congratulations!) 

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

− megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és e-mailben (Dear 

Peter, Best wishes) 

− véleménykérés és arra reagálás (Do you agree? Yes, I do. No, I don’t. What do you think? I think …) 

− tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Do you like ...? Yes, I do. No, I don’t. What’s your opinion about …? I 

think …) 

− dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What is it like? It’s …/ It’s big and 

comfortable. What’s ... in English? What’s ... in Hungarian?) 

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

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

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

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

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

− akarat, kívánság kifejezése (Would you like a ...? Yes, please. No, thanks. I would like …)  

− kérés és arra reagálás (Can you give me a pen? Can I get a pen? Yes, here you are. Sorry, I can’t.)  

− javaslat és arra reagálás (Let’s go to the cinema., Good idea. Would you like to come to the cinema? Yes, 

sure.)  
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− meghívás és arra reagálás (Can you come to my party? Yes, thanks. Sorry, I can’t. I’d like to invite you to my 

party.) 

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

− betűzés kérésének kifejezése (Could you spell it, please?) 

− utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here, please. Read the text, please.) 

Angol nyelvi elemek, struktúrák az 5-6. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések 

példák): 

− létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige (I’m … I’m not … Are you …? Is he …? Who is he? What’s that?) 

− szokásos cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Simple (I eat bread for breakfast. I don’t like 

cheese. Do you play tennis?)  

− cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Continuous (Why is she crying? I’m not listening. I’m 

leaving.) 

− létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (I was … I wasn’t ... Were you …? Was he…? Who was  there? 

What was that?) 

− cselekvés, történés kifejezése múlt időben: Past Simple (I ate bread for breakfast. I didn’t see the film. Did 

you visit Joe?)  

− jövő idejűség kifejezése: ’going to’ (I’m going to be a doctor. It’s going to rain.) 

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

− kérdőmondatok, kérdőszavak (who?, when?, where?, what?, how?) 

− birtoklás: birtokos névmások és ’s genitive (My, your, his/her/its, our, their, Joe’s brother …) 

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

− mennyiségi viszonyok: számok (one, two, …, hundred), sorszámok (first, second, third…) 

− mennyiségi viszonyok: megszámlálható főnevek (How many CDs have you got? I’ve got a lot of/few CDs.) 

− mennyiségi viszonyok: megszámlálhatatlan főnevek (How much money have you got? I’ve got a lot of/little 

money.) 

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

next to, between …) 

− időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, once/twice a week, every day), 

időpontok/dátumok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s eight.  It’s quarter to eight.) 

− minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary is the prettiest girl.) 

− minőségi viszonyok: rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse) 

− modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t swim. I must go.) 

− szövegösszetartó eszközök: névelők (a, an, the), mutató névmások (this, that, these, those), kötőszavak (and, 

or, but, because), névmások (I, he, they…, me, him, them…), some/any (There are some pencils in the bag. 

Have you got any sisters? I haven’t got any matchboxes. There’s some water in the vase., There isn’t any 

juice in my glass.), határozatlan névmások (somebody, anybody, nobody, everybody) 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

− az adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi 

szöveget; 

− az adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi 

szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

− az adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat a tanult nyelvi 

elemek felhasználásával. 
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Az 5–6. évfolyamon az angol nyelv tantárgy óraszáma: 288 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

 

Témakör neve Javasolt 
óraszám 

Personal topics and topics concerning immediate 
environment and nature 

90 

Public matters 10 

Topics concerning classroom activities 42 

Cross-curricular topics and activities 16 

English and language learning 18 

Intercultural topics 38 

Current topics 20 

Entertainment and playful learning 32 

Gaining and sharing knowledge 22 

Összes óraszám: 288 

  

TÉMAKÖR: Personal topics and topics concerning immediate 
environment and nature 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 90 óra 
 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 

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

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

összefűzve; 

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

szövegtípusokban, az ajánlott tématartományokban; 

− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

− kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű nyelvi 

eszközökkel fenntartja és lezárja; 

− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket 

tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

− üzeneteket ír; 

− megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

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

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

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

és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a személyes és környezeti tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget; 
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− a személyes és környezeti tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket 

tartalmazó célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

− a személyes és környezeti tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat 

a tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: ismerősök, rokonok (family 

relations) 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: közvetlen környezet, otthon 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a ház/lakás részei, bútorok, 

háztartási eszközök 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: ünnepek  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbik 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: társadalmi kapcsolatok (social 

relations) 

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

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a természet, a város és a vidék  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: természetvédelem, 

állatvédelem 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: természeti jelenségek (natural 

phenomena) 

− Személyes és közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka egyénileg (PPT):  

o családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 

o a lakóhely és környezetének bemutatása 

− scrapbook/poszter készítése:  

o ’Ez vagyok én’ (kedvenc tárgyaim, együttesem, színészem stb. 

o ‘A családom’ 

o ‘Háziállatom’, milyen állatot szeretnék, (fajta, kinézet, kor, táplálkozás, szokásaik stb.) 

o ‘Okosház’  

− projektmunka csoportban:  

o Ezek vagyunk mi (kedvenc együtteseink, kedvenc tantárgyaink, kedvenc filmjeink, színészeink, 

olvasmányaink, játékaink stb.) 

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

o  (makett készítése): A mi házunk; Álomházam; Lakóhelyünk 

− csoportos internetes kutató munka: ’Families around the world’ képek gyűjtése, azok bemutatása, 

összehasonlítása az órán 

− szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’+ családtag napirendje, szabadideje 

− internetes kutatás: meddig élnek a különböző állatok? 

− kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:  
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o ‘Házi kedvencek a csoportunkban’,  

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

− internetes kutatás: My hero’s/actor’s life and lifestyle 

− Szerepjátékok: 

o Interjú kedvenc hősöddel/színészeddel az életéről és családjáról 

o Ismerkedés egy új osztálytárssal – kérdések és feleletek 

 

 

 

TÉMAKÖR: Public matters 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 
 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 

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

− találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális csatornákon, 

tanórán kívül is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a közéleti tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi 

szöveget; 

− a közéleti tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi 

szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

− a közéleti tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat a tanult nyelvi 

elemek felhasználásával. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a közéletben és a 

szolgáltatásokban résztvevő személyek, (pl. clerk, guide, waiter, ticket officer, tourist) 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural institutions, 

restaurants, national and international attractions/sights, city life/country life 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance tickets, forms, brochures 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural events, ways of 

entertainment 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: giving directions, giving 

information 

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

travelling, national and international tourism 

− A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
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− poszter: térképkészítés a környékről, üzletekről, látványosságokról, majd ezt felhasználva páros feladat az 

útbaigazítás gyakorlására 

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

leghatásosabb reklám? 

− projektmunka csoportban (társasjáték készítése és játszása):  

o ’What do you know about…?’ (The moon, The Pacific Ocean, Crocodiles, Tokio, Jazz music stb.) - 

egyszerű válasszal lehet továbblépni.  

o ’What can you find’ (in London, in Budapest, in Paris, in New York, in your home town stb.) - egy 

nevezetességgel lehet továbblépni.  

− kiselőadás, internetes kutatómunka: az Egyesült Királyság bemutatása  

− quiz játék a célnyelvi országokról és hazánkról 

− színi előadás: egy ismert mese közös elolvasása és dramatizálása  

− kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése  

o leggyakoribb szórakozási formák a csoportban, (tv, olvasás, internet, sport stb.) 

 

TÉMAKÖR: Topics concerning classroom activities 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 42óra 
 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 

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

 

− megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott célnyelvi óravezetést és 

utasításokat, kérdéseket; 

− felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott tématartományokhoz tartozó témákban; 

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

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

munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

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

− alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos nyelvórai 

tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

− alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális alapú szöveget a 

változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

− egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló történetet, vagy leírást 

ad valamilyen témáról; 

− nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak, vagy fordulatok ismétlését vagy betűzését kéri. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 

− a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival közösen vesz részt, a 

begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a játék céljainak megfelelően alkalmazza; 

− a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival közösen vesz részt, a 

begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak megfelelően alkalmazza. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tantestület (school staff) 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used for studying 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: afternoon activities, school 

festivals, school traditions, events, extracurricular opportunities for language learning/use of language 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: learning, social events, 

hagyomány őrzés (keeping traditions) 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tudás (knowledge), nyelvtanulási 

célok (language learning targets) 

− Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

− Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

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

során.  

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 
- projektmunka: - egyéni vagy csoportos 

o iskolai szokások, napirend, órarend 

o iskolai szabályok  

o iskolai öltözködés Magyarországon és a célnyelvi országokban  

o tantárgyak összehasonlítása a két országban, iskolai időbeosztás összehasonlítása, tanórán kívüli 

tevékenységek összehasonlítása 

- scrapbook/poszter: (’kiállítás’ az osztályterem falain) 

o iskolánk bemutatása 

o kedvenc tanárom bemutatása 

o kedvenc iskolai helyem bemutatása  

- kérdőív készítése:  

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

- kutatómunka: szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

- csoportos feladat:  

o szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját felhasználni? 

o mi mindent csinál az ideális nyelvtanuló idegen nyelven?  

- Iskolai versenyek: 

o olvasási verseny – Ki tud egy év alatt 10 000 szót a könnyített olvasmányok segítségével elolvasni? 

o verslánc– egyszerű célnyelvi gyerekversekből 

o ’Use of English’ – Tanulmányi verseny korosztályi célnyelvi követelményekből  

 

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 

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

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

munkaformákban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

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

megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

− Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból.  

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 
− internetes kutató- és projektmunka:  

o településem történetének, földrajzának, élővilágának bemutatása 

− kedvenc dal feldolgozása (pl. kérdésekkel, vizuális eszközökkel)  

− egyéni projektmunka:  

o Melyik tantárgyban segített idegennyelv tudásom és hogyan? 

− csoportos projekt: társasjáték készítése és játszása – fókuszban egy-egy tantárgy 

o pl. földrajz – Nevezz meg hármat…’ (rivers in Hungary, hills near Budapest, towns in England, lakes in 

Hungary, cities in America stb…) 

 

 

TÉMAKÖR: English and language learning 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 

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

− ismeri a célnyelv főbb jellemzőit; 

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

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

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

− alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és befejezéséhez; 
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− digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

− megold játékos és változatos írásbeli feladatokat rövid szövegek szintjén. 

− nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik; 

− nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nyelvi készségek (language skills, 

language learning, languages) 

− Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtési/helyesírási különbségek felismerése 

− Az angol nyelv betű- és jelkészletének alkalmazása 

− A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

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

is 

− Alapszintű nyelvtanulási stratégiák használata  

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
 

− tanulásmódszertan tudatosan:  

o memóriafogas  

o tanulókártyák 

− Nyelvtanulási típusok, stratégiák feltérképezése kérdőívvel 

− közös popzenehallgatás – pl. ’gapfill’ munkalappal   

− filmnézés a célnyelven 

− a fim egy-két jelenetének dramatizálása és eljátszása 

− könnyített olvasmányok otthoni elolvasása (évente 1-2), és rövid, kedvébresztő beszámoló készítése az 

osztálytársak számára 

− csoportos projekt:  

o társasjáték készítése pl. ’Use the word’ (minden kockán egy szó, mondatot kell vele alkotni ahhoz, 

hogy tovább lépj) 

o betűzés játékosan (betűzd a szót, a többiek írják le) 

− keresztrejtvény készítése – a megoldás a padtárs feladata 

− játékos diktálási feladatok 

o ’Running dictation’ 

o ’Chinese whispers’ 

− egyszerű nyelvezetű szöveg feldolgozása (illusztráció, előadás) 

−  

TÉMAKÖR: Intercultural topics 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 38 óra 
 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait 

− a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

− Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető hazai szokásainkkal 

− Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete 

− Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven 

− A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 
− az Egyesült Királyság megismerése hagyományos és digitális kutatómunka majd órai kiselőadások 

formájában, az alábbi témakörök mentén: 

o az angol iskolák jellemzői, napirend 

o tipikus angol ház, lakás 

o mindennapi szokások 

o ünnepek a családban 

o állattartási szokások, kedvenc állatok 

o angol nyaralási szokások 

o angol időjárás 

o az Egyesült Királyság tájegységei, országrészei 

o angol étkezési szokások, tipikus ételek 

− olvasott szövegértés fejlesztése: az Amerikai Egyesült Államok – jellemző adatok, alapvető tudnivalók  

− projektmunka csoportban (plakát készítése):  

o hazánk és az Egyesült Királyság összehasonlítása számokban, ill. képekkel illusztrálva –hasonlóságok, 

különbségek bemutatása- (kultúra, étkezés, hagyományok, időjárás, ruházat, történelem stb.) 

 

TÉMAKÖR: Current topics 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 

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

− használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a hozzájuk tartozó 

szituációkban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

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

eseményekkel. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

− Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi eseményekre vonatkozó alapvető szókincs 

megértése célnyelven. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 
− projektmunka:  

o aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel (rajz készítése, képek gyűjtése) 

o  képaláírások megfogalmazása  

o időjárásjelentés 

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

o szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban 

o lenémított film tanulói kommentárral 

− szerepjáték:  

o interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

 

TÉMAKÖR: Entertainment and playful learning 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 32 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 

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

− hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csatornákon, tanórán kívül 

is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

− a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

− felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és játékos 

nyelvtanulás céljára 

− Célnyelvi társasjátékok készítése és használata 

− Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékokban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
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− nyelvi és egyéb hagyományos játékok: Scrabble, Activity, Ország-város, ’Találd ki, ki vagyok’, Barkochba, 
kártyajátékok 

− társasjáték készítése az aktuális tananyaghoz 
− projektmunka, prezentáció: 

o  kedvenc dalom/együttesem/filmem/színészem/animációs filmszereplőm/játékom bemutatása 
− egy kisfilm/rajzfilm megtekintése  
− közösen választott dal, képregény, film, órai feldolgozása 

 
 

 

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 

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

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

munkaformákban; 

− találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális csatornákon, 

tanórán kívül is; 

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

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartalmakkal. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

− Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven 

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

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 

− csoportchat: közös online csoport létrehozása, rendszeres használata rövid angol nyelvű véleményekkel 
hozzászólásokkal 

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

− scrapbook/poszter készítése az aktuális tananyaghoz 

− IKT eszközökkel elkészített és segített prezentáció 
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5. évfolyam: Javasolt témakörök 
 

Témakörök/ 

Kommunikációs 

szándékok 

 

Fogalomkörök 

és azok nyelvi 

kifejezései 

 Idegen nyelvi 

kompetenciák 

 

Fejlesztési 

területek 

 

Kapcsolódási 

pont más 

tantárgyakhoz 

Starter: Alapvető 

szókincs, ismerős 

szavak 

hétköznapi tárgyak, 

országok 

számok 

a létige egyes 

számban, 

állításban:  

am, is, are 

a létige egyes 

és többes 

számban 

létezés, 

mennyiségi 

viszonyok: 

there is / there 

are; some / a 

lot of 

köszönés, 

bemutatkozás 

 

 

 

életkor kifejezése; 

egyszerű funkciók  

identitás 

 

életviteli és 

környezeti 

kompetencia: 

az osztályterem 

és a benne levő 

emberek, 

tárgyak 

bemutatása, 

elhelyezkedése 

 

földrajz: 

fővárosok 

 

 

1: Szabadidő, 

kikapcsolódás 

kedvencek 

szabadidős 

tevékenységek 

szakkörök 

 

személyi adatok, 

preferenciák 

véleménynyilvánítás 

tetszés, nemtetszés 

kifejezése 

tréfás vers 

visszatekintés: az 

eddig tanultak 

összefoglalása 

Számonkérés 

jelzők: 

melléknevek; 

a hét napjai 

 

a létige: 

tagadás, 

kérdés, rövid 

válasz 

 

helyesírás: 

kisbetű vagy 

nagybetű 

válaszadás, 

információközlés 

(személyi adatok) 

 

szabadidős 

tevékenységek 

leírása 

 

íráskészség: 

bemutatkozó email 

írása 

 

 

anyanyelvi és 

idegennyelvi 

kommunikáció: 

verbális és non-

verbális elemek 

alkalmazása 

életviteli és 

környezeti 

kompetencia: 

szabadidő 

társas 

kompetencia: 

együttműködés 

fejlesztése  

 

hatékony 

önálló tanulás: 

önellenőrzés, 

önértékelés 

 

erkölcstan: 

közösségeim 

 

nyelv és 

irodalom:  

költészet 

 

 

Kiegészítő 

tananyagok 

 

 

 

hallott szövegértés 

és beszédkészség:  

időpontok, 

tevékenységek 

tájékozódás az 

időben 
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Hallott szövegértés 

és beszédkészség:  

időpontok 

Projektmunka:  

plakátkészítés 

Kultúra:  

cserkészek 

Szórejtvény:  

melléknevek, 

kedvencek 

 

időpont 

kifejezése 

mutatós órán: 

half / quarter  

past / to 

 

egy szakkör vagy 

csoport leírása 

 

kultúra:  

a 

cserkészmozgalom 

szókincsfejlesztés:  

melléknevek 

tervezés,  

esztétikai 

tudatosság, 

poszterkészítés 

 

 

hatékony 

önálló tanulás:  

betűzés, 

helyesírás, 

rejtvényfejtés 

2: Lakóhelyem és a 

világ 

 

lakóhely és 

települések 

bemutatása 

 

üzletek, 

létesítmények 

 

ideális lakóhely 

bemutatása 

 

visszatekintés: az 

eddig tanultak 

összefoglalása 

Számonkérés 

főnevek 

többesszáma 

 

létezés, 

mennyiségi 

viszonyok 

állítással és 

tagadással: 

there is/are; 

some, any 

 

létezés 

kérdésben és 

rövid 

válaszban: 

there is/are 

 

helyzetet 

kifejező 

elöljárószók: 

under, next to, 

opposite… 

lakóhely 

bemutatása 

 

információkérés 

 

tájékoztató anyag 

készítése a 

lakóhelyről 

 

 

 

életviteli és 

környezeti 

kompetencia: 

otthon, 

lakóhely 

bemutatása 

 

társas 

kompetencia: 

együttműködés 

fejlesztése  

 

kreativitás, 

képzelőerő 

 

hatékony 

önálló tanulás: 

önellenőrzés, 

önértékelés 

 

földrajz: 

Magyarország 

kulturális értékei, 

tényadatok a 

lakóhelyről és a 

világról 

 

környezetismeret 

/ 

természetismeret: 

lakóhelyi 

környezet 

 

hon- és 

népismeret: az én 

városom, falum 

 

matematika: 

tájékozódás a 

térben, halmazok 

Kiegészítő 

tananyagok 

Hallott szövegértés 

és beszédkészség:  

vásárlás, árak 

Projektmunka:  

Szülőföldem 

Kitekintés:  

földrajz: domborzati 

formák 

Szórejtvény:  

üzletek 

 hallott szövegértés 

és beszédkészség:  

vásárlás 

 

plakátkészítés az 

országunkról 

 

szókincsfejlesztés:  

üzletek 

 

kreativitás 

 

társas 

kompetencia: 

együttműködés 

fejlesztése  

 

interkulturális 

tudatosság 

 

hatékony 

önálló tanulás:  

betűzés, 

helyesírás, 

rejtvényfejtés 

 

földrajz: Új-

Zéland 

 

 

3: A család és a 

barátok 

 

birtoklás 

állításban: 

have got 

a család bemutatása 

 

identitás 

 

történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 
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család, barátok 

 

emberek, családok 

és tulajdonaik 

 

visszatekintés: az 

eddig tanultak 

összefoglalása 

Számonkérés 

 

Dal: Dancing in the 

Street 

birtokviszony 

kifejezése: 

possessive ’s, 

my, your, … 

birtoklás 

állításban, 

tagadásban, 

kérdésben és 

rövid 

válaszban: 

have got 

logikai 

viszonyok: 

and, but  

helyzetet 

kifejező 

szerkezetek: 

at the back, on 

the right,  

helyi ünnepségről 

szóló újságcikk 

értelmezése 

 

fényképen szereplő 

emberek leírása, 

bemutatása 

 

blogbejegyzés írása 

társas 

kompetencia: 

együttműködés 

fejlesztése  

 

 

ismeretek: család 

és lakóhely  

 

erkölcstan: 

közösségeim 

 

ének-zene: 

zenehallgatás 

 

 

 

 

Kiegészítő 

tananyagok  

Hallott szövegértés 

és beszédkészség:  

írószerek 

kölcsönkérése 

Projektmunka: 

A családom 

Kultúra:  

skót nemzetségek 

Szórejtvény:  

melléknevek, 

rokonok 

 

 

 hallott szövegértés 

és beszédkészség:  

kölcsönkérés 

 

saját országra 

jellemző közösség, 

népcsoport 

bemutatása szóban, 

írásban 

 

szókincsfejlesztés:  

melléknevek, 

rokonok 

 

egzisztenciális 

és társas 

kompetenciák, 

udvariasság 

interkulturális 

ismeretek 

tervezés,  

esztétikai 

tudatosság, 

poszterkészítés 

társas 

kompetencia: 

együttműködés 

fejlesztése  

hatékony 

önálló tanulás:  

betűzés, 

helyesírás, 

rejtvényfejtés 

erkölcstan: 

közösségeim 

 

4: Neves napok 

különleges napok, 

évfordulók, ünnepek 

családi szokások 

tevékenységek az év 

különböző 

szakaszaiban 

 

visszatekintés: az 

eddig tanultak 

összefoglalása 

Számonkérés 

jelenidejűség, 

állító 

mondatok: 

Simple Present 

jelenidejűség, 

tagadó 

mondatok: 

Simple Present 

logikai 

viszonyok: 

because 

 

interjú megértése 

 

javaslattétel, 

reagálás 

javaslatokra 

 

íráskészség: 

egy ünnep 

 

 

 

anyanyelvi és 

idegennyelvi 

kommunikáció: 

verbális és non-

verbális elemek 

alkalmazása 

 

 

hatékony 

önálló tanulás:  

önellenőrzés, 

önértékelés 

 

technika, életvitel 

és gyakorlat; 

történelem: 

hétköznapok, 

ünnepek 

 

erkölcstan: társas 

kapcsolatok, 

szokások 
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Kiegészítő 

tananyagok 

Hallott szövegértés 

és beszédkészség:  

dátumok 

Projektmunka:  

naptár készítése 

nevezetes napokról 

Kitekintés:  

ének-zene: 

a zene élvezete 

Szórejtvény:  

nevezetes napok; 

évszakok, hónapok 

 

sorszámnevek hallott szövegértés 

és beszédkészség:  

dátumok 

 

vélemény 

kifejezése 

 

szókincsfejlesztés 

 

anyanyelvi és 

idegennyelvi 

kommunikáció: 

verbális és non-

verbális elemek 

alkalmazása 

interkulturális 

tudatosság  

tervezés,  

esztétikai 

tudatosság, 

kreativitás 

célnyelvi 

ország 

kultúrájának 

megismerése 

hatékony 

önálló tanulás:  

betűzés, 

helyesírás, 

rejtvényfejtés 

ének-zene: 

hangszerek, 

zenehallgatás 

 

 

 

5: A tanulás világa 

 

tanulási szokások 

nyelv és 

kommunikáció 

iskolai tantárgyak 

 

nyelvtanulás 

 

tárgy kifejezése 

személyes 

névmással 

kérések és képesség 

kifejezése: can 

visszatekintés: az 

eddig tanultak 

összefoglalása 

Számonkérés 

viccek, humor 

gyakoriságot 

kifejező 

határozók: 

never, 

sometimes, 

often, usually 

 

jelenidejűség, 

kérdő 

mondatok: 

Simple Present 

 

helyesírás: E/3 

igék írása 

 

helyesírás: 

központozás, 

nagy 

kezdőbetű 

iskolai napirendről 

szóló cikk 

megértése 

 

iskolai (félévi) 

értesítő írása 

 

kérdésfeltevés és 

felelet a tanulásról 

 

kérdésfeltevés 

szavak jelentéséről; 

betűzés 

 

íráskészség: egy 

tanulói profil 

elkészítése 

identitás 

 

intraperszonális 

kompetenciák: 

saját 

képességek, 

tehetségek 

felismerése 

 

egzisztenciális 

és társas 

kompetenciák, 

udvariasság 

 

erkölcstan: 

önismeret 

 

biológia: állatok 

tulajdonságai, 

képességei 

 

 

Kiegészítő 

tananyagok  

Hallott szövegértés 

és beszédkészség:  

iskolai munkarend, 

beosztás 

 

Projektmunka:  

az iskolám 

Kultúra:  

 hallott szövegértés 

és beszédkészség:  

időpontok 

 

weboldal tervezése 

 

szókincsfejlesztés:  

igék, tantárgyak 

 

 

anyanyelvi és 

idegennyelvi 

kommunikáció: 

verbális és non-

verbális elemek 

alkalmazása 

interkulturális 

tudatosság,  

egzisztenciális 

és társas 
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felső tagozat / 

gimnázium az 

Egyesült 

Királyságban 

Szórejtvény:  

tanulással 

kapcsolatos igék; 

tantárgyak 

 

kompetenciák, 

udvariasság 

célnyelvi 

ország 

kultúrájának 

megismerése 

tervezés,  

esztétikai 

tudatosság, 

kreativitás 

hatékony 

önálló tanulás:  

betűzés, 

helyesírás, 

rejtvényfejtés 

6: Utazás 

 

tiltás és felszólítás 

kifejezése 

nyaralási 

tevékenységek 

üzletek 

 

utazások 

visszatekintés: az 

eddig tanultak 

összefoglalása 

Számonkérés 

jelenidejűség 

kifejezése 

(állítás és 

tagadás): 

Present 

Continuous 

utazási módok 

kifejezése 

előljárószóval: 

by, on 

jelenidejűség 

kifejezése 

(kérdés): 

Present 

Continuous  

módosítószók: 

quite, (not) 

very, really 

 

egy blog / vlog 

megértése 

 

beszámoló egy 

nyaralásról 

(telefonbeszélgetés) 

 

íráskészség: 

beszámoló egy 

nyaralásról (email) 

 

 

 

életviteli 

kompetencia: 

vészhelyzetek, 

balesetek 

 

hatékony 

önálló tanulás:  

önellenőrzés, 

önértékelés 

 

technika, életvitel 

és gyakorlat: 

közlekedés 

 

 

Kiegészítő 

tananyagok  

Hallott szövegértés 

és beszédkészség:  

vonatjegy-vásárlás 

Projektmunka:  

információs poszter 

készítése turisták 

számára 

Nagy-Britannia öt 

nevezetes helye) 

Kitekintés: 

matematika: 

adatfelvétel és 

értelmezés 

Szórejtvény:   

időpont 

kifejezése 

digitális órán 

hallott szövegértés 

és beszédkészség:  

jegyvásárlás 

 

szókincsfejlesztés:  

nyaralás, utazás 

 

anyanyelvi és 

idegennyelvi 

kommunikáció: 

verbális és non-

verbális elemek 

alkalmazása 

tervezés,  

esztétikai 

tudatosság, 

poszterkészítés 

életviteli és 

környezeti 

kompetencia: 

országok 

nevezetességei  

hatékony 

önálló tanulás:  

matematika: 

statisztikai 

adatok, 

grafikonok; 

adatok 

lejegyzése, 

táblázatba 

rögzítése 

 

földrajz: Nagy-

Britannia 
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6. évfolyam: Javasolt témakörök 
 

Témakörök/ 

Kommunikációs 

szándékok 

 

Fogalomkörök 

és azok nyelvi 

kifejezései 

 Idegen nyelvi 

kompetenciák 

 

Fejlesztési 

területek 

 

Kapcsolódási pont 

más 

tantárgyakhoz 

Starter 

osztályterem:  

dolgok, tárgyak 

megnevezése 

 

térbeli viszonyok 

 

betűzés 

 

alapvető 

melléknevek, 

ellentétpárok 

 

a hét napjai, hónapok 

létezés 

kifejezése: 

jelenidejűség: a 

be alakjai 

 

birtoklás 

kifejezése:  

’s birtokos 

személyes 

névmás birtokos 

esete 

 

szövegösszetartó 

eszközök:  

személyes 

névmás alany- és 

tárgyesete 

 

tér- és időbeli 

viszonyok 

 

osztálytermi 

instrukciók 

megértése és 

követése a 

célnyelven 

 

reagálás 

egyszerű 

kérdésekre 

 

angol ábécé, 

szavak betűzése 

 

személyek, 

dolgok egyszerű 

körülírása, 

felismerése 

életviteli és 

környezeti 

kompetencia: az 

osztályterem és a 

benne levő 

emberek, tárgyak 

bemutatása, 

elhelyezkedése 

 

szabálykövetés 

matematika: 

tájékozódás a 

térben, halmazok 

 

erkölcstan: társas 

kapcsolatok 

1: Érdeklődési 

köröd 

szabadidő, hobbik, 

érdeklődési kör 

 

bemutatkozás, 

bemutatás 

 

baráti email írása 

 

birtoklás 

kifejezése:  

have got 

 

prepozíciók: 

about, of, by 

 

kérdőszavak 

 

személyek, 

dolgok leírása 

 

személyes 

kedvtelések 

bemutatása 

 

köszönés, 

bemutatkozás 

 

identitás 

 

anyanyelvi és 

idegennyelvi 

kommunikáció: 

verbális és non-

verbális elemek 

alkalmazása 

 

testnevelés és sport: 

sportok 

 

ének–zene: 

zenehallgatás 

 

dráma és tánc: 

színház, előadások 

 

nyaralási 

tevékenységek, 

utazás 

betűzés, 

helyesírás, 

rejtvényfejtés 
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projekt: poszter: 

bemutatkozás 

 

mutató 

névmások: this, 

that, these, those 

 

szövegösszefügg

és elemei: and, 

or, but 

 

 

személyes 

tárgyak leírása 

 

rövid 

bemutatkozó 

email írása 

interkulturális 

tudatosság,  

egzisztenciális 

kompetenciák, 

udvariasság 

hatékony önálló 

tanulás: elmetérkép 

használata  

társas kompetencia: 

együttműködés 

fejlesztése  

tervezés,  

esztétikai 

tudatosság, 

poszterkészítés 

kreativitás 

vizuális kultúra: 

múzeumok, 

kiállítások 

 

erkölcstan: társas 

kapcsolatok 

Kiegészítő 

tananyagok 

 

Hallott szövegértés 

és beszédkészség:  

személyfelismerés 

 

Kitekintés:  

vizuális kultúra: 

színek 

Kultúra:  

Fiatalok a világban 

Szórejtvény:  

szabadidő  

DVD klip:  

Vizuális kultúra: 

Színek 

 hallott 

szövegértés és 

beszédkészség:  

személyfelismer

és 

 

kultúra:  

fiatalok a 

világban 

 

szórejtvény:  

szabadidő 

 

 

interkulturális 

tudatosság 

 

hatékony önálló 

tanulás:  

betűzés, helyesírás, 

rejtvényfejtés 

rajz és vizuális 

kultúra: színek  

 

2: Városról városra 

városi élet: 

közlekedés, 

forgalom, 

középületek, üzletek 

 

melléknevek: 

helységek körülírása 

 

utazási információ 

kérése 

 

visszatekintés: az 

eddig tanultak 

összefoglalása  

térbeli viszonyok: 

there is, there 

are: kijelentés, 

kérdés, tagadás 

 

mennyiség 

kifejezése:  

a, an, some, any 

 

minőségi 

viszonyok: 

melléknévfokozá

s: a melléknevek 

középfoka 

 

melléknevek 

helye a 

mondatban 

város 

bemutatása 

szóban és 

írásban 

 

ideális lakóhely 

leírása 

 

országok 

összehasonlí-

tása 

 

utazási 

információ 

kérése 

 

 

életviteli és 

környezeti 

kompetencia: 

földrajzi nevek, 

térképismeret 

 

társas kompetencia: 

együttműködés 

fejlesztése 

 

hatékony önálló 

tanulás: helyesírási 

szabályok, 

önellenőrzés, 

önértékelés 

 

földrajz: országok, 

városok 

 

technika, életvitel 

és gyakorlat: 

közlekedés 

 

történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: városok, 

közlekedés 

 

matematika: 

irányok, térbeli 

alakzatok 
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térbeliség: 

prepozíciók: by, 

on 

Kiegészítő 

tananyagok 

 

Hallott szövegértés 

és beszédkészség: 

személyes 

információ adása 

 

Kitekintés:  

földrajz: 

térképolvasás 

 

Kultúra:  

Egyesült Királyság 

Szórejtvény:  

helyek a városban, 

helységek körülírása  

DVD klip:  

Kultúra: Egyesült 

Királyság 

 hallott 

szövegértés és 

beszédkészség: 

személyes 

információ 

adása 

 

kultúra:  

Egyesült 

Királyság 

 

szórejtvény:  

helyek a 

városban, 

helységek 

körülírása 

interkulturális 

ismeretek: 

ismerkedés a 

célnyelvi országgal 

 

életviteli és 

környezeti 

kompetencia: 

földrajzi nevek, 

térképismeret 

 

hatékony önálló 

tanulás:  

betűzés, helyesírás, 

rejtvényfejtés 

földrajz: 

térképolvasás, 

Egyesült Királyság 

3: A világ körül 

országok, 

nemzetiségek, 

nyelvek 

 

találós kérdések 

 

London, a világváros 

 

hétköznapi teendők 

 

Mit csinálsz 

szívesen, nem 

szívesen? 

 

egy ország 

bemutatása 

projekt: egy város 

bemutatása 

jelenidejűség: 

Present Simple 

kijelentés, kérdés, 

tagadás 

 

gyakoriságot 

kifejező 

határozószavak 

 

központozás 

országok, 

nemzetiségek, 

nyelvek 

bemutatása 

szóban és 

írásban 

 

rendszeresen 

ismétlődő 

cselekvések, 

hétköznapi 

teendők, 

szokások leírása 

 

tetszés, 

nemtetszés 

kifejezése 

 

 

életviteli és 

környezeti 

kompetencia: 

időbeosztás 

 

identitás 

 

hatékony önálló 

tanulás: becslés, 

jóslás 

 

interkulturális 

tudatosság,  

a világ ismerete 

társas kompetencia: 

együttműködés 

fejlesztése  

tervezés,  

esztétikai 

tudatosság, 

poszterkészítés 

kreativitás 

technika, életvitel 

és gyakorlat: 

időbeosztás, 

napirend 

 

erkölcstan: társas 

kapcsolatok, 

szokások 

 

földrajz: európai és 

Európán kívüli 

kontinensek, tájak, 

országok 

 

 

Kiegészítő 

tananyagok  

 

Hallott szövegértés 

és beszédkészség:  

órarend, időbeosztás 

 hallott 

szövegértés és 

beszédkészség 

órarend, 

időbeosztás 

 

életviteli és 

környezeti 

kompetencia: 

időbeosztás 

 

nyelv és irodalom: 

non-verbális 

kommunikáció 

 

technika, életvitel 

és gyakorlat: 
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Kitekintés:  

nyelv és irodalom: 

non-verbális 

kommunikáció 

Kultúra:  

angol anyanyelvű 

országok 

Szórejtvény:  

országok, 

nemzetiségek, napi 

teendők 

DVD klip:  

Kultúra:  

Angol anyanyelvű 

országok  

kultúra:  

angol 

anyanyelvű 

országok 

 

szórejtvény:  

országok, 

nemzetiségek, 

napi teendők 

interkulturális 

tudatosság,  

a világ ismerete 

 

hatékony önálló 

tanulás:  

betűzés, helyesírás, 

rejtvényfejtés 

időbeosztás, 

napirend 

 

földrajz: európai és 

Európán kívüli 

kontinensek, tájak, 

országok 

 

 

4: A vadonban 

állatok: 

veszélyeztetett 

állatfajok 

állatok viselkedése, 

életmódja 

 

egy természetfotó 

leírása 

 

visszatekintés: az 

eddig tanultak 

összefoglalása  

jelenidejűség: 

Present 

Continuous: 

kijelentés, kérdés, 

tagadás 

 

Present Simple és 

Present 

Continuous 

összehasonlítá-sa 

 

szövegösszefügg

és elemei: 

because 

 

állatok, állati 

viselkedés, 

veszélyeztetett 

fajok 

bemutatása 

szóban és 

írásban 

 

pillanatnyi 

cselekvések 

leírása 

 

telefonálás 

kiejtés, 

intonáció 

gyakorlása 

önálló 

szövegalkotás 

kép alapján 

 

természettudomány

os kompetencia: 

állattan 

 

logikai képességek: 

találgatás a 

hallottak és látottak 

alapján 

 

szófajok 

felismerése 

szövegben 

 

hatékony önálló 

tanulás:  

önellenőrzés, 

önértékelés 

 

természetismeret:  

az állatok 

életmódjának főbb 

jellemzői, érdekes 

állatok; környezeti 

rendszerek állapota, 

védelme, 

fenntarthatósága 

 

földrajz: globális 

problémák, 

fenntarthatóság, 

védett hazai és 

nemzetközi 

természeti értékek 

példái 

 

 

Kiegészítő 

tananyagok 

 

Hallott szövegértés 

és beszédkészség:  

jövőbeli tervek 

 

Kitekintés:  

természettudományo

k: állatok 

 

Kultúra:  

nemzeti parkok 

 

Szórejtvény:  

 hallott 

szövegértés és 

beszédkészség  

jövőbeli tervek 

 

kultúra:  

nemzeti parkok 

 

szórejtvény:  

állatok, állati 

viselkedés 

identitás 

 

interkulturális 

tudatosság,  

a világ ismerete 

 

életviteli és 

környezeti 

kompetencia: 

országok 

nevezetességei  

 

hatékony önálló 

tanulás:  

természettudomány

ok: állatok 

 

földrajz: 

fenntarthatóság, 

védett hazai és 

nemzetközi 

természeti értékek 

példái 
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állatok, állati 

viselkedés  

 

DVD klip:  

Természettudomány

ok: Vadon élő 

állatok Nagy-

Britanniában 

 

betűzés, helyesírás, 

rejtvényfejtés 

 

 

5: Iskolában és 

iskolán kívül 

tantárgyak és 

szabadidős 

tevékenységek 

 

idő kifejezése 

 

bentlakásos iskola 

 

rögzült 

szókapcsolatok 

 

ételek és italok 

meghívás 

email az iskoláról: 

információadás 

projekt: az én 

álomiskolám 

 

modalitás: 

képesség és 

engedély 

kifejezése: can 

 

mennyiségi 

viszonyok:  

megszámlálható 

és 

megszámlálhatatl

an főnevek 

a/an, the, some, 

any, much/many, 

a lot of 

 

szövegösszefügg

és elemei: példák 

felsorolása 

iskolai 

hétköznapi élet, 

tantárgyak, 

órarend, 

órarenden kívüli 

elfoglaltságok 

bemutatása 

szóban és 

írásban 

 

étkezési 

szokások, ételek 

leírása 

engedély kérése, 

reagálás 

engedély 

kérésére 

meghívás, 

reagálás 

meghívásra 

email írása az 

iskoláról 

identitás 

 

életviteli és 

környezeti 

kompetencia: az 

iskola bemutatása, 

elhelyezkedése, 

tantárgyak  

 

hatékony önálló 

tanulás:  

szókincsbővítés 

 

társas kompetencia: 

együttműködés 

fejlesztése  

tervezés,  

esztétikai 

tudatosság, 

poszterkészítés 

kreativitás 

erkölcstan: társas 

kapcsolatok: 

barátság, szeretet, 

tisztelet, segítő 

kapcsolat, szokások 

 

Kiegészítő 

tananyagok  

 

Hallott szövegértés 

és beszédkészség:  

ételrendelés 

 

Kitekintés:  

testnevelés: 

játékszabályok 

 

Kultúra:  

magántanulóság, 

otthoni iskola 

 

Szórejtvény:  

iskolai és iskolán 

kívüli elfoglaltságok, 

étel-ital  

DVD klip:  

 hallott 

szövegértés és 

beszédkészség:  

ételrendelés 

 

kultúra:  

 

magántanulóság

, otthoni iskola 

 

szórejtvény:  

iskolai és 

iskolán kívüli 

elfoglaltságok, 

étel-ital  

 

a világ ismerete, 

interkulturális 

ismeretek:  

iskolai élet, 

szabadidős 

tevékenységek, 

szokások, napirend 

ételek, táplálkozási 

szokások 

 

életvezetési 

kompetencia 

 

szociális 

kompetencia: 

együttműködés 

 

hatékony önálló 

tanulás:  

erkölcstan: társas 

kapcsolatok, 

szokások 

 

testnevelés és sport: 

mozgásos játékok, 

sportversenyek, 

szabályok 
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Kultúra: Iskolák 

Angliában 

betűzés, helyesírás, 

rejtvényfejtés 

 

6: Nevek és helyek 

foglalkozások 

 

angol nevek 

története 

 

furcsa nevű városok 

az Egyesült 

Államokban 

 

a múlt hétvége 

eseményeinek leírása 

 

egy cikk egy 

városról 

egy város története 

visszatekintés: az 

eddig tanultak 

összefoglalása  

múltidejűség: a 

létige múlt ideje: 

was, were 

 

szabályos igék 

múlt idejű alakja, 

kijelentő mód 

 

időbeli 

viszonyok:  

múlt idejű 

időhatározók 

 

foglalkozások 

leírása 

 

múltbeli 

események, 

tapasztalatok 

egyszerű 

bemutatása 

 

nevek története 

 

egy hely 

történetének 

bemutatása 

írásban 

a világ ismerete: 

foglalkozások 

 

történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: városok 

története 

 

interkulturális 

ismeretek 

 

tájékozódás az 

időben 

 

hatékony önálló 

tanulás:  

önellenőrzés, 

önértékelés 

 

erkölcstan: a 

munka világa 

 

technika, életvitel 

és gyakorlat: 

pályaorientáció: 

szakmák, 

foglalkozások 

 

történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: városok 

története 

Kiegészítő 

tananyagok  

 

Hallott szövegértés 

és beszédkészség:  

filmek, TV 

programok 

 

Kitekintés:  

nyelv és irodalom: 

mítoszok és 

legendák 

 

Kultúra:  

Nagy-Britannia a 

római korban 

Szórejtvény:  

foglalkozások, 

szabályos igék  

DVD klip:  

Kultúra:  

Nagy-Britannia a 

római korban 

 hallott 

szövegértés és 

beszédkészség:  

filmek, TV 

programok 

 

kultúra:  

Nagy-Britannia 

a római korban 

 

szórejtvény:  

foglalkozások, 

szabályos igék  

 

általános kultúra, 

média ismerete, 

követése 

 

történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek:  

ókori Európa 

 

interkulturális 

ismeretek 

 

hatékony önálló 

tanulás:  

betűzés, helyesírás, 

rejtvényfejtés 

 

nyelv és irodalom: 

mítoszok és 

legendák 

 

történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: ókor 

7: Játékok 

sport, sportágak 

videojátékok 

 

múltidejűség: 

rendhagyó igék 

múlt idejű alakja 

 

sportágak, 

sportesemények, 

sportolók 

bemutatása 

válaszok 

összehasonlítása 

szókincsfejlesztés: 

igékből képzett 

főnevek 

testnevelés és sport: 

mozgásos játékok, 

sportversenyek, 

szabályok 
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személyleírás, 

személyleírással 

kapcsolatos 

melléknevek 

 

múltbeli események 

leírása 

egy híres sportoló 

profiljának 

elkészítése 

projekt: kártyajáték: 

adu ász 

 

Simple Past: 

kijelentés, kérdés, 

tagadás 

 

szövegösszefügg

és elemei: also 

szóban és 

írásban 

 

személyleírás 

 

a múlt hétvége 

eseményei 

 

 

általános kultúra, 

média ismerete, 

követése 

technikai / műszaki 

kompetencia,  

információs és 

kommunikációs 

technológia 

hatékony önálló 

tanulás: a 

munkafüzet 

használata a 

rendhagyó igék 

tanulásához 

társas kompetencia: 

együttműködés 

fejlesztése  

 

tervezés,  

esztétikai 

tudatosság, 

poszterkészítés 

kreativitás 

 

 

Kiegészítő 

tananyagok 

 

Hallott szövegértés 

és beszédkészség:  

videojátékok 

 

Kitekintés:  

technika: az internet 

 

Kultúra:  

Nagy-Britannia 

kedvenc játékai 

Szórejtvény:  

sport, személyleírás  

DVD klip:  

Kultúra: Rögbi 

 hallott 

szövegértés és 

beszédkészség:  

videojátékok 

 

kultúra:  

Nagy-Britannia 

kedvenc játékai 

 

szórejtvény:  

sport, 

személyleírás  

 

általános kultúra, 

média ismerete, 

követése 

 

technikai / műszaki 

kompetencia,  

információs és 

kommunikációs 

technológia 

 

hatékony önálló 

tanulás:  

betűzés, helyesírás, 

rejtvényfejtés 

 

technika: az internet 

 

testnevelés és sport: 

mozgásos játékok, 

sportversenyek, 

szabályok 

 

 

8: Felfedezés 

útifelszerelés 

 

kalandtörténet 

 

érzelmek kifejezése 

 

felszólító mód 

 

jövőidejűség: 

going to jövő idő: 

kijelentés, kérdés, 

tagadás 

 

jövőidejűség: will 

és won’t 

felfedezőút, 

kalandleírás 

szóban és 

írásban 

 

tervek, 

szándékok 

kifejezése 

 

a világ ismerete:  

időjárási tényezők, 

útifelszerelés 

 

interperszonális 

kompetenciák, 

érzelmi 

intelligencia 

 

természetismeret:  

az időjárás 

tényezői, ciklusok a 

természetben 

 

történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 
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időjárási 

viszonyokkal 

kapcsolatos szókincs 

blogírás 

visszatekintés: az 

eddig tanultak 

összefoglalása  

 

szövegösszefügg

és elemei: so 

időjárási 

viszonyok 

egyszerű leírása 

találgatás a 

jövőről 

javaslat és arra 

reagálás 

szókincsfejlesztés: 

melléknevekből 

képzett főnevek 

hatékony önálló 

tanulás:  

önellenőrzés, 

önértékelés 

felfedezők és 

feltalálók 

 

 

Kiegészítő 

tananyagok 

 

Hallott szövegértés 

és beszédkészség:  

időjárás jelentés 

 

Kitekintés:  

természettudomány: 

időjárás és éghajlat 

Kultúra:  

híres felfedezők 

Szórejtvény:  

útifelszerelés, 

időjárási viszonyok  

DVD klip:  

Természettudo-

mány: Ausztrália 

éghajlata 

 hallott 

szövegértés és 

beszédkészség  

időjárás jelentés 

 

kultúra:  

híres felfedezők 

 

szórejtvény:  

útifelszerelés, 

időjárási 

viszonyok  

 

a világ ismerete:  

időjárási tényezők 

 

híres felfedezők 

 

interkulturális 

ismeretek 

 

hatékony önálló 

tanulás:  

betűzés, helyesírás, 

rejtvényfejtés 

 

természetismeret:  

időjárás és éghajlat 

 

történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

felfedezők és 

feltalálók 
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ÉNEK-ZENE  

  

A zenei nevelés célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, az igényes zene bemutatása és megszerettetése, 

és az éneklésen és a zenélésen keresztül történő megismerés. A közös éneklés, muzsikálás színesíti a 

fantáziát, formálja az ízlést. A zenei jelrendszerek megismerése és alkalmazása a zene megértését, 

befogadását segíti. A magyar népzene, a nemzeti hagyományok, a zenetörténeti korszakok legfontosabb 

jellemzőinek megismerésén keresztül önálló zenei világkép alakul ki, fejlődik a kritikai képesség, a 

nemzeti identitástudat. A gyermekek csoport előtti éneklése, hangszeres előadása módot ad az egyéni 

készségek kibontakoztatására, a helyes önértékelés kialakítására és a kiemelkedő adottságú gyermekek 

fejlesztésére. Az 5–8. évfolyamok feladata, hogy megszilárdítsák a zenei alapműveltséget. A heti 1 órában 

megváltozik a fejlesztési feladatok szerkezete. Az éneklésre fordítható időkeret csökken, a befogadói 

kompetenciák fejlesztésére és a zenehallgatásra, zeneművek megismerésére fordítható idő növekszik. Az 

elméleti ismeretanyag a 7–8. osztályok felé haladva folyamatosan csökken, a kottaolvasás gyakorlata 

fokozatosan eltolódik a felismerő kottaolvasás felé. A 9–10.  osztályokban tovább folytatódik a hangsúly 

áthelyeződése a befogadói kompetenciák irányába.  A zenei nevelés célja is átalakul, előtérbe kerül a zene 

önálló értelmezésének segítése. Cél, hogy a tanulók a zenei műalkotások megismerése révén helyesen 

tájékozódjanak korunk kulturális sokszínűségében, értelmezni tudják a zene különféle funkcióit, valamint a 

médiában és a filmművészetben betöltött szerepét. Elvárás, hogy zenei dokumentumok gyűjtésével 

fejlődjön rendszerezési és feldolgozási készségük, képesek legyenek önálló vélemény, értékelés 

megfogalmazására.  A zenehallgatás feladata elsősorban a tájékozódás, az összefüggések, a zenei fejlődés 

láttatása, az önálló gyűjtőmunkára és véleményalkotásra késztetés. Szerepe a művek megismerésén, 

elemzésén keresztül a kultúrabefogadás szándékának erősítése.  

  

Általánosságban véve: a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott fejlesztési követelmények alapján minden 

órának része az éneklés, megfelelő egyensúlyban a zenei írás és kottaolvasás, a zenei generatív készségek 

fejlesztése és fenntartása, valamint a zenehallgatás kapcsán nyert zenei ismeretek, kompetenciák, az 

esztétikai fogékonyság bővítése.  A zenepedagógiai tevékenység részben a tanulók iskolában, részben az 

iskolán kívül szerzett zenei tapasztalataira, zenei élményeire, illetve, adott esetben, zenei gyakorlatára épül. 

A személyi és szervezeti adottságok feltételei szerint ösztönzi a tanulókat énekkar(ok)ban és más 

önszerveződő zenei együttesekben való részvételre. Támogatja a közös zenei élményeken, hangversenyeken, 

táncházakban való részvételt. A kerettantervek által előírt tartalmak a tantárgyak számára rendelkezésre álló 

időkeret kilencven százalékát fedik le. Egy heti egy (évi 36) órás és 5. évfolyamon heti 2 (évi 68)  időkerettel 

rendelkező tantárgy kerettanterve tehát évi 4 óra szabad időkeretet biztosít a tantárgy óraszámán belül a 

pedagógusnak, melyet a helyi igényeknek megfelelően, a kerettanterven kívüli tantárgyi tartalommal tölthet 

meg. A táblázatokban a tagolás a Nemzeti alaptanterv fejlesztési feladatai alapján készült, a jobb 

áttekinthetőséget szolgálja. A fejlesztési célok a tanítás során mindig az előző ismeretanyagra, elért 

fejlesztésre építve, komplex módon jelennek meg.  Az ének-zene tantárgy a Nemzeti alaptantervben 

meghatározott módon fejleszti az ott megfogalmazott kulcskompetenciákat: 

A tanulás kompetenciái: Az ének-zene tanulását nem a hagyományosnak tekintett tanulási módok, hanem 

a ráérzés, a gyakorlás (ismétlés) és az önreflexivitás támogatja. Ebből adódik, hogy a tanulásból adódó 

sikeresség élményként jelenik meg. Ennek az élménynek a megtapasztalása más tárgyak tanulásához is 

pozitívan járul hozzá. 

A kommunikációs kompetenciák: Az írott és a beszélt nyelvhez hasonlóan létezik zenei anyanyelv is, mely 

saját szintaktikával rendelkező, hierarchikus rendszer. Ezek feldolgozása azonos agyi struktúrák által 

történik, ezért a zene kiválóan alkalmas az anyanyelvi és az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztésére, illetve 

a beszédnehézségek enyhítésére, melyekre hatékony eszköz a ritmus és a hallásfejlesztés. Lényeges a 

szöveges éneklés mint verbális kommunikáció, valamint a saját, alkotó gondolatokat kifejező improvizáció. 

A kommunikációs készségek mélyüléséhez kapcsolódik a zeneművek elemzése, amely által a tanuló saját 

szavaival képes leírni a zenei folyamatokat, megérti a tágabb összefüggéseket, a zene funkcióját és 

kapcsolatát azzal a világgal, amelyben létrejött, illetve azzal a világgal, melyben aktuálisan hatást gyakorol. 
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A tanuló így megismeri a zene mindennapi funkcióját és megtanulja értelmezni a zene médiában történő 

használatát is. 

A digitális kompetenciák: A tanuló a digitális világban él és annak eszközeit használja mindennapjaihoz, 

ezért az oktatás hatékonyságát növeli, ha a pedagógus épít a tanuló ilyen irányú jártasságára. A tanuló 

kezében lévő mindennapos digitális eszközök alkalmasak arra is, hogy használójuk számára a zenei 

kommunikáció eszközei legyenek. A zenei szoftverek, alkalmazások játékosan fejlesztik az 

infokommunikációs kompetenciákat. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló megtapasztalja az együttműködés hatékonyságát 

a csoportos zenei tevékenységeken keresztül (pl. kórus), és lehetősége van véleményének, gondolatainak 

kinyilvánítására. Mások produkciójának tisztelettel való figyelése a különböző nézőpontok iránti 

toleranciáját formálja. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az önkifejezés, a 

kreativitás és a szépérzék fejlesztése keretében a tanuló a zenét sajátos nyelvként ismeri fel, mellyel képessé 

válik gondolatai, érzései tolmácsolására, használva az improvizáció adta lehetőségeket is. Ezen kívül 

különböző kultúrák zenéjével való ismerkedés és azok társadalmi funkciójának megértése hozzájárul a 

komplex látásmód kifejlődéséhez. 

Fontos, hogy a tanulók minél differenciáltabban tudják megfogalmazni a zeneművek üzenetét és megtalálják 

önmagukat bennük. Ehhez szükséges a tanár változatos, és életkori sajátosságokhoz igazodó gazdag 

motivációs tárháza. 

Az ének-zene órák fontos célja a komplex élményátadás, mely a tanulót különféle tevékenységeken keresztül 

vonja be a zenélésbe. Ide tartozik a mozgás, koncertlátogatás, tánctanulás, a zenei anyaghoz kapcsolódó 

dramatikus előadások létrehozása és az órán kívüli gyűjtőmunka. A zenepedagógiai tevékenység jelentős 

mértékben alapoz a kortárs kulturális és zenei környezetre is, segít megérteni és feldolgozni a modern 

életvitelhez kapcsolódó nagy mennyiségű hangzó anyagot és megtalálni bennük a művészi értékeket. Az 

élményszerzés kiteljesedhet koncerteken az élő zenével történő találkozáskor, de legmagasabb fokát a iskolai 

minőségi kóruséneklésben érheti el. 

Összességében továbbra is fontos cél, hogy tovább erősödjön a tanulókban kulturális és társadalmi 

identitásuk. A művészeteket, ezen belül a zenét, mint pótolhatatlan emberi szükségletet éljék meg. 

A tanár megismertethet diákjaival „kedvenc” dalokat és figyelmet kell fordítani a zenei rétegműfajok 

napjainkban folyamatosan változó jelenségeire is. 

A Kerettanterv témakörei:  

1. Zeneművek/Népdalok, műdalok  

2. Zeneművek/Ritmikai fejlsztés, generatív 

3. Zenei ismeretek/kottaolvasás 

4. Zenei ismeretek/Befogadói kompetenciák fejlesztése 

5. Zenei ismeretek/Zenehallgatás 

Tárgyi feltételek: - Szaktanterem pianínóval vagy zongorával - Ötvonalas tábla - Ritmushangszerek - Jó minőségű 

CD- és DVD-lejátszó, erősítő, hangszórók - Számítógép internetkapcsolattal, projektorral - Hangtár - Kottatár - 

Tankönyvek  

  

5–6. évfolyam     

5. évfolyam órakeret 68 óra  (heti 2 óra) 

6. évfolyam órakeret 34 óra (heti 1 óra) 

A fenti életszakaszban a fejlesztés fő célja a tanuló továbbvezetése a tevékenységközpontú zenei megismerés 

folyamatában. Cél továbbá, hogy minél több játékos és kreatív módszert használjanak képzeletük 

fejlesztésére. A közös éneklések, zenélések, mint a személyiség egészséges fejlődésének nélkülözhetetlen 

formái segítik a másokkal történő harmonikus együttműködést, a közösségi összetartozás érzését, az 

önkifejezés, az önismeret belső késztetésének kialakulását. Kodály útmutatása szerint, az így megszerzett 

tapasztalatok elvezetnek a remekművek befogadásához.  

A tanulók tovább ismerkednek a klasszikus zenekar hangszereivel, valamint magyar népi hangszerekkel is. 

A zenei készségfejlesztés célja ebben az életkorban a zenei anyagban megismert ritmus- és ütemfajták 
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megismerése és gyakorlása. A ritmikai, dallami, és hallási készségek fejlesztésében és gyakorlásában egyre 

nagyobb szerepet kap az önkifejezés, a tanult zenei elemek és eszközök önálló alkalmazása. 

A zenehallgatás célja a művek megismerésén túl a zenei kifejezőeszközök mélyrehatóbb elemzése és a 

zeneművek tágabb történelmi és társadalmi kontextusban való értelmezése.  Az értelmezés része a zene 

keltette gondolatok, érzések, vélemények szóbeli kifejezése is, melyek az érzelmi nevelést segítik. 

A témakörök és a fejlesztési feladatok átfedik egymást, egy-egy fejlesztési feladat több különböző 

témakörben is megjelenik, ezáltal a tanórákon belül is érvényesül a komplexitás. 

 
1. Tematikai egység/ Fejlesztési cél  

Zenei reprodukció I.  Éneklés  (Népdalok, műdalok) órakeret 47 óra 

Előzetes tudás   

Az alsó tagozatban megismert népzenei példák és műzenei alkotások/szemelvények ismerete. Az éneklési 

és generatív készségek korosztálynak megfelelő szintje.   

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  

Az éneklési készség folyamatos fejlesztése, a szép és kifejező éneklés formálása. Dalkincs bővítése hallás 

utáni és jelrendszerről történő daltanítással. Parlando, rubato és giusto lüktetéssel történő éneklés 

képességének kialakítása. Műdalok, műzenei idézetek stílusos megszólaltatása.  

A dalok, zenei idézetek metrumára, ritmikájára és dallamára vonatkozó megfigyelések megfogalmazása. 

Az alkalmazkodó ritmus. A többszólamú éneklés fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Éneklési készség fejlesztése:  Beéneklő gyakorlatok az óra eleji ismétlés, 

az alkalmazó rögzítés anyagához kapcsolódóan.   

Éneklés szöveggel, szolmizálva a–e”hangterjedelemben.   

Kifejező előadásmód, helyes frazeálás.   

Parlando, rubato és giusto dallamok éneklése.  

Alkalmazkodó ritmus.  

Kvintváltás.  

5. osztályban 50, 6. osztályban 26 dal megismerése 

A dalokban előforduló népi kifejezések értelmezése 

A dalok témájához, karakteréhez igazodó tempók, éneklési módok megismerése 

A Szózat hallás utáni megtanulása és éneklése 

  

Többszólamú éneklési készség fejlesztése: Két-, esetleg háromszólamú bécsi klasszikus, romantikus 

kánonok.  Kürtmenet, tercmenet éneklése.  

 A daltanítás módszerei:  - Hallás utáni daltanítás. - Daltanulás kottaképről előkészítve.  

 Zenei anyag: Magyar népdalok:  Válogatás régi rétegű és új stílusú népdalokból (30 magyar népdal 

éneklése). Népi tánczene. Jeles napok, ünnepi szokások újabb dallamai (6 dallam).   

 Magyar történeti énekek:  Kurucdalok, az 1848–49-es szabadságharc dalai (2-3 dallam).  

 Műzenei példák (15 mű/idézet) a barokk, a bécsi klasszicizmus (és a romantika)  korából válogatva:  A 

műzene tonális zenei nyelvének megismerése, különös tekintettel a dúr-moll tonalitás kialakítására.  

Hangszerkíséretes dalok (lehetőség szerint eredeti nyelven), zenei szemelvények a bécsi klasszicizmus és 

romantika korából.  

Nemzeti énekeink megtanulása:  Erkel Ferenc–Kölcsey Ferenc: Himnusz, Egressy Béni–Vörösmarty 

Mihály: Szózat   

 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

− A zenei nevelés elsődleges tevékenységi formája az éneklés 
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− A népdalokhoz kapcsolódó gyermekjátékok, táncok előadása 

− Népszokások eljátszása 

− Részvétel az ünnepekhez kapcsolódó iskolai műsorok előadásában 

− Részvétel az iskolai kórus munkájában 

− Részvétel a Zenei Világnap alkalmából az iskolában megvalósuló rendezvényen 

− Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult dalok kapcsán 

 

Kapcsolódási pontok Magyar nyelv és irodalom: verbális kifejezőkészség fejlesztése.  

 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: magyar történeti énekek és a magyar történelem 

párhuzamai.  

 Erkölcstan: mű (szöveg) értelmezése erkölcsi szempontok alapján.  

 Dráma és tánc: népdalnéptánc, hangszeres népzene, a tánc funkciója.  

 Német nyelv: Dalok szövegének helyes kiejtése. Szövegértés. (9-10.oszt.)  

  

Kulcsfogalmak/ fogalmak  

Régi és új stílusú népdal, kurucdalok, Kossuth-nóták. Parlando, rubato, alkalmazkodó ritmus, kvintváltás, 

tercmenet. Dal mint műfaj, duett, kórusmű, kürtmenet, a cappella. Himnusz. Szózat.  

 
2. Tematikai egység/ Fejlesztési cél  

Zenei reprodukció II. –  Ritmikai fejlesztés, Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív zenei 

tevékenység  

Órakeret 10 óra  

Előzetes tudás  

Egy- és többszólamú ritmusgyakorlatok megszólaltatása a tanult ritmuselemekkel. A páros tagolódású 

zenei formaegységek érzete és helyes hangsúlyozása: kérdés-felelet alkotása ritmussal és dallammal. 

Dallami improvizáció pentaton, pentachord, hexachord, hétfokú hangkészletben.   

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  

A rögtönzés képességének fejlesztése a következő zenei ismeretek felhasználásával: 6/8-os metrum, 

felütés, dúr-moll dallami fordulatok. Kürtmenet, tercpárhuzam, szekvencia szerkesztése megadott 

dallamhoz.  Zenei kérdés és felelet, variáció rögtönzése ritmussal és dallammal.  A zene keltette 

gondolatok és érzelmek verbális kifejezése, azok zenei ihletettségű megjelenítése vizuális technikákkal.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Generativitás fejlesztése:  Periódus méretű, illetve két- háromtagú 

zenei egységekhez kapcsolódó azonosságok, hasonlóságok, különbözőségek, ismétlődés, variáció 

megfigyeltetése és tudatosítása.  

Kürtmenet, tercpárhuzam, szekvencia szerkesztése megadott dallamhoz.   

Kérdés-felelet valamint dallami párbeszéd alkotása dúr-moll fordulatokkal (szolmizálva is), négy és 

nyolcütemes egységekben.  

Kvintváltás.  

Szimmetriát, aszimmetriát, ismétlődő, visszatérő elemeket ábrázoló képi és tárgyi alkotásokhoz dallam és 

ritmus társítása.  

A legelterjedtebb magyar népi hangszerek (pl. tekerő, duda, cimbalom, citera, doromb, furulya, tárogató, 

síp) ismerete. 

A klasszikus zenekar hangszercsaládjainak felsorolása, és alapvető hangszereinek megnevezése (fafúvók 

rézfúvók, vonós, ütős)  

A karmester és a karvezető különböző szerepének megértése 

A madrigalizmus (szövegfestés) megfigyelése a különböző korokban, a szöveges és abszolút zenében 

 Hallásfejlesztés: Hangrelációk érzékeltetése térbeli mutatással, kézjellel. A tanult dalokból a felemelt, 

illetve leszállított szolmizációs hangok, a fi, si, tá kiemelésének képessége. Átmenet nélküli vagy 
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átmenettel történő dinamikai változások (forte, piano, crescendo, decrescendo) érzékeltetése kreatív 

gyakorlatokkal. Belső hallást fejlesztő énekes gyakorlatok: dallambújtatás, dallamelvonás.  

 Zenei memória fejlesztése: Játékos memóriagyakorlatok megadott ritmus- és dallamfordulatokkal.  

 Ritmikai készség fejlesztése: 6/8, 3/4 helyes hangsúlyozása, páros-páratlan metrumok váltakozásának 

felismerése, reprodukciója és ezek gyakorlása kreatív feladatokkal. Énekléssel megismert 

ritmusfordulatokhoz kapcsolódó ritmusmotívumok hangoztatása ritmusnevekkel, testhangszerekkel és 

ritmushangszerekkel.  Ritmus-osztinátó, ritmusolvasás, ritmusfelelgetés, ritmus-memoriter. Ütemhangsúly 

érzékeltetése ütemezéssel.   

Kapcsolódási pontok  

Magyar nyelv és irodalom: mondatszerkezetek: kérdés és felelet, versek ritmusa, szótagszáma, verssorok 

ritmizálása.  

 Vizuális kultúra: Önkifejezés, érzelmek kifejezése többféle eszközzel. Szimmetriát, aszimmetriát, 

ismétlődő, visszatérő elemeket ábrázoló alkotások.  

 Kulcsfogalmak/ fogalmak  

Dúr, moll, kürtmenet, tercpárhuzam, szekvencia, kvintváltás, zenei periódus, visszatérő szerkezet, rondó, 

szimmetria, aszimmetria, 6/8, 3/8.  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

− Részvétel ifjúsági hangversenyeken 

− Élménybeszámoló készítése a hallott hangversenyek kapcsán 

− Adatgyűjtések a zenetörténet feldolgozásához 

− A lakóhely zenei emlékeinek összegyűjtése, megtekintése 

− Kiselőadás készítése különböző hangszerekről, zenei műfajokról, zeneszerzőkről, zeneművészekről 

− Kiselőadás készítése a népzenei gyűjtések történetéről 

− Kiselőadás a hangszerekről (megszólaltatási módjuk, felépítésük, képek, videók, animációk, 

applikációk felhasználásával 

− Az elektronikus média által nyújtott lehetőségek tanári irányítású használata 

 
3. Tematikai egység/ Fejlesztési cél  

Zenei reprodukció III.  Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti ismeretek  

Órakeret 15 óra  

Előzetes tudás  

Az alsó tagozatban az énekléssel és a generatív tevékenységekkel megszerzett és egyre gazdagodó ritmikai, 

metrikai és dallami ismeretek.  A tanult ritmikai és dallami elemek felismerése kézjelről, betűkottáról, 

hangjegyről, és azok hangoztatása tanári segítséggel, csoportosan.  

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  

A zenei reprodukció fejlesztése további ritmikai, metrikai és dallami elemek elsajátításával. A zenei 

jelenségek terminológiájának megismerése és használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények A zeneelméleti ismeretek megszerzése az előkészítés – tudatosítás – 

gyakorlás/alkalmazás hármas egységében történik.  

  

Ritmikai elemek, metrum: Ritmikai elemek elnevezése, gyakorlóneve és jele: a tizenhatod (ti-ri-riri/ri-ri-ri-

ri) és szünetjele (sz), a tizenhatodos ritmusképletek (ri-ri-ti és tiri-ri), a kis éles (ri-tij/ri-tim) és kis nyújtott 

ritmus (tij-ri/tim-ri), a triola. A notáció helyes alkalmazása. Felütés, csonka ütem. A hangsúlyos és 

hangsúlytalan ütemegységek megkülönböztetése. Ütemmutatók, ütemfajták: 6/8,  

C-dúr, a-moll 
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 Dallami elemek: Felemelt, illetve leszállított szolmizációs hangok: fi, si, tá. További szolmizációs hangok: 

r’ és m’. A szolmizációs hangok kézjele, betűjele, a hangjegyek elhelyezése az ötvonalas rendszerben. A 

notáció helyes alkalmazása.  

Felismerő kottaolvasás:  Tanult dallam felismerése kottaképről. Éneklés szolmizálva, szöveggel.  

Hangközök: Tiszta oktáv és prím, tiszta kvart és kvint, kis és nagy szekund ismerete, intonálása, 

szolmizálása.   Hangsorok, hangnemek, harmóniák: Dúr és moll hangsorok, vezetőhang. Hangnemek 1# 

1b-ig, Dúr és moll harmónia, vezetőhang.  

 További zeneelméleti ismeretek:  Violinkulcs, abszolút hangnevek g–f” (megismertetés szintjén). A 

módosító jelek (kereszt, bé, feloldójel) használata. Előjegyzések, hangnemek.  A kottában előforduló, zenei 

előadásra vonatkozó tempó-, dinamikai és előadási jelek értelmezése. A régi és új stílusú népdalok 

legfontosabb elemzési szempontjai (dallamvonal, sorszerkezet, kvintváltás, hangsor, szótagszám, 

előadásmód).   

Kapcsolódási pontok Magyar nyelv és irodalom: jelek és jelrendszerek ismerete.  

Vizuális kultúra: térbeli tájékozódás.  

Matematika: számsorok, törtek.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak  

6/8, felütés, csonka ütem, tizenhatod ritmus és képletei, kis éles és kis nyújtott ritmus; triola. Módosító 

jelek, fi, si, tá módosított hangok.  

Violinkulcs, abszolút hangnevek.  Előjegyzés, hangnem, dúr és moll hangnem, dúr és moll harmónia. 

Hangközök: tiszta oktáv és prím, tiszta kvart és kvint, kis és nagy szekund, kis és nagy terc. Dallamvonal, 

sorszerkezet, kvintváltás, hangsor, szótagszám, előadásmód.  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

− A tanult zenei elemek vizuális megjelenítése 

− Zenei írás - olvasás a tanult ritmusokkal, dallamhangokkal 

− Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult ritmikai és dallami elemek felhasználásával 

− A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak alkalmazása. 

 

  
4. Tematikai egység/ Fejlesztési cél  

Zenei befogadás I. Befogadói kompetenciák fejlesztése 

Órakeret 15 óra  

Előzetes tudás Koncentrált figyelem zenehallgatás közben, ismeretek hangszerekről. Többszólamú 

halláskészség, valamint fejlődő formaérzék.   

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  

A zeneértő és -érző képesség fejlesztése. A tanult zenei korszakokhoz kapcsolódó zenei formák és műfajok 

felismerése. A hangszeres együttesek, zenekarok hangzásának felismerésére való képesség fejlesztése. A 

befogadói kompetenciák fejlesztése éneklés és generatív tevékenységek kiegészítésével történik.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények A figyelem képességének fejlesztése:   

A figyelem időtartamának növelése hosszabb zenehallgatási anyag segítségével. 

 Zenei megfigyelésre koncentráló feladatok.  

Tiszta kvint, tiszta kvárt, tiszta oktáv 

Kis terc, nagy terc, kis szekund, nagy szekund 

Dúr és moll hangzás 

Módosított hangok: fi, szi, ta szolmizációs hangok felismerése, dallamalkotó szerepük értelmezése 
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A hangszínhallás és a többszólamú hallás fejlesztése: Énekes hangfajok megkülönböztetése (szoprán, 

mezzo, alt, tenor, bariton, basszus). Hangszínhallás további fejlesztése új hangszerek megfigyeléséhez 

kapcsolódóan: tárogató, brácsa, cselló, nagybőgő, harsona, tuba, hárfa. Népi zenekar, vonósnégyes, 

szimfonikus zenekar hangzásának felismerése. A hangszerelés különbözőségeinek megállapítása. Tanult 

dallamok felismerése különböző hangszerek megszólaltatásában.  

 Intellektuális munka:  A formaérzék fejlesztése, zenei elemzés a következő fogalmak használatával:  

kéttagú forma, háromtagú („da capo”-s) forma, rondóforma. A formák ábrázolása formaképlettel vagy 

rajzzal.  Különböző karakterek zenei ábrázolásának megfigyeltetése és jellemzése. A dalok szövegének 

értelmezése, a dalszövegekhez vagy zeneművekhez kapcsolódó dramatizált előadás (drámajáték, báb).   

 A zeneirodalmi példák befogadását segítő kiegészítő ismeretek: A zenetörténeti korszak, a zeneszerzői 

életrajz megfelelő részei, a megismert zeneművek műfaja, formája, előadói apparátusa. A szimfonikus 

zenekar összetétele.  

Népzene: Jeles napok, ünnepi szokások. Néptánc-dialektusok, hangszeres népi tánczene.  

Kapcsolódási pontok  

Magyar nyelv és irodalom: szövegértés, értelmezés.  

Dráma és tánc: tánctételek a nép- és műzenében.  

Vizuális kultúra: népművészeti motívumok összehasonlítása, szimmetriát, aszimmetriát, ismétlődő, 

visszatérő elemeket ábrázoló alkotások.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak  

Periódus, kéttagú forma, háromtagú („da capo”-s) forma, rondóforma. Énekes hangfajok.  Tárogató, 

brácsa, cselló, nagybőgő, harsona, tuba, hárfa. Népi zenekar, vonósnégyes, szimfonikus zenekar.  

 
 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

− A zenei elemek vizuális megjelenítése kézjelekkel 

− Zenei kérdés, válasz rögtönzése 

− Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult dallami elemek felhasználásával 

− A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak alkalmazása a hangközök 

és egyszerű harmóniák megfigyelésének és meghallásának gyakorlására 

 

 
5.  Tematikai egység/ Fejlesztési cél  

Zenei befogadás II. Zenehallgatás  

Órakeret 15 óra  

Előzetes tudás  

Felismerik a tanult zenei műfajokat, formákat, hangszercsoportokat.  

 A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  

A művek befogadása, elemzése motivációt nyújt hangverseny-látogatásra, a kompozíciók újbóli 

meghallgatására.  A népzene tárházából és a megjelölt korok zeneműveiből válogatva, a tanulók 

érdeklődését felkeltve, törekvés a zeneirodalom további műveinek megismerésére. Ismeretek/fejlesztési 

követelmények  

ZENEHALLGATÁSI ANYAG Az osztály énekes és generatív tevékenységeihez, valamint a befogadói 

kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódóan:  

  

Népzene: A tanult népdalok, hangszeres népzene felvételei, népi hangszerek megismertetése felvételről, 

lehetőség szerint élőzenei bemutatásban is. Forrás: Kallós Archívum, Bartók Archívum, Pátria CD-rom, 

Magyar Népzenei Antológia DVD-rom, Magyar Népzene 1–2. (szerk. Rajeczky Benjamin), Vargyas Lajos: 

A magyarság népzenéje – CD melléklet 1– 10. stb.  
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 Zeneirodalmi szemelvények a barokk, a bécsi klasszicizmus (és a romantika korából: - dalok, 

operarészletek, oratorikus műrészletek (áriák, kórustételek); - hangszeres művek: szerenád, szonáta, 

szimfónia, vonósnégyes, versenymű, karakterdarabok, szimfonikus költemény.   

 Beethoven, L. van: D-dúr hegedűverseny, III. tétel Beethoven, L. van: V. c-moll, „Sors” szimfónia, I. tétel 

Haydn, J.: D-dúr „Óra” szimfónia, II. tétel; G-dúr „Üstdob”/„Meglepetés” szimfónia, II. tétel Mozart, W. 

A.: Kis éji zene – I., II., III. tétel Mozart, W. A.: A varázsfuvola – részletek Mozart, W. A.: Requiem – 

részletek Brahms, J.: Magyar táncok – részletek Chopin, F.: „Esőcsepp” prelüd; mazurkák Erkel F.: Bánk 

bán; Hunyadi László – részletek Liszt F.: XV. Magyar rapszódia   

Liszt F.: Mazeppa Mendelssohn-Bartholdy, F.: e-moll hegedűverseny, I. tétel Muszorgszkij, M. – Ravel, 

M.: Egy kiállítás képei – részletek Schubert, F.: A pisztráng  

  

A zenehallgatás történhet élő zenei bemutatással, vagy felvételről (audio, videó). A felsorolás a minimális 

követelményeket határozza meg. A zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása alapján bővíthető. 

A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-zene óra keretei között csak részletek 

meghallgatására van mód. A megfelelő részletek kiválasztásához a fejlesztési céloknál meghatározott 

tartalmak adnak iránymutatást.  

Kapcsolódási pontok  

Magyar nyelv és irodalom: magyar történelmi énekek, irodalmi párhuzamok.   

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: történelmi korok, korstílusok.  

Erkölcstan: zeneművek erkölcsi tartalma, üzenete, emberi érzések széles skálája (szeretet, gyűlölet, hűség, 

igazság, elválás, hősiesség stb.)   

Dráma és tánc: tánctételek a nép- és műzenében.  

Vizuális kultúra: Művészettörténeti stíluskorszakok. Népművészeti stílusok.  

Német nyelv: Dalok szövegének helyes kiejtése. Szövegértés.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak  

Dal, opera, oratórium/oratorikus művek, ária, szerenád, szonáta, szimfónia, vonósnégyes, versenymű, 

karakterdarab, szimfonikus költemény.  

A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén  

A tanulók képesek 20 népdalt, történeti éneket több versszakkal, valamint 8-10 műzenei idézetet 

emlékezetből, a–e” hangterjedelemben előadni.  Képesek kifejezően, egységes hangzással, tiszta 

intonációval énekelni, és új dalokat megfelelő előkészítést követően hallás után megtanulni.  Többszólamú 

éneklési készségük fejlődik. Képesek csoportosan egyszerű kánonokat megszólaltatni. Kreatívan vesznek 

részt a generatív játékokban és feladatokban. Érzik az egyenletes lüktetést, tartják a tempót, érzékelik a 

tempóváltozást. A 6/8-os metrumot helyesen hangsúlyozzák. Felismerik és megszólaltatják a tanult zenei 

elemeket (metrum, dinamikai jelzések, ritmus, dallam).  Szolmizálva éneklik a tanult dalok stílusában 

megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről.  Fejlődik zenei 

memóriájuk és belső hallásuk. Fejlődik formaérzékük, a formai építkezés jelenségeit felismerik és meg 

tudják fogalmazni.  Fejlődik hangszínhallásuk. Megkülönböztetik a tárogató, brácsa, cselló, nagybőgő, 

harsona, tuba, hárfa hangszínét. Ismerik a hangszerek alapvető jellegzetességeit. Különbséget tesznek népi 

zenekar, vonósnégyes, szimfonikus zenekar hangzása között. A két (három) zenei korszakból 

zenehallgatásra kiválasztott művek közül 18-20 alkotást/műrészletet ismernek.   
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KIEMELT FEJLESZTÉSI FELADATOK 

A BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZBAN 
 
Énkép, önismeret 

 
A bevezető, kezdő iskolaszakaszban az iskolába kerüléssel együtt járó tanulási mód,  
környezet és tevékenység változását lassú átmenettel szükséges segíteni, és minél 
inkább törésmentessé kell tenni. 
Fejlődés-lélektani szempontból a 6-8 éves kor az énkép és az önértékelés alakulásának 
érzékeny fázisa. Az iskolába lépő gyermek nem tudja teljesítményét és személyiségét 
elkülöníteni. A tanító biztonságérzetet fokozó, a tanulási sikerek gyakori megélésének 
és elismerésének feltételrendszerét megteremtő, tapintatos és szeretetteljes 
bánásmódja teszi lehetővé, hogy a kisiskolások felfedezhessék belső értékeiket, a 
feladatokkal való megküzdés élményét, kipróbálhassák fejlődő önállóságukat, s ne 
végzetes kudarcként, hanem hasznosuló tanulsággal éljék meg sikertelen 
próbálkozásaikat is. 
A sokféle közös tevékenységben való részvétellel sajátíthatják el a gyerekek 
leginkább azokat az alapvető magatartási normákat, szabályokat és szokásokat, 
amelyek megalapozhatják a társadalmi, természeti és technikai környezetükkel 
kapcsolatos pozitív viszonyulásaikat, elősegítve ezzel szocializációjuk sikerességét. 

 
Hon- és népismeret 

 
A kisiskolások különösen nyitottak, fogékonyak e fejlesztési területen. Ezért is olyan 
fontos, hogy a tanító minden lehetőséget – pl. az olvasmányok tartalmát, a közös 
éneklés, zenélés élményét, a képzőművészeti alkotásokkal való találkozás alkalmait, a 
társadalmi, természeti  és technikai környezetből szerzett tapasztalatokat és 
ismeretbővítést – célirányosan használjon fel ahhoz, hogy a haza fogalmát megtöltse 
tartalommal, gondoskodjon a nemzeti kultúra értékeinek átörökítéséről, ösztönzést 
adjon a nemzeti hagyományok ápolására. Példáinak megmutatása mellett a 
hazaszeretet tevékenységekben megnyilvánuló gyakorlásához is teremtsen 
feltételeket. Ez a pedagógiai tevékenység természetesen csak akkor lesz teljes értékű, 
ha már kisiskolás korban megkezdődik a hazánkban élő nemzetiségek és 
népcsoportok iránti figyelem felkeltése, a nyitottság megalapozása, a kulturális 
értékeikkel való ismerkedés, valamint az elfogadásukra, a megbecsülésükre, a 
tiszteletükre való ráhangolás. 

 
A jól megalapozott nemzeti azonosságtudatra épülhet fel az egyetemes kultúra iránti 
fogékonyság, mert a gyerek olyan kitekintés, élmény és tapasztalás birtokába jut, 
amely a későbbiekben utat nyit, és feltételt képez az európai identitás fejlődéséhez. 

 
Környezettudatosságra nevelés 

 
Az iskolába lépő kisgyerek az óvodából sok olyan hasznos tapasztalatot, élményt és 
érzelmi alapvetést hoz, amelyik megalapozza az alsó tagozat tudatosító, 
attitűdformáló, szokásalakító tevékenységét a környezettudatos magatartás 
formálásához. 

 
A kisiskolások környezeti nevelésében kiemelt szerepe van a személyes 
tapasztalatoknak és az ismételten átélt élethelyzeteknek. Szükség van ezek többféle 
nézőpontból történő megbeszélésének, értékelésének, a vélemények ütköztetésének és 



 

 

a pozitív magatartásformák folyamatos megerősítésének, gyakorlásának. 

Különösen fejlesztő hatásúak a gyermekek környezetében megfigyelhető és jól 
érzékelhető környezeti problémaszituációk megoldására szervezett – a gyerekek 
öntevékenységére, ötleteire építő – kreatív feladatok és projekt jellegű tevékenységek. 

 
Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 
A bevezető és a kezdő iskolaszakasz tanulási tevékenységeinek egyik leglátványosabb 
eredménye az új nyelvhasználati módok, az olvasás és az írás megtanulása és 
használatának eszközzé fejlesztése. Tekintettel arra, hogy a nyelvhasználati módok 
megtanulása egymásra épül, fejlesztésük pedig szorosan egymáshoz kapcsolódik, a 
velük való foglalkozás helyes arányainak kialakítása különös figyelmet igényel a 
tanítótól. 
Lehetővé kell tenni, hogy a tanulók saját olvasatuk szerint értelmezhessék a szöveget, 
kapjanak ösztönzést arra, hogy felépítsék magukban annak képi világát. Az értő 
olvasás fejlődésében fontos lépés az a tapasztalat, hogy a szöveg nemcsak irodalmi 
élményt nyújthat, hanem ismeretforrás is, s az így megszerzett tudás felhasználható 
újabb feladatok megoldásához. Az aktív állampolgári léthez szükséges ismeretek 
tapasztalati hátterét a kezdő évek élményei alapozzák meg. A közösségben végzett 
feladatok ellátása, a közösségért vállalt szerepeknek megfelelő viselkedés 
megtanulása együtt formálható az együttműködés képességeivel. Az iskola 
demokratikus életvitele, a tanulók aktív részvételére építő tanítás- tanulás hozzájárul 
az állampolgári neveléshez. 

 
A különféle ismeretforrások hasznának és felhasználhatóságának korai felismerése, s 
ennek részeként az elektronikus média használatának megalapozása, a számítógép 
elemi szintű kezelésének megismerése a kommunikációs kultúra nélkülözhetetlen 
összetevője. 

 
A tanulás tanítása 

 
Kisiskolás korban a tanulási képesség az érdeklődés, a kíváncsiság és a kompetenciára 
törekvés által motivált közös és egyéni tanulási tevékenységek keretében: 
problémahelyzetek megoldásával, kreativitást igénylő érdekes feladatokkal, a már 
megszerzett tudás szüntelen mozgósításával, új helyzetekben való felhasználásával 
fejleszthető leginkább. E tevékenységek közben alakulnak a későbbi – felnőttkori – 
munkavégzéshez nélkülözhetetlen akarati jellemzők, érzelmi viszonyulások és 
képesség-összetevők (tervezés, döntés, visszacsatolás, együttműködés, 
megbízhatóság, sikerek megélése, a kudarcok elviselése, újrakezdés, kitartás, 
önellenőrzés, önértékelés stb.) is. 

 
Szükséges, hogy ne csak a tanító direkt irányítása mellett, hanem szabadon 
választható témákban, kötetlen szervezésű és társas tanulási helyzetekben is 
kipróbálhassák képességeiket a tanulók. 

 
Az önálló tanulás képességének megalapozásához az olvasás-szövegértés 
fejlődésének függvényében néhány elemi tanulási technika tapasztalati megismerése 
és többszöri kipróbálása, valamint alapvető tanulási szokások (pl. tanulási sorrend, 
időtervezés, könyvtárhasználat, szöveghasználat, önellenőrzés, hibajavítás) 
alakításának megindítása is hozzátartozik. 

  



 

 

Testi és lelki egészség 
 
A kisiskolás egészséges fejlődését és eredményes tanulását döntő mértékben 
befolyásolja, hogy az iskola milyen mértékben és módon elégíti ki mozgásigényét. 
Ezért a mozgáskultúra célirányos, szervezett fejlesztése mellett naponta kellő időt 
szükséges biztosítani a kötetlen játékra és a szabad levegőn szervezett mozgásra. 

 
A tanulók egészséges tanulási környezetének megszervezése, elhelyezése, a humánus, 
szeretetteljes bánásmód és szorongásmentes légkör megteremtése mellett a tanítónak 
figyelemmel kell kísérnie – a testi-lelki egészség védelmében – a gyermekek testi 
fejlődését  és otthoni neveltetését is, hogy adott esetben teljesíthesse védő-segítő 
feladatait. 
A lelki egészség fontos összetevője a kortárskapcsolatok szerveződése, a közösségben 
elfoglalt pozíció, a barátkozás sikeressége. Ezek kedvező alakulásához esetenként a 
tanító segítsége indirekt irányítása is szükséges. Olyan pedagógiai eljárások 
alkalmazása kívánatos, amelyek hatására a mellőzést, a kirekesztést, a sértő 
elzárkózást, a féktelen indulati megnyilvánulásokat felváltja a csoportban az 
elfogadás, a türelem, készség az együttműködésre, az egymás segítése, az őszinte 
hangnem, a kölcsönös megbecsülés. 
A tanulók – bármilyen szinten vannak is – a tevékenységeket a nekik megfelelő 
követelményszinten szükséges megfogalmazni. Egyre inkább felértékelődik az egyéni 
fejlesztési programok kidolgozása minden egyéni foglalkozást igénylő tanuló 
számára. 
A Nemzeti alaptanterv a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának is 
alapdokumentuma. 
A tanulók között fennálló különbségeket az iskolák a helyi pedagógiai programok 
kialakításakor veszik figyelembe. A sajátos nevelési igényű tanuló fejlesztésére 
vonatkozó célokat, feladatokat, tartalmakat, tevékenységeket, követelményeket meg 
kell jeleníteni az intézmény pedagógiai programjában, a helyi tantervben, valamint a 
tematikus egységekhez, tervekhez kapcsolódó tanítási-tanulási programban, az egyéni 
fejlesztési tervben. Ebben foglalnak állást az intézmények a tanulók értékeléséről is. A 
tervkészítésnél figyelembe kell venni a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 
oktatásának tantervi irányelveiben foglaltakat. 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

 
 

BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ 

 (1–4. évfolyam) 



 

 

 

BEVEZETÉS 
 

ALAPELVEK, CÉLOK 
 
Az általános iskola kezdő szakaszában a magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja az anyanyelvi kommunikációhoz szükséges 
képességek kialakítása, illetve fejlesztése, valamint az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása. 

Az anyanyelvi nevelésnek – már kisiskolás korban is – alapvető szerepe van a kulcskompetenciák kialakításában, fejlesztésében, mert erre 
építve válik lehetővé a kultúra aktív befogadása, a társas-társadalmi érintkezés, valamint az önálló ismeretszerzés és tanulás. 

Az anyanyelvi nevelés elsődleges feladata a szóbeli és az írásbeli  kommunikáció önálló és kreatív használatának elsajátíttatásához 
szükséges alapvető képességek intenzív fejlesztése, a modern társadalom különféle színterein gyakorolt nyelvhasználati módok tanítása, illetve a 
nyelvhasználat változatos tanulói tevékenységekre épülő, folyamatos gyakoroltatása. A tanulási tartalmak feldolgozása megteremti az anyanyelvi 
hagyomány megismerésének, a különféle kommunikációs helyzetekben való aktív részvétel gyakorlásának, valamint az önálló tanulás és önművelés 
képesség- és szokásbeli alapjainak a feltételeit. 

A kisiskolások az iskolai tanulmányaik megkezdésekor különféle szinten birtokolják  és használják anyanyelvüket. Az első iskolai években 
mégsem az elméleti rendszerezés a tanító feladata, hanem a változatos és egyre magasabb szinten fellépő gyakoroltatás a különféle kommunikációs 
helyzetekben. A játékos, önkifejező gyakorlatok lehetőséget teremtenek a nyelvi tudatosság, az árnyalt önkifejezés és a másik megértésének 
igényére és képességére. E fejlesztési folyamatra épülhet majd a továbbiakban az anyanyelvi és irodalmi kultúra megismertetése. 

Az irodalmi nevelés kialakítja és fejleszti a művekkel folytatott aktív párbeszéd képességét. Elsődleges feladata az olvasás megszerettetése, 
az olvasási kedv felkeltése és megerősítése. Az irodalmi műveltség megalapozásához kisiskolás korban a szövegolvasáshoz kapcsolódó 
szövegelemző és értelmező együttgondolkodás, egymás véleményének megismerése, a saját gondolatok kifejtése, valamint az irodalmi szövegekkel 
kapcsolatos tapasztalatszerzés, az esztétikai, erkölcsi értékek felfedezése, érzelmileg is megalapozott befogadása nyit utat. 

A különféle kommunikációs helyzetekhez kapcsolódó tevékenységek kedvező feltételeket teremtenek az önálló tanulás képességeinek 
célirányos fejlesztéséhez, az ismeretfeldolgozás kulturális technikáinak megismeréséhez és gyakorlásához. 

 
A FEJLESZTÉS TERÜLETEI 

 
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása: megalapozza a társas együttműködés nyelvi képességeit és a kulturált nyelvi 
magatartást. 

 
Olvasás-szövegértés; bevezetés az irodalmi kultúrába: az olvasás jelrendszerének elsajátításával és az olvasástechnika eszközzé fejlesztésével 
feltételt teremt az írott szövegek önálló megértéséhez. A szövegek értelmezésével és feldolgozásával felkészít az alapvető szövegműveletek önálló 
alkalmazására. Az olvasmányok sokoldalú feldolgozása fejleszti a tanulók kritikai érzékét, ítélőképességét és empátiáját, az idegen álláspont 



 

 

elfogadásának, a saját álláspont megfogalmazásának képességét, a kifejezés nyelvi megvalósulására való figyelmet. 
 

Lehetőséget teremt egyszerű irodalmi formákkal kapcsolatos tapasztalatok szerzésére, irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti 
sajátosságok felfedezésére, a magyar nyelv és a magyar kultúra hagyományainak megismerésére, az olvasás megszerettetésére. 

 
Az önálló tanulás képességének fejlesztése: feladata az olvasás-szövegértés képességének fejlesztésébe ágyazva az ismeretszerző képességek 
intenzív fejlesztése, tanulási szokások és technikák tanulása, a különféle források és azok használatának, az információszerzés lehetőségeinek és 
korlátainak megismerése, a szelekció, az összehasonlítás és a kritikai feldolgozás képességének fejlesztése. 

 
Írás-helyesírás: az életkornak és az oktatás igényeinek megfelelő írástechnika differenciált kialakítása, a tanulást és az írásos önkifejezést szolgáló 
eszközzé fejlesztése az olvashatóság,  a rendezettség és a helyesség igényével. 

 
Írásbeli szövegek alkotása: a tanulók a gyakorlatban sajátítják el az írásbeli nyelvhasználat néhány alapvető műfajának normáit. Az önálló vélemény 
kifejezése különféle szövegformákban történik, s lehetőség nyílik az átírás, a kiegészítés és a kreatív írás alkalmazására. 

 
Ismeretek az anyanyelvről: a tapasztalati megalapozottságú, elemi szintű grammatikai ismeretek megszerzésével elkezdődik a tudatos 
nyelvszemlélet kialakulásának folyamata. Fejlődésnek indul a nyelvi kifejezésre irányuló figyelem, az önértékelő képesség, a kritikai érzék és az 
igényes, változatos és kifejező nyelvhasználatra való törekvés különféle kommunikációs helyzetekben. 

 
 

KULCSKOMPETENCIÁK 
 

Az anyanyelvi kommunikáció 
 
A gyerekek az iskolába lépés előtt először a szűkebb környezetüktől sajátítják el a magyar nyelvet. Az iskola feladata ennek az ösztönös 
nyelvtudásnak a formálása, a nyelvi tudatosság fejlesztése. 
A bevezető szakasz legfontosabb feladata az olvasás és az írás megtanítása, mely egyben a további anyanyelvi nevelés alapja is. Az olvasás és az 
írás életkornak megfelelő tudása nélkül elképzelhetetlen a tudományokban való továbbhaladás. 
A kezdő szakasz anyanyelvi nevelésének több területe van, melyeket arányosan kell fejleszteni, s el kell érni, hogy a különböző területek 
képességfejlesztése és ismeretanyaga egységet alkosson. Kiemelt feladat a szókincs gyarapítása és a használt szavak jelentésrétegeinek, 
stílusértékének és különféle használatainak a megismerése és tudatosítása, mert az anyanyelvi kommunikáció egyik feltétele a szókincs árnyalt 
ismerete. Másik fontos terület a nyelvtan tanítása, mert ez tudatosabbá teszi az ösztönös nyelvhasználatot, s így megalapozza a szövegértés és 
szövegalkotás összetettebb műveleteit. A gyermeki spontán alkotóképességre és a játék örömére alapozva kell a legkülönfélébb 
tevékenységformákban a hétköznapokban gyakori szövegműfajok tudatos és kreatív használatára nevelni. 



 

 

 

Az idegen nyelvi kommunikáció 
 
Az idegen nyelv tanulása elképzelhetetlen az anyanyelvi kompetenciák magas szintű és tudatos birtoklása nélkül. Az idegen nyelvi kommunikáció 
alapvető feladata az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan a szövegértési és szövegalkotási kompetencia fejlesztése változatos 
tevékenységformák, különféle kommunikációs helyzetek révén. 

 
Digitális kompetencia 

 
A jelen társadalmi helyzetben a legkisebbek egy része már az iskolába lépés előtt is rendelkezik a digitális kompetencia egyes – sokszor igen 
esetleges – elemeivel. A tanító építhet ezekre, illetve a gyerekek érdeklődésére az IST (az információs társadalom technológiái) iránt. Ugyanakkor a 
számítógép és a mobil kommunikációs eszközök használta során az iskolában a tudatosságra, a kritikai attitűdre, a szelekció képességére, az 
értelmes és ésszerű felhasználásra kell nevelni. A digitális médiumok révén elérhető információtömeg kezelése, szűrése, kritikája és az ezekre épülő 
használat elképzelhetetlen az anyanyelvi kompetenciák, a tudatos nyelvhasználat, a kritikai és morális érzék nélkül, ezek elsődlegesek  a technikai 
kezelhetőséggel szemben. 

 
A hatékony, önálló tanulás 

 
Az önálló tanulás képességének megalapozásához szükséges a tanulók önálló, kreatív és magabiztos feladatvégzésének kialakítása és bátorítása. 
Ennek legfőbb eszköze a folyamatos, egymásra épülő és differenciált egyéni vagy csoportos tevékenységtípusok bevonása a pedagógiai folyamatba. 
Ugyancsak fontos az önálló tanulás technikai ismereteinek bővítése, az egyéni tanulási stílus alakulásának támogatása, a hatékony tanulási szokások 
megerősítése. 
Ösztönözni kell a tanulókat arra, hogy a tanórán és azon kívül egyaránt igényük és képességük legyen a legkülönfélébb források kreatív 
használatára, összehasonlítására és kritikájára. 
Fokozni kell a különböző nyelvi tevékenységekben a tanulók tudatosságát, a kitartását és az igényességét, segíteni kell őket, hogy a tanulási 
tevékenységüket fokozatosan növekvő időtartamban és mind önállóbb tájékozódással legyenek képesek irányítani. 

 
Szociális és állampolgári kompetencia 

 
Az anyanyelvi nevelés szempontjából a gyermek alapvető környezetének számít az iskola. Fontos, hogy a tanító elfogadó, pozitív légkört 
biztosítson az anyanyelvi munkához, amelyben a tanulók magabiztosan és örömmel vesznek részt a tevékenységekben, ahol a normasértés nem 
pusztán hiba, de a kommunikációs folyamat gyakori, gyakran visszatérő eseménye. Konstruktív légkörben kell szervezni, folytatni az anyanyelvi 
tevékenységeket, hogy a tanulók elsajátíthassák a konstruktív kritika gyakorlatát és a konfliktuskezelés alapjait. Erre építve alakítható ki a nyelvi 
kifejezéshez szükséges igényesség és magabiztosság. 



 

 

 
 
 

1. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 288 – heti óraszám: 8 
 

Témakörök A témakör feldolgozására javasolt óraszám 
1. Az olvasás és az írás megtanításának előkészítése 52 óra 
2. Az olvasás-szövegértés képességének fejlesztése: 
Betűismertetés és olvasásgyakorlás 
Az értő olvasás fejlesztése, szövegolvasás 

 
80 óra 
52 óra 

3. Írástanítás, az íráshasználat fejlesztése: 
Az írott betűalakok tanítása 
Írástechnikát fejlesztő gyakorlatok 

 
52 óra 
40óra 

4. Ismétlések, rendszerező összefoglalások, felmérések a tanév során 12óra 
 
 

1. AZ OLVASÁS ÉS AZ ÍRÁS MEGTANÍTÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE 
 

Fejlesztési feladatok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A fejlesztés várható eredménye 

Szoktatás az iskolai életbe, az 
óvodából az iskolába való átmenet 
elősegítése. 
A tanulás eszközeinek és az eszközök 
használatának megismertetése, 
gyakorlása, elemi tanulási szokások 
kialakítása. 
Az iskolai tanuláshoz szükséges 
pszichikus funkciók, alapvető 
képességek célirányos fejlesztése (pl.: 
a figyelem tudatossága, tartóssága; 

A beszéd és a beszédértés fejlesztése Beszédlégző, artikulációs, időtartam és 
helyes kiejtési gyakorlatok. 
Mondókák, versek, gyermekdalok, 
találós kérdések tanulása, mondása. 
Érzékelő, memóriafejlesztő játékok, 
bábozás, szerepjátékok. 
Témakörös szógyűjtésekkel 
szókincsfejlesztő gyakorlatok, 
képolvasás, mesemondás. 
Mesehallgatás, szóbeli feladatadás, 
utasítás követése, szövegének 
értelmezése. 

Tiszta, érthető beszéd. 



 

 

 
 

feladattudat; a kivárás képessége; 
differenciált látási és hallási 
megfigyelések; mozgáskoordináció; 
finommozgások; beszéd és 
beszédértés). 

Az olvasás és az írás megtanulását 
előkészítő tevékenységek és 
gyakorlatok. 

Tapasztalatszerzés a szövegről, 
mondatról, szóról, hangokról. Hangok 
helyének, időtartamának megfigyelése 
szavakban. Hang kiemelése szóból, 
önálló hangoztatása és összekapcsolása 
más hanggal. Analizáló, szintetizáló 
feladatok: mondatok, szavak felbontása, 
szótagolás, szóalkotások, szavak 
kiegészítése, mondatalkotások. 
Tájékozódás a térben, a testsémán, a 
síkban. Relációkat, térben vagy síkban 
elfoglalt helyet, helyzetet kifejező 
szavak értelmezése, pontosítása, 
tanulása. 

Hang és betű biztos azonosítása. 

Az írás megtanulásának technikai ala- A füzet és az írószerek használatának Vonalelemek felismerése és 
pozása. gyakorlása. Finommozgásokat, 

mozgáskoordinációt fejlesztő 
megnevezése. 

 gyakorlatok. Vonalvezetési  
 gyakorlatok, betűelemek vázolása,  
 írása.  



 

 

 

2. AZ OLVASÁS-SZÖVEGÉRTÉS KÉPESSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE 
 

Fejlesztési feladatok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A fejlesztés várható eredménye 

A szóbeli kommunikációs készség 
fejlesztése. 
A tanulás iránti érdeklődés és moti- 
váltság erősítése és továbbfejlesztése. 
Széles körű nyelvi tapasztalatszerzési 
lehetőségek teremtése. A nyelvhasz- 
nálat tudatosodási folyamatainak 
megindítása. Intenzív szókincs- és 
beszédfejlesztésre alapozottan új 
nyelvhasználati módok (olvasás, írás) 
megismerése, eszközi használatának 
megalapozása. 

 
A nyelvi tudatosság fejlesztése. 

Betűismertetés és olvasásgyakorlás: 
– a beszéd és a beszédértés fejlesztése 

Artikulációs és légzőgyakorlatok. 
Szavak, szókapcsolatok, mondatok he- 
lyes kiejtése. Szavak értelmezése, mon- 
datalkotások. Képolvasás. Beszélgetés 
képekről, eseményekről, élményekről. 
Válaszadás kérdésekre. Szóban 
elhangzó utasítások végrehajtása. 
Mese tartalmának követése hallás után. 
Egyszerű kérdések megválaszolása, 
feladatok megoldása. 

A tanuló törekszik az érthető, értelmes 
beszédre. Nyelvi hibáit javítja tanítói 
segítséggel. Alkalmazza a köszönés, a 
kérés és a megköszönés tanult nyelvi 
fordulatait. 
Megérti az egyszerű utasításokat és 
szóbeli közléseket. 
Segítségadással beszámol 
olvasmányai tartalmáról, 
olvasásélményeiről. 

Játékokban, feladatmegoldásban, közös 
tevékenységben együttműködő. 

– betűismertetés 
 
 
 
 
– olvasási gyakorlatok 

Hang kiemelése szóból; a hang és a 
betű azonosítása; a hallási, a látási kép 
és a beszédmozgás kapcsolatának 
kiépítése és megerősítése. 

 
Betű felismerése betűsorban, betűcso- 
portban, szavakban; betűk 
összeolvasása; szavak, szókapcsolatok, 
mondatok, rövid, egyszerű, néhány 
mondatos szövegek szótagoló, majd 
folyamatos elolvasásának gyakorlása 
csendesen majd hangosan. Az 
olvasottak megértését elősegítő és 
ellenőrző egyszerű feladatok 

 



 

 

 

 – tapasztalatszerzés az anyanyelvi 
ismeretek körében. 

A szöveg, a mondat, a szó, a szótag, a 
hang és a betű felismerése és megneve- 
zése konkrét esetekben. Megfigyelések 
a hangok képzéséről és fajtáiról; a 
szöveg és a mondat tagoltságáról 
(mondathatár, szavak külön írása). 
Helyesírási szabályosságok felismerése 
és alkalmazása: hangok időtartamának 
szerepe, jelölésük; mondatkezdés és 
zárás; nagy kezdőbetűs szavak begya- 
korolt esetekben. 

 

Az értő olvasás fejlesztése, 
szövegolvasás: 
– mesék, versek, történetek gyer- 

mekjátékok a népköltészet és a 
műköltészet köréből; 

Rövid szövegek olvasása, szövegértést 
fejlesztő feladatok megoldása: szereplő, 
helyszín, események megfigyelése. 
Szavak, szövegrészletek értelmezése 
szövegösszefüggésben. Az olvasmány 
tartalmára irányuló kérdések 
megválaszolása. Az olvasmány 
címének, hangulatának megfigyelése. 
Tapasztalatszerzés a versek és a prózai 
szövegek formájának különbségeiről, a 
versek rímeiről. 
Olvasmányok tartalmának elmondása. 
Történet alkotása képsor segítségével; 
párbeszédek felolvasása szerepek 
szerint; telefonálás modellezése 
szituációs játékban. 

Tapasztalati alapon megkülönbözteti a 
szöveget, a mondatot, a szót, szótagot, 
hangot és betűt. 
A szavakat szótagokra tudja bontani. 

Szövegek olvasásával az értő olvasás 
fejlesztése. Az olvasottak megbeszélése 
során erkölcsi kérdések, konfliktusok, 
problémák, a megértést akadályozó 
tényezők kiemelése, megbeszélése 
Irányított tapasztalatszerzés és beszél- 
getés a mindennapi élet néhány 
jellemző szituációja kapcsán. 

– beszélgetés a természetről és a 
természetvédelemről; 

Az olvasmányok tartalmához kapcso- 
lódva az időjárás és a természet 
változásainak, az emberek, az állatok 
és a növények életének, életmódjának, 
szokásainak megfigyelése. 
Állatok, növények bemutatása olvasott 
szöveg és képek alapján. 

A tankönyvi szövegeknek megfelelő 
nehézségű olvasmányok tartalmát néma 
olvasás útján megérti. Képes a 
tartalomra irányuló kérdéseket 
megválaszolni, egyszerű feladatokat 
megoldani. 



 

 

 

 – empátia, pozitív és negatív 
viselkedésminták; 

Élethelyzeteket modellező 
szerepjátékokban különféle 
magatartásformák megidézése, 
gyakorlása, értelmezése, konfliktusok 

 

 – önkifejezés és együttműködés; Érzelmek kifejezése mimikával, 
mozdulattal. 
Dramatikus játékokban együttműködés 
a társakkal. 

 – a mindennapi érintkezés nyelvi 
fordulatai; 

Szituációs játékokban a köszönés, a be- 
mutatkozás, a kérés, az ajándék átadás, 
a köszöntés és a megköszönés 
különféle formái. 

 – az önálló tanulás képességének 
kialakítása: (elemi feladat-megoldási 
műveletek, segédeszközök használata; 
verstanulás). 

A feladatmegoldás lépéseinek 
gyakorlása. 
Látogatás a könyvtárban. 
A könyvtárhasználat szabályainak 
meg- figyelése. Ismerkedés 
gyermeklexikonokkal, digitális 
ismeretforrásokkal. 
Memoriterek megtanulása: 2-3 
mondóka, soroló, találós kérdés, 
népdal; pl. Petőfi Sándor: A tavaszhoz; 
Weöres Sándor: Szunnyadj, kis baba; 
Kocsi és vonat; Száncsengő; Csanádi 
Imre: Farkas üvölt; Szabó Lőrinc: 
Tavasz; Tekereg a szél; Kányádi 
Sándortól 1-2 szabadon választott vers. 

 

Az önálló ismeretszerzés megalapo- 
zása. 
A tanulási képesség fejlesztése. 

Az olvasástechnika differenciált 
fejlesztése: jól érthető, folyamatos, értő 
olvasás kialakítása. 

Szövegek ismételt hangos és néma 
olvasása. Begyakorolt szöveg 
felolvasása az élő beszédhez közelítő 
hanglejtéssel. 

Fejből tud (öt-hat) verset, (két- 
három) mondókát, nyelvtörőt. 
Találós kérdést. 

Érthetően, megfelelő hangerővel 
mondja el a memoritereket. 

Az olvasási szokások kialakítása. 
Az olvasástechnika fejlesztése. 

  Ismert tartalmú és gyakorolt szöveget 
felkészülés után lassú 



 

 

 

   folyamatossággal, szövegszerűen olvas 
fel. A mondat végét szünettel jelzi. 
Olvasási hibáit segítségadás mellett 
javítja. 

 

3. ÍRÁSTANÍTÁS, AZ ÍRÁSHASZNÁLAT FEJLESZTÉSE 
 

Fejlesztési feladatok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A fejlesztés várható eredménye 

Az írás jelrendszerének differenciált 
elsajátítása. 
A helyes írásszokások kialakítása az 
egyéni képességkülönbségek figye- 
lembevételével. 
Az írástechnika és a tetszetős, rendezett 
kézírás megalapozása, fejlesztése. 

Az írott betűalakok tanítása. Írott kis- és nagybetűk alakítása, 
kapcsolása. 

Ismeri és használja a magyar ábécé 
betűinek írott alakjait. 
Rövid szavakat, szókapcsolatokat és 
mondatokat betűcsere, betű-kihagyás 
nélkül másol nyomtatott mintáról is. 
Jelöli a mondatkezdést és -zárást. 
Gyakorolt szókészlet körében 
alkalmazza a szókezdő nagybetűt. 
Ismeri az időtartam és a j hang kétféle 
jelölési módját. 

Az írástechnikát fejlesztő gyakorlatok. Gyakorlás betűk, betűkapcsolatok, 
rövid szavak írásával. A hangok 
időtartamának jelölése. Másolás írott, 
majd nyomtatott mintáról: szavak, 
szókapcsolatok, rövid mondatok írása. 
Hat betűnél nem hosszabb szavak látó- 
halló tollbamondásra írása. 
Rövid szavak írása emlékezetből. Rövid 
mondatok írása tollbamondásra és 
emlékezetből. Szavak írása 
betűrendben. 

 

4. Ismétlések, rendszerező összefoglalások, felmérések a tanév során 
 

Fejlesztési feladatok Tananyag Ajánlott tevékenységformák A fejlesztés várható eredménye 



 

 

 

  Módszertani javaslatok  

Diagnosztikus értékelés: 
A jobb és balkezesség, 
Az irányokban való tájékozódás 
A tanulói munkák elemzése 
Egyéni tanulási és társas 
sajátosságok megfigyelése. 

 A tanulási folyamat szükség szerinti 
pontjain a tanultak ismétlése, 
gyakorlása különös tekintettel az egyéni 
képességkülönbségekre. 
Egyszerű feladatmegoldások formatív 
és szummatív jellegű felmérésekben. A 
tapasztalt hiányosságok pótlására 
irányuló gyakorlások. 

 
 
 
A tantervi követelmény elérése. 



 

 

 
 
 

2. ÉVFOLYAM 
Éves óraszám: 288 – heti óraszám: 8 

 
Témakörök A témakör feldolgozására javasolt óraszám 

1. Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés fejlesztése 16 óra 
2. Az olvasás-szövegértés, bevezetés az irodalmi kultúrába: 

Szövegfeldolgozás 
Olvasásgyakorlás 
Az önálló tanulás képességének fejlesztése 

42 óra 
60 óra 
18 óra 

3. Írás, íráshasználat: 
Az írástechnika fejlesztése 
Az írás eszközi használatának gyakorlása 

20 óra 
16 óra 

4. Ismeretek az anyanyelvről: 
Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása 
Helyesírási szabályismeret és alkalmazás 

40 óra 
60 óra 

5. Ismétlések, rendszerező összefoglalások, felmérések a tanév során 16 óra 
 

A heti óraszám javasolt felosztása: 
olvasás: 4 óra 
írás: 8 hétig hetig  2    óra, majd heti 1 óra 
nyelvtan:     2    óra, majd heti 3 óra 

 
1. BESZÉDKÉSZSÉG, SZÓBELI SZÖVEGALKOTÁS ÉS A MEGÉRTÉS FEJLESZTÉSE 

 
 

Fejlesztési feladatok 
 

Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
 

A fejlesztés várható eredménye 

A szóbeli és az írásos 
kommunikációban törekvés a 
megértésre és a megértetésre. Törekvés 
a mind biztosabb és önállóbb 

Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás 
és a megértés fejlesztése. 

Légzőgyakorlatok, a beszédlégzés 
helyes beidegződésének gyakorlása. 
Artikulációs gyakorlatok az időtartam 
és a hangkapcsolatok helyes 

A tanuló érthetően beszél. Megérti az 
egyszerű magyarázatokat, utasításokat 
és társai közléseit. A kérdésekre 
értelmesen válaszol. Használja a 



 

 

 
 

kommunikációra. 
A gondolatok, érzések, vélemények 
változatos kifejezése két vagy több 
mondat összekapcsolásával. 

 kiejtéséhez. Mondatok, szövegek 
olvasásával, memoriterek elmondásával 
a hanglejtés, a hangsúly szerepének 
megfigyelése és helyes alkalmazásának 
gyakorlása. 
A szókincs gazdagításához szavak, 
szinonimák gyűjtése, értelmezése, 
szókapcsolatok, mondatok alkotása, 
kiegészítése, átalakítása. 
Mondatok összekapcsolása. 
Összefüggő mondatok alkotása képek, 
képsorok segítségével, adott vagy 
választott témáról. 
Páros és csoportos beszélgetés. A 
kérdezés és a válaszadás gyakorlása. 
Beszélgetés mindennapi kapcsolatok, 
emberi viszonyok, érdekes témák 
kapcsán. 
Szituációs játékokban a megszólítás és 
a különféle köznapi szituációkra 
jellemző nyelvi fordulatok gyakorlása. 
Nem verbális jelzések tartalmának 
felismerése, használata beszéd közben. 
Dramatikus játékokkal mindennapi 
élethelyzetek modellezése különféle 
szituációkban alkalmazható 
magatartásformák és nyelvi formulák 
gyakorlásához. 
Mímes játékok, felkészülés karácsonyi 
és anyák napi műsorra. 

bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak 
megszólításának és köszöntésének 
udvarias nyelvi formáit. 
Bekapcsolódik a közös 
tevékenységekbe. Alkalmazkodik azok 
szabályaihoz. 
Eligazodik szűkebb környezete társas 
kapcsolatrendszerében. Vállal 
közösségi feladatot. Felismeri, értékeli 
és segíti társai ilyen irányú 
tevékenységét. 



 

 

 

2. AZ OLVASÁS-SZÖVEGÉRTÉS, BEVEZETÉS AZ IRODALMI KULTÚRÁBA 
 

Fejlesztési feladatok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A fejlesztés várható eredménye 

Az irodalomolvasás és a könyvek iránti 
érdeklődés megerősítése, az 
információhordozók használatával 
kapcsolatos jó gyakorlatok és 
problémák megismerése, kreatív és 
kritikus felhasználói szokások 
kialakítása. 
Különféle kommunikációs helyzetek, 
szociális kapcsolatok felidézésével és 
elemzésével a gyermek számára 
mindennapi társas helyzetekben való 
eligazodás elősegítése (pl. 
a baráti körben, az iskola közössé- 
geiben, a tipikus felnőtt-gyerek 
kapcsolatokban) Az empátia, a beleélő 
képesség, a fantázia, a kreativitás és az 
önismeret fejlesztése. 
Erkölcsi értékek közvetítése, 
tudatosítása. 

Szövegfeldolgozás: 
– prózai szövegek, versek, mondókák, 
találós kérdések a népköltészet és a 
műköltészet, a klasszikus és a mai 
magyar, valamint a szomszédos népek 
gyermekirodalmából; 
egyszerű, rövid ismeretterjesztő és 
hétköznapi szövegek; 

Az olvasmány témájának, szereplőinek, 
főbb eseményeinek megnevezése. 
A szereplők cselekedeteinek 
megítélése, tulajdonságaik 
megfigyelése. Egyszerű oksági 
összefüggések felismerése. 
Mese és valóság megkülönböztetése. 
Tapasztalatszerzés szavak, kifejezések 
többletjelentéséről a szövegben. 
Gondolategységek lényegének 
összefoglalása, vázlatpont 
megfogalmazása. 
A cím és a tartalom kapcsolatának 
felismerése. 
Versek formájának megfigyelése, a 
ritmus, a rím, az ismétlődések 
felfedezése. 
Mesejellemzők megfigyelése, 
véleményalkotás az olvasottakról. 
Olvasmányok szerzőjének 
megnevezése. Az író és költő fogalom 
különbségéről tapasztalatok gyűjtése. 

Az olvasott szöveg témáját, szereplőit, 
főbb eseményeit megnevezi. A szöveg 
használatával megoldja a szövegértést 
vizsgáló egyszerű, ismert feladatokat. 
Tanítója segítségével kiemeli az 
olvasottak lényegét. 
Képes két-három összefüggő mondat 
alkotására. Követhetően számol be 
élményeiről, olvasmányai tartalmáról. 

– barátság, kölcsönösség, felelősség 
egymásért; 

A baráti kapcsolatokat, családi, iskolai 
közösségek életét meghatározó 
motívumok, rituálék megfigyelése, 
ezek érzelmi hátterének és nyelvi 
formájának vizsgálata az olvasottakhoz 

 



 

 

 
 

 – dramatikus játékok. Rövid mesék, történetek dramatikus, 
bábos megjelenítése. 
Népszokások bemutatása. Az 
olvasmány tartalmához kapcsolódó 
improvizációs és beleélő játékok. A 
szövegmondás összekapcsolása 
mozgással, mimikával. 

 

Az első évfolyamon elsajátított új 
nyelvhasználati módok készségeinek 
továbbfejlesztése: 
Jól érthető, folyamatos, értő olvasás 
fejlesztése. 

Olvasásgyakorlás. Szavak, szókapcsolatok, mondatok és 
szövegrészletek ismételt hangos 
olvasása a pontosságra, a 
folyamatosságra, a hanglejtésre, a 
hangsúlyra, az írásjelekre irányuló 
valamely szempont figye- 
lembevételével. 
Szempontokkal irányított felkészülés 
után ismert, begyakorolt szöveg 
(részlet) felolvasása. 

Ismert és begyakorolt szöveget 
folyamatosságra, pontosságra törekvően 
olvas fel. A mondat végét és a vesszőt 
érzékelteti. Felismeri, szükség esetén 
modellkövetéssel javítja olvasási hibáit. 

A tanulási képesség és az informá- 
ciókereső technikák megalapozása. 

Az önálló tanulás képességének 
fejlesztése: 
– szövegmondás; 

Mesemondás. Olvasmányok 
tartalmának elmondása saját 
megfogalmazásban. Beszámoló az 
olvasmányokhoz kapcsolódó személyes 
élményekről. Vázlat felhasználása a 
tartalomelmondáshoz. 

 

 – memoriterek tanulása; Mondókák, sorolók, találós kérdések, 
népdalok. Petőfi Sándor: Itt van az ősz, 
itt van újra.(részlet), Anyám tyúkja; 
József Attila: Altató; Szabó Lőrinc: 
Csiga-biga; Weöres Sándor és Kányádi 
Sándor verseiből szabadon választva. 
A szövegfeldolgozást előkészítő vagy 
annak folyamatához kapcsolódó 
érzékelő, utánzó és memóriafejlesztő 
játékok. 

Szöveghűen mondja el a 
memoritereket. 

Tájékozódás a könyvtárban. – könyvtárhasználat. Könyvek jellemző adatainak Tanítója segítségével használja az 



 

 

 
 

  megfigyelése (szerző, cím, kiadó, 
kiadás éve, tartalomjegyzék, 
terjedelem, illusztráció). 
Tapasztalatszerzés a jellemzők olvasót 
segítő szerepéről. Az illusztráció és a 
szöveg kapcsolatának megfigyelése 
értelmezéssel. 
Tájékozódás a könyvekben, 
újságokban. A tartalomjegyzék 
használata. 
Egy gyermekújság szerkezetének, 
rovatainak megfigyelése. Olvasás a 
gyermekújságból. 
A könyvtárhasználat szabályainak 
értelmezése, alkalmazásuk gyakorlása. 
Könyvkeresés a könyvtárban szerző és 
cím szerint. 

iskolai könyvtárat. Felsorolja a 
könyvek fő adatait. 

 

3. ÍRÁS, ÍRÁSHASZNÁLAT 
 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Az első évfolyamon elsajátított új 
nyelvhasználati módok készségeinek 
továbbfejlesztése: az írásmozgások 
automatizmusainak és az íráshoz 
kapcsolódó helyes szokásoknak a 
megerősítése. 

Az írástechnika fejlesztése. A szabályos betűalakítás és kapcsolás 
gyakorlása betűkapcsolások, szavak, 
szókapcsolatok, mondatok és rövid 
szövegek írásával. 
Figyelem az íráshasználat normáinak 
megtartására. 
Lendületfejlesztő gyakorlatok. 

Írása rendezett, a betűket olvashatóan 
alakítja és kapcsolja egymáshoz. 
Másoláskor nem vét írástechnikai hibát. 
Szövegminta alapján felismeri és 
kijavítja hibáit. Percenként 15-20 betűt 
ír. 



 

 

 
 

 Az írás eszközi használatának 
gyakorlása. 

Két-három összefüggő mondat leírása 
másolás, tollbamondás után vagy 
emlékezetből. Válogató másolás. 
Válaszadás kérdésre. 
Mondatok kiegészítése, bővítése, 
bennük szavak kicserélése. 
Önállóan alkotott mondat leírása. 
Versek, olvasmányvázlatok leírása, 
illusztrálása. 
Összefüggő mondatok alkotása és 
leírása akaratlagos írással. 

 

 

4. ISMERETEK AZ ANYANYELVRŐL 
 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Az anyanyelvhasználat tudato- 
sításának megindítása, a he- 
lyesírás biztonságának megala- 
pozása. 
A nyelvi elemzési készség fej- 
lesztése és a nyelvtani fogal- 
mak használatának tudatosí- 
tása. 

Nyelvtani és nyelvhelyességi 
ismeretek tudatosítása és 
alkalmazása: 

 
– mondat, szó, hang, betű; 
szótagolás; 

A mondat, a szó, a hang, a betű felismerése és 
megnevezése. Az ábécé hangjainak felsorolása. A betűrend 
használata gyakorlati feladatokban. A hangok 
csoportosítása fajtájuk és időtartamuk szerint. 
A szótagolás szabályszerűségeinek felismerése. 
A szavak jelentést hordozó szerepének megfigyelése. 

Felismeri és megnevezi a tanult 
nyelvtani fogalmakat, szükség szerint 
felidézi és alkalmazza a helyesírási 
szabályokat begyakorolt szókészlet 
körében. 
30-40 begyakorolt szó esetében 
helyesen jelöli a j hangot. Az egyszerű 
szavakat helyesen választja el. 

 – szótő és toldalék; Szavak megfigyelése a mondatban: tapasztalatok a szóalak 
és a jelentés változásairól, szótő-felismerési gyakorlatok. 
A toldalékok jelölésének felfedezése, felismerése 
szövegben is szövegértelmezéssel. Szavak toldalékos 
alakjának alkotása. 
A -ba, -be, -ban, -ben, -val, -vel ragos szóalakok helyes 
használata és leírása. 



 

 

 
 

 – mondatfajták. Beszélői szándék felismerése a kijelentő és a kérdő monda- 
tokban. Megnevezésük. 
Az -e kérdőszó helyes használatának gyakorlása. 
Tapasztalatszerzés a felkiáltó, az óhajtó és a felszólító 
mondatok használatáról. 

 

A helyesírási készség, a prob- 
lémamegoldó gondolkodás és 
a memória fejlesztése. 

Helyesírási szabályismeret és - 
alkalmazás: 
– az időtartam jelölése: 

-o, -ó, -u, -ú, -ü, -ű, -i, -í; 
-ít, -ul, -ül; 
-tól, -től, -ból, -ből, 
-ról, -ről; 

– a kiejtéstől eltérő hangkap- 
csolatok; 

– a hagyomány szerinti írásmód; 
– az elválasztás szabályai; 
– a kijelentő és a kérdő mondat 

jelölése. 

Szabályszerűségek felismerése és alkalmazása írásbeli fela- 
datokban. 
Hibajavításkor indoklás a szabály felidézésével. 
 
A helyesírási eset felismerése, a jelölés gyakorlása szóelem- 
zés segítségével. A leírás és a helyes kiejtés együttes alkal- 
mazása. 
A j és ly használata a tankönyvi szókincs körében. 

Szabályismeret és alkalmazás. 

A mondatkezdő nagybetű és a megfelelő mondatvégi írásjel 
jelölése, alkalmazása írásbeli feladatokban. 

 

 

5. ISMÉTLÉSEK, RENDSZEREZŐ ÖSSZEFOGLALÁSOK, FELMÉRÉSEK A TANÉV SORÁN 
 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Témakörönként szerkesztett 
feladatlapokon diagnosztikus 
értékelés. 

 A tanultak felidézése, áttekintése és rendszerbe foglalása. 
A megszerzett tudás bizonyítása írásbeli feladatok megoldásával. 
Az elsajátítás szintjét vizsgáló formatív és szummatív felmérések írása. 
A tapasztalt hiányosságok pótlására irányuló gyakorlások. 

 
A tantervi követelmény elérése 



 

 

 
 
 

3. ÉVFOLYAM 
Éves óraszám: 252  – heti óraszám: 7 

 

Témakörök A témakör feldolgozására javasolt óraszám 
1. Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés fejlesztése 16 óra 
2. Az olvasás-szövegértés, bevezetés az irodalmi kultúrába: 

Szövegfeldolgozás 
Olvasásgyakorlás 
Az önálló tanulás képességének fejlesztése 

 
28 óra 
50 óra 
14 óra 

3. Írás, íráshasználat: 
Az írástechnika fejlesztése 
Az írás eszközi használatának gyakorlása 

 
14 óra 
20 óra 

4. Írásbeli szövegek alkotása: 
Fogalmazási alapismeretek 
Szövegalkotási gyakorlatok 

 
14 óra 
20 óra 

5. Ismeretek az anyanyelvről: 
Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása 
Helyesírási szabályismeret és alkalmazás 

 
22 óra 
40 óra 

6. Ismétlések, rendszerező összefoglalások, felmérések a tanév során 14 óra 

 
 

 
A heti óraszám javasolt felosztása: 

olvasás: 3 óra 
írás: 1 óra 
fogalmazás 1    óra 
nyelvtan: 2 óra 



 

 

 
 
 

1. BESZÉDKÉSZSÉG, SZÓBELI SZÖVEGALKOTÁS ÉS A MEGÉRTÉS FEJLESZTÉSE 
 
 

Fejlesztési feladatok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A fejlesztés várható eredménye 

A beszéd tartalmának, hangzásának, 
stílusának és kifejező erejének egy- 
mással összefüggő fejlesztése. 
A szóbeli szövegalkotási készség 
fejlesztése. 

Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és 
a megértés fejlesztése. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A beszédlégzés, a helyes kiejtés és a 
mondatfonetikai eszközök alkalma- 
zásának gyakorlása különféle kom- 
munikációs helyzetekben. Szólások, 
közmondások, a hangzó beszéd, az 
olvasott szövegek értelmezésekor 
szavak jelentésének, stílusértékének 
megfigyelése. 
A tapasztalatok felhasználása szöveg- 
alkotáskor és beszélgetés közben. 
Felolvasáskor, szövegmondáskor 
nonverbális eszközök értelemszerű hasz- 
nálata a kifejezés segítésében. 
Páros és csoportos beszélgetések a 
gyerekek élethelyzeteiből vett témákról. 
Vélemény igényes megfogalmazása. 
Figyelem a beszélgetőtársra. 
Az üzenet lényegének és érzelmi 
hátterének megfigyelése, értékelése. 
Értelmező versmondás. 
A segítségkérés és –adás jellemzőinek 
megfigyelése és használata a 
gyakorlatban szituációs játékokban. 
Üzenetek tartalmának pontos 
közvetítése. 
Játékszabályok értelmezése, elmondása, 
a játék megszervezése. 

A tanuló értelmesen, érthetően mondja 
el gondolatait. 
Bekapcsolódik a csoportos 
beszélgetésekbe. Figyel beszélgető 
társaira. 
Szívesen vesz részt a közös 
tevékenységekben. 
A közös produkciókban segítő, 
együttműködő attitűd és a szabályokhoz 
igazodásra törekvés jellemzi. 



 

 

 

2. AZ OLVASÁS-SZÖVEGÉRTÉS, BEVEZETÉS AZ IRODALMI KULTÚRÁBA 
 

Fejlesztési feladatok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A fejlesztés várható eredménye 

A szövegelemzésben való jártasság 
elmélyítése, az irodalmi mű befogadása 
nyújtotta öröm átélése. 
Az olvasmányok tartalmához kapcsolódv 
nemzeti kultúra hagyományainak megis-
merése. 
Új ismeretfeldolgozási technikák 
tanítása. 

Szövegfeldolgozás: 
Prózai művek, versek, népköltészeti 
alkotások a hazai és a külföldi 
szépirodalomból. 
Történelmi tárgyú olvasmányok. 
Néphagyományokat feldolgozó, nemzeti 
ünnepeket, jelképeket, természeti és 
társadalmi jelenségeket bemutató írások. 
Hétköznapi szövegek. 

 
Népköltészet és műköltészet. 
Dramatikus játékok. 
Műélvezet, átélés, belefeledkezés. 

Szövegek megismerése önálló, csendes 
olvasással. 
Beszélgetés a szövegről. 
Dramatizált feldolgozás, beleélés. 
A szöveghez kapcsolódó szövegelemző 
feladatokkal a szövegértés, értelmezés 
gyakorlása. 
Az események sorrendjének, a mesélő 
személyének megállapítása. 
Az olvasmányok szerkezeti 
jellemzőinek vizsgálata. 
Lényegkiemelés, vázlatkészítés. 
A szereplők tulajdonságainak értékelése. 
Érzelmek kifejezésének megfigyelése. 
Véleményalkotás cselekedetekről, hely- 
zetekről, magatartásról. 
Jellegzetes irodalmi témák (pozitív és 
negatív emberi kapcsolatok, 
konfliktusok) megfigyelése, értékelése. 
Mesékre jellemző kezdő és befejező for- 
dulatok, szókapcsolatok, ismétlődő mo- 
tívumok megfigyelése. 
Tapasztalatszerzés versekből művészi 
eszközökről (ritmus, rím, hasonlat, 
refrén). 
Hasonlóságok és különbségek 
felfedezése különféle 
irodalmi közlésformákban. 
Ritmus-, mozgás- és beszédgyakorlatok- 
kal kombinált koncentrációs és 
memóriafejlesztő gyakorlatok. 

Megnevezi olvasmányai szerzőjét, 
szereplőit és azok tulajdonságait. 
Magyarázza cselekedeteiket. 
Az olvasmányok témájával kapcsolatban 
kérdéseket fogalmaz meg, illetve az 
ilyen kérdésekre választ ad. 
Tanítója segítségével összefoglalja az 
olvasottak lényegét. 
A szövegrészekhez vázlatpontot 
fogalmaz. 
Konkrét esetekben felismer mesére 
jellemző fordulatokat, szókapcsolatokat, 
mesejellemzőket. 
Fél-egy oldal terjedelmű, életkorának 
megfelelő témájú és szövegnehézségű 
olvasmányt néma olvasás útján megért. 
Megoldja a megértést vizsgáló, ismert 
típusú szövegelemző feladatokat. 
Az egyszerű szerkezetű mesék, 
elbeszélések tartalmát időrendben, több 
összefüggő mondattal mondja el. 



 

 

 
 

  Beleélő játékok: játék a tárggyal, 
tárgyak, személyek, más élőlények 
megjelenítése. Szövegek dramatizálása, 
megjelenítése. 
Egyéni és csoportos improvizációk. 
Gyermekversek előadása ritmus- és 
mozgásváltással. A produkciók 
megbeszélése. 
Olvasmányok szövegének 
reprodukálása, illusztrálása rajzzal, 
zenével, képzőművészeti alkotással. 
Műsorok összeállítása és előadása. 

 

Az olvasási készség eszközszintre eme- 
lése. E tevékenységben a kitartás és a 
folyamatjellegű gyakorlás ösztönzése. 

Olvasásgyakorlás. Folyamatosságra és pontosságra figyelő 
felolvasási tréningek. 
A szöveget értelmező felolvasás 
felkészülés után, a mondatfonetikai 
eszközök használatával. 
A nagyobb terjedelmű szövegek 
olvasását elősegítő értelmező olvasás 
tanulói és tanítói kérdések 
megválaszolásával. 
Egyszerű szerkezetű ifjúsági regény 
elolvasása a tanító irányításával. 

Ismert tartalmú szöveget folyamatosan, 
kifejezően olvas felkészülés után. 
Felolvasása értelmező, az írásjelek 
szerint tagolt. Hanglejtése és tempója 
élő beszédéhez közelítő. 

A tanulási képesség fejlesztése. 
A tanulók önállóságának növelése: 
a feladatvégzésben; 
az információszerzésben és 
felhasználásban; a 
szabályalkalmazásban (pl. helyesírás, 
szövegalkotás, nyelvi érintkezés); 
az önellenőrzésben. 

Az önálló tanulás képességének 
fejlesztése: 

Tájékozódás a szövegben. A szövegből 
kiemelt tények, információk 
felhasználása új összefüggésben, más 
feladathelyzetben. 
Kutatómunka az olvasmányok szerzőjé- 
nek, eseményeinek, szereplőinek megis- 
meréséhez. 
Ismeretszerzési technikák tanulása: 
adatgyűjtés, elrendezés, feljegyzések ké- 
szítése és felhasználása szóbeli beszá- 
molóhoz. 
Lexikonok, szótárak, digitális források 

Feladatainak megoldásakor szükség 
szerint használ lexikont, szótárt. A 
könyvtárban egyszerű kutatási 
feladatokat elvégez, tapasztalatairól 
beszámol. 



 

 

 
 

  használata feladatmegoldáshoz. 
Olvasmánytartalmak szűkítő és bővítő 
elmondása. Beszámolók pl.: kutató, 
gyűjtő munkáról több összefüggő 
mondattal. 

 

 – könyv- és könyvtárismeret; 
– gyakorlatok a könyvtárban; 

A könyvtár tereinek, elrendezésének, 
rendszerének megfigyelése. Könyvek 
csoportosítása, keresése, kiválasztása 
adott szempontok szerint. 
Könyvek adatainak ismertetése. 
Szépirodalmi és ismeretterjesztő 
alkotások megkülönböztetése a téma és 
a tartalomjegyzék alapján. 

Eligazodik az iskola könyvtárában. 
Röviden ismertet egy általa olvasott 
könyvet, újságcikket vagy érdekesnek 
talált ismeretterjesztő filmet. 

 – prózai szöveg- és verstanulási 
technikák. 

Memoriterek tanulása: Mondókák, 
sorolók, találós kérdések, népdalok; pl. 
Vörösmarty Mihály: Szózat (legalább az 
1–2. vsz.); Nagy László: Dióverés; 
Petőfi Sándor: A füstbe ment terv; 
Weöres Sándor: Éren-nádon; Gárdonyi 
Géza: Éjjel a Tiszán; József Attila: 
Betlehemi királyok (1-2 vsz.); 5-8 soros 
prózai szövegek. 

Szöveghűen, jól érthetően mondja el a 
memoritereket. 
Kapcsolatot tart a hallgatósággal. 

 

Ajánlott tevékenységek a témakör projektjellegű bővítéséhez: 
 

A tanulóknak olyan komplex feladatokat adunk, ahol a különböző tantárgyak tanulása során megszerzett ismereteiket összefüggésében dolgozzák fel 
egyénileg vagy csoportosan 

1. A régi és a mai iskolai élet összehasonlítása 
2. Évszak-ábrázolás (vers, próza, képzőművészet…) 
3. Jeles napok (megfigyelés, ajándékkészítés, műsor összeállítása…) 
4. Az érzelmek ábrázolása az irodalmi művekben, a képzőművészetben 
5. A magyar nép eredetéről 
6. Mit tehetünk a madarakért? 



 

 

 

3. ÍRÁS, ÍRÁSHASZNÁLAT 
 

Fejlesztési feladatok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A fejlesztés várható eredménye 

Az írás készségének eszközszintre eme- 
lése. 
E tevékenységben a kitartás és a folya- 
matjellegű gyakorlás ösztönzése. 
Az írástempó fokozása mellett a helyes- 
ség, az íráskép rendezettségének, 
esztétikumának értékként való 
elfogadtatása. 

Az írástechnika fejlesztése: 
– írásszokások megszilárdítása; 
– lendület és tempó fokozása. 
Az írás eszközi használata. 

A betűtorzulásokat és hibás 
kapcsolásokat javító alakítási és 
kapcsolási tréningek. 
Szavak, szószerkezetek, bővülő 
mondatok írásával az írás lendületének 
és tempójának fokozása. 
Hosszabb szövegek folyamatos írása 
különféle írástevékenységekben. 
Fogalmazások, nyelvtani feladatok 
javított változatának leírása. 
Vázlatírás, ábrák feliratozása. Néhány 
hétköznapi szövegműfaj gyakorlása (pl. 
meghívó tervezése, szövegezése, postai 
nyomtatványok kitöltése). 

Írása jól olvasható, lendületes. 
Füzetei rendezettek, tiszták. 

 

4. ÍRÁSBELI SZÖVEGEK ALKOTÁSA 
 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Az önkifejezés iránti igény erősítése, 
különféle formáinak és lehetőségeinek 
megismertetése, megvalósításának 
támogatása. 
Ösztönzés a kreativitásra. 

Fogalmazási alapismeretek. Tapasztalatszerzés olvasmányokból és 
tanulói fogalmazásokból: 
a cím szerepéről, jellemzőiről; 
a szövegek felépítéséről, az időrendről, 
az esemény, az előzmény és a 
következmény kapcsolatáról; 
a szöveg kohéziójáról, a tématartásról, a 
nyelvi megformáltságról, az elbeszélő 
szövegforma jellemzőiről. 

A tanult fogalmazási ismeretek 
felhasználásával kb. egy oldal 
terjedelmű elbeszélő fogalmazást készít. 
A tartalmi egységek kezdetét 
bekezdéssel jelzi. 
Tanítója útmutatásai alapján kijavítja fo- 
galmazási és helyesírási hibáit. 



 

 

 
 

 Szövegalkotási gyakorlatok. A tanult fogalmazási ismeretek felhasz- 
nálása szövegalkotásakor. 
Önálló írásbeli fogalmazások készítése 
elbeszélő szövegformában. 
A fogalmazásokba párbeszédes részek 
illesztése. 
Az önálló szövegalkotások elemzése, ja- 
vítása a megismert szövegalkotási 
szabályok felidézésével. 

 

 

5. ISMERETEK AZ ANYANYELVRŐL 
 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

A nyelvi tapasztalatok körének bővítése. 
A tapasztalatokra épülő nyelvi 
fogalomrendszer alapozásának 
megindítása a szófajok körében. 
A tanulók önállóságának növelése: 
a feladatvégzésben; 
az információszerzésben és 
felhasználásban; 
a szabályalkalmazásban; 
az önellenőrzésben. 
A nyelvi tudatosság fokozása. 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek 
tudatosítása és alkalmazása: 
- mondatfajták; 
- szavak; 
- szófajok. 

A felkiáltó, a felszólító és az óhajtó 
mondatokban a beszélő szándékának 
felismerése és megnevezése. 
Rokon értelmű és ellentétes jelentésű 
szavak szerepének felismerése és 
használatuk gyakorlása. 
Az ige felismerése és megnevezése 
szójelentés alapján. Különféle időben 
végbemenő cselekvések, történések, 
létezés megkülönböztetése. Az igék 
idejének felismerése és megnevezése. 
Az igekötők szerepének és írásmódjának 
megfigyelése, 
tudatos alkalmazása. Tapasztalatszerzés 
a rokon értelmű és ellentétes jelentésű 
igék szerepéről. Felismerésük és adekvát 
használatuk. 

Felismeri, megnevezi, és megfelelően 
jelöli a mondatfajtákat. 
Toldalékos formájukban, szövegben is 
felismeri és megnevezi a tanult 
szófajokat. 
A szövegkörnyezetnek megfelelően 
használja az igeidőket és az igekötőket. 
A mondatot nagybetűvel kezdi és 
írásjellel zárja. A mondat szavait külön 
írja. 
A begyakorolt szókészlet körében 
biztonsággal alkalmazza a tanult 
helyesírási szabályokat. 



 

 

 
 

  A főnevek felismerése és megnevezése 
szójelentés alapján. Fajtáinak 
csoportosítása, megnevezése. A főnevek 
megfigyelése a mondatban. A többes 
szám jelölésének felfedezése, 
felismerése szövegben is 
szövegértelmezéssel. Többes számú 
főnevek alkotása. 
A -ba, -be, -ban, -ben ragos főnevek 
helyes használatának gyakorlása 
mondatalkotással, szövegértelmezéssel. 
A melléknév felismerése és 
megnevezése szójelentés alapján. Külső 
és belső tulajdonságot jelentő mellék- 
nevek megfigyelése, 
megkülönböztetése. 
A melléknév fokozhatóságának 
felismerése. Fokozott melléknévi alakok 
használata szövegalkotáskor. 
A tanult szófajok felismerése toldalékos 
formában is szócsoportokban, 
mondatban és szövegben. 

 

A helyesírási készség fejlesztése. 
A helyesírási szabályok megismerése és 
alkalmazása. 

Helyesírási szabályismeret és - 
alkalmazás. 

Mondatfajták jelölése írásban. 
Igekötős, valamint különféle idejű igék 
helyesírásának gyakorlása. 

Tulajdonnevek, ragos főnévi alakok, -ó, 
-ő, -ú, -ű végű főnevek, -ít, -ul, -ül végű 
és a kiejtéstől eltérő írásmódú igék, -s 
végű toldalékos melléknevek írása. 
Újabb 20-30 szóban a j hang 
biztonságos jelölése a tanult szófajok 
körében. 



 

 

 

6. ISMÉTLÉSEK, RENDSZEREZŐ ÖSSZEFOGLALÁSOK, FELMÉRÉSEK A TANÉV SORÁN 
 

Fejlesztési feladatok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A fejlesztés várható eredménye 

 
 
 
Témakörönként diagnosztikus felmérés , 
a szerkesztett feladatsorok szerint. 

 A tanultak felidézése, áttekintése és 
rendszerbe foglalása. 
A megszerzett tudás bizonyítása írásbeli 
feladatok megoldásával. 
Az elsajátított tudás bemutatása 
formatív és szummatív felmérésekben. 
A tapasztalt hiányosságok pótlására 
irányuló gyakorlások. 

 
 

 
A tantervi követelmények elérése. 



 

 

 

4. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám:  252 – heti óraszám: 7 
 

Témakörök Témakör feldolgozására javasolt óraszám 

1. Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés fejlesztése 16 óra 

2. Az olvasás-szövegértés, bevezetés az irodalmi kultúrába: 
Szövegfeldolgozás 
Olvasásgyakorlás 
Az önálló tanulás képességének fejlesztése 

46 óra 
30 óra 
20 óra 

3. Írásbeli szövegek alkotása: 
Fogalmazási alapismeretek 
Szövegalkotási gyakorlatok 

16 óra 
24 óra 

4. Ismeretek az anyanyelvről: 
Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása 
Helyesírási szabályismeret és alkalmazás 

 
28óra 
56 óra 

5. Ismétlések, rendszerező összefoglalások, felmérések 16 óra 

ÖSSZESEN 252 óra 

 

A heti óraszám javasolt felosztása: olvasás: 3 óra; fogalmazás: 1 óra; nyelvtan: 3 óra 



 

 

 

1. BESZÉDKÉSZSÉG, SZÓBELI SZÖVEGALKOTÁS ÉS A MEGÉRTÉS FEJLESZTÉSE 
 

Fejlesztési feladatok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

Továbbhaladás feltételei 

A beszéd és a megértés továbbfejlesz- 
tése, különös tekintettel a pontosságra, a 
folyamatosságra és a kifejezőerőre, 
valamint az aktív szókincs intenzív 
gyarapítására. 

Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és 
a megértés fejlesztése 

A mondat- és szövegfonetikai eszközök 
alkalmazásának gyakorlása különféle 
kommunikációs helyzetekben (pl.: 
párbeszéd, felolvasás, kiscsoportos 
beszélgetés, vita, beszámoló). 
Nonverbális eszközök használata 
szituációs játékokban, beszélgetésben. 
A helyes beszédlégzés gyakorlása: 
gazdálkodás a levegővel, a pótlevegő 
vételének módja. 
Állandósult szókapcsolatok, a 
különböző tantárgyak tanulásakor 
használt szakkifejezések, 
olvasmányokból kiemelt ritkábban hasz- 
nált szavak célzott használatával, 
mondatbővítéssel, kiegészítésekkel az 
aktív szókincs gyarapítása. 
Több mondatos összefoglaló szöveg 
alkotása olvasmányok tartalmáról, 
gyűjtött tapasztalatokról, 
megfigyelésekről. 
Hosszabb szóbeli közlések tartalmának 
rövidített elmondása. 
Az egyetértés és az eltérő vélemény 
kulturált megfogalmazása. 
Párbeszédes forma alkalmazása 
olvasmányok tartalmának 
elmondásakor. 

A tanuló értelmesen és érthetően fejezi 
ki gondolatait. 
Használja a mindennapi érintkezésben 
az udvarias nyelvi fordulatokat. 
Beszédstílusát beszélgető partneréhez 
igazítja. 
Bekapcsolódik csoportos beszélgetésbe, 
vitába, történetalkotásba, 
improvizációba, közös élményekről, 
tevékenységekről való beszélgetésekbe, 
értékelésbe. 
A közös tevékenységeket együttműködő 
magatartással segíti. 



 

 

 

2. AZ OLVASÁS-SZÖVEGÉRTÉS, ELEMI ISMERETEK AZ IRODALOMRÓL 
 

Fejlesztési feladatok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

Továbbhaladás feltételei 

Az irodalomolvasás folyamatában a 
mélyebb tartalmi rétegekbe hatoló 
elemzés útján az értő olvasás 
továbbfejlesztése, és az olvasással 
kapcsolatban kialakuló pozitív 
viszonyulás megerősítése az iro- 
dalommal való élményszerű talál- 
kozásokkal. 
– A tanításhoz felhasznált szemelvé- 
nyek tartalmára építve a nemzeti 
azonosságtudat tartalmának gazdagí- 
tása, ismerkedés nemzeti és etnikai 
kisebbségek kultúrájával, néphagyo- 
mányaival, az etikai normák iránti 
fogékonyság és az értéktudatos ma- 
gatartás fejlesztése, az élő és az élet- 
telen környezettel való harmonikus 
kapcsolat alapjainak megerősítése. 

Szövegfeldolgozás: 
Prózai és verses alkotások, népi 
játékok, népszokás ismertetők a 
magyar és a hazai nemzetiségek, 
népcsoportok népköltészetéből. 
Elbeszélések és regényrészletek, 
versek a hazai és külföldi klasszikus és 
élő irodalom gyermekekhez szóló 
alkotásaiból. Történetek a magyarság 
múltjából, kiemelkedő események, 
személyiségek megismeréséhez. 
Nagyobb terjedelmű irodalmi szöveg 
(pl. ifjúsági regény) feldolgozása. 
Hétköznapi szövegek. 

Szövegek megismerése csendes olva- 
sással. Az olvasmányok témájának 
megfigyelése, azonos témájú szövegek 
összehasonlítása. 
Szereplők érzelmeinek felismerése, 
emberi kapcsolatok, szereplők 
magatartásának értékelése többféle 
szempont figyelembevételével. 
Olvasmányélmények megosztása tár- 
sakkal. 
A szövegről folytatott beszélgetésben a 
szép, csúnya, vidám, szomorú, jó, 
rossz minősítő kifejezések használata 
és indoklása a szövegből vett 
bizonyítékok 
kiemelésével. 
Művészi eszközök keresése lírai és 
elbeszélő művekben (ritmus, rím, 
refrén, hasonlítások, 
megszemélyesítés). 
Mesefajták jellemzőinek megfigyelése. 
A mesék nyelvi és szerkezeti 
jellemzőinek felismerése. 
Jellegzetes irodalmi témák, motívumok 
felfedezése olvasmányokban. 
A művek szerkezeti jellemzőinek 
megfigyelése, a tér-idő változásainak 
felismerése. 
Nagyobb terjedelmű gyermekirodalmi 
alkotás elolvasása a tanító 
irányításával. 

Másfél oldal terjedelmű – életkorának 
megfelelő – szöveget megért néma 
olvasás útján. 
Az olvasottakkal kapcsolatos 
véleményét értelmesen fogalmazza 
meg. 
Elmondja az olvasottak lényegét. 
Megjegyzi és megnevezi olvasmányai 
írójának nevét. 
Önállóan elolvas egy nagyobb 
terjedelmű irodalmi művet, és azt 
tanítója irányításával feldolgozza. 



 

 

 
 

 Drámajátékok Ritmus-, mozgás- és beszédgyakorlatok- 
kal kombinált memóriagyakorlatok. 
Fantáziajátékok, elképzelt és valóságos 
helyzetek megjelenítése. Részvétel cso- 
portos játékokban, állóképek tervezése, 
kivitelezése és megbeszélése. 
Mozgás a térben: térkitöltő, 
térkihasználó gyakorlatok. A mozgás és 
a szövegmondás összekapcsolása. 
Egyszerűbb drámai konvenciók és a 
színházi formanyelv alapjainak 
tapasztalati megismerése (jelenet, 
felvonás, kezdet és vég, díszlet, be- 
rendezés, jelmez, kellék, fény- és hang- 
hatások). A tanultak felhasználása saját 
produkcióhoz, bábelőadások, színházi 
előadások megbeszélésekor. 

 

Az olvasástechnika differenciált 
fejlesztése. 
Olvasóvá nevelés az egyéni érdeklődés 
figyelembevételével. 

Olvasásgyakorlás: 
 
– hangos olvasás; 
– néma olvasás. 

Szövegek felkészülés utáni 
felolvasásakor a tartalom minél 
pontosabb kifejezéséhez a 
szövegfonetikai eszközök felhasználása. 
Párbeszédes szövegrészek értelmező fel- 
olvasása. 
Az interpretáló (értelmező) olvasás fej- 
lesztéséhez kérdésekre válaszkeresés a 
szövegből. A kritikai és a kreatív 
olvasást fejlesztő feladatok megoldása. 
Nagyobb terjedelmű irodalmi mű 
olvasására való felkészülés 
folyamatolvasással. 

Felkészülés után folyamatosan, 
érthetően és értelmezően olvassa fel az 
ismert szöveget. 

A különböző nyelvi tevékenységekben 
az elmélyültség, a kitartás és az 
igényesség fokozása. 
Az önálló tanulás technikai ismereteinek 
bővítése, az egyéni tanulási stílus 

Az önálló tanulás képessé- 
gének fejlesztése: 

Adatgyűjtés, összefüggések keresése 
szövegből. Az adatok csoportosítása, 
felhasználása új feladathelyzetben. A 
szöveg kulcsszavainak kiemelése, 
szövegtömörítés és bővítés. 

Tanulási tevékenységét fokozatosan 
növekvő időtartamban (kb. 20-25 perc) 
képes tudatos figyelemmel irányítani. 
Feladatainak megoldásához szükség 
szerint igénybe veszi az iskola 



 

 

 
 

alakulásának támogatása, tanulási 
szokások megerősítése. 
 
A könyvtár önálló használatának 
erősítése. 

 
 
 
 
 
– könyvtárismeret; 

 
 
 
 
– könyvtárhasználati gyakorlatok; 
– tanulási technikák bővítése; 

 
 
– memoriterek tanulása. 

Egyszerű szövegek vázlatának 
elkészítése. Ennek felhasználása 
tartalom elmondáshoz. 
Tájékozódás a történelmi időben és tér- 
ben. Adatgyűjtés, rendezés, beszámoló a 
régió, a lakóhely irodalmi, történelmi 
nevezetességeiről, emlékeiről. 
A könyvtári állomány megfigyelése. 
Az állomány tárolásának, hozzáférési 
lehetőségének megismerése. A 
katalógus szerepének megfigyelése és 
használatának gyakorlása. 
Könyvkeresés szabad polcon. A tanítási 
órán szerzett ismeretek bővítése, 
elmélyítése könyvtári „kutatással” és a 
digitális források kritikus használatával. 
Beszámoló a gyűjtőmunkáról. 
Feljegyzések az olvasottakról. 
Olvasmánynapló vezetése 
segítségadással. 
Közmondások, népdalok, rövid 
népmese. Kölcsey Ferenc: Himnusz 
(részletek); Petőfi Sándor: Nemzeti dal, 
Csatadal, Tisza (részletek); József 
Attila: Mama; Juhász Gyula: Karácsony 
felé (részlet); Nagy László: Itthon 
vagyok; prózai szövegekből 6-8 soros 
részletek. 

könyvtárát. Eligazodik a könyvek 
között. Használja az ismert 
kézikönyveket. A könyvekben, 
gyermekújságokban a tartalomjegyzék 
segítségével eligazodik. 

 
A memoritereket szöveghűen mondja el. 



 

 

 

Ajánlott tevékenységek a témakör projektjellegű bővítéséhez: 
 

A tanulóknak olyan komplex feladatokat adunk, ahol a különböző tantárgyak tanulása során megszerzett ismereteiket összefüggésében dolgozzák fel 
egyénileg vagy csoportosan 

1. A régi és a mai iskolai élet összehasonlítása 
2. Színielőadás megtartása (mese dramatizálása) 
3. Jeles napok (ünnepi szokások, ajándékkészítés, műsor összeállítása…) 
4. Hazánk és lakókörnyezetünk kultúrájának bemutatása egy másik országban élő embernek 
5. A Balaton két arca (megfigyelés, verselemzés, rajz…) 
6. Népi játékok keletkezése, gyűjtése, eljátszása 
7. A fa szerepe életünkben 



 

 

 
 
 

3. ÍRÁSBELI SZÖVEGEK ALKOTÁSA 
 

Fejlesztési feladatok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

A képzelet, az önkifejezés aktivizálása 
újabb szövegformák megismerésével és 
az írásbeli szövegalkotás képességének 
továbbfejlesztésével. 
Az írásbeli szövegalkotó készség 
fejlesztése. 

Fogalmazási alapismeretek. A leírás tartalmi, szerkezeti 
jellemzőinek, a bemutatás sorrendjének, 
nyelvi eszközeinek megfigyelése 
irodalmi példákon és tanulói 
fogalmazásokon. 
Megírt levelek, üdvözlőlapok, postai 
levelezőlapok gyűjtése, megfigyelése, 
tartalmi és formai összehasonlításuk, 
jellemzőik összegyűjtése. 
A címzetthez igazodó stílus felfedezése. 

Adott vagy választott témáról 8-10 
mondatos fogalmazást készít a tanult 
fogalmazási ismeretek alkalmazásával. 

Szövegalkotás. Szemléletes leírások készítése egyszerű 
tárgyról, növényről, állatról, emberről. 
Elbeszélő fogalmazás írása párbeszéd 
alkalmazásával. 
Levélírás füzetben, majd levélpapíron. 
Üdvözletek írása különféle alkalmakra. 
Igazodás a címzetthez. 
Az írásbeli fogalmazások elemzése, 
javítás a tanító irányításával. 

 

 

4. ISMERETEK AZ ANYANYELVRŐL 
 

Fejlesztési feladatok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

Az alsó tagozatban elsajátított 
anyanyelvi ismeretek rendszerbe 
foglalása, megerősítése és 
működőképességének fokozása. 
Az alapvető nyelvi készségek 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek. 
A szófajokról tanultak bővítése, 
elmélyítése. 

Szófaj-felismerési gyakorlatok. 
Az igék megfigyelése a mondatban. 
A személyes névmások és az igei 
személyragok szerepének megértése. 
Felismerésük és megnevezésük, 

Az alsó tagozaton tanult anyanyelvi 
ismeretei rendszerezettek. Biztonsággal 
felismeri a tanult szófajokat és 
megnevezi azokat szövegben is. 
A begyakorolt szókészlet körében 



 

 

 
 

automatizmusainak megszilárdítása. 
Ösztönzés a megismert nyelvi eszközök, 
nyelvhelyességi és helyesírási szabályok 
alkalmazására a szóbeli és az írásbeli 
nyelvhasználatban. 

 alkalmazásuk gyakorlása. 
Az igemódok fogalmának megismerése. 
Az igemódok és a mondatfajták 
kapcsolatának felfedezése. Az igék 
különféle módú alakjainak helyes 
leírása. 
A tulajdonnevek csoportjainak 
megismerése: személynevek, állatnevek, 
földrajzi nevek, intézmények neve, 
márkanevek, címek. 
A névelők és a névutók szerepének 
megfigyelése. Felismerésük és 
megnevezésük mondatban, szövegben. 
A névelők helyes használata. 
A számnév fogalmának és fajtáinak 
felismerése és megnevezése. 
A fokozott számnévi alakok helyes 
használatának gyakorlása. 
Az állító és a tagadó mondatok 
tartalmának vizsgálata, 
összehasonlításuk. Tapasztalatszerzés a 
szavak rendjéről a mondatban. 
Az egyszerű és az összetett szavak 
jelentésének megfigyelése. 
Szóalkotások: összetett szavak, 
tulajdonnévből képzett melléknevek. 

helyesen alkalmazza a tanult helyesírási 
szabályokat. Nem ejt mondatkezdési, 
mondatzárási hibát, nem hagy ki vagy 
cserél fel betűket. 
Írásbeli munkái rendezettek, 
olvashatóak. Helyesírását 
önellenőrzéssel felülvizsgálja, szükség 
esetén javítja. 



 

 

 
 

 Helyesírási szabályismeret és - 
alkalmazás. 

Helyesírási szabályok alkalmazása 
különböző írástevékenységekben: 
igeidők, ragos és kiejtéstől eltérő 
írásmódú igék; felszólítást kifejező 
igealakok; igekötős igék; tulajdonnevek, 
fokozott melléknevek és számnevek; 
ragos névszók; névutós szerkezetek; 
betűvel írt számnevek; a keltezés 
többféle formája. 

 



 

 

 

5. ISMÉTLÉS, RENDSZEREZÉS, ÖSSZEFOGLALÁSOK, FELMÉRÉS 
 

Fejlesztési feladatok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

Továbbhaladás feltételei 

 
 

Témakörönként diagnosztikus 
felmérés, szerkesztett feladatlapokon. 

 Az alsó tagozatban tanult nyelvtani isme- 
retek rendszerezése. 
A tanultak alkalmazása az elsajátítás 
szintjét vizsgáló formatív és szummatív 
felmérésekben. A tapasztalt 
hiányosságok pótlására irányuló 
gyakorlások. 

 
 
 
A tantervi követelmények elérése. 

 

AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 
 

Az anyanyelv fejlettsége és fejlesztése szorosan összefügg a gondolkodás fejlettségével. A gondolkodás fejlettsége magasabb anyanyelv-használati 
szintet eredményez, az anyanyelv állapot fejlesztése pedig, árnyaltabb gondolkodást tesz lehetővé. Az anyanyelven való beszéd minden más tárgy 
tanulásának feltétele és eszköze, ezért a fejlesztés minden tantárgy feladata. A tanításnak nyelvhasználat-központúnak kell lennie, az értékelésnek 
ehhez alkalmazkodva rendkívül toleránsnak, alkalmazkodva a gyermeki gondolkodás egyéni szintjeihez is. 
A kisiskolások anyanyelvi nevelésében is kitüntetett szerepe van a tanulás folyamatát kísérő, folyamatos fejlesztő értékelésnek. Ennek módja 
elsősorban szóbeli, ritkábban írásbeli. Célja, hogy megőrizze a kezdeti tanulási motiváltságot, segítse az esetleges lemaradások pótlását és átsegítse a 
tanulókat az új nyelvhasználati módok elsajátításának nehézségein, orientálja az igényes anyanyelvhasználat és a kultúraelsajátítás képességeinek, 
készségeinek megalapozását. 

 
A szóbeli értékelés általában a tanító feladata, de értékelhetik a tanulók is egymást, önmagukat is (pl. felolvasáskor, írásbeli feladatok 

esztétikumának megítélésekor, versmondáskor, olvasmányok tartalmával kapcsolatos szóbeli beszámolók, gyűjtőmunka, dramatikus játékok, 
megjelenítések kivitelezésének megbeszélésekor). 

A tanulók fejlesztésében és fejlődésük követésében megkülönböztetett szereppel bír az írásbeli munkák azonnali javítása, értékelése és 
javíttatása, valamint az e tapasztalatokra épülő, folyamatos, személyre szabott, differenciált gyakorlás. Igen fejlesztő hatású, ha a tanító az írásbeli 
feladatok megoldását rövid, figyelemfelhívó, orientáló írásbeli szöveges észrevételekkel, megjegyzésekkel kommentálja a továbbhaladást segítendő 
(pl. írásmunkák tartalmának, kivitelezésének, fogalmazványok tartalmának, helyesírásának, külső alakjának, tollbamondásra írás helyességének, 
feladatlapos munkák tartalmának ellenőrzésekor). 

 
A szóbeli és az írásbeli értékelés egyaránt két szempontot vesz tekintetbe. Vizsgálja a relatív teljesítményt, regisztrálja a fejlődést, illetve a tanuló 

aktuális teljesítményét/fejlettségét összeveti az elvárt normákkal, fejlettségi kritériumokkal. Akkor éri el célját, ha segíti a diákot a vele szemben támasztott 
követelmények megértésében és az ezeknek való megfeleléshez vezető utak, módok megtalálásában, felismerésében és megvalósulásában. 



 

 

 
 

ÉLŐ IDEGEN NYELV: ANGOL 
 

 
BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ 

(1–4. évfolyam) 



 

 

 

BEVEZETŐ 
 

Európa népei sok, egymástól különböző nemzetből, közösségből, kultúrából és nyelvi 
csoportból egy egységes uniót alakítanak ki. Ez az unió a gondolatok és hagyományok 
egyenlő alapon történő cseréjére épül, és azon alapul, hogy a különböző történelmi múlttal,  
ám közös jövővel rendelkező népek kölcsönösen elfogadják egymást. Ezért még soha nem  
volt ennyire fontos az, hogy polgárai rendelkezzenek azokkal a képességekkel, amelyek 
szomszédaik megértéséhez és az azokkal való kommunikációhoz szükségesek. Tehát el kell 
sajátítanunk az egymással való eredményes kommunikációhoz és egymás megértéséhez 
szükséges készségeket. Más nyelvek ismerete arra ösztönzi az embert, hogy nyitottabb legyen 
mások, illetve mások kultúrája és szemlélete iránt. 

A gazdasági, társadalmi és környezeti megújulás 2000. márciusában elindított lisszaboni 
stratégiájának keretében az Unió az évtized végére a világ legversenyképesebb tudásalapú 
gazdasága kíván lenni. Ennek eléréséhez kulcsfontosságú egy tudásalapú társadalom építése. 
A nyelvtanulás ehhez a célhoz azáltal járul hozzá, hogy fejleszti a kognitív készségeket és 
megerősíti a nyelvtanuló anyanyelvi készségeit, ezen belül az írás- és olvasási készséget. Az 
állampolgárok nyelvi készségeinek fejlődése sok más, európai szintű politika számára is 
hasznos lehet. Röviden szólva, más nyelvek megértésének és kommunikációban való 
használatának a képessége minden európai polgár számára alapvető készség. 

Az Európai Parlament 2001. december 13-i határozata a nyelvtanulást és nyelvi 
sokszínűséget támogató intézkedésekre szólított fel. 2002. február 14-én az Oktatási 
Miniszterek Tanácsa felkérte a tagállamokat arra, hogy tegyenek konkrét lépéseket a nyelvi 
sokszínűség és a nyelvtanulás elősegítése érdekében, és kérte az Európai Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki javaslatokat ezeken a területeken. Az akcióterv elkészítése során az Európai 
Bizottság széleskörű nyilvános konzultációt folytatott, majd ezt a civil társadalom 
képviselőinek konferenciája zárta, amelyre 2003. április 10-én került sor Brüsszelben. 

A konferencián a válaszadók elfogadták a Bizottság jelenlegi helyzetről szóló 
elemzésének legfontosabb üzenetét és a jövőre vonatkozó javaslatait. Egyetértés volt például 
abban, hogy kívánatos lenne az élethosszig tartó tanulás jegyében a kisgyermekkortól kezdve 
minden európai polgár számára lehetővé tenni, hogy élvezhesse a soknyelvűség előnyeit. 
Széles körű támogatást nyert az, hogy emelni kell a nyelvtanítás színvonalát, mivel a nyelvi 
kompetencia azok közé az alapvető készségek közé tartozik, amelyekre mindenkinek szüksége 
van a képzésben, a foglalkoztatásban a kultúrák találkozása során és az önmegvalósításhoz. 

A tagállamok számára elsődleges fontosságú az, hogy már az óvodában és az általános 
iskolában eredményes nyelvtanulás folyjon, mivel ezeken a helyeken alakul ki, hogyan 
viszonyul majd az egyén más nyelvekhez és kultúrákhoz, sőt a későbbi nyelvtanulás alapjai is 
itt rögzülnek. 

A kisgyermekkori nyelvtanulás előnyei – amelyek a jobb anyanyelvi készségeket is 
magukban foglalják – csak akkor jelentkeznek, ha a pedagógus megfelelő képzettséggel 
rendelkezik ahhoz, hogy kicsi gyerekeknek nyelvet tanítson, ha az osztálylétszám elég 
alacsony ahhoz, hogy a nyelvtanulás eredményes lehessen, ha megfelelő tananyag áll 
rendelkezésre, és ha a tanterv elegendő óraszámot biztosít a nyelvtanuláshoz. Azok, akik 
gyermekkorban kezdik a nyelvtanulást, jobban tudatában lesznek saját kulturális értékeiknek, 
saját kultúrájuk hatásainak, nagyobb megbecsülést mutatnak más kultúrák iránt, nyitottabbak 
és érdeklődőbbek lesznek mások iránt. 

A tagállamok egyetértenek abban is, hogy a hangsúly a hatékony kommunikáció 
képességére, azaz az aktív készségekre, és ne a passzív tudásra helyeződjön. A cél nem az 
anyanyelvi szint elérése, hanem a megfelelő szintű olvasási, szövegértési, írás- és 
beszédkészség elsajátítása. Az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy az európai szintű 
akcióknak  a  következő  kulcsterületekre  kell   irányulniuk:  a  nyelvek  befogadó       jellegű 



 

 

 

szemléletének támogatása, nyelvbarát közösségek kialakítása, a nyelvtanulási kínálat és a 
nyelvtanulási lehetőségek igénybevételének a javítása. 

Magyarországon az általános iskolában minden diáknak legalább egy idegen nyelvet  
kell tanulnia az anyanyelvén kívül. A közoktatásban szabadon történik a nyelvválasztás, a 
helyi igények és lehetőségek alapján. Fontos, hogy a követelményrendszert az iskolák 
rugalmasan, a helyi sajátosságoknak és igényeknek megfelelően alkalmazzák. 

Az idegen nyelv általános követelményrendszerének kidolgozásánál az Európa Tanács 
ajánlásait követtük. Az Európai Unió országaiban ezeket az alapelveket alkalmazzák minden 
idegen nyelvi tanterv kidolgozásánál. 

 
CÉLOK ÉS FELADATOK 

 

Magyarországon az élő idegen nyelvet a közoktatásban részt vevő minden diáknak 
kötelező tanulnia a negyedik évfolyamtól a tankötelezettség végéig. Az idegen nyelv 
tanításának és tanulásának alapvető célja a használható nyelvtudás megszerzése. Ez az adott 
szituációnak megfelelő nyelvhasználati képességet, a sikeres kommunikációt jelenti, amelyek 
mérése és értékelése a négy nyelvi alapkészségen (beszédértés, beszédkészség, olvasásértés és 
íráskészség) keresztül valósulhat meg. Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és 
tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és 
tartalmával, valamint az Európa Tanács ajánlásaival. 

A kerettantervben szereplő gondolatokra utalva a következők lehetőséget kínálnak egy 
szóbeli bevezető szakasz vagy előkészítő időszak bevezetésére: 

• A kisgyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető célja lélektani és nyelvi: egyrészt 
kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása iránt, sikerélményhez juttatni a diákokat, 
másrészt megalapozni a későbbi nyelvtanulást. 

• Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. A 
gyerekek számukra érdekes, értelmes, önmagukban motiváló és kognitív szintjüknek 
megfelelő kihívást jelentő tevékenységekben vesznek részt, bepillantanak egy másik 
nép kultúrájába. 

• A célnyelvet hallva, a szituációt, kontextust értve haladnak előre a nyelv 
elsajátításában. Ez a folyamat lassú, az idősebb korosztályra jellemző látványos 
nyelvi eredményt nem várhatunk. Egyik tipikus jellemzője a csendes szakasz, 
melynek során egyes diákok akár hónapokig nemigen szólalnak meg, de a játékos 
tevékenységekbe szívesen bekapcsolódnak. 

• Az idegen nyelvi órákon a gyerekek az ismeretlen nyelven hallottakat a világról 
kialakult ismereteik alapján értelmezik, ezért elengedhetetlen, hogy a tananyag 
általuk ismert tartalmakra épüljön. Ez egyrészt a konkrét helyzet kihasználásával, 
szemléltetéssel, másrészt már ismert tantárgyak anyagának integrálásával érhető el. 
Így válik az ismeretlen célnyelvi tanári beszéd érthetővé a diákok számára. 

• Ha az életkori sajátosságoknak megfelelő anyagot biztosítunk a tanulóknak, olyan 
eredményt érhetünk el, amely a későbbi nyelvoktatást segíti. 

 
A sok információ elraktározásának kulcsa a játék. Játékokkal izgalmasan, érdekesen, 

gyorsan kötődik az információ. Ha ezt a kulcsot jól használjuk, csodás siker lesz az eredmény. 
A gyerekek akarnak idegen nyelven tanulni, de igazából a versek ritmusa, játékossága, a  
dalok zenéje, a mesék eljátszhatósága izgatja őket. Az a szó, kifejezés, dal vagy vers marad 
meg emlékezetükben, amelyhez valamilyen élmény, érzelem kapcsolódik. Ez az izgalmas, 
érdekes, érzelemdús csomagolás rögzíti be agyukba a tanultakat. Ez a katalizátor. 



 

 

 

Az így tanult szavak jól rögzülnek, könnyen felidézhetőek. Ezekhez lehet a 
későbbiekben további ismereteket kapcsolni. Ha csak szavakat, száraz mondatokat tanítunk, a 
gyerekek igyekezete, erőlködése ellenére sem jutunk eredményre. Sikerül a tanár után 
elismételniük, fejből is elmondaniuk, de igen hamar el is felejtik. Ne a nyelvtani szabályok 
oktatása legyen a cél. 

Adjunk mintákat! A gyakorlatban ezek segítségével fejezzék ki magukat! Így a helyes 
mód vésődik be. Javítsunk! Ne zavaróan, korholón, de mondjuk el utánuk jól, hogy ez 
maradjon a fülükben! Ha megszokják a gyerekek, hogy a tanár folyamatos háttér- 
hibajavítással mondja a helyes alakokat, nem zavarja meg őket a játékban, a jelenet 
előadásában. 

Sok szót, kifejezést ismernek meg a gyerekek a dalokon keresztül. Aktív és passzív 
szókincsük is gyarapodik, nyelvtani fordulatokat kapnak készen, és könnyedén jön nyelvükre 
sok életszerű, sokat használt kifejezés. Szeretnek énekelni a gyerekek, szívesen és könnyen 
tanulják a dalokat. Tanításukkor segítségünkre lehet a fülbemászó dallam, az izgalmas ritmus, 
a mulatságos történet, könnyen felismerhető szavak, az ismétlések, tetszetős fordulatok, 
mókás mozdulatok. Mondjuk el magyarul, hogy miről szól a dal! Ne értelmetlenül vésődjön 
be a szövege! Használjuk fel a megismert szöveget egy-egy cselekvés kifejezésére! 

A mesék varázslatos világa is olyan motiváló erő ebben az életkorban, amit kár nem 
felhasználni az idegen nyelv oktatásában. A mesékben előforduló sok ismétlődés nagyon 
megkönnyíti a megtanulásukat. Folyamatos beszédre készteti a gyerekeket. Élő, eredeti 
nyelvtani fordulatokat tartalmazó mondatokból állnak. Ezek a mondatok az élőbeszédben is 
felhasználhatók. Sokszor és szívesen hallgatják meg és játsszák el a gyerekek. Előadhatók 
műsoros rendezvényeken is, amik nemcsak sikerélményt adnak, de magabiztosságot is az 
idegen nyelv használatában. 

Az írás-olvasás előtti bevezető szakaszban is megfigyelhetjük, hogy a gyerekek 
szavakat, mondatokat képesek az írott szöveg után elmondani. Az előzőleg hallás után 
megismert és megtanult szöveget könnyen idézik fel a jól megfigyelt sorokról. 

Nyelvet tanulni nem ugyanaz, mint egy hagyományos tantárgyat. Itt beszélni tanítunk. 
Saját gondolatok kifejezésére kell használniuk majd az idegen nyelvet. A  kisgyermekek 
világa a játék, ezen keresztül ismerik meg a nagyvilágot is. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 
Legelőször is azt kell leszögezni, hogy a 4. évfolyamon nyelvoktatás csakis 

nyelvelsajátítás, és nem nyelvtanulás formájában mehet végbe. A készségek közül a hallott 
szöveg értésének fejlesztése a legfontosabb, melynek fejlődését az órai utasítások és a 
cselekvésre épülő játékos feladatok teljesítéséből követhetjük nyomon. A beszéd eleinte az 
egyszavas válaszoktól (igen, nem, név, szín, szám stb.), a memorizált, elemezetlen nagyobb 
egységek használatáig terjed (köszönés, mondóka, játék, dal), de később a követelmények a 
természetes nyelvelsajátítás folyamatát tükrözve a szó és az egyszerű mondat szintjén 
mozognak. A gyerekek órai beszédének természetes része a magyar nyelvű kérdés és válasz, 
amelyet visszajelzésként, megerősítésként használnak a tanár célnyelvhasználatával 
párhuzamosan. Ne féljünk tehát néha mi is magyarul megszólalni, de természetesen 
törekedjünk az idegen nyelvű óravezetésre, és biztassuk a gyerekeket, hogy ők is minél többet 
beszéljenek a tanult idegen nyelven. 

A kerettanterv az anyanyelven megismert témakörökre, beszédszándékokra, 
fogalomkörökre és tévékénységekre épül. 

 

 



 

 

A legfontosabb feladatok a következők: 
• Az idegen nyelv tanulásának megszerettetése játékos megközelítéssel. 

 
 

• A nyelv hangzásvilágának, zenéjének megismerése. 
• Az artikulációs bázis fejlesztése, a speciális hangzók, hanglejtés, szóhangsúly 

megfigyelése. 
• Az idegen nyelven való önkifejezés megismerése. 
• Bepillantás más nép életébe, kultúrájába, szokásaiba. 
• A főbb nyelvtani alapegységek tanulásának alapozása, illetve megkezdése. A 

továbbiakban erre koncentrikusan bővülve épülhet a tananyag. 
• Dalok, versek megismerése, amelyek tematikusan segítik a beszélt nyelv és nyelvtan 

elsajátítását. 
• Aktív és passzív szókincs gyűjtése a dalokon, a játékokon keresztül is. 
• Az utasítások megértése és végrehajtása. 
• Mondatok átalakítása szócserével, használatuk élő helyzetekben is. 
• Cselekvéssel összekötött szövegek, rímek, szerepjátékok tanulása. 
• Az együttműködési készség fejlesztése. (A tanuló tudjon részt venni pár- és 

csoportmunkában.) 
• Néhány alapvető nyelvtanulási stratégia megismerése. 

 
A tanulói tevékenységi formák közül elsősorban olyanok ajánlottak, amelyek 

összhangban vannak a 9-10 éves gyermek tanulási, ismeretszerzési jellemzőivel. Ebben az 
életkorban a gyermek ismeretszerzése a világról és saját magáról három fő úton történik: 
cselekvés közben, a felnőttekkel és társaival való interakció közben, illetve az  
érzékszervekkel való megismerés útján. A kisiskolás diákok hatékony tanulásában  
kiemelkedő jelentőséggel bírnak a mozgásos, játékos tevékenységek. Az ilyen és ehhez 
hasonló, érzelemileg átélt szituációk megjelenítése mélyebben rögzül és forrása a későbbi 
biztos nyelvhasználatnak. 

Ezeknek a figyelembevételével kell megtervezni a tevékenységformákat és a 
feladatokat, amelyeknek nagy része olyan, amelyek a hagyományos értelemben nem 
minősülnek nyelvi jellegű feladatnak. 

• Mozgásos-ritmikus feladatok: éneklés, körjátékok, mondókák, mozgással kísért 
versek, szóbeli utasításra végzett cselekvések 

• Manipulatív tevékenységek: rajzolás, színezés, kivágás, gyurmázás, ragasztás, 
hajtogatás stb. 

• Idegen nyelven történő tanári utasítások végrehajtása 
• Szerepjátékok, játékok, társasjátékok 
• Mondókák, versek, dalok, körjátékok memorizálása 
• Mesehallgatás, a mese eljátszása 

 
A 4. évfolyam tanulói számára olyan munkaformákat célszerű bevezetni a tanítási 

gyakorlatba, amelyekben a nyelvtanulás mint élvezetes közös tevékenység jelenik meg. A 
későbbi évektől eltérően a kezdeti szakaszban nem az egyéni teljesítmény számít elsősorban. 
Ezen a fokon, ahol az érdeklődés felkeltése és ébrentartása a fő, előtérbe kerülnek a 
kooperatív, páros és csoportos munkaformák. Ezen munkaformák mind nyelvi,  mind  
általános nevelési haszonnal járnak. A nyelvi haszon az, hogy a rendelkezésre álló idő alatt 
több tanuló kap lehetőséget arra, hogy a célnyelven megszólaljon. 

 

A nyelvtanulás kezdeti szakaszában is elengedhetetlen a tanulók megfelelő mennyiségű 



 

 

autentikus hanganyaggal való ellátása. Az órai anyagok bemutatásán kívül helyes, ha sok 
kapcsolódó dal, vers vagy rigmus is segíti a nyelvi fordulatok beépülését és fejleszti a kiejtést.  

KULCSKOMPETENCIÁK MEGJELENÉSE 
 

Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: 
fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése 
szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális 
tevékenységek megfelelő keretein belül – oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős 
tevékenységek –, az egyén szükségleteinek megfelelően. Az idegen nyelvi kommunikáció 
olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése (vö. 
szociális és állampolgári kompetencia). Az ehhez szükséges képességek felölelik a szóbeli 
üzenetek megértését, beszélgetések kezdeményezését, folytatását és lezárását), valamint a 
szövegolvasást, -értést és -alkotást az egyéni igényeknek megfelelően. 

A fentieken kívül a nyelvtanítás és -tanulás lehetőleg járuljon hozzá a gyermek 
személyiségének alakításához a holisztikus, vagyis az egész személyiséget figyelembe vevő 
általános nevelési célok szem előtt tartásával. A nyelvi nevelés csupán egy területe a 
személyiségfejlesztésnek, a nyelvórán azonban gondot kell fordítanunk a testi, érzelmi, társas 
fejlesztésre is. 

Ha a tanulói tevékenységekből indulunk ki, fontos szerephez jut az esztétikai-művészeti 
tudatosság és (főként) kifejezőkészség kompetencia, pl. projektmunka, daltanulás, 
szerepjátszás során. 

A nyelvoktatás alkalmas terep egyéb általános készségek és kompetenciák (például: 
gondolkodási, szövegértési készségek, a koncentráció képességének alapozása, az önismeret 
elmélyítése) elsajátítására és begyakorlására is: 

 
• Tágítsa a gyermek látókörét, nyisson ablakot a világra! 
• Segítse hozzá a gyermeket a nyelvi tudatosodáshoz! 
• A gyermek legyen tudatában annak, hogy anyanyelvén kívül más nyelvek is 

léteznek, és azokon éppúgy kifejezheti gondolatait! 
• A több csatornán (anyanyelven és célnyelven) történő ismeretszerzés az ismeretet 

megerősíti. 
• A nyelvek iránti fokozott fogékonyság pozitívan hat anyanyelvi fejlődésére is. 



 

 

 

Fejlesztési célok és feladatok egységenként 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 céljai 

A tanuló követi a nonverbális elemekkel támogatott és egyszerű nyelvi 
eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést. 
A tanuló megérti az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó, nonverbális 
eszközökkel támogatott, rövid és egyszerű tanári utasításokat. 
Megérti az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy szóból, rövid mondatból 
álló kérdéseket és kijelentéseket. 
Felismeri rövid, egyszerű szövegekben az ismerős szavakat, fordulatokat, 
és képes ezekből a lehetséges tartalomra következtetni. 

A fejlesztés tartalma 
Nonverbális elemekkel támogatott és egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi 
óravezetés megértése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka megszervezése, 
eszközhasználat). 
Rövid és egyszerű, az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó, nonverbális eszközökkel 
támogatott tanári utasítások megértése (pl. rajzos, játékos feladatok, manuális tevékenységek, 
mozgásos, játékos tevékenységek: körjáték, ritmusjáték, szerepjáték, bábjáték, árnyjáték, 
társasjáték). 
Ismert témákhoz kapcsolódóan elhangzó, egy-egy szóból, rövid mondatból álló kérdések és 
kijelentések megértése (pl. közvetlenül a tanuló személyére, családjára, szűkebb környezetére, 
mindennapi szükségleteire, tevékenységeire vonatkozó kérdések, illetve válaszok). 
Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szövegek 
bemutatásának aktív követése, a tanult nyelvi elemek felismerése a szövegekben, a szöveg 
lényegének kiszűrése a megértést segítő mozgásos, játékos feladatok segítségével. 
Tanári ösztönzésre a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemekre (pl. képek, képsorok, tárgyak, 
testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre való egyre tudatosabb támaszkodás a szövegértés során. 
A nyelv hangzásvilágának, zenéjének megismerése, megkülönböztetése az anyanyelv (játékos 
formában esetleg más nyelvek) hangzásvilágától és zenéjétől. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  
Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, 
animációs filmek, gyermekeknek szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal, 
vendégekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári párbeszéd. 
 



 

 

 
 

 
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, idegennyelv-tanulás iránti motivációja. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A tanuló elmond rövid, egyszerű szövegeket. 
Társaival közösen előad egyszerű szöveget, párbeszédet, tanári segítséggel. 
Számára ismert témákról, a környezetében előforduló tárgyakról, élőlényekről, 
eseményekről beszél röviden, összefüggően, nonverbális elemekkel támogatva. 
A tanuló bemutatja munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel. 
Törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 
elsajátítására. 
 

A fejlesztés tartalma 
Gyermekirodalmi mű, mondóka, vers, dal, mese stb. közös vagy önálló előadása (pl. zenei kísérettel 

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, idegennyelvi-tanulás 
iránti motivációja. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló aktívan és örömmel vesz részt az interakciót igénylő 
tevékenységekben. 
Beszédszándékát egyszerű nyelvi eszközökkel fejezi ki, szükség 
szerint nonverbális elemekkel támogatva. 
Tud a számára ismert témákról egyszerű kérdéseket feltenni, illetve a 
hozzá intézett kérdésekre egyszerű nyelvi eszközökkel reagálni. 
A tanuló minta alapján rövid párbeszédeket folytat társaival a tanult 
témákról. 
Részt vesz rövid, egyszerű szövegek közös előadásában. 
Törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és 
beszédtempó elsajátítására. 

A fejlesztés tartalma 
Nonverbális elemekkel (pl. gesztusokkal, mimikával, hanglejtéssel, intonációval, képek, tárgyak 
segítségével) támogatott mondanivaló kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, azaz egy-egy szóval, 
rövid mondattal. 
Ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel 
megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszólításokra való reagálás egyszavas válaszokkal, 
cselekvéssel. 
Ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó konkrét, egyszerű kérdések feltevése. 
Ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid 
párbeszéd eljátszása társakkal. 
Dalok, mondókák, mesék, történetek előadásában, gyermekjátékokban való aktív részvétel; 
nonverbális elemekkel támogatott, közösen mondott szövegekbe, mesemondásba való 
bekapcsolódás ismert szavak, kifejezések, nyelvi fordulatok ismétlésével. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  
Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, mesék, mozgással kísért rövid cselekvéssorok, 
kérdések, rövid párbeszédek, néhány mondatos leírások. 



 

 

vagy bábjáték formájában) társak, másik tanulócsoport, osztály, szülők vagy tanárok részére. A 
tanóra keretein belül több figyelem fordítása a szociokulturális háttérrel rendelkező  
halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek számára. 
Tanult cselekvéssor (pl. egyszerű tornagyakorlat, öltözködés) elmondása képek segítségével vagy 
mozgással kísérve. 
Nonverbális elemekkel támogatott, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott szerepjáték 
előadása társakkal, megfelelő gyakorlás, felkészülés után. 
Saját vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy egyszerű nyelvi eszközöket, fordulatokat 
tartalmazó, rövid bemutatása (pl. mesekönyv készítése, kiállítása és szóbeli bemutatása). 
Tanári példa és autentikus hangzóanyag hallgatása és együttmondása után közös vagy önálló 
ismétlés; a kiejtés, intonáció, hangsúly, ritmus játékos gyakorlása (pl. hangerő vagy hangszín 
változtatásával, érzelmek kifejezésével, ritmushangszerek vagy mozgás kíséretével). 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, mozgással kísért rövid történetek, cselekvéssorok, 
mesék, leírás (pl. tanulói munka bemutatása). 

 
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, idegennyelvi-tanulás 
iránti motivációja. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló észreveszi az anyanyelven, illetve a tanult idegen nyelven 
történő olvasás közötti különbségeket. 
Képes ismert szavak néma olvasására és megértésére, valamint tanári 
minta után a szavak helyes felolvasására. 
Képes rövid szöveg közös megismerése és feldolgozása után az 
önálló olvasására. 
Bekapcsolódik olvasást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe. 
Követi az ismert témákról elhangzó szöveg írott változatát. 
Felfedezi az ismert szavakat és kifejezéseket idegen forrásban. 
Megtapasztalja az önálló célnyelvi olvasás élményét. 

A fejlesztés tartalma 
Szavak, kifejezések elolvasása és kapcsolódó tevékenységek elvégzése (pl. tantermi tárgyak 
felcímkézése, szavak és képek párosítása, dominó játék, szókártyákból mondatvariációk 
összeállítása). 
Egyszerű szövegek elolvasása és annak alapján megfelelő cselekvések, cselekvéssorok eljátszása, 
elvégzése (pl. papírtávcső vagy gyümölcssaláta készítése). 
Egyszerű szövegek értő olvasása (pl. mesék, történetek, képregények, párbeszédek). 
Tanárral közös meseolvasás, bekapcsolódás a történet elolvasásába az ismert szavak használatával. 
A tanóra keretein belül több figyelem fordítása a szociokulturális háttérrel rendelkező halmozottan 
hátrányos helyzetű gyerekek számára. 
Egyszerű írásbeli üzenetek elolvasása és megértése (pl. dicsérő kártyák, jókívánságok, osztálytermi 
utasítások). 
Ismert dalok szövegének követése, olvasása a képernyőn vagy a kivetítőn (pl. karaoke). 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  
Szó- és mondatkártyák, feliratos poszterek és képek, társasjátékok, egyszerű képregények, 
képeskönyvek, mesék, gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, feliratok, brosúrák, ismertetők, 
táblák, célnyelvi szövegeket tartalmazó csomagolóeszközök, videofelvételek, animációs filmek, 
dalok, mondókák animált változata. 

 



 

 

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, idegennyelvi-tanulás iránti motivációja. 

A tematikai 
egység 

nevelési- 
fejlesztési 

céljai 

A tanuló észreveszi az anyanyelvén, illetve a tanult idegen nyelven történő írás 
közötti különbségeket. 
Különböző nyelvi tevékenységek során lemásol, illetve leír rövid szavakat, 
mondatokat. 
Bekapcsolódik írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe. 

A fejlesztés tartalma 
Játékos írásbeli feladatok készítése és megoldása a szavak szintjén (pl. keresztrejtvény, szókereső, 
akasztófa, tárgyak, képek részeinek felcímkézése, rímpárok alkotása, szógyűjtés). 
Játékos írásbeli feladatok készítése és megoldása a szószerkezetek, rövid mondatok szintjén (pl. 
képregény rajzolása, s ezekhez szövegbuborékok írása ; tárgyak, képek részeinek felcímkézése, 
üzenőfal létrehozása). 
Játékos írásbeli feladatok készítése és megoldása a szöveg szintjén (pl. mesekönyv, kiskönyv 
összeállítása, rímek, egyszerű versikék írása, képeslap, meghívó írása, egyszerű társasjáték 
tervezése, szabályainak megfogalmazása tanári segítséggel). 
Ismert szavakat tartalmazó nyelvi fordulatok (pl. rímpárok) felfedezése és minta után való önálló 
alkotása. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  
Egyszerű hétköznapi témájú írott szövegek a szavak, kifejezések, egyszerű mondatok és rövid 
szövegek szintjén. 
 

ANGOL NYELV- 4. ÉVFOLYAM 
Éves óraszám: 72  
Heti óraszám : 2 

 
Tartalom 

 
A) Kommunikációs szándékok 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: 
 Kezdeményezés és válasz 
Köszönés Good morning. 

Hello Harry. 
Hello, how are you? 
Hi! 

Good morning. 
Hello Beth. 
I’m fine, thank you. 
Hi! 

Elköszönés Goodbye. 
Bye-bye! 

Goodbye. 
Bye! 

Bemutatkozás, bemutatás What’s your name? 
My name is Harry. 
This is Joe. 

I’m Beth. 
Hello. 
Hi! 

Köszönet és arra reagálás Thank you. You’re welcome. 
 

 



 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: 
Tetszés, nem tetszés Do you like it? 

Do you like pizza? 
I like it. I don’t like it. 
Yes, I do. / No, I don’t. 

 
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: 

Dolgok, személyek 
megnevezése, leírása 

What is it? 
Who is this? 

It’s a/an… 
This is… 

Információkérés, 
információadás 

Is it a dog? 
Have you got a brother? 

Yes, it is. / No, it isn’t. 
Yes, I have. / No, I haven’t. 

Tudás, nemtudás What is it? I don’t know. 
 

B) Fogalomkörök 
 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 
Cselekvés, történés, 
létezés kifejezése 

Jelenidejűség be – present forms 
 
 
Imperatives 

It’s a/an… 
 
 
Stand up. Don’t sit 
down. 

Képesség kifejezése  Expressing ability Can you dance? 
Yes, I can. / No, I 
can’t. 

Birtoklás kifejezése  Possessive 
adjectives 
 
have got – present 
forms 

my bag, your name 
 
 
I’ve got 6 eyes. 
You haven’t got 6 
eyes. 

Térbeli viszonyok Irányok, 
helymeghatározás 

Where? here, there 
in, on, under 

Mennyiségi 
viszonyok 

 Singular / plural 
forms of nouns 
 
Cardinal numbers  

How many eyes 
has he got? 
 
1-20 

Minőségi viszonyok Méret, szín What colour? What colour is it? 
It’s blue. 
It’s big, small, 
long, short. 

Logikai viszonyok  Linking words and/or/but 
Szövegösszetartó 
eszközök 

 Demonstrative 
pronouns 
 
Personal pronouns 
 
 
Articles 

this/that 
 
 
I, you, he, she, it, 
we, they 
 
a/an/the 



 

 

C ) Az éves óraszám felosztása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D ) Témakörök 

 
Témakör Kapcsolódási pont 

Család 
Én és a családom. 
Személyes bemutatkozás. 
Családtagok bemutatása. 
Üdvözlések. 

Környezetismeret: együttélés a családban. 

Otthon 
Otthonom, szűkebb környezetem. 
A ház/lakás helyiségeinek megnevezése. 
Kedvenc játékaim. 

Környezetismeret: lakóhelyi környezet. 
 
Matematika: tájékozódás a térben. 

Iskola 
Tárgyak a tanteremben. 
Színek, számok. 

Környezetismeret: iskolai környezet, 
barátok. 
 
Matematika: halmazok, számok írása, 
olvasása. 

Testünk 
Testrészek és mozgás. 
Cselekvések, képességek. 

Környezetismeret: testrészek, 
egészségvédelem. 
 
Testnevelés és sport: mozgásos játékok. 

Állatok 
Ház körül élő állatok. 
Vadállatok. 

Környezetismeret: élőlények csoportosítása 
élőhely, táplálkozási mód, egyéb 
tulajdonság szerint. 
 
Matematika: halmazok. 

Étkezés 
Ételek, italok nevei. 
Kedvenc ételeim. 
Egészséges táplálkozás. 
Kérés, kínálás. 

Környezetismeret: az ember egészsége:  
élelmiszer, étrend, káros szokások. 
 
Matematika: mennyiségek. 
 

Öltözködés 
Ruhadarabok. 
Kedvenc ruháim. 

Környezetismeret: egészséges életmód – 
öltözködés. 
 

Témakörök Óraszám 
Család 12 
Otthon 12 
Iskola 8 
Testünk 10 
Állatok 8 
Étkezés 10 
Öltözködés 8 
Ünnepek és hagyományok 4 



 

 

Matematika: halmazok. 
Ünnepek és hagyományok 
Ünnepek itthon és a célnyelvi kultúrában. 

Környezetismeret: ünnepek és 
hagyományok. 

 

 

E) A továbbhaladás feltételei 
 

Hallott szöveg értése 
 
A tanuló megért 
 -ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid kérést, utasítást, arra cselekvéssel 
válaszol. 

-ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid kérdést vagy állítást. 
 
Beszédkészség 

 
A tanuló 

 -hiányos vagy egyszerű mondatban válaszol az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott 
kérdésre. 

-rövid, egyszerűbb szerkezetű szövegeket (mondókát, verset, dalt) tanult minta alapján 
reprodukál. 
- ismert témákról, tanult tárgyakról képes röviden, nonverbális elemekkel támogatva 
beszélni. 

 
Olvasott szöveg értése  

 
A tanuló 

-észreveszi a magyarul illetve angolul történő olvasás közötti különbségeket. 
-felismeri a tanult szavak írott alakját. 
-ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatot elolvas és 
megért. 
-ismert nyelvi elemekből álló egymondatos szövegben fontos információt megtalál. 

 
Íráskészség  

 
A tanuló 

-észreveszi a magyarul illetve angolul történő írás közötti különbségeket. 
-felismeri a tanult szavak írott alakját. 
-helyesen lemásol és önállóan leír ismert szavakat. 
-leír ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat. 

 

  



 

 

AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK 
ÉRTÉKELÉSÉHEZ 
 

A tanulói teljesítmények értékelésének három célja van: 
 

• visszajelzést nyújtani az előírt tananyagban elért előrehaladásról, az erős és gyenge 
pontokról; 

• a tanulók nyelvtanulási motivációját fenntartani és tovább erősíteni; 
• hozzájárulni reális önértékelésük kialakításához. 

 
Fontos, hogy a követelményrendszert az iskolák rugalmasan, a helyi sajátosságoknak és 

igényeknek megfelelően alkalmazzák. Mivel az élő idegen nyelvek tantervfelépítése eltér a többi 
műveltségi terület követelményrendszerétől, a tananyagot, a fejlesztési követelményeket és a 
teljesítményt nem lehet táblázatban egymás mellé rendelni. 

Bármilyen módot is választunk az értékelésre, gyakran dicsérjünk a jó szereplésekért! 
Elmarasztalás helyett adjunk új lehetőséget a próbára! Ebben az életkorban még a pozitív 
megerősítés hoz eredményt, ellenkező esetben bezárkóznak a gyerekek a beszéd elől, és 
kialakulnak a felnőtteknél oly jól ismert gátlások. Az értékelő, gyakorló feladatok megoldásánál 
ne hagyjuk még magára a gyermekeket! Ha, bár segítséggel, de megoldja, jutalmazzuk szöveges 
dicsérettel, szóval, piros ponttal, képekkel (pl. mosolygó arcokkal, „hangulatjelekkel”); inkább, 
mint osztályzással. 

Nem kell nagy mennyiségű szót, anyagot belesulykolnunk a tanulókba. Inkább keveset, de 
azt alaposan. A szavakat kérdezzük szóban! Írásban még adjunk lehetőséget a helyes szókép 
megkeresésére! A megértés ellenőrzésére jó módszer a rajzolás, összekötés, bekarikázás, 
kiválasztás. 

Hogy optimális ütemben fejlődhessenek, vegyük figyelembe egyéni képességeiket is! Az 
osztályok között is nagy lehet a különbség, ezért követelményeinkben ne legyünk túl szigorúak, de 
túl keveset se kérjünk számon, hiszen ezzel nem támogatjuk fejlődésüket. 

Ne feledjük, hogy tudásuk még csak most épül. Egy ház alapjai alig látszanak, de a biztos 
alapozásra szükség van! 

 
Alapelv,  hogy  értékeléskor  a  gyakorlás  során  alkalmazott  tevékenységeket  kell  
használni,  és  a  tanulók  értékelése   folyamatosan 

 

történjen. Legalább minden hónapban kapjanak visszajelzést az előrehaladásról, hogy megértsék, 
miben és hogyan fejlődhetnek tovább. Azt értékeljük, amit a gyerekek tudnak, ne a 
hiányosságokat hangsúlyozzuk! Mivel ennek a korosztálynak a beszédértésben és beszédkészség 
területén is a folyékonyság az erőssége, csak tapintatosan és nagy türelemmel törekedhetünk a 
hibátlan megoldásokra . 

Az értékelés történhet csoportban, párban vagy egyénileg, a gyakorláshoz hasonlóan. A 
gyengébb teljesítményt nyújtó gyerekeknek több alkalmat kell biztosítani arra, hogy fejlődésükről 
számot adjanak. Lehetőleg kerülni kell a hagyományos „felelés"-jellegű számonkérést, mivel ez 
egyértelműen hozzájárul a gátlások erősödéséhez. 

A bevezetésben arról volt szó, hogy a tanulók teljesítményének mérése és értékelése a négy 
nyelvi alapkészségen (beszédértés, beszédkészség, olvasásértés és íráskészség) keresztül 
valósulhat meg. A két utóbbival nincsenek is nehézségek, hiszen ezekből a legkönnyebb a 



 

 

számonkérés, míg a hallás utáni értést és a beszédkészséget hajlamosabbak vagyunk elhanyagolni. 
Pedig ez nem helyes, hiszen ha ezeket a készségeket nem értékeljük rendszeresen, a gyerekekben 
kialakulhat az a téves elképzelés, hogy ezek nem is olyan fontosak. 

9-10 éves életkorban már számíthatunk a tanulók önértékelésére is. Fontos, hogy tisztában 
legyenek saját fejlődésük menetével, azzal, hogy hol kell még jobban teljesíteniük, milyen 
területen igazán jók. 

A teljesítmények értékelésekor is fontos alapelv: ne a nyelvről való tudást, hanem a nyelvi 
készségeket, a használható nyelvtudást fejlesszük és értékeljük. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MATEMATIKA 
BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ 

 

(1–4. évfolyam) 



 

 

 

BEVEZETÉS 
 

A célok megfogalmazásában kiemelt szerepet kap a tapasztalatszerzésen nyugvó megismerési 
módszerek átadása, azaz a sokoldalú képességfejlesztés lehetősége. 

A fejlesztési feladatokat az alapvető matematikai gondolkodáshoz szükséges tevékenységformák 
gyakorlásán keresztül teljesítjük, a tananyagot a képességfejlesztés célszerű eszközeként választjuk. A 
fejlesztés közös, általános és részletes feladatait a NAT életkori szakaszokra osztva körvonalazza. A 
kerettanterv évfolyamokra bontva írja elő a fejlesztési célokat, a tananyagot, az ajánlott tevékenységi 
formákat, valamint a továbbhaladás feltételeit. A matematika tanításának középpontjába azoknak a 
képességeknek a fejlesztése kerül, amelyek biztosítják a tantárgy iránti érdeklődés fenntartását, a 
tevékenységhez kötött alkotó gondolkodás kiépülését, a problémalátást és problémamegoldást, 
valamint az önálló ismeretszerzés és felfedezés örömét a korosztály életkori sajátosságainak 
figyelembevételével. 

 
A tananyag mennyiségi növelése helyett a tanultak elmélyítésére, a „minőségre” helyezzük a 
hangsúlyt. Apró lépésekkel, spirális felépítésben dolgozzuk fel a tananyagot! A kerettantervben leírtak 
szerint a felső tagozatba lépés alapvető feltételeit is a „kevesebb, de alaposabb” tudás határozza meg. 
A kerettanterv nagy hangsúlyt fektet a felzárkóztatásra, célja, hogy hozzájáruljon az 
esélyegyenlőtlenség csökkentéséhez, lehetőséget biztosítson a tehetséggondozásra az 1– 4. 
évfolyamon. Így jobban biztosíthatja a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését. 

 
ALAPELVEK ÉS CÉLOK 

 
A műveltségi terület a matematika különböző témaköreinek szerves összeépülésével kívánja a 
matematika és a matematikai gondolkodás világát feltárni. A matematikai fogalmak, összefüggések 
érlelése és a gondolkodásmód kialakítása az egyre emelkedő szintű spirális felépítést indokolja az 
életkori, egyéni fejlődési és érdeklődési sajátosságoknak, a bonyolódó ismereteknek, a fejlődő 
absztrakciós képességnek megfelelően. Ez a felépítés lehetővé teszi a lassabban haladókkal való 
foglalkozást és a tehetség kibontakoztatását egyaránt. Az életkori szakaszok folyamatában a 
differenciálásnak is egyre nagyobb szerepet kell kapnia 

 
A matematikai nevelés célja az általános iskola kezdő szakaszában azoknak a képességeknek 
fejlesztése, amelyek segítségével a tanulók felkészülnek az önálló ismeretszerzésre. Ennek elérésére 
életkoruknak megfelelő, tapasztalaton nyugvó megismerési módszereket sajátítanak el. A személyiség 
sokoldalú formálása, gazdagítása, a pozitív attitűd kialakítása a kisiskolás korosztály fejlődési 
ütemének figyelembevételével történik. 
A matematika tanulásának alapja a tapasztalatszerzésből kiinduló induktív megismerés. Ennek 
keretében kerül sor a megfigyelés irányítására, a spontán megfigyelésből a tudatos, célirányos 
megfigyelésre való felkészülésre, az észrevételek megfogalmazására, rendezésére, értelmezésére és 
lejegyzésére, valamint a szerzett tapasztalatok más tanulási helyzetekben való alkalmazására. 

 
A matematika tanulása az 1– 4. évfolyamon alapozó jellegű, s kettős célrendszerre épül. 

Egyrészt a kognitív képességek fejlesztésére szolgál, és lehetőséget teremt a gondolkodási módszerek 
alkalmazására. Másrészt a tanulási szokások kiépülését segíti, rendszerességre, tudatosságra a 
megismerési módszerek önálló alkalmazására nevel. Az önellenőrzés képességének fejlesztésével 
további felfedezésre, kutatásra ösztönöz. Az életkori sajátosságoknak megfelelően játékos 
tevékenységekkel, a fokozatosság elvének betartásával és a tapasztalatokon nyugvó megismerési 
módszerek alkalmazásával jutunk közelebb a matematika tudományának megismeréséhez. Ez lehet az 
alapja a konstruktív gondolkodás kialakításának. 

 
A nevelési-oktatási feladatok sorában a képességfejlesztésnek kiemelt szerepe van. Fontos a 

mennyiségi és minőségi differenciálás feltételeinek megteremtése, és a változatos kooperatív 
munkaformák alkalmazása is. 



 

 

 
 

A matematikai szövegértő képesség alapozása és fejlesztése összetett feladat. A kezdő 
szakaszban kis lépésekben, fokozatosan kell kialakítani. A beszédértésre épül és az értő olvasás 
színvonalának megfelelően fejlődik. A szövegösszefüggések értelmezése, az adatok kiválasztása a 
szövegből, az adatok közötti kapcsolatok felfedezése tevékenység, ábrázolás keretében történik, majd 
fokozatosan térünk át a számokkal, műveletekkel való kifejezésére. A megoldásban a próbálgatásnak, 
következtetésnek, logikus gondolkodásnak elsődleges szerepet tulajdonítunk. Csak ezután következhet 
az algebrai úton történő megoldás alkalmazása. A mérés témakörének tanításakor kiemelt szerepet 
tulajdonítunk a konkrét mérési tevékenységben való jártasságnak. 

A matematikai kompetencia magába foglalja azokat a tantárgyi ismereteket, specifikus 
készségeket, képességeket, általános készségeket, képességeket, motívumokat, attitűdöket, amelyek az 
alkalmazható, gyakorlatra váltható tudás megszerzéséhez szükségesek. A matematika kompetenciához 
szükséges tudás magába foglalja a következőket: számlálás, számolás, mennyiségi következtetés, 
valószínűségi következtetés, becslés, mérés, mértékegységváltás, szöveges feladatok megoldása, 
problémamegoldás, rendszerezés, kombinativitás, következtetések. 

Az egyénnek rendelkeznie kell azzal a készséggel, hogy alkalmazni tudja az alapvető 
matematikai elveket és folyamatokat a mindennapok során, otthon és a munkahelyen, valamint hogy 
követni és értékelni tudja az érvek láncolatát. Képesnek kell lennie arra, hogy matematikai úton 
indokoljon, megértse a matematikai bizonyítást és a megfelelő segédeszközök alkalmazásával a 
matematika nyelvén kommunikáljon. 
Fontos a pozitív hozzáállás, amelynek alapja az igazság tisztelete és a dolgok okának és 
érvényességének keresése. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KOMPETENCIÁK 
• Tájékozódás 

– Tájékozódás a térben 
– Tájékozódás az időben 
– Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban 

• Megismerés 
– Tapasztalatszerzés 
– Képzelet 
– Emlékezés 
– Gondolkodás 
– Ismeretek rendszerezése 
– Ismerethordozók használata 

• Ismeretek alkalmazása 
• Problémakezelés és -megoldás 
• Alkotás és kreativitás: alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott feltételeknek 

megfelelően; átstrukturálás 
• Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek és együttéléssel kapcsolatos értékek 

– Kommunikáció 
– Együttműködés 
– Motiváltság 
– Önismeret, önértékelés, reflektálás, önszabályozás 

• A matematika épülésének elvei 
 

A MATEMATIKAI KOMPETENCIÁK FOLYAMATOS FEJLESZTÉSE 
 

- számlálás, számolás 
- mennyiségi következtetés, valószínűségi következtetés 
- becslés, mérés 
- problémamegoldás, 
- rendszerezés, kombinativitás 
- induktív következtetés 



 

 

 
 

A tanulók értelmi képességeinek - logikai készségének, problémamegoldó, helyzetfelismerő 
képességeinek – folyamatos fejlesztése 
A tanulók képzelőerejének, ötletességének fejlesztése 
A tanulók önellenőrzésének fejlesztése 
A tervszerű és célirányos feladat-megoldási készség alapozása 
A kreatív gondolkodás fejlesztése 

 
A helyes tanulási szokások 

A kezdő szakasz alapvető feladata a matematikai tevékenységek megszerettetése, a matematikai 
szemlélet formálása. A helyes tanulási módok kialakítása a gondolkodási képességek fejlődését segíti 
elő, amely a tanulás más területén is hasznosítható; alkalmazható, gyakorlatra váltható tudást 
eredményez. 

A matematika tanulásának szokásrendjébe tartozik a pontos munkavégzés, a fegyelmezett 
számjegy- és jelírás, a rendezett írásbeli munka és értelmes, rendezett szóbeli megfogalmazás. 

A kognitív képességek együttes fejlesztéséhez a matematika a következő területeken  járulhat 
hozzá: 

– az anyanyelv és a szaknyelv adott szinten elvárható, megfelelő pontosságú használata; 
– a megértett és megtanult fogalmak, az eljárások eszközként való használata; 
– megoldási tervek készítése; 
– kellő pontosságú becslések, számítások a mérések előtt, feladatmegoldások helyességének 
ellenőrzése; 

– indoklások, érvelések, kérdésfeltevések, kételkedések, igazolás keresése; 
– a megértés igénye; 
– tapasztalatok gyűjtése a matematika érdekességeiről; 
– tankönyvek, feladatlapok önálló használata. 

Miután a fenti képességeket többnyire komplex módon érdemes fejleszteni, elengedhetetlen a  
tantárgyi koncentráció alkalmazása az iskolai munkában. 



 

 

 

1. ÉVFOLYAM 
 

 
Éves óraszám: 180 – heti óraszám: 5 

 
 

Témakörök, tananyagbeosztás 
 

Témakör Témakör feldolgozására javasolt óraszám 
Számtan, algebra 111 óra 
Sorozatok, függvények 22 óra 
Geometria, mérés 28 óra 
Valószínűség, statisztika 19 óra 

 

A javasolt óraszámok iránymutatóak. A tanulócsoport fejlettségéhez igazítva az időkeretet rugalmasan alakíthatjuk. 
A tanév során négy diagnosztizáló mérést és négy tudáspróbát javasolunk. Erre összesen 8 órát tervezünk. 

 
A matematikatanítás kiemelt területei az első osztályban 

• A tapasztalatok, megfigyelések minél többféle módon történő kifejezése. Az első évfolyamon különösen döntő fontosságú a tapaszta- 
latszerzés. Ezen belül a megfigyelés, ennek kifejezése tevékenységgel, szóban majd írásban, először konkrétan, majd általánosan is. 

• Valóságtartalomra épülő biztos számfogalom a 20-as számkörben. 
• Számolási készségek alapozása, számolási eljárások kialakítása, alkalmazása. Sorozatok folytatása adott vagy felismert szabály alapján, a 

összeadás, kivonás, bontás, pótlás fogalmának kialakítása, elmélyítése. 
• Geometriai fogalmak alapozása, tulajdonságok felismerése. Térbeli és síkbeli tájékozottság megalapozása (alak, irány, méret). 
• Mennyiségfogalmak kialakítása, mérések alkalmilag választott és szabvány mérőeszközökkel. Gyakorlottság kialakítása tényleges mé- 

résekben. 
• Kombinatorika és a valószínűség fogalmának szemléletes alapozása. 
• A matematikai szaknyelv tudatos bevezetése, az életkornak megfelelő használata. 



 

 

 
 
 

GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK ALAPOZÁSA 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A fejlesztés várható eredménye 

Az érzékelés pontosságának fejlesztése. 

A figyelem fejlesztése. 

Összehasonlítás, azonosítás, meg- 
különböztetés, jelölésük. 
Rendezés a tulajdonságok alapján: 
sorba rendezés, osztályozás. 

Tárgyak, síkidomok, testek, számok 
(20-as számkörben). 

Tárgyak, alakzatok, személyek 
megfigyelése, összehasonlítása, (több, 
kevesebb, kisebb, nagyobb, 
alacsonyabb, magasabb stb.) válogatása, 
rendezése, csoportosítása, halmazok 
képzése közös és eltérő tulajdonságok 
alapján. 
Játék a logikai lapokkal, színes 
rudakkal. 

A továbbhaladás feltételei az egyes 
témakörökben jelennek meg. 

Észlelés pontosságának fejlesztése. 
A logikai gondolkodás előkészítése. 

Állítások igazságtartalmának eldöntése. 
Igaz, hamis állítások, nyitott mondatok. 

Állítások, kérdések megértésének 
megmutatása rajzzal, művelettel, 
szöveggel. 

 

A kombinatorikus gondolkodás 
alapozása. 

 Babák, macik öltöztetése, zászlók 
színezése gyöngyfűzés, pénzhasználat 
(Hányféleképpen fizetheted ki?). 

Néhány eset előállítása. 



 

 

 

SZÁMTAN, ALGEBRA. SZÁMFOGALOM A 20-AS SZÁMKÖRBEN 
 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható 

eredménye 
 
A számfogalom tapasztalati úton való 
alakítása a 20-as számkörben. 
 
A valóság és a matematika elemi 
kapcsolatainak felismerése. 
 
A mennyiségi jellemzők kifejezése 
számokkal; a számok értelmezése 
a valóság mennyiségeivel; 
A természetes szám modellként való 
kezelése. 

 
Természetes számok a 20-as számkör- 
ben 

 
Személyek, tárgyak, dolgok érzékel- 
hető tulajdonságainak felismerése, vá- 
logatása közös és eltérő tulajdonság 
alapján. 

 
A természetes szám többféle tapasz- 
talati bázisa: darabszám, mérőszám, 
sorszám. 

 
Válogatások saját szempont szerint, meg- 
nevezett tulajdonság alapján, megkezdett, 
de meg nem nevezett válogatás folytatása. 
Kakukktojás keresése. 
Barkohba-játékok. 

 
 
Mérések csoportmunkában. 
Mi változott meg? − játék. 
Számlálás egyesével, kettesével, növekvő, 
csökkenő sorrendben. 

Személyek, tárgyak érzékelhető 
tulajdonságainak felismerése, 
megnevezése. Szétválogatás (közös és 
eltérő tulajdonság alapján). 
 
 
 
 
Számfogalom a 20-as számkörben; 
biztos 
számlálás, mérés. 

Egyszerű matematikai szakszavak és 
jelölések bevezetése a fogalmak 
megnevezésére. 

 
Szabály felismerése, követése. 

Személyek, tárgyak megszámlálása, 
leszámlálása. 

 
Tárgyak hosszúságának, szélességé- 
nek, tömegének, űrtartalmának 
összehasonlítása, összemérése. 

 
A természetes számok előállítása 
mennyiségek mérőszámaként, a 
számok megjelenése sorszámként. 

Csoportosítások (kettesével, 
hármasával…). 

 
Játék a számkártyákkal, korongokkal, 
pálcikákkal különféle munkaformákban: 
párokban, csoportokban. 

 
Viszonyítások, rendezések; a számok 
helyének megkeresése számegyenesen. 
Kisebb, nagyobb több, kevesebb, ugyan- 
annyi, reláció használata. 

Számok írása, olvasása. 
 
 
Páros és páratlan számok felismerése. 
A számok szomszédainak ismerete. 

 
Számok elhelyezése a számegyenesen. 
Növekvő és csökkenő számsorozatok 
képzése adott szabály szerint. 



 

 

 
 

 A számok jele. 
Számok tulajdonságainak megisme- 
rése: összeg- és különbségalakjaik, 
bontott alak, számjegyek száma, pá- 
ros, páratlan számok. 
Számok kapcsolatai: kisebb, nagyobb, 
egyjegyű, kétjegyű. 
Számszomszédok. 
Számok helye a számegyenesen. 

  

 

SZÁMTAN, ALGEBRA. MŰVELETEK ÉRTELMEZÉSE, MŰVELETVÉGZÉS 
 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Műveletfogalom alakítása, összeadás, 
kivonás értelmezése többféle módon. 

 
 
Műveletek tárgyi megjelenítése, 
matematikai jelek, műveleti jelek 
használata. 

 
A becslési képesség alapozása. 

 
Ismeretek tudatos memorizálása, 
felidézése; a megtanulást segítő 
eszközök megismerése. 

 
Tényismeretek memorizálása, moz- 
gósítása (pl. a kéttagú összegek és a 
megfelelő különbségek a 20-as 
számkörben). 

Az összeadás és kivonás értelmezése 
tevékenységgel, rajzzal és szöveges 
feladattal 
(egyváltozós: hozzáadás, elvétel; 
kétváltozós: két halmaz egyesítése, ill. 
ennek a tevékenységnek a megfordítása, 
két halmaz összehasonlítása). 

 
Pótlás. 
Műveleti jelek; számok összetett 
alakjainak használata. 

 
Rajzolt, illetve tárgyi jelek értelmezése 
tevékenységgel, történés kitalálásával; 
matematikai jelek, 
műveleti jelek (>, <, +, –, =) értése, 
használata. 
Egyszerű műveleti tulajdonságok (pl. az 
összeadás tagjainak felcserélhetősége; 

A számok közötti összefüggések 
felismerése; a műveletek értelmezése 
tárgyi tevékenységgel (darabszám és 
mérőszám alapon): színes rudakkal, 
korongokkal, ujjakkal, mérőszalaggal, 
tömegmérleggel, számegyenessel. 
Halmaz elemszámának növelése hozzá- 
adással, csökkentése elvétellel. 
Képolvasások (mi változott meg?), 
szövegalkotás, lejegyzés számfeladattal. 
Két halmaz egyesítése, kiegészítő 
halmaz előállítása. 
Két halmaz (mennyiség) összehasonlítá- 
sa. 

 
Két- és háromtagú összeadások alkotása 
kirakásokról (korongokról, színes 
rudakról, rajzokról). 

Hozzátevés, elvétel tevékenységgel, 
megfogalmazása szóban 



 

 

 
 

Ismeretek megtanulásához összefüg- 
gések felhasználása. 

 
Algoritmusok, analógiák megismerése, 
alkalmazása a műveletvégzések során. 

 
Konkrét matematikai modellek értel- 
mezése. 

 
Az önellenőrzés igényének felkeltése, 
képességének alakítása, 
az eredményért való felelősségvállalás. 

az összeadás tagjainak csoportosítása). 
A bontás és a pótlás műveletének 
értelmezése, gyakorlása. 

Kivonás a különbség szemléltetésére. 
 
Számok bontása két szám összegére, 
játékos formában. 
Pótlás (hiányos összeadás) tevékenység- 
gel – Tedd egyenlővé! – lejegyzés szám- 
feladatként. 

 
Játékos feladatmegoldás önállóan, pár- 
ban, csoportban és frontálisan (képki- 
rakó, Kelj fel, Péter!, memóriajáték, szí- 
nezős feladatok). 

 
Bűvös négyzet megoldása. 

 
Művelet megfogalmazása képről, műve- 
let megjelenítése képpel, kirakással. 
Több megoldás keresése. 
Számolási eljárások megismerése tevé- 
kenységgel, gyakorlásuk. Analógiák 
építése a kétjegyű számok 
összeadásában (színes rudak, 
számegyenes használata). 

 
Fele, kétszerese. 
Szorzás, osztás előkészítése. 

 
Az önellenőrzés képességének alakítása 
feladatlapokkal. 

Kéttagú összeg- és különbségalakok 
ismerete húszas számkörben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gyakorlottság az összeadás, kivonás, 
bontás, pótlás alkalmazásában kirakás 
segítségével, lejegyzés számokkal 



 

 

 

ÖSSZEFÜGGÉSEK, KAPCSOLATOK 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A fejlesztés várható eredménye 

Elmondott, elolvasott történetre, 
problémákra való emlékezés; szöveges 
feladat lényegileg pontos felidézése; 
emlékezést segítő rajzok készítése, 
visszaolvasása. 

 
Esemény folytatásának elképzelése, a 
képzelt folytatás lejátszása. 

 
Mondatok szerkezetének panelként való 
használata, felfogása. Saját gondolatok 
közlése egyszerű állítások formájában; 
ilyen közlések értése. 

 
Értő-elemző olvasás alapozása, fej- 
lesztése. 
Kérdés tartalmának megértése adott 
tárgyi szituációban és megfogalmazott 
problémában. 

 
Válasz megfogalmazása szóban, később 
írásban is. 
Gondolatmenet  kiépítése. 
Manuálisan elvégzett tevékenység 
gondolati lépésként való értelmezése, 
tudatosítása. 

 
Adatokra és összefüggéseikre való 
együttes emlékezés rajzok, ábrák 
alapján. 

A szöveges feladatok megoldásának 
előkészítése. 

 
 
 
Szöveges feladat megjelenítése 
eljátszással, tárgyi tevékenységgel, 
rajzzal. 

 
Adatok és kapcsolatok lejegyzése szá- 
mokkal, jelekkel. 

 
 
 
Szövegből számfeladat alkotása – 
számfeladathoz szöveg alkotása. 

 
Műveletek értelmezése szöveg alapján. 

 
Szöveges feladatok megoldása modellek 
segítségével. 

 
 
Fordított szövegezésű feladatok 
megoldása. 

 
Egyszerű nyitott mondatok megoldása. 

Elmondott, olvasott történés, helyzet 
képzeletben való követése; 
megjelenítése lejátszással, kirakással, 
képpel. 

 
Tevékenységről, képről szöveges feladat 
alkotása. Szöveges feladat megjelenítése 
tárgyi tevékenységgel, rajzzal. 

 
Adatok értelmezése, lényeges elemek 
kiválasztása, jelölése. 
Szövegről számfeladat alkotása. 

 
Matematikai szöveg alkotása adott 
számfeladathoz. 

 
 
Műveletek értelmezése szöveg alapján. 

 
A szöveges feladat megoldási algorit- 
musának megismerése, alkalmazása. 
Szituáció, változás, szöveges feladat, ér- 
telmezése lejátszással, kirakással egy- 
szerűsített rajzzal, átfogalmazással; 
adatok felfogása, lényegtelenek 
elhagyása, lényegesek kiemelése, 
rögzítése, kapcsolatuk feltárása, 
szerepük értése; adatokra és 
összefüggéseikre vonatkozó jelölések 
használata, értése; folyamat fordított le- 
játszása; az időbeliség megértése. 

Egyszerű szöveges feladat értelmezése 
tevékenységgel, modell választása. 
Szövegösszefüggés lejegyzése 
számokkal, művelettel. 

 
Megoldási terv készítése, kiszámítás. 
Válasz a feladat kérdésére. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Különböző modellek ismerete. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Állítások igazságtartalmának eldöntése. 



 

 

 
 

Állítások megítélése igazságértékük 
szerint; nyitott mondatok lezárása 
behelyettesítéssel, megoldásuk. 

  
 
Nyitott mondatok lezárása igazzá, 
hamissá tevéssel. 

 
Egyszerűbb esetekben teljes megoldásra 
törekvés. 

 



 

 

 

SOROZATOK, FÜGGVÉNYEK 
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Összefüggés felismerő képesség 
fejlesztése. 
Rendezőképesség fejlesztése. 
Változások, periodikusság, ritmus 
megfigyelése, felismerése, értelmezése, 
sorba rendezése. 

 
Számok, mennyiségek közötti elemi 
kapcsolatok felismerése, megjelenítése, 
általánosítás, az összefüggések 
megfogalmazása, szabály keresése. 

 
A kreatív gondolkodás fejlesztése: 
többféle megoldási mód keresése, a 
különböző megoldások összevetése. 

Függvényre vezető szöveges 
feladatok megoldása egyszerű 
esetekben. 

 
 
 
 
 
Számsorozatok folytatása, 
kiegészítése adott vagy felismert 
szabály alapján. 
Szabályjátékok, gépjátékok. 

Tárgysorozat képzése, ismétlődések, tu- 
lajdonságok megfigyelése. 

 
Kapcsolatban levő elemek (tárgyak, sze- 
mélyek, hangok, szavak, számok) össze- 
keresése, párosítása egyszerű esetekben. 

 
Számok, mennyiségek közötti kapcsolatok 
jelölése nyíllal. Számok táblázatba 
rendezése, szabályjátékok (gépjátékok). 
Egyszerűbb összefüggések, 
szabályszerűségek felismerése. 

 
A változások megfigyelése, felismert 
szabályok követése, ismétlődések, ritmus 
értelmezése mozgással, hanggal, szóval, 
számmal. 
Játék a logikai lapokkal (egy vagy két tu- 
lajdonságban különböző sorozatok foly- 
tatása), színezős feladatok. 
Játékos feladatmegoldás önállóan, párban, 
csoportban. 

 
Sorozatok folytatása megadott, választott, 
felismert szabály alapján. 
Növekvő és csökkenő számsorozatok 
képzése. A képzés szabályának megfo- 
galmazása két irányból. 

 
Szabályjáték szabályának megfogalmazása, 
felírása többféleképpen. 

Egyszerű sorozat képzése kirakással, 
rajzzal. 

 
 
Növekvő és csökkenő számsorozatok 
felismerése, képzése adott szabály 
alapján. 

 
 
Összetartozó elempárok keresése 
egyszerű esetekben. 

 
 
 
 
 
 
 
Sorozatok szabályának felismerése. 



 

 

 
 

  Sorozatok kiegészítése. 
Szabályosság vizsgálata. 

 

 

GEOMETRIA, MÉRÉS. TÉRBELI TÁJÉKOZÓDÁS, TESTEK, SÍKIDOMOK (EGYSZERŰ) TRANSZFORMÁCIÓK 
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Térszemlélet  alapozása. 

Térbeli tájékozódás fejlesztése. 

 
Mozgási memória fejlesztése. 

Tájékozódás, helymeghatározás, 
irányok, irányváltoztatások. 

 
Tájékozódás a külső világ tárgyai 
szerint; tudatosított tájékozódási pontok 
szerint; a tájékozódást segítő viszonyok 
megismerése (pl. mellett, alatt fölött, 
között, előtt, mögött). 

 
Tájékozódás a tanuló saját mozgó, forgó 
testének aktuális helyzetéhez képest (pl. 
a bal, jobb szavak megjegyzése a gyerek 
testi dominanciája szerint, illetve 
dominancia hiányában saját testi jelhez 
kötötten). 

 
Tájékozódás (pl. az osztályban, is- 
kolában, iskola környékén) nagytesti 
mozgással; mozgássor megismétlése. 

 
Tájékozódás a síkban (pl. tájékozódás a 
füzetben, könyvben; tájékozódás a 
síkban ábrázolt térben; tájékozódás 
szavakban megfogalmazott információk 
szerint). 

Játékos helymeghatározás (babák, 
macik elhelyezése különböző 
berendezési tárgyakhoz viszonyítva). 

 
Finommotoros mozgáskoordinációk: 
apró tárgyak, korongok, pálcikák, rudak 
rakosgatása, ceruza, füzet, négyzethálós 
lap, vonalzó használata stb. 
Viszonyítások: előtte, mögötte, fölötte, 
alatta, jobbra, balra stb. kifejezések 
értelmezése. 

 
Játékos feladatmegoldás önállóan, 
párban, csoportban. 
Tűz-víz játék. 

Helymeghatározás a tanult kifejezések 
alkalmazásával (pl. alatt, fölött, mellett). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Térbeli és síkbeli alakzatok azonosítása 
és megkülönböztetése néhány 
megfigyelt geometriai tulajdonság 
alapján. 



 

 

 
 

Tárgyak tulajdonságainak kiemelése 
(analizálás); összehasonlítás, azonosítás, 
megkülönböztetés; sorba rendezés 
különféle tulajdonságok szerint a 
különféle érzékszervek tudatos 
működtetésével; a figyelem terjedel- 
mének és tartósságának növelése. 
Közös tulajdonságok felismerése; tu- 
lajdonság tagadása, mint szintén közös 
jellemző. 

Geometriai tulajdonságok felismerése, 
viszonyítások, összehasonlítások. 

 
Egyszerű geometriai formák megne- 
vezése, hasonló formák felismerése 
(négyzet, kör, háromszög). 

 
Testek építése modell alapján. 
Síkidomok előállítása tevékenységgel. 
Alakzatok néhány megfigyelt tulaj- 
donsága. 

Tárgyak válogatása geometriai tulajdon- 
ságok alapján – csoportban 
Párkérő játék. 

 
Kirakások, építések színes rudakkal 
másolással modell, ábra alapján 
feltételek szerint. 
Statikus helyzetek, képek, tárgyak 
megfigyelése. 

 
Sík-és térbeli alakzatok szétválogatása 
tulajdonságok alapján. 
Háromszögek, négyszögek alkotása 
kirakással, nyírással, rajzolással. 

 
Játékos tapasztalatszerzés síktükörrel. 
Tükrözések mozgással, tükörkép előállí- 
tása, megfigyelése tükörrel. 

 
Tapasztalatszerzés a logikai lapok 
segítségével. 

Kör, négyszög, háromszög 
megkülönböztetése. 

 

GEOMETRIA, MÉRÉS. MÉRHETŐ TULAJDONSÁGOK, MÉRÉSEK 
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Tájékozódás a világ mennyiségi 
viszonyai között. 

 
Mennyiségek fogalmának alapozása. 

 
A mennyiségi jellemzők kifejezése 
számokkal; a számok értelmezése a 
valóság mennyiségeivel. 
Becslés, mérés. 

Tárgyak, személyek, alakzatok, je- 
lenségek, összességek összehasonlítása 
mennyiségi tulajdonságaik (magasság, 
szélesség, hosszúság, tömeg, űrtartalom, 
idő). 

 
Mérés alkalmilag választott mérő- 
eszközökkel. 

Mérési eljárások: kirakás, különböző 
mennyiségek mérése azonos mértékegy- 
séggel, azonos mennyiségek mérése 
különböző mértékegységekkel. 

 
 
Összehasonlítások, összemérések a gya- 
korlatban (pl. magasabb, alacsonyabb, 
hosszabb, rövidebb…) páros, csoportos 

Összehasonlítás, mérés gyakorlati 
tevékenységgel, az eredmény 
megfogalmazása a tanult kifejezésekkel. 



 

 

 
 

 
A múlt, jelen, jövő megértése adott 
időpillanatban (pl. előbb, ezután). 

 
A múlt, jelen, jövő, mint folytonosan 
változó fogalmak, például az előtte, 
utána (korábban, később) viszonyok 
megértése, 

 
 
Összefüggések, kapcsolatok felisme- 
résének fejlesztése. 

Mérőeszközök megismerése. 
 
Mérés szabvány egységekkel. 
A méter, kilogramm, liter, hét, nap, óra 
megismerése. 

 
Kapcsolatok felismerése mennyiségek, 
mértékegységek és mérőszámok között. 

 
 
 
 
Időpont és időtartam. 

munkával. 
 
Mérés alkalmilag választott 
mértékegységekkel (színes rudakkal…) 
Játékos időmérések pl. mondókákkal. 
Azonos mennyiségek mérése különböző 
mértékegységekkel. 

 
A szabványegységek használata 
számfeladatokban, alkalmazásuk 
egyszerű szöveges feladatokban. 

 
 
Időpont és időtartam tapasztalati úton 
történő megkülönböztetése. 

 
 
 
 
 
 
 
 
A m, kg, l egységek használata szám és 
egyszerű szöveges feladatokban. 
A hét, nap, óra időtartamok helyes 
alkalmazása. 
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A valószínűségi és a statisztikai 
szemlélet alapozása. 

 
A logikus gondolkodás fejlesztése. 

 
Kifejezőképesség fejlesztése a sejtések 
megfogalmazásával. 

Adatok gyűjtése, ábrázolása. Oszlopdiagram építése (tárgyi 
tevékenység formájában). 
Sejtések megfogalmazása, tapasztalatok 
összevetése sejtésekkel, megállapítások 
megfogalmazása. 
Események, ismétlődések játékos tevé- 
kenység során „biztos”, „lehetséges, de 
nem biztos”, „lehetetlen” érzékelése 
találgatással, próbálgatással. 

 



 

 

 
 
 

2. ÉVFOLYAM  
 

Éves óraszám: 180 – heti óraszám: 5 
 

Témakörök, tananyagbeosztás 
 

Témakör Témakör feldolgozására javasolt óraszám 
Számtan, algebra 109  óra 
Sorozatok, függvények 25  óra 
Geometria, mérés 30  óra 
Valószínűség, statisztika 16 óra 

 

A javasolt óraszámok iránymutatóak. A tanulócsoport fejlettségéhez igazítva az időkeretet rugalmasan alakíthatjuk. A gondolkodási módszerek 
fejlesztése az egyes témakörökbe beépülve valósul meg, ezért a továbbhaladás feltételei is ott jelennek meg. 

 
A tanév során négy diagnosztizáló mérést és négy tudáspróbát javasolunk. Erre összesen 8 órát tervezünk. 

 
A matematikatanítás kiemelt területei a második osztályban 

 
• A gondolatok, megfigyelések minél többféle módon történő kifejezése. A második évfolyamon különösen döntő fontosságú a 

tapasztalatszerzés, ezen belül a megfigyelés, ennek kifejezése tevékenységgel, szóban majd írásban, először konkrétan, majd általánosan is. 
• Valóságtartalomra épülő biztos számfogalom a 100-as számkörben. 
• Számolási készségek, számolási eljárások, alkalmazása. Sorozatok folytatása adott vagy felismert szabály alapján, a bontás, összeadás, 

kivonás, pótlás fogalmának elmélyítése 100-as számkörben. 
• A szorzó és a bennfoglaló táblák megismerése, összefüggések felismerése, alkalmazása. 
• Szöveges feladatok megoldása a tanult algoritmus alapján. 
• Geometriai fogalmak, tulajdonságok bővítése. Térbeli és síkbeli tájékozottság továbbfejlesztése. 
• Mennyiségfogalmak kialakítása 100-as számkörben, mérések alkalmilag választott és szabvány mérőeszközökkel. Gyakorlottság 

kialakítása tényleges mérésekben. 
• Kombinatorikai és valószínűségi játékok. 
• A matematikai szaknyelv tudatos bevezetése, az életkornak megfelelő használata. 



 

 

 

GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK ALAPOZÁSA 
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Az érzékelés pontosságának fejlesz- 
tése. 
A figyelem fejlesztése. 
Összehasonlítás, azonosítás, megkü- 
lönböztetés, lényegi tulajdonságok kie- 
melése. 
Rendezés a tulajdonságok alapján: 
sorba rendezés, osztályozás. 

Tárgyak, személyek, szavak, síki- 
domok, testek, számok (100-as 
számkörben) tulajdonságainak 
megfigyelése, összehasonlítása, 
halmazba rendezése. 
Tárgyak, síkidomok, testek, szá- 
mok felhasználásával sorozatalko- 
tások, sorba rendezések, osztályo- 
zás. 

Tárgyak, személyek, szavak, síkidomok, 
testek, számok (100-as számkörben) 
szétválogatása, a részek jellemzése 
állításokkal. 
Kétfelé válogatások – a két rész jellem- 
zése tulajdonsággal és tagadásával. 

 
Játék a logikai lapokkal, színes rudakkal, 
barkohbák, kakukktojás-keresés. 

A továbbhaladás feltételei az egyes téma- 
körökben jelennek meg. 

Észlelés pontosságának fejlesztése. 
 
A logikai gondolkodás fejlesztése. 
Állítások megítélése igazságértékük 
szerint; nyitott mondatok lezárása 
behelyettesítéssel és kvantorokkal; 
megoldásuk. 
Elmondott gondolatmenet követése. 

Állítások igazságtartalmának el- 
döntése. 
Igaz, hamis állítások, nyitott mon- 
datok lezárása kis alaphalmaz min- 
den elemének behelyettesítésével, 
kvantorokkal („minden”, „van 
olyan”). 

Állítások, kérdések megértésének 
igazolása rajzzal, művelettel, szöveggel. 

Állítások igazságértékének megítélése. 

A kombinatorikus gondolkodás 
alapozása, fejlesztése. 

 Kombinatorikus játékok, alkotások, 
feladatok (babák öltöztetése, zászlók 
színezése, építések térben, síkban, 
szavak alkotása megadott betűkből, 
számalkotások számkártyákból, 
gyöngyfűzés, pénzhasználat 
(Hányféleképpen fizetheted ki?). 

 



 

 

 

SZÁMTAN, ALGEBRA. SZÁMFOGALOM A 100-AS SZÁMKÖRBEN 
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A természetes szám fogalmának 
továbbépítése: a természetes szám 
fogalma a 100-as számkörben. 

 
A valóság és a matematika 
elemi kapcsolatainak felismerése. 

 
A mennyiségi jellemzők kifejezése 
számokkal. 

 
Absztrakció. 

Becslőképesség fejlesztése. 

 
Számrendszeres gondolkodás 
alapozása. 

 
Algoritmikus gondolkodás alakítása. 

Természetes számok a 100-as 
számkörben. 

 
Gyakorlati tevékenységre épülő, az 
életkornak megfelelő számfogalom 
kialakítása, használata. 

 
Becslés. 

 
A természetes számok értelmezése 
a valóság mennyiségeivel; 
a természetes szám modellként 
való kezelése, (mérőszám, 
darabszám, sorszám, értékmérő). 

 
Számok írása, olvasása. 

A számok jele 100-ig. 

A számfogalom kiépítése 100-as 
számkörben. 

Számhalmazok képzése. 

Számlálás egyesével, kettesével, 
hármasával, négyesével, ötösével … 
tízesével növekvő, csökkenő sorrendben. 

 
Hosszúságmérés, tömegmérés, 
űrtartalom, idő mérése alkalmi 
egységekkel és szabványegységekkel (m, 
dm, cm, kg, dkg, l, dl, év, hónap, hét, nap, 
óra, perc) − páros munkában. 

 
Csoportosítások (kettesével, hármasával, 
négyesével…), leltárkészítés, pénzváltás. 

 
 
Játék a számkártyákkal, játékpénzzel, 
színes rudakkal különféle munkaformák- 
ban: párokban, csoportokban. 

 
Számok bontása tízesek és egyesek ösz- 
szegére. 
Algoritmusok megfigyelése és követése 
a tízes számrendszerben. 

 
 
Római számok írása, olvasása az I, V, X 
jelek segítségével. 

Számfogalom a 100-as 
számkörben; biztos 
számlálás. 

 
Halmazok összehasonlítása, meg- és 
leszámlálások. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Számok írása, olvasása 100-as számkörben. 

Tájékozottság a tízes számrendszerben. 

Az egyes, tízes fogalmának ismerete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Páros és páratlan számok felismerése.  



 

 

 
 

 
Egyszerű matematikai szakszavak és 
jelölések bevezetése a fogalmak meg- 
nevezésére. 

 
Számok tulajdonságainak, kapcso- 
latainak megismerése, páros, párat- 
lan, számok nagysága, számszom- 
szédok (egyes, tízes). 
Számok helye a számegyenesen. 
Számok közelítő helye a többféle 
beosztású számegyenesen. 

 
 
Páros, páratlan számok. 

 
Viszonyítások, rendezések, számok he- 
lyének megkeresése számegyenesen. 

 
Számok közelítő helye a többféle beosz- 
tású számegyenesen. 
Számok leolvasása bontott alakú kirakás- 
ról, képről – összeg- és különbségalakról 
képalkotás, kirakás − csoportos 
munkában. 

 
Számképzés adott számokkal, adott fel- 
tételekkel – páros munkában. 

 
Számtulajdonságok vizsgálata, gyakor- 
lása barkohba-játékkal. 
Sorozatalkotások. 

 
 
Több, kevesebb, ugyanannyi, fogalmának 
használata – igaz-hamis állítások megfo- 
galmazása számokról – játékos feladatok, 
csoportos munka. 

 
Kitekintés 1000-ig. 

 
A számok szomszédainak ismerete. 
Adott szám jellemzése tulajdonságaival. 
A számok közötti kapcsolatok felismerése. 
Számok helye a számegyenesen, nagyság 
szerinti sorrendjük. 

 
 

SZÁMTAN, ALGEBRA. MŰVELETEK ÉRTELMEZÉSE, MŰVELETVÉGZÉS 
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Algoritmikus gondolkodás fejlesztése. Az összeadás és kivonás Összeadás, kivonás értelmezésének Alapműveletek (összeadás, kivonás, szorzás, 
Analógiás gondolkodás fejlesztése. értelmezése tevékenységgel, kiterjesztése a százas számkörre. részekre osztás, bennfoglalás, maradékos 

 rajzzal és szöveges feladattal a Analógiák kiépítése pénzzel, színes osztás) értelmezése kirakással. 
A műveletfogalom mélyítése. 100-as számkörben. rudakkal, számegyenesen. Műveletek megoldása szóban. 



 

 

 
 

Műveletek tárgyi megjelenítése. 
 
Műveleti jelek; számok összetett 
alakjainak használata. 

 
Kreativitás fejlesztése. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A műveletfogalom kiterjesztése. 

 
 
 
Matematikai modellek megértése; 
átkódolás más modellbe. 

 
Adott modellhez számfeladat, 
probléma megfogalmazása. 
Egyedi tapasztalatok, modellek; álta- 
lánosítás. 
Jelek szerepe, alkotása, használata 
(, :, /). 

 
A becslési képesség alapozása, fej- 
lesztése. 

 
Az összeadás és a kivonás 
kapcsolata. 

 
Az összeadás műveleti 
tulajdonságai: a tagok 
felcserélhetősége, 
csoportosíthatósága, összefüggés a 
tagok növelése, csökkentése és az 
összeg változása között. 
Az összeadás és a kivonás 
kapcsolata: pótlás, hiányos 
kivonás, zárójel használata 
(összeg, különbség elvétele). 

 
 
 
 
 
Szorzó-és bennfoglaló táblák 
felépítése 100-as számkörben 
(„kis egyszeregy”). 

 
A bennfoglalás és a részekre osztás 
megkülönböztetése szöveggel adott 
feladatokhoz kapcsolódóan. 

 
Szorzás műveletnél a 
a szorzótényezők 
felcserélhetősége. 
A maradékos osztás értelmezése. 

 
Műveleti sorrend; a zárójel beveze- 
tése. 

 
Sorozatalkotások tízesével (növekvő és 
csökkenő) 
Algoritmusok követése az egyesekkel és 
a tízesekkel végzett műveletek körében. 

 
Az összeadás, kivonás gyakorlása golyós 
számológéppel, számtáblázatokkal. – 
párban. 
Bűvös négyzetek, szöveges feladatok, 
láncszámolás – csoportmunka. 

 
Számolj ügyesen! – játékos feladatmegol- 
dások a tagok felcserélésének, csoporto- 
síthatóságának gyakorlására. 

 
Szorzás bevezetése az egyenlő tagok 
összeadásával, számlálás kettesével, ötö- 
sével, tízesével. 
Szorzás, osztás, értelmezése a százas 
számkörben. 
Szorzótáblákról összefüggések leolvasása. 
Részekre osztás, bennfoglalás kirakással, 
jelölés bevezetése (részekre osztás 15/5, 
bennfoglalás 15:3). 

 
Maradékos osztás kirakással, maradék 
jelölése. 
Számok válogatása maradékosztályok 
szerint. 
Művelet megfogalmazása képről, megje- 
lenítése képpel, kirakással. Több megol- 
dás keresése. 

 
Játékos feladatmegoldás önállóan, pár- 

 
 
 
 
A kis egyszeregy biztonságos ismerete. 

 
 
A számok közötti kapcsolatok műveletekkel 
történő megjelenítése. 
A műveletek közötti kapcsolatok felisme- 
rése, kifejezése szóban. 
Tagok felcserélhetőségének, csoportosítha- 
tóságának felhasználása számolási felada- 
tokban. 
Fordított műveletek alkalmazása. 



 

 

 
 

 
Ismeretek tudatos memorizálása, feli- 
dézése; 
a megtanulást segítő eszközök megis- 
merése. 

 
Ismeretek megtanulásához összefüg- 
gések felhasználása. 

 
Algoritmusok, analógiák megisme- 
rése, alkalmazása a műveletvégzések 
során. 

 
Konkrét matematikai modellek (pl. 
műveletek, nyitott mondat) megértése, 
értelmezése. 

 
Önellenőrzés, az eredményért való fe- 
lelősségvállalás. 

 ban, csoportban: bűvös négyzetek, szám- 
rejtvények, tréfás feladatok, számpira- 
misok stb. 

 
Műveletek közti kapcsolatok felfedezése, 
felhasználása  számolási  feladatokban 
(pl. különféle számalakok, állítások; 
műveleti tulajdonságok; számolás mű- 
veleti tulajdonságok és kapcsolatok alap- 
ján, analógiák segítségével). 
Műveletek sorrendje. 
A tényezők felcserélhetőségének értel- 
mezése, leolvasása tárgyi tevékenységről. 
A zárójel használatának bevezetése. 
Szorzás és osztás kapcsolata. 
Összeg és különbség szorzása, zárójel 
használata – szöveges feladatokhoz kap- 
csolva. 
Háromtagú összegek kiszámítása. 
Műveletek alkotása számhalmazokból 
adott műveleti jelekkel − játékosan cso- 
portban. 
Kéttényezős szorzatok kiszámítása a kis 
egyszeregyen kívüli esetekben is − soro- 
zatalkotásokkal. 
Az önellenőrzés képességének alakítása. 

 



 

 

 
 
 

ÖSSZEFÜGGÉSEK, KAPCSOLATOK 
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A fejlesztés várható eredménye 

Kommunikációs képesség fejlesztése. Egyszerű és összetett szöveges Elmondott, olvasott történés, helyzet  
Értő-elemző olvasás alapozása, feladatok megoldása modellek képzeletben való követése; megjelenítése  
fejlesztése. segítségével: sorozatok, táblázatok, lejátszással, kirakással, képpel.  

 rajzok, grafikonok. Elmondott, elolvasott történetre,  
Emlékezet, képzelet fejlesztése.  problémákra való emlékezés; szöveges  
Problémamegoldó képesség  feladat lényegileg pontos felidézése; Egyszerű szöveges feladat értelmezése 
fejlesztése. Fordított szövegezésű feladatok emlékezést segítő rajzok készítése, tevékenységgel; modell választása. 
Analizálás-szintetizálás. megoldása. visszaolvasása. Szövegösszefüggés lejegyzése számokkal, 
Modellezés.  Esemény folytatásának elképzelése, a művelettel. 
Kreativitás. A szöveges feladat megoldási képzelt folytatás lejátszása.  
Algoritmus használata. algoritmusának megismerése,  Szöveges feladatok megoldási algoritmusa. 

 alkalmazása. Tevékenységről, képről szöveges feladat . 
  alkotása. Szöveges feladat megjelenítése  
  tárgyi tevékenységgel, rajzzal.  

  Adatok értelmezése, lényeges elemek  

  kiválasztása, jelölése.  
  Szövegről számfeladat alkotása.  

  Matematikai szöveg alkotása adott  

  számfeladathoz.  

  Műveletek értelmezése szöveg alapján.  

  A szöveges feladat megoldási Szöveges feladatok önálló megoldása: 
  algoritmusának megismerése, feladatterv készítése, kiszámítás, válaszadás 
  alkalmazása. a kérdésre 

  Szituáció, változás, szöveges feladat  

  értelmezése lejátszással, kirakással  



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absztrahálás. 
Tudatosítás. 
Metakogníció. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logikai gondolkodás fejlesztése. 

 
Mondatok szerkezetének panelként 
való használata, felfogása. Saját gon- 
dolatok közlése egyszerű állítások 
formájában; ilyen közlések értése. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Állítások megítélése igazságérté- 
kük szerint; nyitott mondatok le- 
zárása behelyettesítéssel, megol- 
dásuk próbálgatással. 

egyszerűsített rajzzal, átfogalmazással; 
adatok felfogása, lényegtelenek 
elhagyása, lényegesek kiemelése, 
rögzítése, kapcsolatuk feltárása, szerepük 
értése; adatokra és összefüggéseikre vo- 
natkozó jelölések használata, értése; fo- 
lyamat fordított lejátszása; az időbeliség 
megértése. 

 
Feladatmegoldás önállóan, párban, cso- 
portban: 
nyitott mondatok (egy- és kétváltozós) 
megoldása próbálgatással, eszköz segít- 
ségével, tervszerűen. 
A megoldás lépéseinek visszaidézése. 
Egyszerűbb esetekben teljes megoldásra 
törekvés. 
Egyenes és fordított szövegezésű felada- 
tok megoldása. 

 
Egyszerű nyitott mondatok megoldása. 

 
Nyitott mondatról, műveletről szöveg 
készítése. 

 
Tréfás szöveges feladatok. 
Gondolkodtató feladatok. 
Műveletek értelmezése szöveg alapján. 
Becslés, megoldás, válaszadás szóban és 
írásban. 
A megoldás lépéseinek visszaidézése. 
Ugyanannak a feladatnak többféle 
művelettel történő megoldása. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Állítások megfogalmazása tevékenységről, 
rajzról. 
Állítások igazságának megítélése. 
Nyitott mondat kiegészítése – igazzá tevés. 
Nyitott mondat készítése ábráról. 



 

 

 
 

 
 
Manuálisan elvégzett tevékenység 
gondolati lépésként való értelmezése, 
tudatosítása. 

   

 

SOROZATOK, FÜGGVÉNYEK 
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Összefüggés-felismerő képesség 
fejlesztése. 
Rendezés. 

 
 
 
Az „összefüggés” megalkotása a soro- 
zat elemei közti kapcsolat általánosí- 
tásaként; ellenőrzése. 

 
Többféle megoldási mód keresése, 
az alternatív megoldások összevetése 
– a kreativitás fejlesztése. 

Megfigyelésben, mérésben, szám- 
lálásban, számolásban gyűjtött 
adatok, elemek sorozatba rende- 
zése; a keletkező sorozat tulajdon- 
ságai szabályosságának vizsgálata 
(például periodikus sorozatok, 
számtani sorozat). 

 
Egyszerű tapasztalati függvények. 

 
Számsorozatok folytatása, kiegé- 
szítése adott vagy felismert szabály 
alapján. 
Szabályjátékok, gépjátékok. 

 
 
Függvényre vezető egyszerű szö- 
veges feladatok megoldása. 

Tárgy-, rajz- és jelsorozatok kiegészítése, 
folytatása adott vagy felismert összefüg- 
gés szerint. 

 
Számok, mennyiségek közötti kapcsola- 
tok jelölése nyíllal. 

 
 
Egyszerűbb összefüggések, szabálysze- 
rűségek felismerése. 

 
Játékos feladatmegoldás önállóan, pár- 
ban, csoportban: 
a változások megfigyelése, felismert 
szabályok követése. 
Sorozatok folytatása megadott, választott, 
felismert szabály alapján. 

 
Sorozatok kiegészítése. 
Szabályosság vizsgálata. 

 
Számsorozatok képzése növekvő-csökke- 
nő sorrendben. 

 
Összefüggések keresése adatok között, 

Adott szabályú sorozat folytatása. 
Sorozatok képzése. 



 

 

 
 

  táblázatba rendezés. 
Gépjátékok: számpárok, számhármasok 
közötti kapcsolatok megállapítása, 
(szabályjátékok) szabályuknak felírása 
többféleképpen. 

 

 

GEOMETRIA, MÉRÉS TESTEK, SÍKIDOMOK (EGYSZERŰ) TRANSZFORMÁCIÓK 
 
 

Fejlesztési célok 
 

Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 

 
A fejlesztés várható eredménye 

Térszemlélet fejlesztése. 
Tájékozódás a külső világ tárgyai sze- 
rint; saját helyzethez viszonyítva térben 
és síkban. 
Mozgási memória fejlesztése. 

 
 
 
 
 
 
Tárgyak tulajdonságainak kiemelése 
(analizálás); összehasonlítás, azonosítás, 
megkülönböztetés; sorba rendezés kü- 
lönféle tulajdonságok szerint a különféle 
érzékszervek tudatos működtetésével; 
a figyelem terjedelmének és tartósságá- 
nak növelése. 

 
Közös tulajdonságok felismerése; tulaj- 
donság tagadása mint szintén közös 
jellemző. 

Tájékozódás, helymeghatározás, 
irányok, irányváltoztatások. 
Tájékozódás a tanuló saját mozgó, 
forgó testének aktuális helyzetéhez 
képest. 

 
Tájékozódás nagytesti mozgással; 
mozgássor megismétlése. 

 
Tájékozódás a síkban. 

 
Testek és síkidomok geometriai 
tulajdonságainak megfigyelése. 

 
Geometriai tulajdonságok felisme- 
rése, viszonyítások, összehason- 
lítások. 

 
Testek építése modell alapján 
Téglatest, kocka – élek, csúcsok, 
lapok felismerése. 
Síkidomok előállítása tevékeny- 

Tudatosított tájékozódási pontok szerint; 
a tájékozódást segítő viszonyok haszná- 
lata (pl. mellett, alatt fölött, között, előtt, 
mögött). 

 
Megkezdett minta folytatása színezéssel. 

 
 
 
 
 
Testek válogatása, osztályozása megadott 
és választott szempont szerint. 

 
 
Játékos feladatmegoldás önállóan, 
párban, csoportban: sík- és térbeli 
alakzatok szétválogatása tulajdonságok 
alapján; testek másolása modellről; építés 
különféle helyzetben; tükörkép építése 
egyszerű esetekben. 
Síkidomok másolása, előállítása mega- 

Viszonyítások: előtte, mögötte, fölötte, 
alatta, jobbra, balra stb. kifejezések helyes 
használata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testek létrehozása másolással megadott 
egyszerű feltétel szerint. 
Síkidomok létrehozása másolással, megadott 
egyszerű feltétel szerint. 

 
Csoportosítás, válogatás tulajdonságok 
szerint. 



 

 

 
 

 séggel. dott feltételek szerint, kirakás, befedés,  
 másolás átlátszó papírral, sablonnal, 
Sokszögek néhány megfigyelt vonalzóval. 
tulajdonsága. Tükörképek építése logikai lapokkal. 
Téglalap, négyzet.  
Tükrözés, tükörkép tulajdonságai-  
nak megfigyelése.  

 

GEOMETRIA, MÉRÉS. MÉRHETŐ TULAJDONSÁGOK, MÉRÉSEK 
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Mennyiségek fogalmának alapozása, 
fejlesztése. 

 
A mennyiségi jellemzők kifejezése 
számokkal; a számok értelmezése a 
valóság mennyiségeivel. 
Becslési képesség fejlesztése. 

 
Tájékozódás az időben. 
A múlt, jelen, jövő, mint folytonosan 
változó fogalmak, például az előtte, 
utána (korábban, később) viszonyok 
megértése. 

 
Az érzékelés, észlelés pontosságának 
fejlesztése. 

Tárgyak, személyek, alakzatok, 
jelenségek, összességek összeha- 
sonlítása mennyiségi tulajdonsá- 
gaik (hosszúság, űrtartalom, 
tömeg, idő) alapján. 

 
 
Mérés alkalmilag választott és 
szabvány egységekkel (m, dm, cm, 
kg, dkg, l, dl, óra, perc, nap, hét, 
hónap, év). 

 
Időpont és időtartam megkülön- 
böztetése. 

Mérési eljárások: kirakás, különböző 
mennyiségek mérése azonos mértékegy- 
séggel, azonos mennyiségek mérése kü- 
lönböző mértékegységekkel. 

 
 
 
A m, dm, cm, kg, dkg, l, dl, óra, perc, 
nap, hét, hónap, év egységek használata 
szám és egyszerű szöveges feladatokban. 

 
Időpont és időtartam tapasztalati úton 
történő megkülönböztetése. 

Gyakorlati mérések a tanult egységekkel. 
A tanult szabványmértékegységek ismerete; 
használata. 



 

 

 

VALÓSZÍNŰSÉG, STATISZTIKA 
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A valószínűségi és a statisztikai szem- Adatok gyűjtése, lejegyzése, ábrá- Adatok ábrázolása táblázat, grafikon, Adatok leolvasása 
lélet alapozása. zolása. oszlopdiagram segítségével (tárgyi tevé-  

 Adatokról megállapítások kenység formájában).  
Kombinatorikus képességek fejlesz- leolvasása. Valószínűségi játékok, kísérletek szám-  
tése.  és betűkártyákkal, dobókockákkal, színes Sejtések megfogalmazása 

  golyókkal stb.  
Kifejezőképesség fejlesztése a sejtések Valószínűségi játékok, kísérletek Sejtések megfogalmazása, tapasztalatok  
megfogalmazásával. megfigyelése. összevetése sejtésekkel, megállapítások  

  megfogalmazása.  

  Események, ismétlődések játékos tevé- Kísérletek a biztos, lehetséges, lehetetlen 
  kenység során „biztos”, „lehetséges, de esetekre 
  nem biztos”, „lehetetlen” érzékelése ta  

  lálgatással, próbálgatással.  

  Példák gyűjtése a mindennapi életben  

  előforduló véletlen, lehetséges esemé-  
  nyek előfordulásáról.  
  Az elképzelés és a valóság összevetése.  
  Könyvajánlás, búvárkodásra ösztönzés,  
  adatok gyűjtése megadott szempontok  
  szerint.  



 

 

 

3-4. ÉVFOLYAM 

A kezdőszakasz tanterve 
 

 
 

A matematika műveltségterületen a 4. évfolyam végére kialakítandó kulcskompetenciák: 
• Számolási készség: biztos számolási tudás, mennyiségi következtetés, becslés, mértékváltás. 
• Tájékozódás térben és időben. 
• Gondolkodási alapképességek: rendszerező képesség, kombinatív képesség, induktív és deduktív következtetés. 
• Kommunikációs képességek: szövegértés, szövegértelmezés, szövegalkotás, reláció−szókincs, saját gondolatok közlése, érveken alapuló 

vitakészség. 
• Problémamegoldó gondolkodás: problémaérzékenység, problémakezelés és -megoldás, modellezés, analógiás gondolkodás, kreativitás. 
• A matematikai ismeretek gyakorlati alkalmazásának képessége. 
• Tanulási képességek: tapasztalatszerzés, figyelem, észlelés, emlékezet, 
• A munkavégzéshez szükséges általánosabb képességek: pontosság, rendszeresség, megbízhatóság, ellenőrzése, együttműködés, 

önállóság. 



 

 

3. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 180 – heti óraszám: 5 
Témakörök, tananyagbeosztás 

Témakör A témakör feldolgozására javasolt óraszám 
Számtan, algebra 103 óra 

Sorozatok, függvények 28  óra 

Geometria, mérés 31 óra 

Valószínűség, statisztika 18 óra 

 

A matematika tanítását spirális szerkezetű tananyag-feldolgozás jellemzi. 
A javasolt óraszámok iránymutatóak. A tanulócsoport fejlettségéhez igazítva az időkeretet rugalmasan alakíthatjuk. A gondolkodási 
módszerek, a kulcskompetenciák fejlesztése az egyes témakörökbe beépülve valósul meg, ezért a továbbhaladás feltételei is ott jelennek 
meg. 

 
A matematikatanítás kiemelt területei harmadik osztályban 

• A gondolatok, megfigyelések minél többféle módon történő kifejezése. A megfigyelés kifejezése tevékenységgel, szóban majd 
írásban, először konkrétan, majd általánosan is. 

• Valóságtartalomra épülő biztos számfogalom 1000-es számkörben. 
• Számolási készségek, számolási eljárások, alkalmazása. A tanult műveletek fogalmának elmélyítése 1000-es számkörben. 
• Írásbeli összeadás és kivonás 1000-es számkörben. 
• Írásbeli szorzás egyjegyű szorzóval 1000-es számkörben. 
• Összefüggések felismerése, alkalmazása – szabályjátékok, sorozatok, nyitott mondatok. 
• Szöveges feladatok megoldása. 
• Geometriai fogalmak, tulajdonságok bővítése. Térbeli és síkbeli tájékozottság továbbfejlesztése. 
• Kerület mérése, számítása. 
• A területmérés alapozása − parkettázás. 

• Mennyiségfogalmak kialakítása 1000-es számkörben, mérések alkalmi és szabványegységekkel. Gyakorlottság kialakítása tényleges 
mérésekben. 

• Kombinatorikai és a valószínűségi játékok. 
• A matematikai szaknyelv tudatos alapozása, az életkornak megfelelő használata. 



 

 

 

GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK ALAPOZÁSA 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A fejlesztés várható eredménye 

A halmazszemlélet kialakítása. 
Az érzékelés pontosságának 
fejlesztése. Tárgyak tulajdonságainak 
kiemelése (analizálás): összehasonlítás, 
azonosítás, megkülönböztetés, osztá- 
lyokba sorolás, sorba rendezés külön- 
féle tulajdonságok szerint. 
A figyelem terjedelmének és tartós- 
ságának növelése. Osztott figyelem 
fejlesztése. 
Közös tulajdonságok felismerése, tu- 
lajdonság tagadása mint szintén közös 
jellemző. 

Természetes számok, alakzatok, 
törtszámok. 
Halmazábrázolás. 

Tárgyak, alakzatok, számkártyák váloga- 
tása, osztályozása páros, illetve csoport- 
munkában. 
Halmazok alkotása két szempontú osztá- 
lyozás szerint, előállítás gumigyűrűvel, 
fonallal. 
Halmazok kapcsolatainak megfigyelése: 
van közös elemük, nincs közös elemük. 
Kakukktojás-játék. 
Játék a logikai készlettel: a „mindegyik”, 
„van olyan”, „egyik sem”, „nem mind”, 
kifejezések használata konkrét tevékeny- 
ségek kíséretében. 

A továbbhaladás feltételei az egyes témakö- 
rökben konkretizálódnak. 

Észlelés pontosságának fejlesztése. 
Összehasonlítás, azonosítás, megkü- 
lönböztetés fejlesztése. 

Alakzatok, természetes számok. Állítások, kérdések megfogalmazása 
képről, helyzetről, történésről. 
Állítások megítélése igazságértékük 
szerint. 

 

Kombinatív gondolkodás fejlesztése.  Babaöltöztetés, zászlószínezés. 
Számképzés dobókockákkal, 
számkártyákkal. 

 

 

SZÁMTAN-ALGEBRA. SZÁMFOGALOM 1000-ES SZÁMKÖRBEN 
 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Gyakorlati tevékenységre épülő, az 
életkornak megfelelő számfogalom 
használata. Megfigyelőképesség, becs- 
lőképesség fejlesztése. 
Számrendszerek alkotása, 

Természetes számok 1000-es szám- 
körben. 
A természetes szám, mint halmazok 
számossága és mint mérőszám. 
Becslések (mennyiségek, halmazok 

A 10-es számrendszer értelmezése, kiala- 
kítása. Csoportosítások 10-esével. 
Számképzés kombinatorikai feladatokkal, 
játék számkártyákkal páros munkában, 
csoportban, számkártyák válogatása. 

Számok helyesírása, olvasása 1000-ig. 



 

 

 
 

számrendszeres gondolkodás a számossága).   
számfogalom épülésében. Biztonságos  Helyiérték-táblázat kitöltése.  
tájékozódás kialakítása  Helyiértékek és jelölésük: egyes (e), tízes  
a 10-es számrendszerben és helyiérték-  (t), százas (sz), ezres (E).  
rendszerben 1000-es számkörön belül. Helyiérték, alaki érték, valódi érték. Számok helye a számegyenesen.  
Az anyanyelv és a szaknyelv elvárható    
szintű alkalmazásának fejlesztése.    
Elnevezések, jelölések értése, egyszerű  Közelítő helyek meghatározása. Számok nagyságrendjének és helyi értékének 
szakszavak és jelölések a fogalmak Nagyságviszonyok, számok helye Számok jellemzése tulajdonságaikkal. biztos ismerete. Számok képzése, helyiérték 
megnevezésére, a kifejezések pontosí- a számegyenesen. Számbarkohba. szerinti bontása. 
tása (pl.: számok és jelöléseik, művele-    
tek jelölése, mérések, Számszomszédok, kerekített   
mértékegységek). értékek.   
A természetes szám modellként való Negatív szám értelmezése: Hőmérséklet, -változások megfigyelése,  
kezelése ( különféle fogalmi tartalmak hőmérséklet. leolvasása, lejegyzése nyíljelöléssel. 
− darabszám, mérőszám szerint),  Hőmérsékletek leolvasása hőmérőről, 
törtszám, negatív szám, számegyenes.  beállítások hőmérőmodellen. 

  Egységtörtek és többszöröseik előállítása 
  kirakással, papírhajtogatással, színezéssel. 
 Törtszám értelmezése:  
 egységtörtek, egységtörtek  
 többszörösei.  
 Az egységtörtek nagyságviszonyai.  
 Pótlás egy egészre.  

 Római számok: I, V, X, L, C, D,  

 

SZÁMTAN, ALGEBRA. MŰVELETEK ÉRTELMEZÉSE, MŰVELETVÉGZÉS 
 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Tanult algoritmusok felidézése, hasz- 
nálata, analógiák alapján való műve- 
letvégzések. 

Számolási analógiák alkalmazása 
az 1000-es számkörben szóbeli 
számolások körében. 

Műveletek értelmezése: a változás 
lejátszása saját testi mozgással, 
manipulatív úton tárgyi eszközökkel, 
visszafordítása saját testi mozgással, 

Műveletek leolvasása ábráról, megjelenítése 
tevékenységgel. 



 

 

 
 

Rugalmas gondolkodás fejlesztése 
többféle megoldás keresésével. 

 
A pontos feladatvégzés igényének fej- 
lesztése. A figyelem terjedelmének és 
tartósságának növelése. 

A szorzótábla kiterjesztése kétjegyű 
számokra (nagy egyszeregy). 
 
A négy alapművelet elnevezéseinek 
tudatos használata. 

 
A műveleti eljárások kiterjesztése 
az írásbeli műveletek körére. 
 
Műveletek leolvasása ábráról, meg- 
jelenítése tevékenységgel. 
Az alapműveletek eljárásainak al- 
kalmazása szóban és írásban. 
 
Műveleti tulajdonságok: 
felcserélhetőség, 
csoportosíthatóság. 
Összeg, különbség változásai. 
A helyes műveleti sorrend és a zá- 
rójelhasználat. 

manipulatív úton. 
 
Kapcsolatok leolvasása ábráról, 
rendezések, becslések. 

 
Bűvös négyzetek, számpiramisok, 
számrejtvények megoldása. 

 
Dobókockás játékok műveletvégzésre 
páros munkában. 

 
 
 
 
Az alapműveletek eljárásainak alkalmazása 
szóban és írásban. 

Becslési képesség fejlesztése. 
 
Az önellenőrzés különböző módjainak 
alkalmazása, az eredményért való 
felelősségvállalás. 

 
Közös munka vállalása, 
együttműködés, egymásra figyelés, 
egyéni felelősség és közös felelősség 
vállalása. 

Becslés értelmezése és alkalmazása: 
kellő pontosságú becslések 
számítások előtt. 
A „közelítő érték” fogalmának 
bevezetése, a ≈ jel megismerése, 
alkalmazása. 

Önellenőrzésre alkalmas feladatok 
(pl.: színezések, szóalkotások) megoldása 
önállóan, illetve páros munkában. 

 



 

 

 

ÖSSZEFÜGGÉSEK, KAPCSOLATOK 
 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Matematikai szövegértő és szóbeli 
kifejezőképesség fejlesztése: lényeg- 
kiemelő képesség fejlesztése. 
Szavakban (pl.: szöveges feladatokban) 
megfogalmazott helyzet, történés meg- 
figyelése, a figyelem irányítása, tartós- 
ságának növelése, értelmezése: lénye- 
ges és lényegtelen információk szétvá- 
lasztása. 
Szavakban megfogalmazott helyzetről, 
történésről készült matematikai szöveg 
értelmezése. Konkrét matematikai 
modellek (nyitott mondat) értelmezése 
a modellnek megfelelő szöveges fela- 
dat alkotásával. 
Esemény folytatásának elképzelése, 
a képzelt folytatás lejátszása. 
Történés, szituáció elképzelése, tárgy- 
hű képek és jelek alapján. 
A probléma megoldásának elképzelése, 
becslés, sejtés megfogalmazása: 
megoldás után a képzelt és tényleges 
megoldás összevetése. 
Elmondott, elolvasott történetre, prob- 
lémákra való emlékezés, szöveges fe- 
ladat lényegileg pontos felidézése. 
Adatokra és összefüggéseikre való 
együttes emlékezés. 
Megoldási algoritmusok megismerése, 
alkotása, alkalmazása. 
A kreativitás fejlesztése többféle 

Szöveges feladatok megoldása 
modellek segítségével: sorozatok, 
táblázatok, rajzok, grafikonok. 
 
 
Szöveges feladatról nyitott mondat 
készítése, többféle megoldási mód 
keresése. 
 
Kapcsolatok felismerése, jelölése 
szöveges feladatokban. 

Adatok lejegyzése, rendezése, ábrázolása. 
 
 
 
Elmondott, elolvasott történés, helyzet 
képzeletben való követése, megjelenítése 
lejátszással, kirakással, képpel. 
Rajz, kirakás, adatok értelmezése: a leját- 
szott történés visszaidézése, az elmondott, 
elolvasott történet visszaidézése. 

 
Emlékezést segítő ábrák, rajzok készítése. 
Szövegek megjelenítése tevékenységgel, 
ábrázolással. Helyzetről, képről kirakás, 
rajz, egyszerűsített kirakás. 
Egyszerűsített rajz készítése lényeges 
elemek megőrzésével, lényegtelenek 
figyelmen kívül hagyásával. 
Szavakban megfogalmazott helyzetről, 
történésről matematikai szöveg írása. 
Matematizálás: matematikai modellek 
választása, keresése, készítése, 
értelmezése adott szituációkhoz (pl.: 
egyszerűsített rajz, számfeladat, nyitott 
mondat, sorozat, táblázat). 

Szöveges feladatok értelmezése, adatainak 
lejegyzése, megoldási terv készítése. 

 
 
Szöveges feladat megoldása közvetlenül az ér- 
telmezésre szolgáló tevékenységgel, ábrákkal és 
matematikai modellekkel. 

 
 
A számítások helyességének ellenőrzése és 
az eredmény értelmezése. 



 

 

 
megoldás keresésével.    
Logikai gondolkodás fejlesztése az 
igaz és hamis állítások megítélésével. 
Jelek szerepe, alkotása, használata. 
A matematikai logika nyelvének meg- 
alapozása. 
A matematikai logika nyelvének ala- 
pozása. Saját gondolatok közlése egy- 
szerű állítások formájában; ilyen közlé- 
sek értése. Írásban kapott utasítás vég- 
rehajtása. 

Állítások igazságának megítélése. 
Adott állításokhoz halmazok 
képzése. Nyitott mondatok 
igazsághalmazának megkeresése 
módszeres próbálgatással, 
közelítéssel. Egyszerű esetekben 
összes megoldás keresése. Nyitott 
mondatok megoldása műveletek 
gyakorlására. Nyitott mondatok 
megértése, lejegyzése, megoldása 
számelméleti fogalmakat, 
kifejezéseket tartalmazó 
matematikai szöveg alapján (nem 
szöveges feladat). 
Relációk leolvasása két irányból. 

Rajzolt, illetve tárgyi jelek értelmezése 
tevékenységgel, matematikai jelek, műve- 
leti jelek használatával. 
(<,  > , =, ≈,  ≤, ≥) 
Tárgyak, képek, számkártyák válogatása, 
rendezése állításokhoz. 

Egyszerű nyitott mondat kiegészítése igazzá, 
hamissá. 
Nyitott mondat igazsághalmazának megkere- 
sése kis véges alaphalmazon, behelyettesí- 
téssel. 

SOROZATOK, FÜGGVÉNYEK 
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Alkotó gondolkodás, összefüggés-fel- 
ismerő képesség fejlesztése. Szabály 
intuitív követése, tudatos megfigyelés, 
akaratlagos figyelem fejlesztése, sza- 
bály felismerése, kifejezése, tudatosí- 
tása. 

 
Becslő, (felismerő és alkotó) képesség 
fejlesztése problémafelvetésekkel. 

 
Döntési képesség formálása. 

Számsorozatok folytatása, 
kiegészítése adott vagy felismert 
szabály alapján. 
Összefüggések felismerése a 
sorozat elemei között. 

Sorozatok alkotása. 
Megfigyelésben, mérésben, számlálásban, 
számolásban gyűjtött adatok, elemek 
sorozatba rendezése. A keletkező sorozat 
szabályosságainak vizsgálata. Megkezdett 
sorozat folytatása, kiegészítése adott sza- 
bály szerint, felismert összefüggés alkal- 
mazásával. 

 
 
Játék a logikai lapokkal páros munkában. 

Egyszerű sorozatok szabályának megállapí- 
tása. 
Egyszerű sorozat folytatása. 

Függvényfogalom előkészítése. 
 
Becslő, (felismerő és alkotó-) képesség 
fejlesztése problémafelvetésekkel. 
 
Döntési képesség formálása. 

Kapcsolat keresése, felismerése 
táblázatban rögzített tapasztalati 
adatok között. 
Függvényre vezető szöveges
feladatok megoldása egyszerű 
esetekben 

Tapasztalati adatok táblázatba való 
lejegyzése, rendezése, 

 
Megkezdett párosítások folytatása. 

Kapcsolatok keresése táblázatok adatai között. 



 

 

 
 
 

GEOMETRIA, MÉRÉS. TESTEK, SÍKIDOMOK, (EGYSZERŰ) TRANSZFORMÁCIÓK 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A fejlesztés várható eredménye 

Térszemlélet és kreativitás fejlesztése. 
 
A sík- és térgeometriai szemlélet fej- 
lesztése geometriai modellek segítsé- 
gével. 

 
Tájékozódás a külső világ tárgyai 
szerint, a tájékozódást segítő 
viszonyok tudatos használata, 
elmélyítése (pl.: mellett, alatt, fölött, 
között, mögött stb.). 
Tájékozódás síkban (pl. füzetben, 
könyvben, négyzethálós papíron). 

 
Tájékozódás a tanuló saját mozgó, 
forgó testének aktuális helyzetéhez 
képest (pl.: bal, jobb szavak helyes 
használata). 

Testek tulajdonságai. 
Téglatest, kocka. 
Téglatest (kocka) kiválasztása más 
testek közül, megnevezésük. 
Jellemző tulajdonságaik: lapok, 
élek, csúcsok száma. 

Testek építése, szabadon, másolással és 
adott feltételekkel (modellezése másolás- 
sal és adott feltételekkel) páros, illetve 
csoportmunkában. 

 
Testek építése: gyurmából, modellező 
készlettel. 

Testek építése modellről. 
Síkidomok előállítása tevékenységgel. 

Tájékozódás vonalon, síkban, térben. 
 
Finommotoros mozgáskoordinációk 
fejlesztése. 

 
Az észlelés pontosságának fokozása. 

 
Tárgyak tulajdonságainak kiemelése, 
analizálás, összehasonlítás, megkülön- 
böztetés, sorba rendezés különféle tu- 
lajdonságok szerint a különféle érzék- 
szervek tudatos működtetésével. 

Síkidomok tulajdonságai. 
Négyszögek, négyzet, téglalap. 
Téglalap és négyzet tulajdonságai: 
oldalak, csúcsok száma. 

Síkidomok előállítása nyírással, rajzolás- 
sal (körzővel is), hajtogatással, kirakással 
1-2 feltételnek megfelelően. 
Szétválogatás 1-2 tulajdonság szerint. 
A kocka és a téglatest összehasonlítása 
a négyzettel és téglalappal. 

A tulajdonságok összehasonlítása. 

Tájékozódás térképen. 
Torpedó-játék páros munkában. 
Csoszogó játék. 

A téglalap és a négyzet tanult tulajdonságai- 
nak felsorolása modell segítségével. 



 

 

 
 
A figyelem terjedelmének és tartós- 
ságának növelése, tudatos, célirányos 
figyelemfejlesztés. 

   

A szimmetria felismerése a valóság- Tengelyes tükrözés. Tapasztalatok gyűjtése síkbeli tükrözésről. Szimmetrikus alakzatok felismerése. 
ban: tárgyakon, természetben, művés- Tengelyesen szimmetrikus Tengelyesen szimmetrikus alakzatok A tükör helyének megkeresése. 
zeti alkotásokon. alakzatok. válogatása, előállítása papírhajtogatással.  
Esztétikai érzék fejlesztése. Körzőhasználat. Szimmetrikus alakozatok színezése és  
Körző és vonalzó használata.  rajzolása négyzetrácsba és körzővel.  

 Pontok, vonalak. Vonalak   
 tulajdonságai: egyenes, görbe, zárt,   
 nyitott.   
Modellalkotás feltételeknek megfele- 
lően. A közös tulajdonságok 
felismerése. 

Nagyítás, kicsinyítés. Nagyítás, kicsinyítés egyszerű esetekben: 
papírhajtogatással, rajzzal négyzetrácsos 
papíron. 

 

 

GEOMETRIA, MÉRÉS. MÉRHETŐ TULAJDONSÁGOK, MÉRÉSEK 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A fejlesztés várható eredménye 

A mennyiségi jellemzők kifejezése 
számokkal, a számok értelmezése a 
valóság mennyiségeivel (pl. mérőszám 
és darabszám). 

 
Érzékelés, észlelés pontosságának fej- 
lesztése. 

 
A matematika és a valóság kapcsola- 
tának építése. 

 
Mérőeszközök és mértékegységek is- 
merete és önálló használata. 

 
A becslési képesség fejlesztése. 
A pontosság mértékének kifejezése 

Tárgyak, személyek, alakzatok 
összehasonlítása mennyiségi tulaj- 
donságaik szerint (magasság, 
szélesség, hosszúság, tömeg, űrtar- 
talom). 
Mérések alkalmi egységekkel. 

 
 
Mérések szabványegységekkel: 
hosszúság – mm, cm, dm, m, km, 
tömeg – g, dkg, kg, t, 
űrtartalom – ml, cl, dl, l, hl, 
időmérés – óra, perc, másodperc. 

 
Mértékegység és mérőszám 
kapcsolata. 

Kapcsolatok, összefüggések megállapítása 
– átváltások konkrét mérések esetében. 

 
 
 
 
Mértékegységek használata és átváltása 
szöveges és számfeladatokban. 

Mérés alkalmi és szabványegységekkel. 
 
A gyakorlatban végrehajtott mérések alapján 
a mértékegység és mérőszám kapcsolatának 
megállapítása. 

 
Át- és beváltások a tanult mértékegységekkel, 
gyakorlati mérésekhez kapcsolódva. 

 
A tanult szabványegységek gyakorlati alkal- 
mazása. 



 

 

 
 

gyakorlati mérésekben.    
Mérések, a mérőeszközök használata. 
A kerület fogalmának kialakítása. 
A területmérés alapozása. 

Kerületmérés. 
Sokszögek kerületének mérése, 
számítása. A téglalap és a négyzet 
kerületének számítása. 

A kerület, terület fogalmának alapozása 
konkrét tevékenységekkel. 
Kerületmérés körülkerítéssel páros, illetve 
csoportmunkában. 
Területmérés lefedéssel, parkettázással. 

 

A szög fogalmának előkészítése. A szög fogalmának értelmezése. Pont körüli elfordulás megfigyelése moz- 
gásos játékokkal, óramodellen a mutatók 
elfordításával. 
Derékszög előállítása hajtogatással. 
Szögek mérése derékszöggel. 

 

 

VALÓSZÍNŰSÉG, STATISZTIKA 
 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

A valószínűségi és statisztikai szem- 
lélet alapozása. 

 
Kifejezőképesség fejlesztése a sejté- 
sek megfogalmazásával. 

 
Logikus gondolkodás fejlesztése. 

 
A matematika és a valóság kapcsola- 
tának folyamatos figyelemmel kísé- 
rése. 

Valószínűségi játékokban a lehetsé- 
ges és lehetetlen fogalmak értelme- 
zése. 
A biztos és a véletlen esetek meg- 
állapítása. 

 
Adatok gyűjtése, rendezése, grafi- 
kon értelmezése, szabályszerűségek 
észrevétele. 

Konkrét valószínűségi játékok alapján, 
a biztosan bekövetkező, lehetséges, a le- 
hetetlen események megkülönböztetése. 

 
Próbálgatások tárgyi tevékenységek kísé- 
retében. Sejtések megfogalmazása, egybe- 
vetés a kísérlettel. 

 
Adatok gyűjtése, rendezése, ábrázolása, 
táblázatok és grafikonok olvasása, fel- 
használása számolási eljárások gyakorlá- 
sára. Adatok gyűjtése, rendezése, szélső- 
értékek és leggyakoribb adat megkeresése 
csoportmunkában. 

A biztos és a véletlen megkülönböztetése 
konkrét tapasztalatszerzés útján. 



 

 

 

4. évfolyam 

Éves óraszám: 180 – heti óraszám: 5 
 

Témakörök, tananyagbeosztás 
 

Témakör A témakör feldolgozására javasolt óraszám 
Számtan, algebra 100 óra 
Sorozatok, függvények 30 óra 
Geometria, mérés 35 óra 
Valószínűség, statisztika 15 óra 

 

A matematika tanítását spirális szerkezetű tananyag-feldolgozás jellemzi. 
A javasolt óraszámok iránymutatóak. A tanulócsoport fejlettségéhez igazítva az időkeretet rugalmasan alakíthatjuk. A gondolkodási módszerek, 
a kulcskompetenciák fejlesztése az egyes témakörökbe beépülve valósul meg, ezért a továbbhaladás feltételei is ott jelennek meg. 

 
A matematikatanítás kiemelt területei negyedik osztályban 

 
• A gondolatok, megfigyelések minél többféle módon történő kifejezése. A megfigyelés kifejezése tevékenységgel, szóban majd írásban, 

először konkrétan, majd általánosan is. 
• Valóságtartalomra épülő biztos számfogalom a 10000-es számkörben. 
• Számolási készségek, számolási eljárások, alkalmazása. A tanult műveletek fogalmának elmélyítése 10000-es számkörben. 
• Írásbeli szorzás kétjegyű szorzóval. 
• Írásbeli osztás egyjegyű osztóval. 
• Összefüggések felismerése, alkalmazása – szabályjátékok, sorozatok, nyitott mondatok. 
• Szöveges feladatok megoldása. 
• Geometriai fogalmak, tulajdonságok bővítése. Térbeli és síkbeli tájékozottság továbbfejlesztése. 
• Kerület mérése, számítása. 
• Területmérés parkettázással, következtetés a terület számítására. 
• Mennyiségfogalmak kialakítása 10 000-es számkörben. Gyakorlottság fejlesztése konkrét mérésekben. 
• Kombinatorikai és a valószínűségi játékok. 
• Adatok gyűjtése, rendezése táblázatban, jelölése grafikonon, diagrammon. 
• A matematikai szaknyelv tudatos fejlesztése, az életkornak megfelelő használata. 



 

 

 

GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK ALAPOZÁSA 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

Halmazszemlélet fejlesztése. 
Halmazok eszközjellegű használata. 
Osztott figyelem fejlesztése. 
Közös tulajdonságok felismerése, tu- 
lajdonság tagadása, mint szintén közös 
jellemző. 
Fogalmak egymáshoz való viszonya: 
alá és fölérendeltségi kapcsolatok fel- 
ismerésének alapozása. 
Mellérendeltség. 

Tárgyak, alakzatok, természetes 
számok válogatása, rendezések. 
Halmazok ábrázolása Venn- 
diagrammal. 

Két- és többszempontú válogatások. 
Közös tulajdonságú elemek kiválasztása. 
Játék valós tárgyakkal, a logikai készlet- 
tel, számkártyákkal. 
Barkohba. 

A továbbhaladás feltételei az egyes témakö- 
rökben konkretizálódnak. 

Egyszerű következtetések megfogal- 
mazása. 
Összehasonlítás, azonosítás, megkü- 
lönböztetés fejlesztése. 
Különbözőségek, azonosságok megál- 
lapítása, jelölése. 
Megértett állításokra, szabályokra, 
összefüggésekre való emlékezés. 

Állítások megítélése igazságtartal- 
muk szerint. Állítások tagadása. 
A logikai és, vagy szavak haszná- 
lata állítások megfogalmazásában. 
Összehasonlításokhoz szükséges 
kifejezések használata: legalább, 
legfeljebb, mindegyik, van olyan, 
egyik sem. 

Tárgyak, képek, számkártyák válogatása, 
rendezése páros munkában. 
Elemek kiválasztása adott állításhoz. 

Állítások megértése és megfogalmazása 

Kombinatorikai képesség fejlesztése. 
Rendszerezést segítő eszközök és 
algoritmusok megismerése, 
alkalmazásuk megalapozása. 

Rendezett párok képzése. 
Számképzés. 
Fa-diagram. 
Táblázat. 

Táblázat, fa-diagram készítése rendezett 
párok képzéséhez: táncos párok alkotása, 
számképzés számkártyákkal. 
Dominó készítése. 

Rendezés 

A valószínűségi szemlélet alapozása. Valószínűségi játékok, kísérletek, 
megfigyelések. 

Játékok, feladatok különböző 
témakörökben. 

Valószínűségi játékok elvégzése 



 

 

 
 
 

szem előtt a vezetés és önállóság helyes arányát. Szervezzünk minél differenciáltabban, személyre szabottabban! 
 
Tevékenységi formák: 

– figyelés (tanári magyarázat, szemléltetés figyelemmel kísérése) 
szóbeli munka (válaszadás a tanár kérdéseire, előzetes felkészülés 
 SZÁMTAN, ALGEBRA. SZÁMFOGALOM A 10 000-ES SZÁMKÖRBEN 

 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

A valóság és a matematika kapcsolatá- 
nak erősítése. 
A számrendszeres gondolkodás meg- 
alapozása. 

 
Analógiás gondolkodás fejlesztése. 

A számok helyesírásának fejlesztése. 

Számok olvasása és írása 10000-ig. 
A természetes szám, mint halmazok 
számossága, összehasonlítások. 
Számok nagyságviszonyai. Számok 
helye a számegyenesen. Közelítő 
értékek, becslés, kerekített értékek. 
Számok tulajdonságai, kapcsolatai. 
Összeg, különbség, szorzat, 
hányados és összetett alakjaik, 
számszomszédok. 
Helyi érték, alaki érték, valódi 
érték. 
 
Római számok: I, V, X, L, C, D, M 

Csoportosítások, leltárkészítések négye- 
sével, ötösével. 
Számbarkohba. 
Számképzések számkártyákkal, helyiér- 
ték-kerék segítségével. 
Számok megjelenítése bontott alakokban 
a négy alapművelet bármelyikével (össze- 
tett alakok is). 
Analógiák megfigyelése, jelölése 100-as 
táblákban. 
Adott területek színezése mm-papíron. 

 
 
 
Római számok írásának gyakorlása. 

Számok helyesírása, olvasása 10 000-ig. 
Számok nagyságrendjének és helyi értékének 
biztos ismerete. Számok képzése, helyiérték 
szerinti bontása. 
A tízes, százas, ezres számszomszédok 
meghatározása. 
A kerekítés szabályainak ismerete. 

A számfogalom továbbfejlesztése. 
A negatív szám értelmezése, mint 
történések, viszonyok 
matematikai modellje. 

A negatív szám fogalmának 
előkészítése modellek segítségével: 
irányított mennyiségek (pl. hőmé- 
rő), ill. a tényleges hiány megtapa- 
sztalásával:(hőmérséklet) vagyon-, 
adósságcédulák. 

Hőmérséklet leolvasása hőmérőmodellről. 
Játék vagyon- és adósságcédulákkal páros 
munkával. 

Hőmérséklet leolvasása hőmérőről. 
Hőmérsékleti értékek rendezése nagyságvi- 
szonyok szerint. 



 

 

 
 

A tört szám értelmezése, mint történé- 
sek, viszonyok matematikai modellje. 

Törtszámok előállítása tárgyi tevé- 
kenységgel, értelmezése különféle 
mennyiségek mérőszámaként. 

Hajtogatások, színezések, kirakások, cso- 
portban. 
Nemzetek zászlóinak készítése hajtoga- 
tással, színezéssel. 
Hímzésminták rajzolása, színezése. 

 



 

 

 
 
 

SZÁMTAN, ALGEBRA. MŰVELETFOGALOM 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

Biztos műveletfogalom és számolási Műveletek értelmezése tevékeny- Villámszámolások. Szóbeli és írásbeli műveletek értelmezése és 
készség az alapműveletek körében. séggel, ábrával és szöveggel. Számkeresztrejtvények. megoldása. A becslés, ellenőrzés eszközként 
Az anyanyelv és a szaknyelv elvárható Becslés, közelítő érték. Láncszámolások. való alkalmazása. 
szintű alkalmazása. Becslések, kerekí- Műveleti tulajdonságok Számpiramisok.  
tések az önellenőrzés különböző mód- kiterjesztése 10 000-es számkörre. Lapozó játék a szóbeli számolás gyakor-  
jai. A műveletek közötti kapcsolatok. lására.  

 A négy alapművelet végzése fejben Start − Cél játékok.  
Kisebb számok körében megfigyelt kerek számok esetében. Önellenőrzésre alkalmas számfeladatok  
analógiák kiterjesztése a „nagy” szá- Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal, megoldása.  
mokra is. 1000-rel. Hiányos írásbeli műveletek megoldása  

 Írásbeli összeadás, kivonás négy- játékos szöveggel, csoportmunkában. A helyes műveleti sorrend ismerete és alkal- 
Az írásbeli műveletek alkalmazásszin- jegyű számokkal.  mazása a négy alapművelet körében. 
tű felhasználása. Írásbeli összeadás több taggal is.   

 Négyjegyű számok írásbeli szorzása   
 egyjegyű szorzóval.   
 Írásbeli szorzás kétjegyű számmal.   
 Írásbeli osztás egyjegyű számmal.   
 A zárójel használata, a helyes mű-   
 veleti sorrend.   

 Számelméleti alapfogalmak formá-   

 lása: osztója, osztható, többszörös.   



 

 

 

ÖSSZEFÜGGÉSEK, KAPCSOLATOK 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

A problémamegoldó gondolkodásban 
való gyakorlottság és eredményesség 
fokozása: 

önállóság növelése a feladatok 
szövegének értelmezésében; 

megoldási algoritmusok 
kialakítása és alkalmazása; 

szöveges feladathoz többféle 
megoldás keresése. 
Tanulási szokások továbbfejlesztése: 

kerekített értékekkel végzett 
becslés; 

az ellenőrzés többféle módjának 
ismerete; 

megoldási terv készítése 
feladatokhoz, írásbeli válaszadás 
szöveges feladathoz. 

 
Elmondott, elolvasott történetre, 
problémákra való emlékezés, szöveges 
feladat lényegileg pontos felidézése. 
 
Adatokra és összefüggéseikre való 
együttes emlékezés. 
Matematikai szövegértő és szóbeli 
kifejezőképesség fejlesztése: 
lényegkiemelő képesség fejlesztése. 
Szavakban (pl.: szöveges 
feladatokban) megfogalmazott helyzet, 
történés megfigyelése, a figyelem 

Szöveges feladatok. 
Értelmezés, adatok gyűjtése, 
ábrázolása, modell készítése. 
Megoldási algoritmus alkalmazása. 
 
 
 
 
Tervszerű próbálgatás alkalmazása 
a megoldás keresésére (közelítő 
módszer). 

Szöveges feladatok megoldása: 
értelmezés, adatok kigyűjtése, 
rendszerezése, modellkészítés, 
összefüggések elemzése, a probléma 
megoldása, válasz megfogalmazása, az 
eredmény összevetése a valósággal. 

 
 
A tervszerű próbálgatás alkalmazása a 
megoldás keresésére páros munkában: 

Fej-láb példák 
Életkoros példák 

 
 
 
 
 
 
 
Emlékezést segítő ábrák, rajzok készítése. 
Szövegek megjelenítése tevékenységgel, 
ábrázolással. Helyzetről, képről kirakás, 
rajz, egyszerűsített kirakás. Egyszerűsített 
rajz készítése lényeges elemek 
megőrzésével, lényegtelenek figyelmen 
kívül hagyásával. 
Szavakban megfogalmazott helyzetről, 
történésről matematikai szöveg írása. 

Szöveges feladathoz tartozó számfeladat 
alkotása és ezzel a szöveges feladat 
megoldása. 
Szöveges feladatok megoldása, megoldási 
algoritmusok alkalmazása. 



 

 

 
 

irányítása, tartósságának növelése, 
értelmezése: lényeges és lényegtelen 
információk szétválasztása. 

 
Szavakban megfogalmazott helyzetről, 
történésről készült matematikai szöveg 
értelmezése. 

 
Konkrét matematikai modellek (nyitott 
mondat) értelmezése a modellnek 
megfelelő szöveges feladat 
alkotásával. 
Esemény folytatásának elképzelése, 
a képzelt folytatás lejátszása. 
Történés, szituáció elképzelése, 
tárgyhű képek és jelek alapján. 
A probléma megoldásának 
elképzelése, becslés, sejtés 
megfogalmazása: megoldás után a 
képzelt és tényleges megoldás 
összevetése. 
Megoldási algoritmusok megismerése, 
alkotása, alkalmazása. 

 
A kreativitás fejlesztése többféle 
megoldás keresésével. 

  
 
 
Matematikai modellek választása, kere- 
sése, készítése, értelmezése adott szituá- 
ciókhoz. (Pl.: egyszerűsített rajz, szám- 
feladat, nyitott mondat, sorozat, táblázat.) 

 

A matematikai logika nyelvének ala- 
pozása. Saját gondolatok közlése egy- 
szerű állítások formájában; ilyen köz- 
lések értése. Írásban kapott utasítás 
végrehajtása. 
A kreativitás fejlesztése többféle meg- 
oldás keresésével. 
Logikai gondolkodás fejlesztése az 
igaz és hamis állítások megítélésével 

A nyitott mondatok megoldása 
véges alaphalmazon, egyszerű 
esetekben következtetéssel. 
A matematikai relációs szókincs 
használata konkrét helyzetekben: 
nem, és, vagy, van olyan, 
mindegyik, legalább, legfeljebb 
szavak értelmezése, használata. 

Nyitott mondat igazsághalmazának meg- 
keresése véges alaphalmazokon, egyszerű 
esetekben következtetéssel, rajzos formá- 
ban is. 
Tárgyak, képek számkártyák halmazairól 
állítások megfogalmazása; a matematikai 
relációs szókincs használata konkrét 
helyzetekben páros munkában. Az 
állítások lejegyzése a jelek 
alkalmazásával 

Nyitott mondat igazsághalmazának megke- 
resése véges alaphalmazokon. 



 

 

 

SOROZATOK, FÜGGVÉNYEK 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

A gondolkodási műveletek körének 
bővítése (pl. osztályozás, szabályfelis- 
merés, (grafikon készítése), elemi 
algoritmus alkalmazása). 
Lényegkiemelő- és általánosító képes- 
ség fejlesztése, következmények meg- 
látására való képesség fejlesztése. 

Számsorozatok folytatása, kiegé- 
szítése adott vagy felismert szabály 
alapján. 
Többféle folytatás lehetőségének 
felismerése. 

 
Adatok sorba rendezése, folytatásra 
vonatkozó sejtések megfogalma- 
zása. 

Összefüggések keresése egyszerű soroza- 
tok elemei között. Képzési szabályok 
megállapítása. 
Többféle folytatás lehetősége. 
Játék képkártyákkal csoportban. 
Számlánc készítése számkártyákból páros 
munkában. 
Hímzésminták készítése, színezése fela- 
datlapon. 

Sorozat szabályának felismerése. 
 
 
Sorozat folytatása. A szabály megfogalma- 
zása egyszerű formában. 

Összefüggések észrevétele és megfo- 
galmazása. 
Az általánosításra való törekvés. 
A kifejezőkészség alakítása: világos, 
rövid megfogalmazás. 
Absztrakciós képesség alapozása. 

 
A konstruktív gondolkodás, az 
összefüggés -felismerő képesség 
fejlesztése. Táblázat hiányzó adatainak 
keresése adott vagy felismert kapcsolat 
alapján. 
A döntési képesség formálása. 

Grafikonok készítése, olvasása. 
Relációk felismerése, megállapí- 
tása, alkalmazása, megjelenítése 
a matematika különböző területein. 
 
 
 
Hozzárendelések. 
A kapcsolatok felismerése, elemzé- 
se, önálló lejegyzése után táblázat 
készítése, elempárok alkotása. 
Függvényre vezető szöveges fela- 
datok megoldása. 

Grafikonok, táblázatok értelmezése 
csoportmunkával, pl.: emlős állatok 
adatainak elemzése, összehasonlítások: 
hosszúság, tömeg, újszülöttek adatai. 

 
A kapcsolatok felismerése, elemzése, 
elempárok alkotása páros munkában, táb- 
lázat készítése feladatlapon. 
Összetartozó mennyiségek keresése, ren- 
dezése csoportmunkában, pl.: Magyaror- 
szág felszíni formái és földrajzi helysé- 
geinek rendezése. 

Egyszerű összefüggés felismerése a táblázat 
elemei között. 

 
 
 
 
 
 
 
Összetartozó elemek táblázatba rendezése. 



 

 

 

GEOMETRIA, MÉRÉSEK. TESTEK, SÍKIDOMOK, TRANSZFORMÁCIÓK 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

A térszemlélet fejlesztése. 
 
A konstrukciós képesség alakítása. 

 
A figyelem terjedelmének és 
tartósságának növelése, tudatos, 
célirányos figyelemfejlesztés. 

Testek tulajdonságai. 
Téglatest, kocka. 
Testhálók. 
Testek nézetei. 

Testek másolása és előállítása modellező 
készlettel; már ismert és újabb szempontok 
szerint csoportmunkában: 
– legyen párhuzamos lapja vagy oldala; 
– legyenek merőleges lapjai, oldalai; 
– legyenek egybevágó lapjai. 

Adott feltételeknek megfelelő geometriai 
alakzatok építése síkban és térben. 
A téglatest és a kocka tulajdonságainak is- 
merete. 
Geometriai tulajdonságok felismerése, alak- 
zatok kiválasztása a felismert tulajdonság 
alapján. 

Sík- és térgeometriai tapasztalatok 
szerzése. 
Az alakzat egészének és részeinek 
érzékelése. 
Finommotoros mozgáskoordinációk 
fejlesztése. 
Az észlelés pontosságának fokozása. 

Síkidomok tulajdonságai. 
Sokszögek. 
Téglalap. 
Négyzet. 
Konvex és nem konvex alakzatok. 

 
Párhuzamos, merőleges: 
• síkidomok oldalai, 
• testek határoló lapjai, 
• egyenesek. 

Síkidomok másolása és előállítása modelle- 
ző készlettel; már ismert és újabb szempon- 
tok szerint páros munkában: 
– legyen párhuzamos oldala, 
– legyenek merőleges oldalai. 
Tangram. 
Építések, kirakások színes rudakkal. 
Rajzolások, színezések négyzetrácson és 
pontrácson. 
Párhuzamos- és merőleges egyenesek 
hajtogatása. 
Vonalzóhasználat. 

Adott feltételeknek megfelelő geometriai 
alakzatok készítése, rajzolása síkban. 
A téglalap és a négyzet tulajdonságainak 
ismerete. 

A hasonlóság fogalmának tapasztalati 
előkészítése. 

 
Vonalzó- és körzőhasználat fejlesztése. 
 
 
 
 
 
 
Tájékozódás és kreativitás fejlesztése. 
(A helymeghatározás képességének 
fejlesztése.) 

Eltolás, forgatás 
Tengelyes tükrözés, tengelyesen 
szimmetrikus alakzatok. 
Tükrös alakzatok a térben. 
Egybevágó, hasonló alakzatok. 
Kicsinyítés, nagyítás. 
 
 
 
 
Tájékozódás térben és síkban. 

Tükörképek előállítása rajzzal négyzetrá- 
cson, pontrácson. 

 
Tapasztalatok gyűjtése egybevágóságról, 
hasonlóságról. 
Kicsinyítés, nagyítás négyzetrácsos papíron, 
pontrácson, fehér kiskockákkal. 
Egybevágó síkidomok előállítása eltolással, 
forgatással, tengelyes tükrözéssel. 
Vonalzó- és körzőhasználat. 
Tájékozódás a sakktáblán, térképen. 
Csoszogó játék. Torpedó játék 

Tükörképek előállítása négyzetrácsban, pont- 
rácson. 

 
Transzformációk létrehozása eltolás és tükrö- 
zések segítségével. 



 

 

GEOMETRIA, MÉRÉSEK, MÉRHETŐ TULAJDONSÁGOK, MÉRÉSEK 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

A mérés fogalmának mélyítése. 
Mérőeszközök használata. 
Összehasonlítás, analizálás, 
absztrahálás. Együttműködő képesség 
fejlesztése. 

 
Érzékelés, észlelés pontosságának 
fejlesztése. 

 
A matematika és a valóság 
kapcsolatának építése. 

 
Mérőeszközök és mértékegységek 
ismerete és önálló használata. 

 
A becslési képesség fejlesztése. 
A pontosság mértékének kifejezése 
gyakorlati mérésekben. 

Tárgyak személyek, alakzatok 
összehasonlítása mennyiségi tulaj- 
donságaik szerint (magasság, szé- 
lesség, hosszúság, tömeg, űrtarta- 
lom). 
A mennyiségi jellemzők kifejezése 
számokkal, a számok értelmezése 
a valóság mennyiségeivel (pl. mé- 
rőszám és darabszám). 
Hosszúságmérés. 
Űrtartalommérés. 
Tömegmérés. 
Időmérés. 

Mérések alkalmi egységekkel. A mérő- 
szám és mértékegység viszonyának meg- 
figyelése, megfogalmazása. 
Konkrét mérések végzése párban, csoport- 
munkában. 
Átváltások szabványmértékegységekkel 
az összefüggések ismeretében, szám- és 
szöveges feladatokban. 
Mértékdominó, páros játék. 

Mérés szabványegységekkel. 
Át- és beváltások a tanult mértékegységekkel 
gyakorlati mérésekhez kapcsolva, illetve ezek 
felidézése nyomán. 

A területmérés alapozása. Területmérés lefedéssel. 
Szabványegységek: 1mm2; 1cm2; 
1dm2; 1m2 stb. 

A terület mérése lefedéssel, a terület 
kiszámítása a területegységek 
összeszámolásával. 
Téglalap területének mérése, számolása a 
kirakást felidéző módon. 

Számítások a kerület és terület 
megállapítására. 

A térfogatmérés alapozása. Térfogatmérés Térfogatmérés kirakással építéssel. 
Testek építése fehér kiskockákkal, Lego 
elemekből csoportmunkában. Építő 
elemek számának megfigyelése. 

 

A szögfogalom előkészítése tapaszta- 
lati úton. 

 
Összehasonlítások, viszonyítások. 
Ismeretek önálló alkalmazása. 

Szögmérés derékszöggel, felével, 
negyedével. 

 Hajtogatott derékszögmérő készítése 



 

 

 

VALÓSZÍNŰSÉG, STATISZTIKA 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

A problémamegoldó gondolkodás 
fejlesztése. 

 
A valószínűségi és statisztikai 
szemlélet alapozása. 
Tapasztalatok szerzésével későbbi 
fogalomalkotás előkészítése (a 
biztos, a lehetséges és a lehetetlen 
események). 
A gyakoriság, a valószínű, kevésbé 
valószínű értelmezése konkrét példá- 
kon. 

 
Kifejezőképesség fejlesztése a sejté- 
sek megfogalmazásával. 

 
(A logikus gondolkodás fejlesztése.) 

Valószínűségi játékok, kísérletek, 
megfigyelések. 
 
 
 
Adatok gyűjtése, rendezése. 
Táblázatok, grafikonok 
értelmezése, leolvasása, készítése. 
Néhány szám számtani közepe, az 
átlag. 

A véletlen események gyakoriságának 
megállapítása kísérletek végzésével. 
Sejtések megfogalmazása adott számú 
kísérlettel. 
Sejtés, kísérletezések, a kísérleti 
eredmények összevetése a sejtéssel, az 
esetleges eltérés megállapítása és 
magyarázata. 

 
Játékok számkártyákkal, dobókockákkal 
páros vagy csoportmunkában. 

 
Adatok gyűjtése, rendezése és ábrázolása 
grafikonon. 

 
Hőmérsékleti grafikon készítése. 

 
Táblázat készítése magánhangzók és 
mássalhangzók előfordulásának adatairól. 
A számtani közép értékének (osztás) 
keresése. 

Példák megfogalmazása a biztos, a lehetséges 
és a lehetetlen fogalmának használatával. 

 
Adatgyűjtés táblázatok leolvasásával. 
Adatok rögzítése táblázatban. 



 

 

 
 
 
 

AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 
 
A kisgyerek matematikai teljesítményét, ismereteit az iskolába lépéstől kedve folyamatosan megfigyeljük, ellenőrizzük és értékeljük. 
Az ellenőrzés és értékelés folyamatának kulcsfogalmai (NAT) 
• Kommunikáció 
• Probléma-felismerés 
• Problémamegoldó döntések 
• Együttműködés 
• Konfliktuskezelés 
• Kritikai gondolkodás 
• Megbízhatóság 
• Felelősségvállalás 
• Pozitív viszonyulás 
• Állampolgárrá válás alapjai 

 
Megfigyelés 
A gyerekek szóbeli és írásbeli tevékenysége közben történik. 
• Különböző munkaformákban: önálló, páros, csoportos tevékenység. 
• A tanulási folyamatban megfigyeljük a munkatempót, használatát stb. 

 
Ellenőrzés 
Az ellenőrzés lehet: 
• tanítói: megfigyelés, 



 

 

 

• tanulói: önellenőrzés vagy a tanulók egymás munkáját ellenőrzik (pl. padtárs). 
 
Értékelés 
Az értékelés alapjai a helyi tantervben rögzített továbbfejlesztéshez szükséges ismeretek, készségek és képességek. A tanuló egyéni fejlődése 
önmagához képest. 
Fajtái: szóbeli; írásbeli: szöveges értékelés; teljesítményszintek jelölése százalékosan és érdemjeggyel. 

 
A tudásszint mérése 
• Tanév eleji tájékozódó mérés, félévi és tanévvégi felmérés. 
• Témaközi és témazáró felmérés, diagnosztikus értékeléssel . 

 
A felmérésekről 
Az írásbeli feleleteknek két fajtáját ismerjük: a teszteket és az esszé típusú feleleteket. A tesztek értékelése azért objektívebb, mert a zárt vagy 
kiegészítéses feladatokhoz egyértelműen rendeljük a pontokat. 

 
Funkciójuk szerint a tesztek lehetnek formatív, szummatív és diagnosztikus tesztek. 
Formatív (segítő, formáló) tesztek alkalmazása azért tanácsos, mert adott tananyagból adott időpontban képet kapunk a tanulók tudásáról. Ezzel a 
teszttel kiszűrhetjük a hibákat, segítve a továbbhaladást. 

 
Szummatív (összegző, lezáró) tesztet alkalmazunk a leggyakrabban, egy-egy témakör végén, félévkor és tanév végén. 

 
Diagnosztikus értékelést több esetben is írathatunk. Például, ha témazáráskor biztosak akarunk lenni abban, hogy tanulóink elsajátították-e a 
szükséges ismereteket, akkor a szummatív mérés előtt diagnosztikus méréssel kiszűrhetjük a szükséges hibákat. Írathatunk akkor is, ha 
differenciálás céljából külön csoportokban szeretnénk fejleszteni tanulóinkat. Diagnosztikus mérést végezhetünk akkor is, amikor 
tehetséggondozó szakkört vagy osztályt szeretnénk indítani. 

 
Javaslat az értékeléshez 
A tanulók év közbeni írásbeli munkájának százalékos értékelését a következőképpen válthatjuk át szöveges bejegyzésre (ez csak javaslat, a helyi 
értékelési rendszerbe beépíthető, de el is lehet térni ettől). 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KÖRNYEZETISMERET 
 
 

BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ 

 

(1–4. évfolyam) 
  



 

 

 

ALAPELVEK, CÉLOK 
 
Az Ember a természetben műveltségterületen az oktatás-nevelés a természeti folyamatok, 
összefüggések és az ember ezekkel való kapcsolatára, megértésére épül. 

A tanulás során létrejött tudásrendszernek alkalmasnak kell lennie a mindennapi 
tevékenységekben való alkalmazásra. 

E műveltségterületen megnövekedtek az elvárások. Ez természetesen nem mennyiségi, 
hanem minőségi változást kíván. 

Az ismeretközpontú pedagógiai modell helyett az átfogó személyiségfejlődést szolgáló 
pedagógiát kell előtérbe helyeznünk. Középpontban van az ember a maga sokoldalúságával, 
esetlenségével, ugyanakkor alkotó- és értelmezőképességével. A cselekvés válik a tanulás 
eszközévé. 
A tanulók tudása a természeti, technológiai és társadalmi környezettel való gazdag interakciók 
során formálódik – fejlődik a személyiségük. 

Tudásra nem csupán tapasztalati úton tehetnek szert. Az új tudás a tanulók előzetes 
ismeretei alapján is formálódik. Nem egyszerűen átveszik, ők konstruálják. 

A legtöbb tudás társas kapcsolatok útján jön létre. A tanulás bizonyos  helyzetekhez 
kötődik. Ha a tudást sokféle tevékenység közben építjük, kimunkáltabb lesz. 

A sikeres tanulás feltétele a sokféle tanulási stratégia. Fontos, hogy a tanulók 
gondolkodjanak el arról, amit tanulnak, képzeljék el azt, hozzák kapcsolatba a már 
tanultakkal. Keressék az értelmét megszerzett tudásuknak. 

A pedagógusnak elő kell segítenie az információfeldolgozást. Tanulásnak kell tekintenünk 
azokat a helyzeteket is, ahol nem tények elsajátítása történik, hanem a társas érintkezés, a 
közösségi interakciók által gazdagodik a személyiség. 

Fenntartható fejlődés 
A világ kihívásait rendszerben kell kezelni. A gazdaság, a társadalom és a környezet egy 

rendszert alkotnak. A globális válságok úgy oldhatók meg, ha a fenti három elem egyikét sem 
részesítjük túlzottan előnyben. Elegendő forrást kell hagynunk a jövő generáció 
életműködésének jobbítására. 

Holisztikus szemlélet 
A holisztikus szemléletű oktatás a teljes személyiség fejlesztésével foglalkozik: elme-, test-, 

lélekfejlődés. Egyensúlyba kell hozni az élet racionális, intellektuális és materiális  
aspektusait, az emberi természet intuitív és emocionális oldalát. Az egyén egészsége, jóléte 
szoros kapcsolatban van a társadalom egészségével és jólétével. Fordítsunk figyelmet a 
tanulási környezet és a tanulási kapcsolatok emberi minőségére. 
Hagyományok őrzése, értékek megmentése a múltból 

A hagyományok nem csupán a múltból megmaradt szokásrendszerek. Jelenünket is 
átszövik, folyamatosan változnak a társadalom és környezete állapota szerint. A természettel 
együttlétezést tükröző hagyományok (városi, vidéki) ápolása. 

Az Ember a természetben műveltségterület keretében lehetőséget kell biztosítani a 
tanulóknak arra, hogy korszerű, természettudományos világképet, gondolkodás- és 
szemléletmódot építsenek ki magukban. Szoros kapcsolatban kell lennie más műveltségi 
területekkel, mert csak így lehet megérteni az ember, a társadalom és a természet viszonyát. 
Az    ember    része    a    természetnek,    és    azzal    megbonthatatlan    egységet     alkot.     
A társadalmi és személyes cselekedetek egyaránt a természet folyamatainak részei. Mind az 
emberiségnek, és minden egyes embernek nagy a felelőssége, a természeti, társadalmi, 
technikai problémákra érzékeny, aktív, kreatív módon változtatni képes embereket kell 
nevelnünk. 



 

 

 

Az 1–4. évfolyam feladata a természeti világ elemi megismerése. Az alábbi módszerekkel  
a tanulók elsajátíthatják a tudományos megismerés legelemibb módjait és a megismeréssel 
kapcsolatos tudásrendszereket, illetve műveleteket: 
– megfigyelések, kísérletek tervezése – hipotézisalkotás; 
– a környezetben szerzett tapasztalatok megfogalmazása szóban és írásban, rögzítésük 

rajzban; 
– a problémamegoldás elemi műveletei; 
– a tájékozódás és ismeretszerzés kisiskoláskorban elérhető és gyakorolható módszerei; 
– az ökológiai gondolkodás kialakítása és fejlesztése; 
–    ; 
– a tanulók rendszerben, kölcsönhatásban, kapcsolatokban történő gondolkodásának 

erősítése; 
– a tudomány, a tudományos kutatás mint társadalmi tevékenység bemutatása. 

 
 

KULCSKOMPETENCIÁK 
 
Anyanyelvi kompetencia 
A hallott és olvasott szöveg megértése, szövegalkotás, helyes és kreatív nyelvhasználat. 

 
Matematikai kompetencia 
A gondolkodás fejlesztésének, alkalmazásának képessége, felkészülés a mindennapok 
problémáira. 

 
Természettudományos kompetencia 
Készséget, képességet jelent arra, hogy a különböző ismeretekkel, módszerekkel 
magyarázatokat, előrejelzéseket alkossunk a természetben. Magyarázatot adjunk az ember és  
a természeti világ kölcsönhatása között lezajló folyamatokra, és irányítsuk tevékenységünket. 

 
Digitális kompetencia 
Használata a munkában, kommunikációban, szabadidőben. 
A következő készségeken alapul: információ felismerése, visszakeresése, értékelése, tárolása, 
előállítása, bemutatása, cseréje. Kommunikáció az interneten keresztül. 

 
Szociális, állampolgári kompetencia 
Felöleli a magatartás minden olyan formáját, amelyek segítségével hatékony és építő módon 
vehet részt a tanuló a társadalmi életben. Tudását felhasználva kreatívan, aktívan lehet részese 
a közügyeknek. A személyes, interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári 
kompetenciák a harmonikus életvitel, a közösségi beilleszkedés feltételei. 



 

 

 

A hatékony, önálló tanulás 
A tanuló képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportosan. 
Hatékonyan gazdálkodik az idővel és az információval. Előzetes tanulási, illetve 
élettapasztalataira építve tudását és képességeit aktívan használja az életben. Fontos a 
motiváció és a magabiztosság, az új ismeretek szerzése, feldolgozása, beépülése, útmutatások 
keresése, alkalmazása. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 
A fejlesztési feladatok a kulcskompetenciákra épülnek. 

 
Énkép, önismeret 
Az önismeret folyamatos fejlesztése a társak, a pedagógusok és a szülők segítségével. Ebben 
az életkorban a kisiskolások önismerete naiv önismeret. Ne hagyjuk ebben magukra őket! Az 
önismeret az önfejlesztés alapja. 

 
Hon- és népismeret 
A városi és vidéki élet hagyományainak megismerése, tisztelete. Néhányuk feldolgozása 
játékos formában (pl.: szüreti mulatság összeállítása, eljátszása). 
Magyar és más népek tudósainak, feltalálóinak munkássága, információk az életükről. 

 
Európai azonosságtudat, egyetemes kultúra 
Nyitottság, elfogadás más népek és más kultúrák iránt. Lehetőségek: nemzetközi 
gyermektalálkozók, táborok, kulturális rendezvények, csereüdültetés, testvériskolák, 
testvértelepülések kapcsolatainak ápolása. 

 
Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés 
A társadalmi együttélés szabályainak kölcsönös betartása. Részvétel a lakóhely életének 
kulturális és egyéb rendezvényein (fesztivál, falunap, ünnepi hetek, népművészeti vásárok). 
Részvétel a környezetvédelmi akciókban, azok megszervezésében. A lakóhely öröm- és 
bánattérképének elkészítése, a problémák megfogalmazása, elküldése az önkormányzathoz. A 
lakóhely cselekvő szeretete. (Aki akar valamit, az módszert keres, aki nem, az kifogást.) 

 
Gazdasági nevelés 
A tanulók váljanak tudatos fogyasztókká. Ebben legyen szempont és érvényesüljön a 
környezet védelme. Fogalmazzanak meg kritikákat a reklámokról. Nem csak a mának, a 
jövőnek is kell élnünk! 

 

Környezettudatosságra nevelés 
A tanulók legyenek képesek úgy élni, hogy ne veszélyeztessék a természet megóvását és a 
társadalom fenntartható fejlődését. Szükséges az egy életen át tartó tanulás, a kreatív 
gondolkodás, felelősségvállalás az egyéni és közös tettekért. 

 
A tanulás tanítása 
A hatékony tanulás módszereinek és technikáinak elsajátítása, az önművelés igényének 
kialakítása. Valamennyi értelmi képesség fejlesztése iskolán belül és kívül. 
A tanulási stratégia tanítható. Az általános tanulási stratégiák – mint például az 
összehasonlítás, részletezés, problémamegoldás stb. –megtanulhatók és használhatók. A 
tanulási stratégiák fejlesztik a tanulók információfeldolgozó képességét, alkalmasabbá teszik 
őket az összetettebb gondolkodásra. 



 

 

A tevékenységi formák kialakítása és tervezése során tartsuk alapján beszámoló az 
osztálynak, megbeszélés kis csoportban, gyakorlat vagy feladatmegoldás közben) 

– írásbeli munka (jegyzetelés a tanórán, feladatlapok kitöltése, fogalmazás készítése a 
megadott témában, gyakorlati munkanapló készítése (pl. az időjárásról, állatok- 
növények megfigyeléséről) 

– látványfeldolgozás (képek-rajzok elemzése, értelmezése, fotózás, rajzolás) 
– konstrukció (modellek készítése, gyűjtemények összeállítása /nem 

növénygyűjtemény/) 
– kísérletek (csoportos és egyéni kísérletek a tanteremben) 
– terepmunka (élményszerzés, megfigyelések, kirándulások, látogatások, erdei iskola, 

folyamatos megfigyelés, méréssorozat) 
– információszerzés (könyvtárhasználat, internet, televízió, ismeretterjesztő folyóiratok, 

napi sajtó, kérdezés, véleménykutatás, meghívott vendég segítségével) 
– 
– ismeretfeldolgozás, gondolkodás (új tapasztalatok, megszerzett ismeretek és a belső 

modell összevetése, módosítás, új modell állítása, 
a modellek összekapcsolása, tudásrendszerré szervezésük) 

– művelődés, tájékozódás (olvasás, televízió, internetes honlapok, rádióból szerzett 
információk és multimédiás CD-k segítségével) 

– játék, az igazi gyermeknyelv (csoportos és szerepjátékok, utánzások, egyéni és 
csoportos játékos fejtörők, versenyek) 

– bemutatás (tabló, poszter összeállítása, kiállítások rendezése, bemutatása másoknak, 
videofilm-készítés) 

– projektmunka (aktív részvétel, feladat-végrehajtás, szervezés, irányítás). 
 
Testi és lelki egészség 
A harmonikus, egészséges életre való törekvés, és ennek értékként való tisztelete. Egészséges 
életvitel és magatartás a mindennapi életben, amelyet elősegít a pedagógusok példamutató 
életvitele. Az emberi kapcsolatok, a barátság, a szeretet fontossága. Az értelmi és érzelmi 
nevelés egyensúlya. (Amihez érzelmekkel kötődünk, jobban hat ránk, és jobban meg is marad 
bennünk.) 

 
Az oktatás-nevelés során mindig vegyük figyelembe a gyermek  személyiségének 
meghatározó tényezőit: 

 
– belső tényezők: öröklött és veleszületett sajátosságok (adottságok) 
– külső tényezők: környezeti-társadalmi hatások (család, iskola, kortárscsoport) 

 

Alakítsunk ki jó, együttműködő kapcsolatot a szülőkkel, vonjuk be őket a különböző iskolai 
programokba. 
Módszertani kultúránkból ne hiányozzon a játékosság, a humor! 



 

 

 
 
 
 

1. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 37 – heti óraszám: 1 
 

Témakörök A témakörök feldolgozására 
javasolt óraszám 

1. Tájékozódási alapismeretek 5 óra 
2. Az élettelen természet alapismeretei 14 óra 
3. Az élő természet alapismeretei 9 óra 
4. Testünk, életműködéseink 6 óra 
5. Összefoglalás, ismétlés 3 óra 

 

A tanulmányi séták egy részét tanórán belül, más részét a délutáni napközis programokkal összehangolva tervezhetjük. Egy vagy két hétvégén 
vonjuk be a szülőket is egy közös kirándulásra a természetben. 

 
A MEGISMERÉSI MÓDSZEREK FOLYAMATOS ALAPOZÁSA 

 
1. TÁJÉKOZÓDÁSI ALAPISMERETEK 

 
Fejlesztési célok 

Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

A megismerési módszerek folyamatos 
elsajátítása: megfigyelés, leírás, 
összehasonlítás, csoportosítás, mérés. 
A különböző folyamatok nyomon 
követésének képessége. 
Kommunikációs és együttműködési 
képesség fejlesztése. 

 
 
A közlekedési szabálytudat kialakítása, 
döntési képesség. 

Az iskola neve, címe. Az iskolában 
található helyiségek és funkciójuk. 
Ismerkedés az ott dolgozó 
felnőttekkel és munkájukkal. 

 
Tájékozódás az iskola környékén. 

 
 
 
Saját testhez viszonyított irányok: 
előtte, mögötte, fölötte, alatta, 

Tapasztalatszerzés az iskoláról és 
környezetéről. Beszámolók az óvodai 
környezetről, összehasonlítások. 
Viselkedési szabályok gyakorlása az 
iskolában. 
Az otthontól az iskoláig vezető útvonal 
megtétele (szülői segítséggel). 
Az utcák nevének és a nevezetesebb 
épületeknek a megfigyelése. 
Játékos gyakorlatok az irányok helyes 
használatára. 

Az iskolai viselkedési szabályok ismerete. 
Rendszeretet, a szép környezetre való 
igényesség. 

 
 
 
 
 
Az irányok pontos használata. 



 

 

 
 

 
 
 
 
A megismerő-, befogadó-, érzelmi 
képesség fejlesztése. 

jobbra, balra. 
 
 
 
A gyalogos közlekedés szabályai, 
veszélyhelyzetei. Szabályos 
gyalogos közlekedés a kisebb 
településeken. 

 
 
A lakóhely, településrész 
megismerése. 
A település, településrész neve, 
jellegzetességei. 

Koncentráció: matematika. 
 
 
 
Séta az iskola környékén. Közös gyalo- 
gos közlekedési tapasztalatok megbeszé- 
lése. A közlekedési lámpák és a közleke- 
dési rendőr karjelzéseinek megfigyelése 
lehetőség szerint. 
Dramatikus játékok a közlekedés gyakor- 
lására. 
Az iskola megközelítése során adódó ve- 
szélyhelyzetek elkerülési lehetőségeinek 
eljátszása. 
Az iskola környékének bejárása. Parkok, 
játszóterek, utcák fontosabb épületek, 
szobrok, emlékművek megfigyelése. 
Beszélgetés. 
Mi szép? Mi elszomorító látvány? 

 
A gyalogos közlekedési szabályok ismerete, 
betartása. 

 
Óvja környezete szépségét, értékeit. 

 

2. AZ ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI 
 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

A vizuális és auditív felfogóképesség 
fejlesztése. 

 
 
 
. 

Az évszakok. Az évszakok 
sorrendje, a hónapok neve és 
sorrendje. Az évszakokhoz 
kapcsolódó ünnepek, helyi 
szokások. 

Az óvodából és az életből hozott 
tapasztalatok felelevenítése. Évszakok, 
hónapok, napszakok sorba rendezése 
időrend alapján, képek segítségével. 
Az évszakokhoz kapcsolódó ünnepek, 
helyi szokások megjelenítése dramatikus 
játékokkal (pl. szüreti mulatság, 
karácsony, húsvét, a természet ünnepei). 

 
Az időjárás elemeinek megfigyelése. 
Szóbeli beszámoló a napi időjárási 

Az évszakok, hónapok nevének pontos 
használata. 
Az évszakok jellemzői. Az évszakok 
jellemzőinek elmondása szóban. 

 
 
A tanult ünnepek tartalmának elmondása 
röviden. 



 

 

 
 

 
A megfigyelő-, összehasonlító és 
elemzőkészség fejlesztése. 
. 

 
 
 
 
 
 
A megismerő-, befogadó-, érzelmi, 
akarati képesség fejlesztése. 

 
A gondolkodási, kombinatív képesség 
fejlesztése. 

 
 
 
Az elemzőkészség fejlesztése. 

 
 
 
 
 
 
A kombinatív, megismerő-, 
alkotóképesség fejlesztése. 

 
Az időjárás elemei: napsugárzás, 
hőmérséklet, szél, felhőzet, 
csapadék. 
A víz megjelenési formái a termé- 
szetben. 

 
Az időjárás okozta 
veszélyhelyzetek felismerése 
tapasztalat, kép, film alapján 
(hóvihar, villámcsapás, árvíz). 

 
 
A nap időtartama. 
A napszakok változása, jellemzőik. 

Használati tárgyaink anyaga. 

 
 
 
 
 
Ismerkedjünk a levegő 
tulajdonságaival! 

 
 
A levegő tisztasága. 

megfigyelésekről, ábrázolás rajzos 
jelekkel. A víz különböző megjelenési 
formáinak érzékszervi megtapasztalása 
évszakonként (eső, hó, zúzmara, dér, jég, 
köd, pára). 

 
 
Védekezési lehetőségek megbeszélése 
a balesetek, katasztrófák megelőzésére. 

 
 
 
 
Hogyan telik el egy napom? Szóbeli be- 
számolók, képsorok alkotása. 
Koncentráció: matematika, anyanyelv. 

 
Az óvodából és az életből hozott isme- 
retek, tapasztalatok megerősítése, bőví- 
tése. Különféle anyagok, csoportosítása, 
felismerése játékosan, az érzékszervek 
segítségével. 

 
Játékok a levegő jelenlétének és nélkü- 
lözhetetlenségének bizonyítására. 
Spontán megnyilatkozások meghallga- 
tása, a levegő szennyezettségének kimu- 
tatása egyszerű kísérletekkel. (Pl.: három 
napra fehér rongyot helyezünk az ablak- 
párkányra. A tiszta levegő fontosságának 
felismertetése. 

 
Játékok a vízzel és színes folyadékokkal. 
A víz nélkülözhetetlen az élőlények szá- 
mára. Bizonyítás kísérletekkel. 

Megfigyelés, tapasztalat alapján rövid 
beszámoló a napi időjárásról. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A napszakok nevének helyes használata. 

 
 
A mindennapi használati tárgyak anyagának 
felismerése, megnevezése. 

 
 
 
 
 
 
A víz és a levegő megismert 
tulajdonságainak felsorolása. 

 
 
 
 
 
 
 
 
A levegő és a víz néhány jellemző 



 

 

 
 

A kombinatív, manuális képességek 
fejlesztése. 

 
 
 
 
 
 
 
 
A szociális, életviteli és kritikai 
készség fejlesztése. 

 
 
 
 
 
 
 
Kommunikációs és kifejezőkészség 
fejlesztése. 

A víz tulajdonságai. 
 
 
 
A vizek tisztaságának óvása. 

 
 
 
 
 
A mi házunk, otthonunk, 
családunk. 
Munkamegosztás a családban. 

 
 
 
 
 
Foglalkozások. 
Akik segítenek a bajban. 
Látogatás a tűzoltóságon vagy a 
mentőknél. Hívószámuk. 

Mimetikus játékok: a szomjas ember, 
állat, növény „testbeszéde”. A vízzel való 
takarékoskodás gyakorlása (vízhasználat 
a kéz- és fogmosásnál). 
Játékok a folyadékokkal (folyadékok 
színezése, különböző formájú edényekbe 
öntése, zenélés egyforma poharakba ön- 
tött különböző magasságú folyadékkal, 
találós kérdések. 

 
Hogyan tehetjük szebbé, barátságosabbá 
otthonunkat? Mit vállalok rendszeresen 
és alkalmanként a házimunkából? 
Egyszerű háztartási gépek, pl. porszívó 
használata felnőtt segítségével és felü- 
gyelete mellett. Szóbeli és rajzos beszá- 
molók a család közös programjairól. 
Koncentráció: rajz, anyanyelv, ének. 

 
A foglalkozások sokfélesége, érdekessé- 
ge, megbecsülése. Szülők meghívása 
a tanórára. Kérdések felvetése a munká- 
jukkal kapcsolatban. 

tulajdonságának felsorolása. 
 
 
 
 
 
 
Rendszeres feladatvállalás a házimunkában. 

 
 
 
 
 
Néhány mondatos beszámoló a szülők 
foglalkozásáról, munkájáról. 

 

3. AZ ÉLŐ TERMÉSZET ALAPISMERETEI 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenység-formák 
Módszertani javaslatok 

A fejlesztés várható eredménye 

 
 
 
 
 
A megismerő- mozgásos, érzelmi, aka- 
rati, összehasonlító, megkülönböztető 

A közvetlen környezetben előfor- 
duló gyakori növények. 
Elemi ismeretek a növénygondo- 
zásról. 

 
Állatok a parkban, kertben. 
A közvetlen környezetben 

Séta a parkban, kertben. A növényzet 
megfigyelése. Növénygondozási munkák 
megfigyelése. Segítés a növények gondo- 
zásában, a tanteremben és otthon. 
Növényi részek csoportosítása, rajzolása. 

Néhány, a környezetben előforduló növény 
felismerése, megnevezése. 

 
 
 
Néhány, a környezetben előforduló állat fel- 
ismerése, megnevezése, jellemzése. 



 

 

 
 

képesség fejlesztése. 
 
Az emlékezeti, ténymegállapító 
képesség fejlesztése. 

előforduló állatok és társállatok 
megfigyelése. 
Érzékszervekkel megtapasztalható 
különbségek az állatok között. 

 
A vadon élő és a háziállatok élet- 
módja közötti különbségek meglát- 
tatása. 

Csigavendéglátás 2-3 napon át. 
Megfelelő életfeltételek biztosítása, majd 
visszajuttatása az élőhelyére. Csendben 
meghallgatjuk a reszelőnyelve munkál- 
kodását a salátalevélen. Kirándulás egy 
falusi portára vagy egy állatkereskedésbe, 
az állatkert háziállatparkjába. Egy-egy 
állat jellegzetességeinek felsorolása, kér- 
dések alapján. Saját tapasztalatok, infor- 
mációk hozzáfűzése, elmondása. Az álla- 
tok iránt érzett felelősség kialakítása, 
életfeltételeik-életkörülményeik megfele- 
lő biztosítása Állatmesék eljátszása dra- 
matikus játékokkal vagy egy állatcsalád 
napja. A mese és a valóság összehason- 
lítása. 

 

 

4. TESTÜNK, ÉLETMŰKÖDÉSEINK 
 
 

Fejlesztési célok 
 

Tananyag 
Ajánlott 

tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

 
A fejlesztés várható eredménye 

Az önálló ismeretszerzés képességének 
megalapozása. A tanulási képesség 
fejlesztése. 

 
A megfigyelőképesség fejlesztése. 

A testünk részei. 
A szervezetünk megfigyelhető 
ritmusai (szívdobogás, 
légzés, mozgások, ébrenlét, alvás). 
Az érzékszerveink szerepe 
környezetünk megismerésében. 
Az érzékszerveink óvása. 
Egészség, betegség. 
Az egészséges életmód. 
A helyes tisztálkodási szokások, az 
időjárásnak megfelelő öltözködés. 

Tájékozódás a saját testen. A légzés meg- 
figyelése. Játékos légzőgyakorlatok. 
Társ szívdobogásának meghallgatása. 
Testünk működése különböző környezeti 
hatásokra történő változásának megfigye- 
lése. Játékos felismerési gyakorlatok az 
érzékszervek segítségével. 
Helyzetgyakorlatok a helyes öltözködés, 
tisztálkodás gyakorlására. Dramatikus já- 
tékok, különböző élethelyzetek eljátszása 
(l. orvosnál, baleset történt stb.). 

A testrészek megnevezése. 
Páros testrészek ismerete. 

 
A helyes tisztálkodási szokások elsajátítása. 
. 



 

 

 
 

 
A megismerési, kombinatív, akarati 
készség fejlesztése. 

Egészséges fejlődésünk feltétele a 
rendszeres, változatos táplálkozás. 
Változtatás a helytelen étkezési 
szokásokon. 
A kulturált étkezés igényének 
kialakítása. 

Séta a piacra, vásárcsarnokba. A gyü- 
mölcs- és zöldségfélék érzékszervi vizs- 
gálata, jelentőségük táplálkozásunkban. 
Gyümölcs- és zöldségsaláták készítése. 
Ehető gyümölcs- és zöldségszobrok alko- 
tása. 
Táplálékcsoportok alkotása képek, és kü- 
lönféle táplálékok segítségével. Rajzos 
napi étrend készítése, megbeszélése. 
A helyes terítés és a kulturált étkezés 
gyakorlása. 

 
A leggyakrabban fogyasztott zöldség- és 
gyümölcsfélék felismerése, megnevezése, 
szerepük az egészséges táplálkozásban. 



 

 

 

2. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 36 – heti óraszám: 1 
 

Témakörök A témakörök feldolgozására 
javasolt óraszám 

1. Tájékozódási alapismeretek 3 óra 
2. Az élettelen természet alapismeretei 8 óra 
3. Az élő természet alapismeretei 11 óra 
4. Testünk, életműködéseink 11 óra 
5. Összefoglalás, ismétlés 3 óra 

 

1. TÁJÉKOZÓDÁSI ALAPISMERETEK 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Az életvezetési, információs, szociális 
képesség fejlesztése. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Az emlékezeti, ténymegállapító, aka- 
rati, megfigyelőképesség fejlesztése. 

Tájékozódási alapismeretek bőví- 
tése. 
Helyes viselkedés a járműveken. 

 
 
 
 
 
 
 
A felszín formái a lakóhelyen és 
környékén. 

A megismerési módszerek folyamatos ala- 
pozása. Megfigyelések az iskola tágabb 
környékén. A szabadidő eltöltésének he- 
lyei; intézmények, nevezetes épületek, 
közlekedési eszközök megfigyelése. 
A környezet tisztaságának megfigyelése. 
Megfigyelések: az emberi tevékenység 
hatása a környezet állapotára. Javaslatok 
a környezetszennyezés megszüntetésére. 
Fotózás. 

 
Közös élményszerzés különböző helyi köz- 
lekedési eszközökön. A balesetmentes fel- 
szállás, elhelyezkedés, leszállás. Az udva- 
riassági szabályok betartása. 
Séta, kirándulás a település környékére. 
A felszín természeti formáinak megfigye- 
lése. Ábrázolás rajzban, képgyűjtemény 
készítése. 

 
Beszámoló a megfigyelésekről, tapasztala- 
tokról kérdések alapján. 

 
 
 
 
 
 
A lakóhely bemutatása néhány rövid mon- 
datban. 



 

 

 

2. AZ ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A fejlesztés várható eredménye 

Az összehasonlító, megkülönböztető, 
szelekciós, ténymegállapító képesség 
fejlesztése. 

 
 
 
 
 
 
A manipulációs, emlékezeti, elemző-, 
következtetőképesség fejlesztése. 

Anyagok a környezetünkben. 
Az anyagok további vizsgálata ér- 
zékszervi tapasztalással és játékos 
kísérletekkel. 
Az anyagok mérhető és nem mér- 
hető tulajdonságai. 

 
A szelektív hulladékgyűjtés. 

 
 
A víz és a levegő segítségével, 
energiájával működő szerkezetek 
nem szennyezik a környezetet. 

A környezetben előforduló anyagok érzé- 
kelhető tulajdonságainak megfigyelése 
(szín, alak, hőmérséklet, felület, kemény- 
ség, rugalmasság, íz, szag). Kapcsolat 
keresése az anyag és a belőle készült 
tárgy funkciója között. 
Ismerkedés néhány környezetszennyező 
és környezetbarát anyaggal. 
Újrahasznosítható anyagok. A szelektív 
hulladékgyűjtés gyakorlása. 
Szilárd anyagok, a víz, a levegő tulajdon- 
ságainak vizsgálata. A víz három hal- 
mazállapotának bemutatása kísérletekkel. 
A történés és az eredmény rövid megfo- 
galmazása szóban. A levegő tulajdonsá- 
gainak vizsgálata. Lufi- és szappanbubo- 
rék-fújás. Csináljunk gyenge és erős 
szelet legyezővel, hajszárítóval, ventilá- 
torral. Mimetikus játék: legyünk fák 
szellőben, szélben, viharban. 

Felismeri a környezetében leggyakrabban 
előforduló anyagokat, és ismeri azok tulaj- 
donságait. 

 
 
 
 
Taneszközeiben előnyben részesíti a környe- 
zetbarát anyagokat. 

 
 
A látott és elvégzett kísérletek egyszerű 
megfogalmazása szóban. 

 

3. AZ ÉLŐ TERMÉSZET ALAPISMERETEI 
 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

 Kirándulás az őszi erdőbe. 
Az erdő életközösségének 
megfigyelése. 
Jellegzetes fák, 
cserjék, erdei virágok. 

Az erdőjárás szabályainak megbeszélése. 
A tananyagban említett élőlények spontán 
megfigyelése halkan, a kitaposott 
ösvényen. Vajon milyen állattal 
találkozunk? Letelepedés az erdei 

A kirándulások, természetjárások során kör- 
nyezettudatos magatartást tanúsít. 



 

 

 
 

 
 
 
A megfigyelő-, elemző-, következtető- 
képesség fejlesztése. 

 
Az összehasonlító, megkülönböztető 
képesség fejlesztése. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az érzelmi, empatikus képességek fej- 
lesztése. 

 
 
 
 
 
 
Az összefüggések felismerésének ké- 
pessége. 
A mozgásos képesség fejlesztése. 
A mérési képesség fejlesztése. 

Rovarok, madarak, emlősök. 
 
 
 
 
 
 
A mező élővilága. A szántóföld, 
a rét és a legelő közös neve: mező. 
A mezőn élő néhány jellemző nö- 
vény- és állatfaj megismerése. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A természet ritmusai. 
Ismerkedés a természet könnyen 
megfigyelhető ciklusaival: 
évszakok, időjárási jelenségek. 
Mozgások az élővilágban, állandó- 
ság és változás. 

tisztáson. Élményrajz készítése. A 
tapasztalatok kiegészítése a tankönyv 
információival, filmekkel, a könyvtárban 
szerzett ismeretterjesztő olvasmányokkal. 
Az információk feldolgozása 
csoportmunkában. 

 
Móra Ferenc: Sétálni megy Panka c. 
verse. 
Kirándulás a tavaszi mezőre. Spontán és 
irányított tapasztalatszerzés. 
Megfigyelések. A szántóföldet az ember 
műveli, a legelőn az állatok legelnek, 
a rétet lekaszálják a háziállatok téli ete- 
tésére. 

 
Játékok a réten, hempergőzés a fűben, 
a tavaszi virágok színe, illata. 
Letelepedés egy vakondtúrás körül, va- 
kondmese meghallgatása. 
A szorgalmas méhek, hangyák és gyö- 
nyörű pillangók megfigyelése. Közös 
éneklés a pillangókról. Egy kedves élő- 
lény lerajzolása. 
A tapasztalatok kiegészítése a tankönyv, 
a természetfilm és az ismeretterjesztő 
könyvek információival – feldolgozás 
csoportmunkában. 

 
A megfigyelések, az eredmények 
rögzítése. 
Az idő érzékelése, becslése, mérése. 

 
A mozgásban megnyilvánuló állandóság 
és változás tanulmányozása egyszerű 

 
 
 
 
Fel tudja sorolni néhány megismert élőlény 
jellemző tulajdonságait. 

 
Röviden jellemezzen két-három megismert 
élőlényt. 



 

 

 
 

  példák segítségével. Mimetikus játék a 
hely- és helyzetváltoztató mozgásra az 
élővilágban. 

 



 

 

 

4. TESTÜNK, ÉLETMŰKÖDÉSEINK 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A fejlesztés várható eredménye 

 Életműködéseink főbb jellemzői Az élőlények jellemző tulajdonságainak Igyekszik betartani az általa készített napi- 
 (mozgás, táplálkozás, légzés, nö- megjelenítése dramatikus játékokkal. rendet. 
 vekedés, fejlődés). Megfigyelések saját testen, társakon,  
A ténymegállapító, mozgásos, A természet ritmusai. családtagokon. Szóbeli beszámolók a  
ítéletalkotási, megkülönböztető, Egészséges életrend, napirend, tapasztalatokról. Óvja saját és társai testi épségét. 
önértékelő képesség fejlesztése. testmozgás, táplálkozás.   

 Melyik érzékszervünkkel érzékel- Szemléltetés folyamatábrákkal, fotókkal.  
 jük? Életkori sajátosságoknak megfelelő  
 Az érzékszervek védelme. napirend készítése, a napirendek Elfogadja és tolerálja a másságot, önként se- 
  véleményezése társak által. gítséget nyújt a társainak. 
  Véleménycsere. Játékok. Bizonyos  
  érzékszervek kiiktatásával különböző Fel tudja sorolni a tanult táplálékcsoportokat 
 Aki más, mint én. anyagok, tárgyak felismerése. néhány példával. 
  A szemüveget vagy hallókészüléket  
  viselő társak iránt való figyelmesség.  
Az értelmi, szociális, interperszonális    
képesség fejlesztése.  Önértékelés. Megvitatás társakkal, peda-  

 Napi étrend készítése önállóan, gógusi segítséggel. Tudja és belátja, hogy az egészségmegőrzés 
 írásban.  egyik feltétele a rendszeres orvosi ellenőr- 
 Ilyen vagyok. Az ismert táplálékcsoportok fogyasztá- zés. 
  sának helyes aránya. Önkritika.  
  Milyen táplálékból fogyasztasz sokat  
 Táplálkozz egészségesen! vagy keveset?  
  Látogatás egy orvosi rendelőben vagy  
  dramatikus játék. Viselkedéskultúra.  
  A védőoltások szerepe, a lázmérés  
 Óvjuk egészségünket! gyakorlása, a lázcsillapítás módja.  
 A helyes fogápolás. A helyes fogmosás bemutatása.  



 

 

 
 
 

3. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 72 – heti óraszám: 2 
 

Témakörök A témakörök feldolgozására 
javasolt óraszám 

1. Tájékozódási alapismeretek 17 
2. Az élettelen természet alapismeretei 3 
3. Az élő természet alapismeretei 28 
4. Testünk, életműködéseink 14 
5. Összefoglalás, ismétlés 10 

 

1. TÁJÉKOZÓDÁSI ALAPISMERETEK 
 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

 
 
 
A térbeli tájékozódási képesség fejlesz- 
tése. 

 
 
 
 
 
 
Az elemző-, értelmező-, analizáló-, 
szintetizáló-, összehasonlító, feladat- 
megoldó képesség fejlesztése. 

Az iránytű. 
A négy világtáj és a mellékvilág- 
tájak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A felszínformák. 
Hegyek, dombok, síkságok. 

Ismerkedés az iránytűvel. Olvasmány 
az iránytű történetéről. 
Játékos vizsgálódások mágnesekkel. 
Mit vonz a mágnes? Következtetések 
megfogalmazása. Ismerkedés a mágnes- 
sel működő eszközökkel a környezetünk- 
ben (zárak, sakktábla, hangszóró). 
Az iránytű működésének bemutatása. 
Tájékozódási gyakorlatok az iskola kör- 
nyékén iránytű segítségével. 
Csoportmunka. Egyszerű alaprajzok, út- 
vonalrajzok készítése jól ismert terepről, 
csoportosan tervezett saját térképjelekkel. 

 
Előzetes megfigyelések, tapasztalatok, 
képek, filmek alapján a felszínformák 
kialakítása homokasztalon, homokozó- 

A világtájak megnevezése iránytű, árnyék, 
növényzet segítségével. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A felszínformák felismerése a környezetben, 
képen, filmen. 
A lakóhely és környékének felszínformái. 



 

 

 
 

 
 
 
 
A kooperációs, döntési, 
kommunikációs képesség fejlesztése, 

 
 
 
 
 
A szociális képességek fejlesztése. 

 
A felszíni vizek. 
Álló- és folyóvizek. 

 
 
Tájékozódás a lakóhely környékén. 

 
A lakóhely és környékének termé- 
szetföldrajzi jellemzői. 
Fekvése, felszíne időjárása, növé- 
nyek, állatok. 

 
A lakóhely kulturális élete, 
hagyományai. 

ban. 
A felszínformák nevét és színét jelző táb- 
lácskák kitűzése a megfelelő helyre. 
A felszínformák színei és a világtájak 
a tanulmányozása Magyarország dom- 
borzati térképén. 

 
Tanulmányi séta előzetes megfigyelési 
szempontok alapján. Jegyzetelés, rajzo- 
lás, fotózás. Csoportmunka. 
Az információk feldolgozása csoportok- 
ban, beszámolók. 

 
Feldolgozás csoportmunkában, előzetes 
gyűjtőmunka alapján. 

 
 
 
 
 
 
 
A lakóhelyre látogató vendégek helyes útba- 
igazítása, tájékoztatása. 

 

2. AZ ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI 
 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

 
 
 
 
 
A megfigyelőképesség fejlesztése. 

 
A víz tulajdonságainak vizsgálata 
(alaktartás, átlátszóság, 
összenyomhatóság). 

 
Az időjárás. 

 
A víz előfordulási formái a 
természetben. Időjárási hatások. 

A levegő páratartalmának és a gőz erejé- 
nek bizonyítása kísérletekkel. A kísérle- 
tek szükséges eszközeinek, módjának, fo- 
lyamatának, eredményének megfogalma- 
zása segítséggel. 

 
Az időjárás megfigyelése több napon át. 
Lejegyzés jelek segítségével. 
A hőmérő önálló használata, leolvasása. 

 
A tapasztalatok, megfigyelések, mérések 
rögzítése előzetes megbeszélés alapján. 

 
A hőmérő helyes leolvasása. 

 
A tanult mértékegységek helyes használata. 

 
 
 
A vízszennyezés káros hatásának ismerete, 
következményei. 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
A vizek védelme. 

 
 
 
. 

Előzetes kutatómunka a csapadékfajták- 
ról. 

 
A különböző tisztaságú vízminták vizs- 
gálata érzékszervekkel és egyszerű esz- 
közökkel 
 

 
 
 
 

 

3. AZ ÉLŐ TERMÉSZET ALAPISMERETEI 
 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

 
 
 
A vizuális és auditív képesség fej- 
lesztése. 

 
Az összehasonlító, megkülönbözte- 
tő-, problémafelismerő és -megoldó 
képesség fejlesztése. 

 
 
 
A térbeli tájékozódás, az emlékeze- 
ti, kooperációs, innovatív képesség 
fejlesztése. 

 
 
A vizek, vízpartok élővilága. 
A vizek, vízpartok néhány 
jellegzetes növény- és 
állatfajának megismerése. 

 
 
 
 
 
 
Az ember felelőssége a környe- 
zetért. 

Élőlények, anyagok és egyszerű természeti jelenségek 
megfigyelése. 
Célzatos és spontán megfigyelések egyre sokoldalúbb 
információs, kommunikációs technikák segítségével. 
Tapasztalatok kifejezése szóban, rajzban, írásban. 

 
Tanulmányi séta. Spontán és célzott megfigyelések. 
A megfigyelések rövid lejegyzetelése. Összehasonlítás 
az eddig megismert élőhelyekkel. 
A környezet tisztaságának, szennyezettségének meg- 
figyelése. 

 
Letelepedés a vízparton. A táj „hangjai”. Rövid nesz- 
vers alkotása csoportonként, a társak verseinek meg- 
hallgatása. 
A növények testfelépítésének tanulmányozása – 
összefüggése a környezettel. Növényi részek lerajzo- 

 
 
Tapasztalatok lejegyzése rajzban, 
írásban 

 
 
 
 
 
 
A tapasztaltak és a tanultak kifeje- 
zése szóban, írásban, rajzban. 
Az élőlények egyszerű csoportosí- 
tása. 
A természet cselekvő szeretete. 

 
A helyes viselkedési kultúra a ter- 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az összehasonlító, elemző-, 
szintetizáló-, következtetőképesség 
fejlesztése. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kert, a park, az erdő, a mező és 
a vizek-vízpartok jellemző 
élőlényei, életfeltételei. 

lása, fotózás. 
Állatok megfigyelése csendben, kitartóan – távcső 
használata. 
Vízminta vétele, érzékszervi vizsgálata. 
Határozókönyvek, lexikonok használata, keresés az 
interneten, versek, mesék, dalok a vizek, vízpartok 
élőlényeiről. Lehetőség szerint hajózás. A látott kör- 
nyezet öröm- és bánattérképének elkészítése. 

 
Tisztaság, szépség, különféle hulladékok feltérképe- 
zése. 
Mit tehetünk? Kreatív ötletek a környezet 
szépségének megóvására, megőrzésére. 
Megbeszélés. A segítség megszervezése felnőttek 
közreműködésével. 
Az eddig megismert élőhelyek összehasonlítása. 

mészetben. 
Együttműködés a társakkal. 

 
Néhány megismert élőlény jellemző 
tulajdonságainak megfogalmazása 
röviden szóban, felsorolásuk írás- 
ban. 

 
 
 
 
 
 
Részvétel környezetvédelmi 
tevékenységekben 

 
 
Az életfeltételek pontos ismerete. 

 

4. TESTÜNK, ÉLETMŰKÖDÉSEINK 
 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 



 

 

 
 

 
 
 
A mentális, értelmi, szociális, 
interperszonális képesség 
fejlesztése. 

 
 
 
 
 
 
 
 
A döntési képesség fejlesztése. 

 
 
 
 
Az empatikus képesség fejlesztése. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Az önelfogadás, önértékelés képes- 
ségének fejlesztése. 

Az egészséges életmód. 
 
 
 
 
 
A táplálkozás. 
A fontosabb élelmiszercsoportok. 

A táplálkozási ártalmak. 

 
A légzés. 
A tiszta levegő hatása az egészsé- 
günkre. 

A levegő útja testünkben. 

A betegségek. 
Viselkedéskultúra a környeze- 
tünkben előforduló fertőző beteg- 
ségek esetén. 

 
Hogyan előzhetjük meg a beteg- 
ségeket? 
Találkozás önmagaddal. 

A helyes időbeosztáson, a rendszeres testmozgáson és 
tisztálkodáson kívül 
a társas kapcsolatok fontossága. Beszélgetés irányított 
kérdésekkel, vélemények meghallgatása. 

 
 
Élelmiszerek csoportosítása az előző évfolyamokon 
szerzett ismeretek segítségével 
Irányított beszélgetés a tapasztalatok alapján 
A gyomorrontás, hányás, hasmenés okai. 
Étvágytalanság vagy túlzott evés. 
A helyes orrfújás gyakorlása. 
Irányított beszélgetés. Milyen érzés, ha megjövünk 
egy kirándulásról, vagy játszottunk a szabadban? 
Miért szükséges 
a csecsemőket rendszeresen levegőre vinni? 
A dohányzás káros hatásai. 
A levegőt szennyező különböző anyagok. 

 
Irányított beszélgetés. 
A betegségek lehetnek testi és lelki eredetűek. 
Saját és családi tapasztalatok elmondása az előfordult 
betegségek okáról. 
Hogyan segítettem beteg családtagjaimat? 

 
Előzetes kutatás, tapasztalatok alapján: 
Az orvos és a természetgyógyász munkája. 
A kuruzslás veszélyei. 

 
Az önismeret további fejlesztése. 
Kitalálós játék: társak jellemzése név nélkül. Kiről 
van szó? 
Önkritika. A társak, felnőttek véleményének 
meghallgatása. 
Irodalmi példák, szemelvények felolvasása tudósok 

 
A tanuló tisztában van főbb 
testméreteivel, és ezt rendszeres 
időközökben ellenőrzi. 

 
 
 
Ismeri a helyes táplálkozási 
szokásokat, a táplálékcsoportokat. 

 
Össze tudja állítani napi egészséges 
étrendjét. 

 
 
 
 
 
 
 
Tud lázat mérni, ismeri a 
lázcsillapítás módszereit. 

 
 
Megfelelő magatartást tanúsít a be- 
teg emberekkel szemben. 

 
 
 
 
 
 
 
Törekszik a folyamatos önismeretre, 
önértékelésre. Elfogadja önmagát, 
a kritikát, tudja, hogy mely tulajdon- 



 

 

 
 

 
 
A szociális, interperszonális képes- 
ség fejlesztése. 

Madarat tolláról, embert 
barátjáról.(értelmezés, példa 
keresése) 

feltalálók életéről 
 
Beszélgetés. 
„A barátod vize édesebb az ellenség mézénél.” 
A barátságban nélkülözhetetlen az egymás iránti tisz- 
telet, a türelem, őszinteség, alkalmazkodás, segítő- 
készség.  A barátság mint érték. 
Értelmezés példákkal. 
Játék: ki ő? Tulajdonságok felsorolása alapján a barát 
nevének megfejtése. 

ságain kell változtatnia. 



 

 

 

4. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 72 – heti óraszám: 2 
 

Témakörök A témakörök feldolgozására 
javasolt óraszám 

1. Tájékozódási alapismeretek 22 óra 
2. Az élettelen természet alapismeretei 14 óra 
3. Az élő természet alapismeretei 24 óra 
5. Összefoglalás, ismétlés 12 óra 
1. TÁJÉKOZÓDÁSI ALAPISMERETEK 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

. A térkép titkai. Tájékozódás Magyarország domborzati és Jelképeink pontos ismerete. 
 A mi hazánk: Magyarország közigazgatási térképén. A magyar nép és más nálunk élő népcsopor- 
 (felszínformák, vizek, települések). A titkok, azaz a térképjelek megismerése. tok tisztelete. Más népek tisztelete. 
  Játékos gyakorlatok a térképpel frontálisan  
Az elemző-, értelmező-, A mi hazánk: Magyarország. és párosan.  
problémamegoldó képesség Képzeletbeli utazás Beszélgetés, vita. Hazánk jelképeinek isme-  
fejlesztése. Magyarország tájain. rete és tisztelete, más népek jelképeinek tisz-  

  telete. Hazánk tájainak, néhány nevezetességének 
Az információs, kommunikációs ké-  Zászló, címer, Himnusz, Szózat. elemi ismerete. 
pességek fejlesztése.  Útvonal- és kirándulástervek készítése úti-  

  könyvek alapján, az internet felhasználásá-  
  val. Menetrendek tanulmányozása.  
  Internethasználat a tanórán.  
 Hazánk fővárosa: Budapest. Képes olvasmányok ismertetése hazánk Budapest néhány nevezetességének felisme- 
  tájairól és a nemzeti parkokról. rése képekről. 
  Koncentráció az anyanyelvvel.  
  Előzetes felkészülés alapján csoportmunka.  
  Budapest történelme, fekvése, közlekedése,  
  művelődési intézményei, nevezetes épületei,  
  szobrai.  



 

 

 

2. AZ ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A fejlesztés várható eredménye 

 
 
Az innovatív, mentális képességek 
fejlesztése. 

 
 
 
 
 
 
A megfigyelő-, elemző-, következtető-, 
ténymegállapító képesség fejlesztése. 
Az összefüggések felismerésének 
képessége. 

Élőhelyünk a Föld. 
Az időjárás elemei. 
Az időjárás hatása életünkre. 
Óvjuk, védelmezzük Földünket! 

 
A hulladék nemcsak szemét, 
hasznos is lehet. 

 
 
A Föld és az univerzum. 
A Föld mozgásai és az évszakok 
közötti összefüggés. 

 
 
Az energia. 
Az energiafajták, energiahordozók, 
energiaforrások. 
A megújuló és nem megújuló 
energiaforrások. 

 
 
Az energia terjedése. 

A heti időjárás megfigyelése, lejegyzése. 
Egy napi időjárás-jelentés elmondása 
szóban. 
Tájékozódás az időjárás hatásairól éle- 
tünkben. Előzetes felkészülés a talaj, 
a vizek a levegő, az erdők, az állatok, 
az emberiség védelmével kapcsolatosan. 
Előzetes gyűjtőmunka. 
Beszélgetés az újrahasznosítható anya- 
gokról. 
Beszélgetés az égitestekkel kapcsolatos 
régi és saját elképzelésekről. Elemi isme- 
retek gyűjtése égitestekről. Egy budapesti 
kirándulás alkalmával a Planetárium 
meglátogatása. 

 
Mitől van energiánk? Beszélgetés, vita. 

 
Beszélgetés az energia szerepének felis- 
meréséről a mindennapi életünkben. 

 
 
Egyszerű játékok, kísérletek a hang, a 
fény, és a hő terjedésével kapcsolatban. 

A környezetszennyezés egészségkárosító 
hatásának ismerete, a folyamatok 
megelőzése. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kísérletek folyamatának és eredményének 
elmondása. 



 

 

 
 
 

3. AZ ÉLŐ TERMÉSZET ALAPISMERETEI 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A fejlesztés várható eredménye 

 
A szociális, interperszonális képesség 
fejlesztése. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az emlékezeti, leíró-, ténymegálla- 
pító, összehasonlító, megkülönböz- 
tető, érzelmi, akarati képesség 
fejlesztése. 

 
 
 
 
 
 
 
A szociális, problémafelismerő ké- 
pesség fejlesztése. 

 
 
Az információforrások. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tanulók környezetében megfigyel- 
hető növények főbb jellemzői, kap- 
csolatuk a környezetükkel. 
Akácfa, vadgesztenye, hárs, petúnia, 
muskátli, tulipán. 

 
 
 
 
 
 
A gyomnövények. 
A gyógynövények, mérgező szoba- 
növények. 

A megismerés módszereinek alapozása, 
folyamatos bővítése. 
Közvetlen információforrások – a szemé- 
lyesen gyűjtött anyagok: 
utazás, látogatás, filmezés, rajzolás, az 
emberek megkérdezése (interjú, kérdőív, 
személyes beszámoló). 
Közvetett információforrások – a mások 
által gyűjtött és feldolgozott adatok: 
könyvek, újságok, filmek, folyóiratok, 
tv-műsorok, internet. 

 
A tanulmányi sétán szerzett tapasztalatok 
és a különböző információk alapján 
a környezetben előforduló növények jel- 
lemzése megadott szempontok szerint: 
élőhelye, részei, életfeltételei, gondozása, 
szaporodása, szépsége, jelentősége éle- 
tünkben. 
Csoportmunka, beszámolók. 

 
Néhány gyomnövény felismerése képek, 
határozókönyvek alapján. 
Problémafelvetés: 
Mitől olyan szívósak, életképesek? 
Együtt keressük a választ. 
Néhány gyógynövény felismerése képek- 
ről. Gyógyteák főzése, kóstolása. A do- 
bozon lévő utasítások felolvasása, pontos 
betartása. 

 
Az információk helyes kiválasztása, biztos 
könyvtárhasználat, a látottak-tapasztaltak 
lényegre törő megfogalmazása szóban és 
írásban. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rövid szóbeli vagy írásbeli beszámoló az 
adott növényekről, szempontok alapján. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egy fás szárú és egy lágy szárú növény ré- 
szeinek felismerése, megnevezése. 
A növények jellemző tulajdonságai, környe- 
zeti feltételeik felsorolása. 
Elemi növénygondozási munkák ismerete. 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A lényegkiemelő, emlékezeti, 
szelekciós, érzelmi, akarati, 
leíróképesség fejlesztése. 

 
A kisebb gyerekek és testvérek óvá- 
sa. 

 
 
A tanulók környezetében 
megfigyelhető állatok főbb jellemzői 
(élőhelyük, testfelépítésük, 
életmódjuk, táplálkozásuk, 
szaporodásuk, tulajdonságaik, 
jelentőségük az életünkben). 
Éti csiga, katicabogár, feketerigó, 
veréb, kutya, macska, ló. 

Néhány szobanövény felismerése, meg- 
nevezése. Néhányuk szájba kerülve mér- 
gező. 
Tanulmányi séta egy lovardába vagy 
falusi istállóba. 
A lovak tulajdonságai, gondozásuk 
megfigyelése. Lovaglás lehetőség szerint. 
A sport- és gyógylovaglás jelentősége. 
A felsorolt állatok megfigyelése 
megadott szempontok alapján. Önálló 
beszámolók röviden szóban és írásban. 
Gyűjtőmunka: az állatok megjelenése a 
művészetekben. Festmények, fotók, 
filmek versek, mesék, történetek, dalok. 

 
Egy puhatestű, egy rovar, egy emlős, egy 
madár testrészeinek felismerése, jellemző 
tulajdonságaik megfogalmazása, 
életfeltételeik ismerete. 

 
Felelősségtudat, pozitív viszony az 
állatokkal kapcsolatosan. 

 

4. TESTÜNK, ÉLETMŰKÖDÉSEINK 
 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenység-formák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

 
 
 
 
 
 
Az intellektuális, mentális képességek 
fejlesztése. 

Az ember életkori szakaszai. 
 
 
 
 
Helyes és helytelen szokásaink. 

 
 
 
 
A szenvedélybetegségek. 
Alkoholizmus, dohányzás, drogok. 

 
 
 
Az ásványi anyagok, növényi 

Előzetes feladat: családi fotók összegyűj- 
tése. Saját fotók. 
Rendezés fejlődési sorrendbe. Az életkori 
szakaszok megnevezése segítséggel, jel- 
lemzőik. 
Példák a környezetből, saját példák 
(pl.: ujjszopás, körömrágás). 
Beszélgetés: 
A leszokás akarat és önfegyelem kérdése. 

 
Előzetes felkészülés a környezetben ta- 
pasztaltak és az információforrások fel- 
használásával. 
A betegségek következményei. 
Csoportmunka. Különböző élelmiszerek, 
Tej, üdítőitalok dobozának, tasakjának 

Az ember életkori szakaszainak ismerete, 
jellemzése. 

 
 
 
 
Ismeri az élvezeti szerek fogyasztásának 
veszélyeit 

 
 
 
 
 
 
 
Törekvés a tudatos táplálkozási és vásárlási 



 

 

 
 

A manipulációs, ténymegállapító, 
gondolkodási, tanulási képesség 
fejlesztése. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tolerancia és empatikus képesség 
fejlesztése. 

 
Az érzelmi, akarati képesség 
fejlesztése. 

rostok, vitaminok szerepe a 
táplálkozásunkban, életünkben. 

 
A rostok szerepe emésztésünkben. 

 
 
 
 
Kapcsolatom a társaimmal. 

 
 
 
 
 
A szeretet. 

vizsgálata. Mit tartalmaznak a feliratok? 
Ismerjünk meg néhány anyagot! 
Beszélgetés és felolvasás előzetes kutatás 
alapján: 
2-3 fontosabb ásványi anyag és vitamin 
megnevezése, szerepe az életünkben. 
Szent-Györgyi Albert munkássága. 
A kapcsolatainkat pozitívan befolyásoló 
jó tulajdonságok értelmezése példák 
segítségével: tapintat, figyelem, 
megbízhatóság, titoktartás, kedvesség, 
bátorság, humor. 

 
A szeretet jóakaratban, gyengédségben, 
önzetlenségben, ragaszkodásban 
megnyilvánuló érzelem. 
Beszélgetés: 
A fenti kifejezések értelmezése. 
Családi és irodalmi példák felelevenítése. 

 
Milyen cselekedetekkel bizonyítjuk az 
életben? 
A szeretet legmagasabb foka az 
önfeláldozó szeretet (Móra Ferenc: A 
szánkó c. elbeszélése a legszebb példája). 

szokások kialakítására. 
 
 
 
 
 
 
 
Tolerancia, empátia mások iránt. 



 

 

 

AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 
 
Az értékelés felelőssége 
Az értékelés funkciója, hogy segítse a pedagógiai munkát és a tanulást. Egyrészt visszajelzés a gyereknek, a szülőnek, a tanárnak, másrészt 
befolyásolja a további tanulási folyamatot. Az értékelés feladata az ellenőrzés, minősítés, önkorrekció, az önfejlesztés folyamatainak tudatos 
irányítása. 

 
A diagnosztikus (felmérő) értékelés célja, hogy a pedagógus ennek eredménye alapján alakítsa ki tanítási stratégiáját. A diagnosztikus felmérés 
segíti a legjobban a minőségfejlesztést, a minőségteremtést, mert lehetővé teszi, hogy kritériumok, viszonyítási alapok birtokába jussunk. Pl. már 
az első osztályba érkező gyerekek számára hasznos lehet egy év eleji attitűdfelmérés. A pedagógus kérdéseket tehet fel, szituációkat mesélhet a 
környezeti problémákkal kapcsolatosan. Meghallgatja a gyerekek sokféle véleményét és megoldási javaslataikat. Így időben és könnyebben képet 
alkothat a gyerekek környezethez való viszonyáról. 

 
A szummatív értékelés a tanulási folyamat végén segít az ellenőrzésben. Megmutatja, hogy a gyerekek elérték-e a továbbhaladáshoz szükséges 
tudásszintet, megmutatja, hol van szükség korrekcióra, differenciálásra. 
Formatív (fejlesztő) értékelésre gondolva megállapíthatjuk, hogy a szóbeli teljesítmény és viselkedés-értékelés a pedagógiai folyamatban 
valósul meg. Mind a szóbeli, mind az írásbeli értékelés megjelenhet egy –egy kiemelkedő eseményhez kapcsolva is, elősegíti a gyerekek 
fejlődését, és meghatározza fejlődésük útját. Nem igazíthatjuk az egyes tanulók teljesítményét az osztály szintjéhez. 

 
A pedagógusnak kulcsszerepe van a gyerekek eredményességéért folyó küzdelemben. Használjuk ki az értékelésben rejlő fejlesztési lehetőségeket. 
Az értékelés akkor éri el a célját, ha hozzájárul a gyerekek énképének fejlődéséhez, önismereti, önkorrekciós mechanizmusaik beindításához. 
A pozitív értékelés oldja a gyerekek szorongását, elégedetté és nyitottá teszi őket. Pedagógiai nyereség, ha az energiáikat a tanulás felé fordítják. 
Folyamatosan értékelhető a gyerekek kutató- és gyűjtőmunkája, részvételük a csoportmunkában (együttműködés, segítőkészség), értékelhetők a 
szóbeli beszámolók, a rajzos feladatok, a környezettudatos magatartás megnyilvánulásai (iskolában, otthon, utcán, parkban, természetben), a 
rendszeres növény- és állatgondozás az iskolában, otthon, a tanórai munka, a részvétel a különféle környezetvédelmi akciókban, versenyeken, a 
segítségnyújtás az idős embereknek és a kisebb gyerekeknek, a rendszeres feladatvállalás a családi munkamegosztásban, a parkok és más köz- 
területek gondozása. 
Az értékelésnél fontos a tanító önértékelése is: 

– Megtettem-e mindent? 
– Jól mértem-e fel a tanuló előzetes tudását? 
– Milyen körülményeket teremtettem a tanítás-tanulás folyamatában, az értékelési helyzetben? 
– Gondoltam-e a gyermek önértékelésére? 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE 
 

BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ 

(1–4. évfolyam) 



 

 

 
 
 

CÉLOK ÉS FELADATOK 
 
Az iskolai ének-zenei nevelés célja 1−4. évfolyamon, hogy megalapozza a zenei nevelést, 
segítse kialakítani zene megszerettetéséhez és az egyes zeneművek élményt nyújtó 
megismeréséhez és megértéséhez vezető utat. 
A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, vagyis a teljes 
személyiség fejlesztése. 
A sokszínű, igényes és céltudatos zenei élmények alakítják az éneklés, az aktív muzsikálás 
igényét, a zenehallgatási szokásokat, valamint az igényt a tanulókban arra, hogy egyéni 
képességeik, lehetőségeik figyelembevételével egész életük során bővítsék műveltségterületi  
és kulturális ismereteiket. Ennek érdekében szükséges a megszerzett zenei készségeket, 
képességeket, ismereteket az életkori sajátosságokból adódóan mind magasabb szintre emelni. 
Fontos feladat a zenei világkép, az érzelmi és az értelmi vonatkozású hatások 
jellemformáló erejének és szerepének megalapozása. Az érzelmi-értelmi 
képességek alapozása mellett kiemelt fontosságúként kell kezelni a tanulói 
személyiség egészének fejlődését szolgáló tevékenységeket és a különféle 
műveltségterületekkel történő kapcsolódások keresését. A fejlesztés során nem 
csak a tantárgyi, hanem a képességterületi és a nevelési integrációs 
lehetőségekkel is foglalkozni kell. 

Az élményszerű helyzetek teremtésével a tanulók tapasztalatokat szerezhetnek. 
Kiemelkedően fontos a zenei ízlésformálás, a zenei ítélőképesség fejlesztése, mert ez teszi 
lehetővé az értékes műalkotások felismerését és elfogadását, a kritikai képesség kialakulását. 

A zene megszerettetéséhez a zeneművek élményt nyújtó megismerésén és megértésén át 
vezet az út. Ehhez nélkülözhetetlen a felszabadult alkotó légkör megteremtése, a közös 
éneklés és a zenehallgatás örömteli megélése, a tanulás-tanítás életkorhoz igazodó 
játékosságának biztosítása, a zenei élményt gátló feszültségek feloldása, az oldott iskolai 
környezet léte, valamint a tanulók pozitív viszonya tanítójukhoz. 
A sokszínű, igényes és céltudatos zenei élmények alakítják az éneklés, az aktív 
muzsikálás igényét és a zenehallgatási szokásokat. Az éneklés a zenei élmény 
elsődleges forrása és az ismeretszerzés tapasztalati alapja. A mozgással, tánccal, 
játékkal egybekötött csoportos éneklés a közös muzsikálás, az egymásra figyelés 
és a közösségformálás mással alig pótolható lehetőségét kínálja. 
A ritmuskészség fejlődése, amely a ritmusjátékok és az énekléshez kapcsolódó 
különféle mozgások nyomán gyorsan és látványosan halad, segíti az esztétikus, 
jól koordinált mozgás, a szép testtartás, a jó légzés, a jó fizikai állóképesség 
kialakítását, illetve erősödését. 
Az éneklési kultúra megalapozása, a szöveg tartalmának megfelelő érzelmek, 
karakterek zenei kifejezése az előadói készséget gazdagítja. 
A néphagyománynak, népszokásoknak, a szűkebb zenei környezet kultúrájának 
fontos szerepe van a zene megszerettetésében, a zenei anyanyelv 
megismerésében. 
A zenei emlékezet, a belső hallás fejlesztése, a zenei ismeretek elsajátítása 
megteremti a játékos alkotás, a zenei improvizáció feltételét. 



 

 

 

A gyermekek csoport előtti éneklése, előadása módot ad az egyéni készségek 
kibontakoztatására, a helyes önértékelés kialakítására és a kiemelkedő adottságú gyermekek 
készségeinek fejlesztésére. 
A gyermekhangszerek használata fejleszti a hangszínhallást, és kedvet  ébreszthet a 
rendszeres hangszertanuláshoz. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 
 
Zenei alkotóképesség 
Interpretáció 
Az énekhangra alapozott tanítás az átélt zenei tartalmak énekhanggal való kifejezésére, a 
saját belső gondolati és érzelmi világ közvetítésére, az önkifejezésre, a múlt és a jelen, a 
magyar és az európai, illetve a világkultúrával való belső találkozásra, a kommunikációra 
nevel. 
Az énekhang minden gyermek veleszületett „hangszere”. Ezért az énekes tevékenységek a 
zenei foglalkozások alapját képezik. Az éneklés a zenei élmény elsődleges forrása és az 
ismeretszerzés tapasztalati alapja. A mozgással, tánccal, játékkal egybekötött csoportos 
éneklés a közös muzsikálás, az egymásra figyelés és a közösségformálás mással alig pótolható 
lehetőségét kínálja. 

Ezt erősíti meg sajátos jelrendszere, a zenei olvasás-írás tudománya. Az éneklési 
tevékenység kiegészül a tánc vagy éppen a hangszerjáték élményével is. 

A zenei tevékenységek sorában az éneklés elsődlegességet élvez. Legfőképpen a csoportos 
énekléssel, a közösségi zenei tevékenységekkel szerezhetünk sikerélményt. A csoportos és 
egyéni éneklés kifejező szövegkiejtéssel, az előadásmód helyes megválasztásával a zenei 
hallás fejlesztője is. 

 
Improvizáció 

 
A zenei alkotás, az improvizáció feltételezi a személyiség nyitottságát, fejleszti a zenei 
fantáziát. Alapját a már megismert ritmikai, dallam-, tempó-, dinamikai és formai elemek 
képezik. 

A rögtönzési készség fejlesztésére a már megismert ritmikai, dallam-, tempó-, dinamikai és 
formai elemek felhasználása ad lehetőséget. 
Az énekes és ritmusvariációs játék ellenritmusértékek felhasználásával, az énekes párbeszéd,  
a visszhangjáték (névéneklés), a modellként tanult mondókák, a gyermekversek, az énekes 
játékok, a tanult dallami elemek, a zene és a szöveg, a zene és a mozgás, a zene és a képi 
kifejezés összekapcsolásával fejleszti a tanulók kreativitását. 

 
Megismerő- és befogadóképesség 
Zenehallgatás 
A zenehallgatás az auditív befogadókészség fejlesztésének eszköze és a gyermeki  
élményvilág fontos része. A zeneértő és zeneérző képesség fejlesztésének eredményeképpen 
megvalósul a többször meghallgatott zeneművek tanári segítséggel történő felismerése, 
megnevezése, az emberi hangfajták, hangszerek hangszínének megkülönböztetése, a zenei 
karakterek különbségének felismerése. 



 

 

 

A fejlesztés során kialakuló zenei tudat lehetővé teszi a művészi értékek felismerését, a 
kritikai gondolkodást, és az ízlés formálódását. 
A cél az, hogy a zenehallgatás egyre inkább járuljon hozzá a meglévő ismeretek 
alkalmazásához, az értelmi és érzelmi erők mozgósításához, elősegítve ezáltal a személyiség 
belső harmóniájának kialakítását és az emocionális érzékenység kifejlesztését. 

 

Zenei hallás és kottaismeret 
A zenei hallásfejlesztés célja, hogy aktivizálja az emlékezetet, a zenei képzeletet és a 
gondolati tevékenységeket. A zenei hallásképzés eredményeként a tanulók eljutnak az önálló 
zenei gondolkodás kifejlődéséig, amely magában rejti az összehasonlítás, a viszonyítás 
lehetőségét, a sorszerkezet és a rövid zenei formák felismerését, az absztrakciót, az 
analizálást, a szintetizálást és a fogalomalkotást. A hangzó zene és a kottakép 
megfeleltetésének kétirányú kapcsolata a zenei műveleti képességek alapja. Ezt a kapcsolatot 
a zenei olvasás-írás elemi ismerete, a belső hallás fejlesztése teremti meg. A zenei élményből 
kiinduló elvonatkoztatás alapvetően a ritmikai és a dallami elemek megismerését, felismerését 
és csoportos megszólaltatását szolgálja. 

A zenei olvasás-írás tanult eszközeit tanári irányítással/segítséggel, csoportosan alkalmazva 
végezzék a tanulók azért, hogy minden tanuló szert tehessen bizonyos fokú sikerélményre. 
Lehetőleg minden tanulóban kifejlesztendő a kottakép követési képessége. 
A hangzó zene és a kottakép megfeleltetésének kétirányú kapcsolata a zenei műveleti 
képességek alapja. Ezt a kapcsolatot a zenei olvasás-írás elemi ismerete, a belső hallás 
fejlesztése teremti meg. Az 1–4. évfolyamon az alapritmusok, az ütemfajták és a 
dallammotívumok felismertetése, olvasása és lejegyzése tanári segítséggel lehetséges. 
Lehetőség van a ritmushangszerek megismertetésére, használatára, a ritmikai többszólamúság 
megalapozására. A dalok ritmikai sajátosságainak megjelenítése mozgással, tánccal, kreatív 
játékokkal javasolt. A hangnevek meghatározása a vonalrendszerben a relatív szolmizáció 
alapján lehetséges. 



 

 

 
 
 

1. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 72  – heti óraszám: 2 
 

Témakör Témakör feldolgozásához javasolt óraszám 
Interpretáció 50 óra 

Improvizáció 9 óra 
Zenehallgatás 7 óra 
Zenei hallás és kottaismeret 6 óra 

 

ZENEI ALKOTÓKÉPESSÉG 
INTERPRETÁCIÓ 

 
Témakör Témakör feldolgozásához javasolt óraszám 

Magyar népi mondókák, kis hangterjedelmű magyar népdalok                                    19 óra 
Népi gyermekjátékok 13 óra 
Ünnepkörök dalai 10 óra 
Nemzetiségi és etnikai kisebbségek dalai. Művészi értékű komponált gyermekdalok 8 óra 

 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A fejlesztés várható eredménye 

Pontos szövegejtés, dallam és ritmus 
megszólaltatására való törekvés. 

 
Helyes levegővétel, testtartás 
alkalmazása. 

 
 
 
 
 
 
Megadott hangmagasság (kezdőhang) 

Magyar népi mondókák, kis 
hangterjedelmű magyar népdalok. 

 
Népi gyermekjátékok. 

Hallás utáni daltanítás. 
 
Magyar népi mondókák ritmikus előadása, és 
kis hangterjedelmű magyar népdalok éneklése 
osztályszinten, kis csoportban, egyénileg 
szöveggel, pontos szövegejtésre törekvéssel. 

 
Éneklés emlékezetből. 

 
Megadott hangmagasság (kezdőhang) 
felismerése, átvétele csoportosan, egyénileg. 

Pontos artikuláció, szövegejtés, 
dallam és ritmus megszólaltatása. 

 
 
 
 

Gyermekjátékdalok éneklése, 
előadása játékukkal együtt. 

 
Tempótartás, tempóátvétel a csoportos 
éneklésben. 



 

 

 
 

felismerése. 
 
Tempótartás, megfelelő tempóátvétel. 

 Tempótartás, megfelelő tempóátvétel a népi 
mondókák, és a kis hangterjedelmű dalok 
éneklése során. 

 

Népi gyermekjátékok csoportos 
előadása. 

 
 
Felszabadult örömet nyújtó játék, 
játéklehetőség megteremtése. 

 
 
 
Memóriafejlesztés. 

 
 
 
 
 
 
Stílus és ritmusjáték anyaga. 

Stílus és ritmusjáték. 
Ismert gyermekdal csoportos éneklése külön- 
féle karakterben és hangszíneken 
Kis csoportokban a már megjelenített színek, 
karakterek megismétlése, ritmikus mozgással 
történő összekapcsolása és azok bemutatása. 

 
Közös éneklés a dalritmus tapsolásával, és az 
egyenletes járás összekapcsolásával. 

 
A tanult dalok előadása, játékával 
együtt 

 
 
 
 
 
Dalok éneklése egyenletes járással, 
majd a dalritmus megszólaltatásával 

 
Ritmuskövetés, ritmikus mozgás 
gyermekdalokra. 

Ünnepkörökhöz kapcsolható dalok, 
jeles napok szokásainak megismerése. 

Ünnepkörök dalai. Felkészülés az ünnepekre a hangszert tanuló 
gyermekek bevonásával. 

Ünnepekhez kapcsolódó dalok cso- 
korba szedése tanítói segítséggel, elő- 
adásuk csoportban és kisebb együtte- 
ssel, illetve szólóban. 

Életkornak megfelelő műdalok, nemze- 
tiségi és etnikai kisebbség dalainak 
megszólaltatása. 

Életkornak megfelelő műdalok. Életkornak megfelelő műdalok megszólalta- 
tása csoportosan. 

 
Életkornak megfelelő műdalok megszólalta- 
tása szerepjátékszerűen. 

Dalok ritmusának, megszólaltatása 
segítséggel. 

 

IMPROVIZÁCIÓ 
 

Témakör Témakör feldolgozásához javasolt óraszám: 
Ritmus és dallamhangszeres improvizáció. 4 óra 
Kérdés-felelet, tempó és dinamikai elemek. 3 óra 
Mozgásos improvizáció. 2 óra 



 

 

 
 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A fejlesztés várható eredménye 

Énekes és ritmikus variációs játékok 
önálló és csoportos megvalósítása. 

 
Dallammotívum-variációk és ritmus- 
variációk megszólaltatására törekvés. 

 
A ritmus- és dallamhangszeres imp- 
rovizáció készségének kialakítása. 

Énekes és ritmikus variációs 
játékötletek. 

Tanult mondókák, gyermekversek, énekes 
játékok dallam- és ritmusrögtönzése, 
variálása a tanult dallami, ritmikai elemek 
felhasználásával. 

 
Énekes és ritmikus variációs játék. 

Énekes párbeszéd, visszhangjáték (névéneklés). 
 
 
 
 
 
Ritmus és dallammotívum variálása. 

Kérdés-felelet, tempó- és dinamikai 
változások alkalmazása csoportos és 
egyéni munkaformában. 

Tanult dallamok eltérő 
karakterben történő 
megjelenése. 

Játék kérdés-felelet, tempó és dinamikai 
elemek alkalmazásával. 

Kérdés-felelet játék alkalmazása tanult 
dallamokban. 

Mozgás-improvizáció dallamra, rit- 
musra alkalmazva. 

Ritmussorok, 
dallammotívumok 

Mozgás dallamra, ritmusra. Ritmikus 
mozgással kísért dallam, mondóka. 

 
Mozgásos improvizáció szervezése a fan- 
tázia szabadságával egyénileg, kis csoport- 
ban. 

Mozgásos improvizáció dallamra, dalra, rit- 
musra. 

 

MEGISMERŐ ÉS BEFOGADÓKÉPESSÉG 
ZENEHALLGATÁS 

 
Témakör Témakör feldolgozásához javasolt óraszám: 

Ellentétpárok (dinamika, tempó, hangmagasság, hangszín). 
Emberi hangfajták (gyermek-női-férfi). 

2 óra 

Hangszerek megfigyelése. 2 óra 
Karakterdarabok. Énekes anyaghoz kapcsolódó vokális és hangszeres 
feldolgozások. 

3 óra 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Ellentétpárok hallás utáni megkülön- 
böztetése. 

Ellentétpárok (dinamika, tempó, 
hangmagasság, hangszín, karak- 

Játék az ellentétpárokkal (dinamika, tem- 
pó, hangmagasság, hangszín, karakter). 

Ellentétpárok (dinamika, tempó, 
hangmagasság, hangszín. karakter) hallás 



 

 

 
 

 ter). 
 
Dalanyag az emberi hangfajták 
megfigyeléséhez (gyermek-női- 
férfi). 

 
Ritmushangszerek, metallofon, 
furulya, zongora, 
hegedű.megfigyelése 

 
Emberi hangfajták hallás utáni megkü- 
lönböztetése, felismerése, azonosítása 
(gyermek-női-férfi) csoportosan, egyé- 
nileg. 

 
Hangszerek felismerése hangzás és kép 
alapján (ritmushangszerek, metallofon, 
furulya, zongora, hegedű). 

utáni megkülönböztetése. 

Hangzás alapján hangszerek hangjának 
felismerése. 

Rövid zenei idézetek, zenehallga- 
tási példák, képek, illusztrációk a 
különféle hangszerek megismeré- 
sére (eltérő korszakokból, stíluskö- 
rből). 
Énekes anyaghoz kapcsolódó vo- 
kális és hangszeres feldolgozások. 

 
Gyermekdalok és magyar népzenei 
feldolgozások a megismert 
hangszereken megszólaltatva. 

Rövid zenei idézetek, zenehallgatási pél- 
dák, képek, illusztrációk; a különféle 
hangszerek felismerése hangzás és kép 
alapján 

Hangszerek felismerése kép és hangzás 
alapján. 

Zenei karakterek hallás utáni megfigye- 
lése, felismerése, azonosítása. 

 
Hangzás felismerése, egyéni 
érzékenység fejlesztése. 

Karakterdarabok. 
 
Eltérő karakterű zeneművek, mű- 
részletek (népzene – műzene). 

 
Ünnepkörökhöz tartozó, 
életkorhoz igazodó szemelvények 
Cselekményes zenék. 

Karakterdarabok meghallgatása, véle- 
ménynyilvánítás megfigyelési 
szempontok alapján. 

 
 
 
 
 
Cselekményes zenék hallgatása, a cselek- 
mény megfigyelése, 

Zenei karakterek hallás utáni felismerése, 
azonosítása. 



 

 

 

ZENEI HALLÁS ÉS KOTTAISMERET 
 

Témakör Témakör feldolgozásához javasolt óraszám: 
Alapritmusok. Dalok ritmikai sajátosságai. Dallami elemek. 3 óra 
Zenei olvasás-írás. 3 óra 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

A ritmika és a tempó sajátosságainak 
felismerése. 

Dalok ritmikai, tempó és dinami- 
kai jellegzetességei. 

Elemi ritmusértékek, ritmusjelek, zenei 
hangsúly felismerése. 

 
Ismeretek gyűjtése a ritmikai, tempó, mo- 
tívum és ütemhangsúlyról. 

Ritmusértékek felismerése, a tempó 
jelzéseinek alkalmazása. 

Belépő dallamhangok, dallami és di- 
namikai elemek felismerése. 

Belépő dallamhangok, dallami és 
dinamikai elemek. 

Magas és mély képzet kialakítása, a vo- 
nalrendszer, a relatív szolmizáció alapo- 
zása. 

Dallammotívumok hangoztatása, ismert 
dalokban ezek felismerése 

 Dallami elemek: magas-mély kép- 
zet, pentaton dallamelemek, szol- 
mizációs szótagok. 

Magas-mély képzet megkülönböztetése 
hallás után és kottaképről. 

 
Pentaton dallamelemek megfigyelése 
hallás után, 
szolmizációs hangok (szó-mi, lá-szó-mi). 

 
A vonalrendszer ismerete, a tanult 
pentaton dallamelemek, a szolmizá- 
ciós hangok (kézjel, betűkotta, hang- 
jegy) elhelyezése vonalrendszerben 
segítséggel és önállóan. 
Dalrészletek olvasása, kottába írása segít- 
séggel és önállóan 

 
 
 
 
Dallamhangok, szolmizációs hangok ismerete 
(lá-szó-mi). 

 
 
Dalrészletek olvasása, kottába írása segítség- 
gel és egyénileg. 

Dalok dallami és ritmikai sajátossá- 
gainak felismerése. 

Ritmikai elemek: egyenletes lüktet- 
és, motívumhangsúly-ütemsúly, 
kettes ütem, elemi ritmusértékek 
(negyedhang és szünetjelek, páros 

Ritmikai elemek: egyenletes lüktetés, 
egyenletes járás érzetének kialakítása, lé- 
pés a különböző értékű ritmusértékekre 
(negyed, nyolcad). 

 
A tanult, gyakorolt dalok dallami és 
ritmikai fordulatainak megszólaltatása 



 

 

 
 

 nyolcad), a ritmusvisszhang-felel- 
getős, az ütem, a vonal, a záróvo- 
nal, az ismétlőjel. 

 
Motívumhangsúly-ütemsúly érzékeltetése 
tapssal, ritmushangszerrel, kettes ütem 

Ritmusértékek érzékeltetése, elemi 
ritmusértékek ismerete, lejegyzés a 
vonalrendszerbe. 



 

 

 
 
 

2. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 72 – heti óraszám: 2 
 

 
Témakör Témakör feldolgozásához javasolt óraszám: 

Interpretáció 33 óra 
Improvizáció 11 óra 
Zenehallgatás 20  óra 
Zenei hallás és kottaismeret 13 óra 

 

ZENEI ALKOTÓKÉPESSÉG 
INTERPRETÁCIÓ 

 
Témakör Témakör feldolgozásához javasolt óraszám: 

Magyar népi mondókák, népszokások, népdalok. 11 
Népi gyermekjátékok mozgással egybekötve. 10 
Ünnepkörök dalai. 5 
Nemzetiségi és etnikai kisebbségek dalai. Művészi értékű komponált 
gyermekdalok. 

7 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Pontos szövegejtés, dallam és ritmus 
megszólaltatására törekvés. 

 
 
 
Helyes levegővétel, testtartás alkalma- 
zása. 

Magyar népi mondókák, kis hang- 
terjedelmű magyar népdalok. 

 
Népi gyermekjátékok. 

 
 
 
Magyar népzenei dalanyag. 

Magyar népi mondókák, kis hangterje- 
delmű magyar népdalok éneklése csopor- 
tosan, kisebb csoportban, egyénileg szö- 
veggel, pontos szövegejtésre törekvés. 

 
Éneklés emlékezetből. 

 
Magyar népzenei dalanyag tanítása hallás 
után. 

Helyes levegővétel. 
 
Pontos szövegejtés, a tanult dalokban a 
dallam és a ritmus pontos megszólaltatása. 



 

 

 
 

 
Megadott hangmagasság (kezdőhang) 
felismerése. 

 
 
 
 
 
Tempótartás, megfelelő tempóátvétel. 

  
Megadott hangmagasság (kezdőhang) 
felismerése, átvétele csoportosan, egyé- 
nileg. 

 
Dallammotívumok csoportos éneklése 
emlékezetből. 

 
Tempótartás, megfelelő tempóátvétel 
a népi mondókák, kis hangterjedelmű da- 
lok éneklése során 

 
Megadott hangmagasság átvétele csoportos 
éneklésnél 

 
 
 
 
 
Közös éneklésben a megfelelő 
tempótartás, a hangulatnak megfelelő 
tempóátvétel. 

Népi gyermekjátékok mozgással egy- 
bekötött, csoportos előadása a 
koncentráció, a figyelemösszpontosítás 
fejlesztésével. 

Stílus- és ritmusjáték anyaga. 

Népszokások dalai. 

Ismert kiszámolók kísérése tapssal, cso- 
portosan és egyénileg. 

 
Ismert népi gyermekjátékok csoportos 
játéka. 
Új szereplők választása és annak alapján 
a játék újrajátszása. 

 
Gyermekdalokhoz tartozó játékok isme- 
rete, eljátszása csoportban. 

 
Részvétel tanult népszokások dramatikus 
előadásában. 

 
Kis csoportokban megjelenített színek, 
karakterek ritmikus mozgással történő) 
összekapcsolása és azok bemutatása. 

Ritmuskövetés, ritmikus mozgás gyermek- 
dalokra. 

 
Ismert és gyakorolt dalok előadása játékkal 
együtt 

Ünnepkörök, jeles napok szokásainak, 
hagyományainak megismerése a 
lakóhelyen és szűkebb környezetében. 

Ünnepkörök dalai. Ünnepkörök dalai a jeles napok szoká- 
saihoz kapcsolva, s ezáltal a szokások 
megismerése, és a szövegtartalom sze- 
rinti alkalmazás. 
Felkészülés az ünnepekre hangszert ta- 
nuló gyermekek bevonásával. 
Ünnepkörökhöz tartozó, életkorhoz iga- 

Ünnephez kapcsolódó dalok csokorba sze- 
dése. A dalcsokrok előadása tanítói 
segítséggel, ritmushangszerekkel csoportban 
és hangszerkísérettel, illetve szólóban. 



 

 

 
 

  zodó szemelvények.  
Életkornak megfelelő műdalok 
tanulása 

Művészi értékű komponált gyer- 
mekdalok. 

Életkornak megfelelő műdalok megszó- 
laltatása csoportosan, szerepjátékszerűen. 

Dalok ritmusának felismerése, tempójának 
megtartásával csoportos előadása. 



 

 

 

IMPROVIZÁCIÓ 
 

Témakör Témakör feldolgozásához javasolt óraszám: 
Ritmus- és dallamhangszeres improvizáció. 7 óra 
Mozgásos improvizáció. 4 óra 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Ritmus és dallamhangszeres improvi- 
záció készségének fejlesztése. 

Dallammodellként: 
magyar gyermekdalok, 
népzenei-műzenei énekes anyag. 
Olvasógyakorlatok. 

 
 
Ritmus és dallamhangszeres impro- 
vizáció anyaga, ritmusfelelgető, 
ritmusosztinátó. 

 
 
 
 
 
Dallammotívum és ritmus összekap- 
csolása. 

Irányított improvizáció zenei kérdés-fele- 
let formára. 

 
 
Ritmusfelelgetős. 

 
Ritmusosztinátó szerkesztése negyed és 
nyolcad ritmusértékkel. 

 
Motívumok és motívumpárok alkotása új 
ismeretek felhasználásával. 

 
Dallam alkotása ritmussorhoz. 

 
Ritmus és dallammotívum összekapcso- 
lása, variálása. 

Énekes párbeszéd, visszhangjáték 
előadása. 

 
Ritmus- és dallammotívum variálása, 
egyéni bemutatása 

 
Ritmusosztinátó alkotása, ismert dal 
előadásához csoportos bemutatással 

Mozgásos improvizáció kialakítása. Mozgásos improvizáció, ritmikus 
mozgás. 

 
 
Mozgás dallamra, ritmusra. 

Ritmikus mozgással kísért dallam, 
mondóka ritmizálása. 

 
 
Mozgás dallamra, ritmusra. 

 
Mozgásos improvizáció szervezése a 
fantázia szabadságával egyénileg, kis 
csoportban. 

 
 
 
 
Mozgásos improvizáció dallamra, dalra, 
ritmusra. 

MEGISMERŐ ÉS BEFOGADÓKÉPESSÉG 



 

 

 
 
 

ZENEHALLGATÁS 
 

Témakör Témakör feldolgozásához javasolt óraszám: 
Zenei együttesek. 5 óra 
Különböző karakterű nép-, és műzenei szemelvények. 7 óra 
Magyar és rokon népek népzenei felvételei, feldolgozásai. 8 óra 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Zenei együttesek felismerése hangzás 
alapján. 

Újabb zenei együttesek felismerése 
hangzás alapján (gyermekkar; 
vonós- és fúvószenekar; hegedű, 
fuvola, fagott). 

 
Egyszerű zenei kérdés-felelet 
motívumpár hallás utáni 
felismerése. 

Zenei együttesek és hangszerek 
felismerése, azonosítása kép és hangzás 
alapján (gyermekkar; vonós, fúvós 
zenekar; hegedű, fuvola, fagott). 

 
Egyszerű zenei kérdés-felelet 
motívumpár hallás utáni felismerése, 
elemzése. 

Vokális és hangszeres hangszínek 
felismerése. 

 
Emberi hangfajták megkülönböztetése, 
megismerése hangzás alapján. 

 
Vonós és fúvós hangszerek hangszínének 
megkülönböztetése hangzás alapján. 

Karakterek, hangmagasságok hallás 
utáni megfigyelése azonosítása. 

Karakterek, hangmagasságok 
felismerése hallás után. 

Különböző karakterek, hangmagasságok 
hallás utáni megkülönböztetése. 

Dinamikai ellentétpárok felismerése. 

Magyar és rokon népek népzenei fel- 
vételek, feldolgozások megfigyelése. 
A magyar, a tanult kisebbségi és ro- 
kon népek népzenei felvételeinek 
megfigyelése. Gyermekdalok és ma- 
gyar népzene-feldolgozások megfi- 
gyelése. 
Cselekményes zenék azonosítása. 

Népzenei felvételek, feldolgozá- 
sok. 

 
Az ünnepkörökhöz tartozó, élet- 
korhoz igazodó szemelvények (vo- 
kális-hangszeres). 

Többször meghallgatott zeneművek azo- 
nosítása, egyszerű formák felismerése 
hangzás után. 

Vokális és hangszeres hangszínek felisme- 
rése. 



 

 

 

ZENEI HALLÁS ÉS KOTTAISMERET 
 

 
Témakör Témakör feldolgozásához javasolt óraszám 

Alapritmusok. Dalok ritmikai sajátosságai. Dallami elemek. 7 óra 
Zenei olvasás-írás. 6 óra 

 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Dalok ritmikai sajátosságainak fel- 
ismerése. 

Ritmikai sajátosságok. Ritmikai és a dallami elemek meg- 
ismerésének, felismerésének és cso- 
portos megszólaltatásának gyakorlása. 

Tanult ritmusértékek felismerése 
és megszólaltatása kottaképről. 

Belépő dallamhangok, dallami 
és ritmikai elemek felismerése. 

Ritmusértékek: félértékű ritmus- és 
szünetjel. 

 
 
 
 
 
Dalritmus. 

Dallammotívumok. 

Újonnan belépő ritmusértékek meg- 
szólaltatása, gyakorlása tapssal, rit- 
musnévvel, ritmushangszerrel. 

 
 
Dalritmus megszólaltatása tapssal, 
ritmusnévvel. 
Újonnan belépő dallamhangok 
(Dallami elemek: pentaton dallam- 
fordulatok - lá-szó-mi, ré- dó- lá). 

Dalritmusok és pentaton relációk 
olvasása és írása irányítással a tanult 
ritmusértékek és hangkészlet körében. 



 

 

 

3. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 72 – heti óraszám: 2 
 

Témakör Témakör feldolgozásához javasolt óraszám: 
Interpretáció 44 óra 

Improvizáció 6 óra 
Zenehallgatás 14 óra 
Zenei hallás és kottaismeret 8 óra 

 

ZENEI ALKOTÓKÉPESSÉG 
 

INTERPRETÁCIÓ 
 

Témakör Témakör feldolgozásához javasolt óraszám: 
Népdalok. Népdalkánonok 22 óra 
Táncos mozgáselemek összekapcsolása énekes játékkal 10 óra 
Ünnepkörök dalai 6 óra 
Nemzetiségi és etnikai kisebbségek dalai. Műzenei szemelvények 6 óra 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Pontos szöveg, dallam és ritmus meg- 
szólaltatására való törekvés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Helyes artikuláció fejlesztése, megfele- 
lő levegővétel, testtartás alkalmazása. 

Gyermekdalok és magyar népdalok. 
Alkalmazkodó ritmus, tempó giusto, 
parlando előadásmód. 

 
 
Légzéstechnikai és hangképző 
gyakorlatok. 

Magyar népdalok éneklése, kisebb 
csoportban, egyénileg szöveggel. 

 
A gyermekdalok és népdalok, valamint 
más népek gyermekdalainak a szöveghez 
igazodó hangulatos előadása. 

 
 
Légzéstechnikai és hangképző gyakor- 
latok alkalmazása, a helyes artikuláció 
gyakorlása. 
Legato éneklés. 

Magyar népdalok éneklése csoportosan, 
kisebb csoportban, egyénileg, pontos 
szöveggel 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Memóriafejlesztés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szöveghez igazodó előadásmód 
fejlesztése. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Népdalkánonok. 

 
 
A szövegejtés pontosságának fejlesztése. 

 
Daléneklés tisztán, pontos ritmusban a 
c’–d” hangok közötti magasságban. 

 
 
Memóriafejlesztő gyakorlatok alkalma- 
zása az éneklési emlékezet gazdagítására. 

 
A tanult dalok közül a kánonéneklésre al- 
kalmas dalok közös éneklése dallambújta- 
tással. 
Felkészülés könnyű két szólamú dalok elő- 
adására. 

 
 
 
 
Alkalmazkodó ritmus szerinti népdal- 
éneklés. 

 
Hallás utáni daltanítás. 

 
Dallammotívumok csoportos éneklése 
emlékezetből (szöveggel, szövegelvo- 
nással, szolmizálva). 

 
Tanult mondókák és dalanyag felidézése 
emlékezetből. 

 
Népdalok szövegtartalomhoz közelítő 
előadása, az előadási kifejezés gazdagsá- 
gának bemutatása, átadása. 

 
 
 
 
 
 
 
Daléneklés tisztán, pontos ritmusban a 
c’–d” hangok közötti magasságban. 

 
 
 
 
 
 
 
Tudjon az osztály kánonokat és könnyű 
kétszólamú dalokat énekelni. 



 

 

 
 

Népi gyermekjátékok mozgással 
egybekötött, csoportos fejlesztés. 

Stílus és ritmusjátékok   

Ünnepkörök, jeles napok dalainak Ünnepkörök dalai. Felkészülés az ünnepekre. Az ünne- Ünnepekhez kapcsolódó dalcsokor előa- 
témához kapcsolása.  pekhez kapcsolódó dalok csokorba dása csoportban, szólóban. 

 Iskolai ünnepek dalai. fűzése segítséggel.  
  Az ünnepek alkalmával a hangszert  
 Ünnepkörökhöz tartozó, életkorhoz tanuló gyermekek bevonása.  
 igazodó szemelvények.   

Életkornak megfelelő műdalok, 
nemzetiségi és etnikai kisebbség 
dalainak felismerése. 
Zenei jellemzők kiemelése. 

Életkornak megfelelő műdalok, 
nemzetiségi és etnikai kisebbségek 
dalai. 

Életkornak megfelelő műdalok meg- 
szólaltatása csoportosan (tanári 
hangszerkísérettel). 

Dalok ritmusának, tempójának 
reprodukálása 

 

IMPROVIZÁCIÓ 
 

Témakör Témakör feldolgozásához javasolt óraszám: 
Ritmus és dallamhangszeres improvizáció 3 óra 
Mozgásos improvizáció szervezése 3 óra 

 

 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A fejlesztés várható eredménye 

Ritmus és dallam improvizáció kész- 
ségének fejlesztése. 

Ritmus és dallam improvizáció 
anyaga (énekes, hangszeres sze- 
melvények). 

 
Ritmusfelelgetős. 

 
Olvasógyakorlatok: dallam és 
ritmus, jelek alapján való 
megszólaltatása. 

Ritmusosztinátó szerkesztése. 
Variációk készítése ritmustáblákkal. 

 
Motívumok és motívumpárok alkotása a meg- 
lévő ismeretek felhasználásával. 

 
Dallam alkotása adott ritmussorhoz. 

Ritmus és dallammotívumok variálása. 

Énekes párbeszéd-visszhangjáték szer- 
kesztése. 
Ritmusosztinató alkotása ismert dalhoz. 



 

 

 
 

  Hiányzó ritmus- vagy dallammotívum pótlása, 
dallam kiegészítése csoportosan, páros mun- 
kában, egyénileg. 

 
Azonos dallamhoz különböző befejezés rög- 
tönzése. 

 
Olvasógyakorlatokban, műzenei példákban 
rejlő variációk megfigyelése, megnevezése. 

 
 
Ritmus és dallammotívum variálása. 

Irányított improvizáció egyszerű zenei 
szerkezetek, eltérő karakterek alkal- 
mazása. 

Egyszerű zenei szerkezetek be- 
mutatására eltérő karakterű nép- 
zenei és műzenei szemelvények. 

Irányított improvizáció zenei kérdés-felelet 
formájára. 

 
Játékok az előírt dinamikai és a tempójelzések 
szerintl. 

 
Irányított és kötetlen csoportos mozgásgya- 
korlat zenére, szabad mozgás a térben. 

Kérdés-felelet, és más játékos formák az 
ismert ritmus és dallammotívumoik 
megszólaltatásásvsal 

Mozgásos improvizáció fejlesztése. Mozgásos improvizációhoz zenei 
szemelvények. 

Ritmikus mozgással kísért dallam, mondóka. 
 
Szabad mozgás dallamra, ritmusra. 
Mozgásos improvizáció szervezése a fantázia 
szerint, egyénileg, kis csoportban. 

 
Kreatív játékalkotás az ismert népi játékok- 
hoz. 

Mozgásos improvizáció dallamra, 
ritmusra. 

 

MEGISMERŐ ÉS BEFOGADÓKÉPESSÉG 
ZENEHALLGATÁS 

 
Témakör Témakör feldolgozásához javasolt óraszám: 

Zenei együttesek 2 óra 
Karakterdarabok 6 óra 
Magyar és rokon népek népzenei felvételei, feldolgozásai 6 óra 



 

 

 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A fejlesztés várható eredménye 

Zenei együttesek felismerése hangzás 
alapján. 

Zenei együttesek 
A fúvószenekar. 

 
Nőikar, a férfikar és a vegyes kar. 

 
 
 
 
Illusztrációk és zenei szemelvé- 
nyek a hangszerek, a trombita, a 
kürt és az üstdob megismeréséhez. 

Zenei együttesek fúvós zenekar, kórustí- 
pusok. 

 
Hangfajták felismerése hangzás alapján 
(női és férfi). 
Kórustípusok hallás utáni megnevezése 
(nőikar, férfikar, vegyes kar). 

 
Hangszerek: a trombita és a kürt hangjá- 
nak, valamint az üstdob hangszínének 
megfigyelése, hallás utáni azonosítása. 

Emberi hangfajták megkülönböztetése hang- 
zás alapján. 

 
Hangszerek és kórustípusok hallás utáni fel- 
ismerése a hangszínek azonosításával 

 
 
A nőikar, a férfikar és a vegyes kar hangzá- 
sának megfigyelése. Vonós és fúvós hang- 
szerek hangszínének megkülönböztetése 
hangzás alapján. 

Karakterek, hangmagasságok megfi- 
gyelése, azonosítása. 

Karakterdarabok. 
Eltérő hangszíneket bemutató ze- 
nei szemelvények a hangmagassá- 
gok - mélységek érzékeltetésére. 

 
 
 
A természet hangjai. 

 
 

Cselekményes zenék. 

Indulók (eltérő stíluskörből). 

Különböző zenei karakterek megfigyelé- 
se a zenékben. 
Különböző zenei karakterek, hangmagas- 
ságok hallás utáni megkülönböztetése. 
A tempó és dinamika különbségeinek 
megfigyelése a természet hangjain, zenei 
alkotásokban. 

 
Tartalom és zenei kifejezőeszközök 
összefüggéseinek megfigyelése a cselek- 
ményes zenék hallgatásakor. 

 
Az induló tempó felismerése hangzó ze- 
nében. 

Hangszínek megkülönböztetése. 

Dinamikai ellentétpárok felismerése. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az induló tempó felismerése hangzó zené- 
ben. 

Magyar és rokon népek népzenei fel- 
vételeinek, feldolgozásainak jellegze- 
tességeinek megfigyelése. 

Népzenei felvételek, feldolgozások 
(magyar és rokon népek dalai). 

Többször meghallgatott zeneművek azo- 
nosítása, egyszerű formák felismerése. 
Népi játékok és néptánc alaplépések kö- 
zös, egész osztály általi megismerése. 

Többször meghallgatott zeneművek azono- 
sítása, egyszerű formák felismerése. 

 
Néptánc alaplépések reprodukálása. 



 

 

 

ZENEI HALLÁS ÉS KOTTAISMERET 
 

Témakör Témakör feldolgozásához javasolt óraszám: 
Alapritmusok. Dalok ritmikai sajátosságai. Dallami elemek. 4 óra 
Zenei olvasás-írás. 4 óra 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Dalok ritmikai sajátosságainak felis- 
merése. 

 
Belépő új ritmusképletek felismerése, 
azonosítása. 

Ritmikai elemek: az egész értékű 
hang és szünetjele. 

 
Önálló nyolcadhang és szünetjele. 

 
A szinkópa ritmusképlet megisme- 
rése, érzékeltetése, jelölése. 

 
A négyes ütem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olvasópéldák a ritmikai sajátossá- 
gok megfigyeléséhez. 

Az egész értékű hangnak és szünetjelé- 
nek megismerése. 

 
Önálló nyolcadhang és szünetjelének 
hangoztatása, felismerése dalokban és 
versekben. 

 
A négyes ütem és ritmusértékeinek 
megismerése. A szinkópa lüktetésének 
érzékeltetése. A lejegyzés és hangoztatás 
gyakorlása. 
A ritmusértékek önálló elhelyezése a né- 
gyes ütemben. 
Ritmikai azonosságok és különbségek 
megállapítása. 

 
Ritmikai és a dallami elemek megisme- 
résének, felismerésének és csoportos 
megszólaltatásának gyakorlása. 
Ritmuskíséret az ismert dalokhoz, ritmus- 
hangszerekkel és mozgással. 

 
Az eddig tanult ritmusok leírása és olva- 
sása, felismerése kottaképről. 
Kétszólamú ritmusgyakorlatok hangoz- 
tatása. 

Tanult ritmusértékek, ritmusképletek felisme- 
rése és megszólaltatása kottaképről. 

 
Megismert dallamrelációk, pentaton fordula- 
tok felismerése, éneklése 

 
 
A tanult ritmusértékek önálló elhelyezése 
a négyes ütemben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az eddig tanult ritmusok leírása és olvasása, 



 

 

 
 

  Ritmusképletek elrendezése, értelmezése 
ütemmutató szerint. 

felismerése kottaképről. 

Belépő dallamhangok, dallami és rit- 
mikai elemek felismerése, azonosí- 
tása. 

Olvasógyakorlatok, pentaton relá- 
ciók. 

 
Dallammotívumok. 

Újonnan belépő dallamhangok (kézjel, 
betűkotta, hangjegy), elhelyezése a vo- 
nalrendszerben. 
Dalritmus írása. 

 
Dallammotívumok csoportos éneklése 
szolmizálva kézjelről. 

Újonnan belépő dallamhangok (kézjel, betű- 
kotta, hangjegy), elhelyezése a vonalrendszer- 
ben. 

 
Dalritmus írása. 



 

 

 
 
 

4. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 72 – heti óraszám: 2 
 

Témakör Témakör feldolgozásához javasolt óraszám: 
Interpretáció 44 óra 
Improvizáció 8 óra 
Zenehallgatás 14 óra 
Zenei hallás és kottaismeret 8 óra 

 

ZENEI ALKOTÓKÉPESSÉG 
INTERPRETÁCIÓ 

 
Témakör Témakör feldolgozásához javasolt óraszám: 

Népdalok. Népdalkánonok 24 óra 
Táncos mozgáselemek összekapcsolása énekes játékkal 4 óra 
Ünnepkörök dalai 8 óra 
Nemzetiségi és etnikai kisebbségek dalai. Műzenei szemelvények 8 óra 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Légzéstechnikai és hangképző gyakor- Magyar népdalok (alkalmazkodó Légzéstechnikai és hangképző gyakorla- Magyar népdalok éneklése csoportosan, ki- 
latok, helyes artikuláció kialakítása, ritmus, új stílus). tok alkalmazása a helyes artikuláció fej- sebb csoportban, egyénileg pontos 
fejlesztése.  lesztésére. szöveggel. 

 Európai népdalok.   
Pontos szövegejtés, dallam és ritmus  Pontos szövegejtésre törekvés.  
megszólaltatására való törekvés. Népdalkánonok.   

  Magyar népdalok éneklése csoportosan, Kánonok éneklése csoportosan. 
Helyes levegővétel, testtartás alkalma-  kisebb csoportban, egyénileg szöveggel.  
zása. Könnyű kétszólamúság (kánon, bi- Gyermek- és népdalok: a négy év során  

 cínium). tanult dalok ismétlő gyakorlása. Gyermek- és népdalok: a négy év során ta- 
A hangterjedelem növelése g–e” hang-   nult dalok. 
ig. Himnusz.   



 

 

 
 

 
 
Törekvés a kétszólamúság megszólal- 
tatására. 

 Éneklés emlékezetből. 
 
Alkalmazkodó ritmus szerinti népdal- 
éneklés. 

 
Hallás utáni daltanítás. 

 
Daltanulás kézjelről és betűkottáról. 

 
Dallammotívumok csoportos éneklése 
emlékezetből. 

 
Bicíniumok csoportos és páros előadása. 

A Himnusz éneklése 
Alkalmazkodó ritmus szerinti népdalének- 
lés. 

 
 
Kétszólamú, gyakorolt dal csoportos 
előadással. 

 
 
 
 
Dallammotívumok csoportos éneklése 
emlékezetből. 

 Népszokások dalai. 
 
 
 
 
 
 
Betlehemes játékok. 

Részvétel tanult népszokások dramatikus 
előadásában. 

 
Népi játékok, népdalok szövegtartalmá- 
nak kifejezése csoportos éneklés emlé- 
kezetből. 

 
Betlehemes játékok dramatizálása. 

 
Táncos mozgáselemek összekapcsolása 
énekléssel a gyermekjátékok előadása- 
kor. 

Játékos ritmusok, ritmikus mozgás 
gyermekdalokra. 

 
 
 
 
 
 
 
Táncos mozgáselemek összekapcsolása 
énekes gyermekjátékokkal. 

Ünnepkörök, jeles napok dalainak és 
a szokások tartalmának megismerése . 

Jeles napok, ünnepkörök dalai. 
 
Iskolai ünnepek dalai. 
Ünnepkörökhöz tartozó, 
életkorhoz igazodó szemelvények. 

Felkészülés az ünnepekre, az ünnepekhez 
kapcsolódó dalok csokorba fűzésével, 
(tanári tevékenység) a hangszert tanuló 
gyermekek bevonásával. 

Ünnephez kapcsolódó dalok előadása cso- 
portban és kisebb együttesben, illetve szó- 
lóban. 



 

 

 

IMPROVIZÁCIÓ 
 

Témakör Témakör feldolgozásához javasolt óraszám 
Ritmus- és dallamhangszeres improvizáció 3 óra 
Mozgásos improvizáció 3 óra 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Ritmus- és dallam-improvizáció kész- 
ségének fejlesztése. 

Ritmusfelelgetős, énekes párbe- 
széd, visszhangjáték. 
Ritmus és dallammotívum 
variálása. 

Ritmusosztinató szerkesztése. 

Variációk készítése ritmustáblákkal. 

Motívumok és motívumpárok alkotása 
a meglévő ismeretek felhasználásával, 
s az újak alkalmazásával. 

 
Dallam alkotása adott ritmussorhoz. 

 
Ritmus és dallammotívum variálása. 

 
Hiányzó ritmus- vagy dallammotívum 
pótlása, dallam kiegészítése csoportosan, 
páros munkában, egyénileg. 

 
Azonos dallamhoz különböző befejezés 
rögtönzése. 

Ritmus és dallammotívum felismerése. 
 
Osztinató alkotása és előadása ismert 
dalhoz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hiányzó ritmus kitalálása, pótlása 
megszólaltatással. 
Dallamkiegészítés, a hangulatos befejezés 
gyakorlásával 

Egyszerű zenei szerkezetek felismerése 
eltérő karakterek felhasználásával. 

Egyszerű zenei szerkezeteket, elté- 
rő népi és műzenei karaktereket 
bemutató szemelvények. 

Irányított improvizáció zenei kérdés-fele- 
let formára. 

 
Játékok a dinamikával és a tempóval. 

Zenei kérdés-felelet alkotása, a tanult ritmus 
és dallammotívumok segítségével. 

Mozgásos improvizáció alakítása. Mozgásos improvizáció zenei 
szemelvényei. 

Ritmikus mozgással kísért dallam. 
Mozgásos improvizáció szervezése a fan- 
tázia szabadságával egyénileg, kis cso- 
portban. 

Mozgásos improvizáció dallamra, ritmusra. 



 

 

 

MEGISMERŐ-  ÉS BEFOGADÓKÉPESSÉG 
ZENEHALLGATÁS 

 
Témakör Témakör feldolgozásához javasolt óraszám: 

Zenei együttesek (vonós, fúvós) 6 óra 
Karakterdarabok 4 óra 
Magyar és rokon népek népzenei felvételei, feldolgozásai 4 óra 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Zenei együttesek felismerése hangzás 
alapján. 

Zenei együttesek: (vonós, fúvós) 
felismerése. 

 
Vonós, fúvós, ütős hangszerek. 

Emberi hangfajták. 

Gyermek-, női-, férfikórusok. 

Vonós, fúvós zenei együttesek, 
hangfajták felismerése és azonosítása 
hangzás alapján (női, férfi). 

 
Kórustípusok hallás utáni megnevezése 
(gyermek, női, férfi). 

Hangszínek hallás utáni felismerése 
 
Emberi hangfajták, kórusok megkülönböz- 
tetése, felismerése hangzás alapján. 

 
Vonós, fúvós, ütős hangszerek hangszínének 
megkülönböztetése hangzás alapján. 

Karakterek, hangmagasságok hallás Szemelvények, zenei idézetek a Különböző zenei karakterek, hangmagas- Dinamikai ellentétpárok felismerése. 
utáni megfigyelése. karakterek és az eltérő ságok hallás utáni megkülönböztetése.  

 hangmagasságok ábrázolására.   
  Tartalom és zenei kifejezőeszközök  
  összefüggéseinek megfigyelése a cselek-  
  ményes zenék hallgatásakor.  
 Cselekményes zenék.   
  Az induló tempó, karakter hallási  
  felismerése.  
 Indulók az eltérő zenetörténeti   
 korokból.   
Magyar és rokon népek népzenei 
felvételeinek, feldolgozásainak 
felismerése. 

Magyar és rokon népek népzenei 
felvételei, feldolgozásai. 

Többször meghallgatott zeneművek 
azonosítása, egyszerű formák 
felismerése. 

Vokális és hangszeres hangszínek 
felismerése, azonosítása. 



 

 

 

ZENEI HALLÁS ÉS KOTTAISMERET 
 

Témakör Témakör feldolgozásához javasolt óraszám: 
Alapritmusok. Dalok ritmikai sajátosságai. Dallami elemek 4 óra 
Zenei olvasás-írás 4 óra 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Dalok ritmikai sajátosságainak felis- 
merése. 

 
Belépő új ritmusképletek felismerése, 
azonosítása. 

Ritmikai sajátosságok felismerése, 
rendszerezése. 

Ritmikai és a dallami elemek megisme- 
résének, felismerésének és csoportos 
megszólaltatásának gyakorlása. 

 
Az eddig tanult ritmusok felismerése 
kottaképről, olvasása és írása (tanári 
segítséggel és anélkül). 

 
Ritmusképletek elrendezése, 
értelmezése ütemmutató szerint. 

Tanult ritmusértékek felismerése és meg- 
szólaltatása, önállóan kottaképről, olvasása 
és írása tanári irányítással. 

 
Megismert dallamrelációk, pentaton fordula- 
tok felismerése, éneklése szolmizálva tanári 
segítséggel. 

Belépő dallamhangok, dallami és rit- 
mikai elemek felismerése, azonosí- 
tása. 

Újonnan belépő dallamhangok. 
 
 
 
 
 
Olvasógyakorlatok, pentaton relá- 
ciók. 
A pentatónia jelentése, fogalma, jel- 
lemző jegyei. 

 
 
Ritmusértékek. 
A háromnegyedes ütemmutató és 
ütemfajta, pontozott félkotta és szü- 
netjele, váltakozó ütem, nagy éles és 

Újonnan belépő dallamhangok: a fá és 
a ti hang megfigyelése, tudatosítása, 
kézjele, helye, 
(kézjel, betűkotta, hangjegy), 
elhelyezése a vonalrendszerben. 

 
Olvasógyakorlatok, pentaton relációk 
éneklése. 

 
Dallammotívumok csoportos éneklése, 
szolmizálása kézjelről. 

 
A háromnegyedes ütemmutató és ütem- 
fajta, pontozott félkotta és szünetjele, 
váltakozó ütem, nagy éles és nyújtott 
ritmus tudatosítása, alkalmazása, felis- 

Újonnan belépő dallamhangok: a fá és a ti 
hang, kézjele, helye 
(kézjel, betűkotta, hangjegy), elhelyezése 
a vonalrendszerben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
A háromnegyedes ütemmutató alkalmazása. 

 
Pontozott félkotta és szünetjele, váltakozó 
ütem, nagy éles és nyújtott ritmus. 



 

 

 
 

 nyújtott ritmus. merése.  

Nagy éles ritmus, nagy nyújtott rit- Nagy éles ritmus, nagy nyújtott ritmus  

mus. felismerése, gyakorlása  
 ritmusgyakorlatokban a dalok A váltakozó ütem felismerése. 
A váltakozó ütem fogalma. ritmizálása során.  

 Ritmusosztinató alkalmazása a dalok  
 előadásakor.  

Dalritmus írása. Kétszólamú ritmusgyakorlatok csopor-  

Dallammotívumok. tos és egyéni megoldásokkal.  

 A dalok szerkezetének elemzése, a  

 zenei kérdés-felelet azonosítása.  
 
 

AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 
Az ellenőrzés, értékelés, mérés célja elsődlegesen a tanulók évfolyamonkénti haladásának, fejlődésének megállapítása. Az ellenőrzés egyfajta 
folyamatértékelés, amely a fokozatos fejlődést, a képesség-, készségfejlesztés terén elért szintet rögzíti. 
A szöveges értékelés bevezetését a kezdő és a bevezető szakaszban a jogalkotók vélhetően azért érezték szükségesnek, mert az iskolákban folyó 
sokrétű tanulás-irányítási tevékenység eredményessége, a személyiségfejlődés folyamata nem fejezhető ki az ötfokú osztályzati skálával. Míg az 
osztályzás egy bizonyos állapotot rögzít, rangsorol, kategorizál, addig a szöveges értékelés a változások nyomon követését, a fejlődési irány 
elmozdulását fogalmazza meg. Az ének-zenei nevelésben, nyugodtabb zenei fejlődést tesz lehetővé a szöveges értékelés. Az első-második 
osztályban a gyermekeknek az énekes játékok, gyermekdalok fontosak, mert élményanyaguk az óvoda életvitelét, játékközpontú szemléletét 
idézi. Fokozatosan kell kialakítani a képességet, hogy tudjanak a zenére figyelni. A zenei írás-olvasás megtanulásában kevés zenei ismerettel és 
sok készségfejlesztő játékkal foglalkozunk. Az éneklésben az éneklési kultúra kialakítására, a csoport egységes, szép éneklésére,  a helyes 
légzésre és az értelmes szövegkiejtésre figyelünk. Fontos a tantárgyhoz való pozitív viszony, a közös tevékenységekben való részvétel. Később a 
3-4. osztályban egyre nagyobb önállósággal és követelménnyel bővítjük az értékelés szempontjait is. Éneklésben a helyes artikuláció, a pontos 
dalkezdés, az egyszerű, többszólamú éneklés és az önálló, emlékezetből történő éneklés is elvárás. A zenei-írás-olvasásban, a megismert 
szolmizációs hangok éneklése, a tanult dallami és ritmikai elemek felismerése, az emberi hangok megfigyelni tudása és megnevezése is 
elvárható. A szöveges értékelés legfontosabb célja a motiváció ébren tartása, a gyermek önismeretének pozitív alapozása, fejlesztése. 



 

 

 

A pedagógus értékelési mintáit követve a gyermekeket tanítsuk meg a reális ön- és társértékelésre, vagy akár a csoportban végzett munka 
minősítésére. 
Az értékelés során fontos figyelembe venni a tanulók érdeklődését, aktivitását, a ritmus és dallamkészség színvonalát, az 
énekórákon tapasztalt fejlődését, zenei hallásának, éneklési készségének alakulását. Megkülönböztetett figyelemmel kell 
kísérni az improvizációs képesség és készség alakulását, a ritmikai érzék, tempótartás, mozgáskoordináció fejlődését, a 
ritmus és motívumfűzések, valamint a társakkal való együttes tevékenykedés színvonalát. 

 
Javasolt zenehallgatási anyag: Táncok a zenében: Karácsonyi dalok: 
Bárdos Lajos: Kossuth Lajos táborában, 
Liszt Ferenc: Mazeppa (részlet), 
Saint-Saëns: Az állatok farsangja, Az elefánt 

J. Strauss: Kék Duna keringő (részlet), 
L. Delibes: Walzer, 
W. A. Mozart: Három német tánc – Utazás 
szánon 
L. Boccherini: Menüett (részlet), 
L. Delibes: Mazurka (részlet) 
P. I. Csajkovszkij: Diótörő (részlet) – Virágok 
keringője, 
I. Sztravinsky: Petruska (részlet), 
Kodály Zoltán: Hajnövesztő, 
Bartók Béla.: Jószágigéző, Afrikai varázsének 
(feldolgozás) 

J. S. Bach – Gounod: Ave Maria, 
Kodály Zoltán: Karácsonyi pásztortánc, 
Farkas Ferenc feldolgozása: Áldott éj; Dicsőség; 
Pásztorok, pásztorok; 
Köcsky Tibor feldolgozása: Jingle Bells 
Köcsky Tibor feldolgozása: I. Berlin: Fehér 
karácsony 
Schóber Tamás –Szenci Molnár Albert: Ünnepre 
jöttünk, 
M. P. Muszorgszkij: Egy kiállítás képei (részlet) – 
Séta-téma-zongora, Séta-téma szimfonikus 
zenekari átirat, M. Ravel hangszerelése, 
P. I. Csajkovszkij: Diótörő (részlet): Induló, 
T. Albinoni: Adagio (részlet), 
Kodály Zoltán: Háry János – 

Intermezzo; I. kaland – Ó, mely sok hal; 
II. kaland – A bécsi harangjáték; 
III. kaland – A franciák indulója, 

- Napóleon gyászindulója, 
- Toborzótánc; 

IV. kaland – Ábécédé, 
- Szegény vagyok, 
- Felszántom a császár 

Kodály Zoltán: Gergely-járás, 
Rózsavölgyi Márk: Verbunkos (részlet), Csárdás 
(részlet), 



 

 

 
 

  Erkel Ferenc – Kölcsey Ferenc: Himnusz 
(szimfonikus zenekar, gyermekkar), 
Kodály Zoltán: Villő, 
L. Daquin: A kakukk, 
G. Rossini: Tarantella (részlet), 
F. Chopin: Esz-dúr Noktürn, 
C. Orff: Carmina Burana – In taberna (részlet) 
Kodály Zoltán: Pünkösdölő 
Délszláv, sváb, roma népzenei felvételek 



 

 

 

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA 
 
 
 

BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ 

(1–4. évfolyam) 



 

 

 

 

CÉLOK ÉS FELADATOK 
BEVEZETŐ 

 
 

A vizuális kultúra tanításának célja: hozzásegíteni a tanulókat a látható világ jelenségei, 
valamint a sajátos képi közlések, vizuális művészeti alkotások mélyebb átéléséhez, 
értelmezéséhez. Továbbá célja azon képességek, készségek fejlesztése, ismeretek átadása, 
amelyek a vizuális kommunikáció magasabb szintű műveléséhez, a látható világ 
használatához, alakításához, a kreativitás fejlesztéséhez szükségesek. 

 
A vizuális kultúra tanítása a rajz és vizuális kultúra tantárgy keretében valósul meg. Ez a 
stúdium céljait és tematikáját illetően nem azonos a korábbi képzőművészet-centrikus 
rajztanítással. A vizuális kultúra nem csupán a „magas kultúra” körébe tartozó építészettel, 
képző-, illetve iparművészettel foglalkozik, figyelme kiterjed a kultúra minden, vizuálisan 
érzékelhető területére. Ez azonban nem egyszerűen „témagyarapodást”, bővített tananyagú 
rajztanítást jelent, hanem egy új szemléletet is feltételez: a „köznapi vizualitás” jelenségei 
ugyanis nem értelmezhetők, értékelhetők a kizárólag hagyományos műelemző módszereket 
alkalmazó, hagyományos esztétikai normákra épülő megközelítésekkel. 

 
A vizuális kultúra tanítása során törekedni kell a megfelelő arányok kialakítására a kultúra 
köznapi vizuális jelenségeinek kritikai feldolgozása, valamint a művészetet a gyerek 
nevelésének középpontjába állító művészeti nevelés között. Helyes, ha az órai tevékenységek 
egyaránt kapcsolódnak művészi alkotásokhoz és a mindennapi élet megnyilvánulásaihoz. 
Eltérő vonásaik mellett mindkettőnek célja a kritikai gondolkodás fejlesztése, az esztétikai 
fogékonyság, a fantázia fokozása. Mindkettő hozzájárul az észlelés érzékenységének, a 
kifejezés árnyaltságának fejlesztéséhez. 

 
A vizuális kultúra tanításának fontos feladata az esztétikai nevelés. Ez azonban nem azonos a 
kötelező esztétikai normák sulykolásával. Az esztétikai nevelés feladata az érzékelés 
érzékenységének fokozása, a világ gazdagságának felfedeztetése; ízlésbeli kérdésekben nem 
mutat követendő irányt, választási lehetőségeket kínál, felhívja a figyelmet az ízlés 
társadalmi-kulturális beágyazottságára, segít tudatosítani a tanulók saját ízlésítéleteit. 

 
Különös figyelmet kell fordítani ezért a tanítást segítő műalkotások kiválasztására. 
Legfontosabb szempont a pozitív pedagógiai attitűd: olyan képeket, alkotásokat kell  
válogatni, amelyeknek egy-egy esztétikai rendszeren belül vannak vitathatatlan értékei. (E 
tekintetben segítségül szolgálhat az érettségi kötelező képanyaga.) Azt kell szem előtt tartani, 
hogy a tanulás a gyarapodást szolgálja, örömet okozzon és ne szorongások, előítéletek 
kialakulásához vezessen, ahogyan a negatív példák, a tiltások, a kategorikus esztétikai  
ítéletek. Már a kezdetektől a változatosságra kell törekedni a műfajok, a témák, a művészi 
felfogások, a színvilág vagy az anyagalakítás stb. tekintetében, ezáltal is segítendő a tanulók 
esztétikai preferenciáinak tudatosítását. 

 
Mivel a vizuális nevelés köre a továbbiakban nem korlátozódik a művészetekre, lehetőség 
nyílik arra, hogy a rajzóra a mai élethez közelebb kerüljön. A jelenhez kapcsolódáson  
azonban nem kizárólag a köznapi vizualitással vagy a populáris műfajokkal való foglalkozást 
kell érteni. Fontos, hogy a kortárs művészet értékei már a legelső osztálytól minél gyakrabban 
szerepeljenek, szerves részét képezzék a tanításnak. A vizuális-művészeti nevelés, amely 
kizárólag a múlt értékeit tartja szem előtt, óhatatlanul elidegeníti a fiatalokat saját koruktól. 



 

 

 

(Ezt az a kronologikus művészettörténet-tanítási gyakorlat is táplálja, amely folytán a 
gyerekek a mai művészetről csak 8. osztályban tanulnak először.) A tanításnak hozzá kell 
segítenie a tanulókat a mai élet értékeinek felismeréséhez, megbecsüléséhez, gyarapításához. 
Fontos annak megértetése, hogy a múlt művészetének tanulása nem öncél, a kultúra 
folytonosságának felismerése segíti a mai kulturális jelenségek megértését végső soron 
önmagunk megismerését. 

 
A vizuális nevelésnek sajátos lehetősége a teljességre törekvés, az a természetesen adódó 
lehetőség, hogy a tanulók gyakorlati tevékenységeiben a különböző helyekről származó 
élmények, ismeretek összekapcsolódjanak, hogy megvalósuljon a szellemi és gyakorlati 
(manuális) tevékenységek egysége. A helyes arányokat tartó tanítás pedig egységben láttatja a 
múlt és a jelen értékeit, a hagyomány és az újítás kapcsolatáról a diákok gyakorlati, 
élményszerű tapasztalatokat szereznek. A vizuális kultúra tanítása nagymértékben 
hozzájárulhat a nemzeti kulturális identitás megerősödéséhez, amelyben fontos szerepe van a 
hazai vizuális kultúránk mai és múltbéli értékei, népművészeti hagyományai ismeretének. A 
közös kultúra ismerete mellett az összetartozás érzését azok a tanítási módszerek is segítik, 
amelyek a toleranciát, a kooperációra való hajlandóságot és képességet fejlesztik. 

 
A vizuális nevelés különösen sokat tehet az önállóság, az alkotó magatartás kialakítása terén. 
Ez nem elsősorban az alkotó jellegű pályákra való felkészítés szempontjából fontos – épp 
ellenkezőleg: a játékos, alkotó légkör, az élményszerű tapasztalatok, motiváló feladatok nagy 
segítséget jelenthetnek az átlagos vagy éppen tanulási problémákkal küzdő diákok számára. 
Az itt folyó tevékenységek révén erősödhet önismeretük, önbecsülésük, problémamegoldó és 
koncentrálóképességük, ami nyilvánvalóan pozitív hatással lehet egyéb tanulmányaikra is. 

 
A tantárgyban rejlő sajátos lehetőségek érvényesüléséhez a megfelelő tanítási módszerek 
megválasztása elengedhetetlen. 
- A tantárgy csak akkor tudja céljait teljesíteni, ha megtartja alkotó-gyakorlati jellegét. A 
kreatív gyakorlati feladatok nem a „művész-pályára” vagy más szakterületekre való 
felkészítést szolgálják, hanem az elsajátítandó ismeretek mélyebb megértését, azon  
képességek hatékonyabb fejlesztését, amelyekre mindenkinek szüksége van ahhoz, hogy  
képes legyen saját életét önállóan alakítani (bár nyilván számos szakma legalapvetőbb 
ismereteit itt sajátítják el a tanulók). Még az olyan elméleti jellegű tananyagok tanítását, mint 
a művészettörténeti ismeretek is nagyban segíti, ha azokhoz kreatív-gyakorlati feladatok 
társulnak. Az alkotói és befogadói magatartás merev szétválasztása egyik oldal számára sem 
előnyös: a műalkotások értelmezése, átélése ugyanis szintén tartalmaz alkotói elemeket 
(valójában a mű a befogadóban nyeri el végleges formáját), és a megfelelő színvonalú 
alkotáshoz ugyancsak elengedhetetlenek bizonyos elméleti ismeretek. 
- Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az egyébként is szimultán hatású rajzórai 
feladatok valódi komplex feladatok legyenek, hogy egyidejűleg minél több készség, képesség 
fejlesztését szolgálják, minél több ismeret átadását tegyék lehetővé. 
- A hatékony vizuális nevelés fontos módszere a játék, a játékosság – és nem csupán a 
bevezető szakaszban. 



 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 
1. Megismerő- és befogadóképesség (közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények 
feldolgozása; ismeretszerzés, tanulás, térbeli tájékozódás; kommunikációs képességek). 

2. Kreativitás (alkotóképesség; problémamegoldó képesség). 

3. Önismeret, önértékelés, önszabályozás. 

A fejlesztés a korábbi ismeretanyagokra épül (kifejezés, képzőművészet; tárgy- és 
környezetkultúra; vizuális kommunikáció), ezekre alapozva kerül sor a fent említett 
képességek fejlesztésére. A fő fejlesztési célok és a témakörök is minden évfolyamon 
azonosak, de korosztálytól függően más-más részletei kerülnek előtérbe, eltérő konkrét 
formában, eltérő szinten jelennek meg. Ezt a spirális jelleget a tanítási programok készítésénél 
figyelembe kell venni. 

 
 

A  tantárgy  sokirányú  nyitottságának  köszönhetően  nagymértékben  hozzájárul   számos 
kulcskompetencia fejlesztéséhez. 

A vizuális kultúra tanulási tartalmainak feldolgozása a szókincs gyarapodását szolgálja, 
segíti az árnyaltabb, pontosabb fogalmazást. Bár az anyanyelvi kompetenciát valamennyi 
anyanyelven oktatott tantárgy fejleszti, a vizuális kultúra tantárgy gyakori tevékenységi 
formája, a látvány, a kép, a téri helyzetek érzékletes leírására való törekvés, illetve a 
leírások visszafordítása a vizuális kifejezés, közlés „nyelvére”, különösen segíti a fogalmi 
és képi gondolkodás sajátosságainak megértetését, az anyanyelvi kommunikáció 
fejlesztését. Az órai csoportos vagy projektfeladatok, a munkák közös  értékelése 
ugyancsak fejlesztik a kommunikációs készséget, a szocializációt. A vizuális alkotásokkal 
kapcsolatos ismeretfeldolgozás, a különféle manuális tevékenységekhez kapcsolódó 
feladatmegoldások, kedvező feltételeket teremtenek az önálló tanulás képességeinek 
fejlesztéséhez. 

 
 
A tantárgy, azon jellegzetessége, hogy a tanítás önállóságra késztető kreatív gyakorlati 
feladatokon keresztül történik, a feladatok komplexitása folytán pedig lehetőség nyílik a 
különböző helyekről származó élmények és ismeretek integrálására, nagyban segítheti a 
motiváció, a kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia kialakulását. A saját 
érdeklődésre építő vagy játékos feladatok ugyancsak fokozzák az aktivitást, a motivációt. 

 
Az önállóan megoldott projektfeladatok a strukturált, logikus gondolkodást is fejlesztik, ami – 
bizonyos, kifejezetten a matematika körébe tartozó tematikák mellett – hozzájárul a 
matematikai kompetencia fejlesztéséhez is. A vizuális kultúra tanítása során a tantárgy 
foglalkozik az alapvetően nem vizuális jelenségek, minőségek, mennyiségek vizuális 
megjelenítésével (grafikonok, táblázatok stb. alkalmazásával), valamint a sík- és térmértani 
alakzatok jellegzetességeinek megismertetésével. A digitális kompetencia elmélyítéséhez 
nagymértékben hozzájárul, hogy a projektfeladatok során a tanulók használják a számítógépet 
információszerzésre, szövegszerkesztésre. A vizuális kommunikációs feladatok pedig gyakran 
kifejezetten számítógépes képszerkesztési, képalakítási alkalmazásokat kívánnak meg. 

 
Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése, a kulturális értékek 

megbecsülésére nevelés kifejezett feladata a vizuális kultúra tanításának. A művészeti 
ismeretek, a saját környezet vizuális kultúrájával való foglalkozás megalapozza és fejleszti   a 



 

 

 

nemzeti és európai azonosságtudatot, a szociális érzékenységet, az egyetemes művészet 
megismertetése pedig – sok más mellett – a toleranciát. 

 
Ugyanakkor a kultúra értékeivel való találkozás, a különböző alkotási lehetőségek tevőleges 
kipróbálása jelentősen hozzájárul az énkép, az önismeret kialakulásához, a 
koncentrálóképesség, az önszabályozás megalapozásához. 

 
 

1−4. évfolyam 
 
Az általános iskola bevezető és kezdő szakaszában a vizuális kultúra tanulása alapvetően 
két célt szolgál: egyrészt a kezdeti motiváltság, az örömteli alkotás fenntartását, másrészt 
pedig a vizuális műveltség megalapozását. 

A kisiskolások az iskolai tanulmányaik megkezdésekor általában már – életkoruknak 
megfelelő szinten – használják a vizuális kifejezés eszközeit. Az első iskolai években mégsem 
ezek tudatosítása a tanító kiemelt feladata, hanem a változatos és a tanulók érdeklődését 
felkeltő játékos feladatokkal, új technikákkal, kifejezési módokkal a kifejezőképesség 
fejlesztése, a vizuális kommunikáció alapját képező ismeretek szinte észrevétlen átadása a 
játékos gyakorlati feladatokon keresztül. 

 
Az életünket jelentősen befolyásoló média a rajz és vizuális kultúra tantárgy megkerülhetetlen 
problémaköre. A médianevelést célszerű már a bevezető szakaszban elkezdeni, ugyanis a 
média hatásainak a gyerekek már születésüktől ki vannak téve. Ezek feldolgozásához 
segítséget kell nyújtani, amire a vizuális nevelés óráin különösen jó lehetőség nyílik. 

 
A vizuális kultúra tanítása természetes módon kínálja az együttműködést más művészetekkel 
és a más (pl. nyelvi vagy természettudományos alapú) tantárgyakkal. Erre az alsó tagozatban 
különösen jó lehetőség kínálkozik. 

 
A bevezető szakaszban (1-2. osztály) a gyerekek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva a 
belső képek kialakulását segítő kifejezés, alkotás, valamint a tárgy- és környezetkultúra, 
tárgykészítés kerüljön túlsúlyba! 

 
A kezdő szakaszban (3-4. osztály) növekedhet az elvontabb vizuális kommunikációt igénylő, 
a megfigyelőképességet, forma- és arányérzéket fejlesztendő feladatok aránya –  az 
önkifejezés megőrzésének ösztönzése mellett –, ösztönözve az egyre céltudatosabb vizuális 
megismerést is. 



 

 

 

1. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 72 – heti óraszám: 2 
 

Témakör Témakör feldolgozására javasolt óraszám 
1. Kifejezés, alkotás 39 óra 
2. Tárgy- és környezetkultúra 22 óra 

3. Vizuális kommunikáció 11 óra 
 

1. KIFEJEZÉS, ALKOTÁS 
 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények 
feldolgozása. 

A vizuális kifejezőképesség fejlesztése. 
Az alkotóképesség fejlesztése. 

Az önismeret fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

Az átélt események, emlékek, érzelmek (pozitív 
és negatív), hangulatok kifejezése térben és sí- 
kon. 
Főszínek, mellékszínek. 

Rajzolás különféle anyagok használatával. 
(Pl. Itt nyaraltunk, Szépet álmodtam, Fürdőszobánkban 
este, Nagymama mesél, Születésnapomon, Édesanyám 
velem,…) 
Évszakok, hangulatok. 
Beszélgetés a színekről. 

A vizuális kifejezőképesség fejlesztése. 
Az alkotóképesség fejlesztése. 

Korábbi megfigyelések megjelenítése. Családi (otthoni), óvodai, iskolai témák. Állatfigurák, 
emberek. 
Természeti ritmusok: nappalok, éjszakák, évszakok… 

A motiváció fejlesztése. 
A közvetlen tapasztalatszerzés, az anyagokkal 
való érintkezés, az érzékelés érzékenységének 
fokozása. 

Az érzékelés különböző formáinak (látás, tapin- 
tás, hallás, kinetikus stb.) kapcsolata. 

Festés ujjal, ronggyal, szivaccsal, ecsetekkel. 
Különböző anyagok élményszerű megtapasztalása, az él- 
mények szóbeli megfogalmazása. 
Új technikák kipróbálása. 

Az alkotóképesség fejlesztése. A manuális kész- 
ség fejlesztése. 

A verbális és vizuális kifejezés kapcsolatának 
tudatosítása. 

Illusztrációk készítése. Elképzelt események, versek, mesék képi kifejezései. 
Képzettársítások kiegészítésekkel. 
Történetek, versek, kitalált dolgok vizuális megjelenítése. 
Átélt, elképzelt vagy hallott esemény vizuális megjele- 
nítése. 
Koncentráció: magyar, ének-zene. 



 

 

 
 

A művészettel való élményszerű találkozás. 
A látvány élvezetének kialakítása. 

 
Vizuális esztétikai jellegű preferenciák érvényre 
juttatása, tudatosítása az alkotó tevékenységek- 
ben. 

Ismeretszerzés. 

A vizuális jelenségekkel kapcsolatos szókincs 
gazdagítása. 

A tanulási képesség fejlesztése. 
A megfigyelőképesség fejlesztése. 

Műalkotások, természeti látványok megfigye- 
lése, leírása, esztétikai minőségük jellemzése. 

 
 
Beszélgetés műalkotásokról. 

Utalások kompozíciós megoldásokra, téma, háttér, kie- 
melés mérettel, színnel. 

 
Részletek kiegészítése különféle anyagokkal, 
technikákkal. 

 
A részletek. Az egész. A látható és az elképzelhető. 
Tetszik, nem tetszik. 

A beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a 
megértés fejlesztése. 
A vizuális jelenségekkel kapcsolatos szókincs 
gazdagítása. 

Közös verbális értékelés egymás alkotásainak 
megbeszélésével. 

Véleménynyilvánítás kérdésekre adott válaszokból kiin- 
dulva. 

A kooperáció fejlesztése. 
A kommunikáció fejlesztése. 
A beleélőképesség, a fantázia fejlesztése. 

 Dramatizált történet előadása közösen készített bábokkal. 

Koncentráció: dráma. 

 

2. TÁRGY- ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA 
 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A megfigyelőképesség fejlesztése. 
A logikus gondolkodás fejlesztése. 
A beszédkészség, a szóbeli szövegalkotás és 
a megértés fejlesztése 

Tárgyaink, helyük. 
Felismerésük, formájuk, funkciójuk. 
Hétköznapi és művészi tárgyak. 

Csoportosítások: 
konyhai eszköz, játék, öltözék, taneszöz stb. 

A tanulási képesség fejlesztése. 
A megfigyelőképesség fejlesztése. 
A koncentráció fejlesztése. 
A manuális készség fejlesztése. 

 
Papír, textil, agyag. 

Játékok készítése tanítói bemutással, mintakövetéssel: 
papírból, textilből, agyagból. 

A vizuális jelenségekkel kapcsolatos szókincs Tárgyak térbeli viszonyai. Tárgyak rendezgetésével kialakított  térbeli kompozíciók. 



 

 

 
 

gazdagítása. 
 
A tanulási képesség fejlesztése 
A megfigyelőképesség fejlesztése. 
A manuális készség fejlesztése. 

 Épületek téri viszonyainak, tulajdonságainak vizsgálata, 
rajzos megjelenítése. 

Ismeretszerzés. 
A kreativitás fejlesztése. 
A manuális készség fejlesztése. 

Jeles napok tárgyai. Díszlet, textilminta, mintaterv készítése. 

A kooperáció fejlesztése. Terem berendezése. Közös környezetalakítás, a gyerekek munkáinak elhelye- 
zése. 
Közös kompozíció elkészítése. Önállóan alkotott tárgyak 
redezése csoportmunkában. 

A motiváció fejlesztése. 

A tanulási képesség fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

Az alkotóképesség fejlesztése. 

Közvetlen tapasztalás útján szerzett ismeretek. 

Anyagok alakíthatósága. Eszköz nélkül és kéziszerszámmal végzett anyagalakítás. 
Anyagalakítás képlékeny anyagokkal, edénykészítés 
szétnyomkodással, egyszerű kézi szerszámokkal. 
A kapott feladatok irányított és önálló értelmezése. 
Bizonyos munkafolyamatok, problémák tanári segítséggel 
történő megoldása. 
Részfeladatok önálló megoldása. 

A fantázia fejlesztése. 
Az alkotóképesség fejlesztése. 
A manuális készség fejlesztése. 
Ismeretszerzés. 

Anyagok átlényegítése 
Bábkészítés. 

Bábtípusok használata, síkbáb, ujjbáb, tárgybáb készítése. 
Díszletek. 
Bábjátékok közösen. 
Síkbábok. Elöl-hátul nézet kialakításával, „körbejárható”, 
soknézetű  tárgyak készítése. 

Az alkotóképesség fejlesztése. 
A manuális készség fejlesztése. Ismeretszerzés. 

Használati tárgyak. 
Lépték. 

Használati tárgyak készítése játékoknak, a játékhoz. 

A tanulási képesség fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

Tárgydíszítés. 
 

Egyforma – nem egyforma. 

Díszített tárgyak nézegetése. 
Véleménynyilvánítás kérdésekre adott válaszokból 
kiindulva. 
Egyszerű tárgyak (pl. papírdoboz, füzetborító) azonosítást 
is segítő díszítése. 

A tanulási képesség fejlesztése. 
 
A manuális készség fejlesztése. 

Origami. Munkafolyamatok tanári segítséggel történő megoldása. 
Részfeladatok önálló megoldása. 



 

 

 

3. VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ 
 

Fejlesztési feladatok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

Az alkotóképesség fejlesztése. 
A manuális készség fejlesztése. 
A megfigyelőképesség fejlesztése. 

Vizuális ritmusok. 
 
A hang-kép kapcsolatának 
megjelenítése. 

Egyszerű, színes formák kivágása, elhelyezése, rögzítése 
síkon. 
Tárgyak rendezgetésével, visszatérő forma- és 
színritmusok. 
Tapsolás, kopogás ritmusának vizuális megjelenítése. 
Koncentráció: ének-zene. 

Belső képzetek gazdagítása. 
A megfigyelőképesség fejlesztése. 
A kreativitás fejlesztése. 
A manuális készség fejlesztése. 

Modell utáni ábrázolás erős érzelmi kötődés 
alapján. 

Személyes tárgyak (pl. játékaim, a szobám) megfigyelés 
alapján  történő megjelenítése. 
A megfigyelt tárgyak megszemélyesítése rajzban, fest- 
ményben. 

A motiváció fejlesztése. 
A kooperáció fejlesztése. 
A kifejezőképesség fejlesztése. 

Testnyelv. Gesztusok, pantomim szituációs játékokkal, fotók nézege- 
tésével. 
Az emberi gesztusok értelmezése. 
Koncentráció: dráma. 

A tanulási képesség fejlesztése. 
Ismeretszerzés. 
A manuális készség fejlesztése. 

Jelek, jelzések. Piktogramok: tankönyvi jelzések, utasítások képi megjele- 
nései. Óvodai jelek, iskolai jelek. Táblák iskolába menet 
útközben. 
Egyszerű közlő ábrák értelmezése, készítése. 

A térbeli tájékozódás fejlesztése. 
Közvetlen tapasztalás útján szerzett ismeretek. 

Térbeli tájékozódás. Beszélgetés rajzos megjelenítéssel: 
Emlékezetes objektumok az iskola környékén, az utcán 
iskolába menet. 
Az én padom az osztályban. 
Hová vezet a folyosó? 
Tájékozódás a lakóhelyen és annak környékén. 



 

 

 

2. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 72 – heti óraszám: 2 
 

Témakör Témakör feldolgozására javasolt óraszám 
1. Kifejezés, alkotás 34 óra 
2. Tárgy- és környezetkultúra 31 óra 
3. Vizuális kommunikáció 7 óra 

 

1. KIFEJEZÉS, ALKOTÁS 
 

Fejlesztési feladatok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

Közvetlen tapasztalás útján szerzett ismeretek. Nyomhagyások 
Nyomatok készítése. 

Terülődíszek készítése papírdúccal, krumplinyomdával. 
Nyomtatás talált tárgyakkal, természeti formákkal. 
A tárgykultúrában is használható nyomódúcok mintáinak 
tervezése. 

Belső képzetek gazdagítása. 
A megfigyelőképesség fejlesztése. 
A kreativitás fejlesztése. 
A manuális készség 
fejlesztése. 

Képzettársításon alapuló rajzi játékok. Adott papírfoltok kiegészítése lényekké –papírappliká- 
ció. 
Festékes tenyérnyomok kiegészítése képpé, 
figurákká. Utóbbiak kivágása és felhasználása 
csoportmunkához, új, közös alkotáshoz. 
Mozgás: végtagok mozgathatósága jancsiszeggel. 

Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények 
feldolgozása. 

A vizuális kifejezőképesség fejlesztése. 
Az alkotóképesség fejlesztése. 

Az önismeret fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 
 
A közvetlen tapasztalás útján szerzett ismeretek. 

Személyes tartalmakat felvonultató kifejező al- 
kotások készítése. 

Különféle festészeti technikák megismertetése. 
A képek témája szorosan kapcsolódik a gyerekek 
mindennapi élményeihez, emlékeikhez (pl.: Nyaraltunk!, 
Nagyiéknál, A Balatonnál, A tengerparton). 
Képes úti beszámolók készítése családi fényképek, ma- 
gazinokból kivágott fotók és térképrészletek, önálló al- 
kotások, gyűjtött tárgyak felhasználásával (kollázs, mon- 
tázs, plakát jelleggel, nagy méretben is). 

A művészettel való élményszerű találkozás. 
A látvány élvezetének kialakítása. 

Műalkotások közös felfedezés, beszélgetések 
kapcsán. 

Műalkotások csoportosítása témák szerint: tájkép, csend- 
élet, arckép. 



 

 

 
 

A vizuális esztétikai jellegű preferenciák érvény- 
re juttatása, tudatosítása az alkotó tevékenysé- 
gekben. 
Az ismeretszerzés fejlesztése. 

 
A vizuális jelenségekkel kapcsolatos szókincs 
gazdagítása. 

 
A megfigyelőképesség fejlesztése. 

Árnyaltabb vizuális minőségek mejelenítése: 
színárnyalatok, vonalvastagságok, vonal, folt és 
színritmusok. 

 
 
 
A természeti látványok kincsestára otthonról hozott 
fényképek és műalkotások nézegetésével, egymás elé 
tárásával, személyes élménybeszámolókkal. 

 
A látott művek által inspirált képek festése. 

A művészettel való élményszerű találkozás. 
A látvány élvezetének kialakítása. 
A vizuális, esztétikai jellegű preferenciák ér- 
vényre juttatása, tudatosítása az alkotótevékeny- 
ségekben. 

Ismeretszerzés. 

A vizuális jelenségekkel kapcsolatos szókincs 
gazdagítása. 

A megfigyelőképesség fejlesztése. 

Plasztikai alapfogalmak, szobor és dombormű 
közötti különbségek. 
Modellről készített plasztikai művek 
összevetése. 

Műalkotások nézegetése képeken (vagy ha van ilyen, a 
környező épületek szobrászati díszeinek megtekintése). 
Egy tömbből mintázott, többfigurás körplasztika 
készítése agyagból (Anyóka mesét mond kis unokáinak, 
Medvemama kicsinyével). 

Az alkotóképesség fejlesztése. 
A manuális készség fejlesztése. 

Többfigurás kompozíciók. Szerepjáték, drámajáték. 
Dombormű készítése. 
(Pl. Édesanyámmal, 
Édesapám és én, A kiscicánk, Akváriumunk lakói.) 
Koncentráció: dráma. 

Az alkotóképesség fejlesztése. 
A fantázia fejlesztése. 
A manuális készség fejlesztése. 
A verbális és vizuális kifejezés kapcsolatának 
tudatosítása. 

Illusztrációk készítése. Karakteres mesehősök megjelenítése. 
A mi utcánk – közvetlen lakóhelyünk sajátosságai, 
szépségei. Kompozíciók síkban. 
Nagyméretű, csoportos művé összeállított egyedi 
munkák (pl. Környékünkön). 
Koncentráció: magyar. 



 

 

 

2. TÁRGY- ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA 
 

Fejlesztési feladatok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A kooperáció fejlesztése. 
A térbeli tájékozódás fejlesztése. 

Makettek, térbeli konstrukciók. Terepasztal készítése csoportban játszható játékokhoz, 
környezetünk tereptárgyait idéző plasztikus elemekkel 
(Versenypálya, Akadálypálya az iskolaudvaron, 
Kedvenc játszóterünk). 

A nemzeti azonosságtudat tartalmának 
gazdagítása, ismerkedés a nemzeti és etnikai 
kisebbségek kultúrájával, néphagyományaival. 
Az etikai normák iránti fogékonyság és az 
értékőrző magatartás fejlesztése. 

Különféle tárgyak formája, funkciója, 
eredete, kora. 

Régi tárgyak otthon, régi konyhai eszközök keresése, gyűjtése, 
bemutatása az iskolában. ,,Ahány ház, annyi szokás“: ünnepi 
készülődés otthoni minták alapján, a társak közötti 
különbözőségek, érdekes, eltérő szokások megismerése az 
iskolában. 

Az ismeretszerzés fejlesztése. 
A tanulási képesség fejlesztése. 

Vizuális–taktilis jelenségekkel kapcsolatos 
szókincs gazdagítása. 

A tanulási képesség fejlesztése. 
A megfigyelőképesség fejlesztése. 
A manuális készség fejlesztése. 

A gyakorlati tevékenységekben használt 
technikák műveleti sorrendje. 
Anyagismeret: festékek viszonylatában: 
híg, sűrű. Az agyag halmazállapotai: 
képlékeny (gyúrható); bőrkemény (váj- 
ható), díszíthető (festhető, karcolható); 
csontszáraz (csiszolható, égethető). 

Edények készítése agyagból: felrakással, üregesítéssel gyűrűs 
mintázófával. 
Edénykészítés agyaglapokból: dobozedény. Formára (gipsz fél- 
gömbre) tapasztott agyagedény készítése. Edénykészítés agyag- 
ból cserép présformába (virágcserépbe) préselve. 
Agyaghurkákból felrakással figurális edény készítése. 
Díszítés: pecsételés természeti formákkal, és saját készítésű 
agyag- vagy gipszpecsételőkkel. 

A nemzeti azonosságtudat tartalmának 
gazdagítása, ismerkedés a nemzeti és etnikai 
kisebbségek kultúrájával, néphagyományaival. 

Formálás: funkcionálisan és díszítve. 

Figurális edények. 

Használati és dísztárgy különbözősége (anyag, forma, funkció). 
Díszítés formaredukcióval: motívumok megfigyeltetése a nép- 
művészet példáin. Motívumok tervezése természeti formákból 
kiindulva. 

A manuális készség fejlesztése. 
Közvetlen tapasztalás útján szerzett ismeretek. 

Vizuális ritmusok a tárgydíszítmények 
köréből. 

Lehetőségek: formával, pozitív-negatív foltokkal, mérettel, szín- 
nel, az ismétlődő elemek számával. 

Ismeretszerzés. 
Az alkotóképesség fejlesztése. 

Közvetlen tapasztalás útján szerzett ismeretek. 

A manuális készség fejlesztése. 
A tanulási képesség fejlesztése. 
A megfigyelőképesség fejlesztése. 

Viseletek, textil. 
Hétköznapi, ünnepi öltözet. 

Síkbábok, ujjbábok, hengerbábok készítése. 
Kesztyűs bábok készítése textiltesttel, varrott vagy agyagból min- 
tázott fejjel. Terménybábok készítése természetes formákkal. 
Kötözéses batiktechnika konyhai törlőkendőnek, rongybaba alap- 
anyagának. 
Nemezelés: labda, gyűrű (az alapdarabok számtól és mérettől 
függően közös, csoportban játszható népi játékok tárgyaiként is 
értelmet kaphatnak). 



 

 

 

3. VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ 
 

Fejlesztési feladatok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A megfigyelőképesség fejlesztése. 
Az ábraolvasó képesség fejlesztése. 
A rajzi kifejezőkészség fejlesztése. 

A megfigyelés utáni ábrázolások gya- 
korlati szerepének tudatosítása. 
A síkbeli ábrázolás elemei: a vonalfaj- 
ták (egyenesek, görbék, vékonyabbak, 
vastagabbak, határolók és felületkitöl- 
tők). 

Egyszerű, vonalas magyarázó rajzok, szerelési útmutatók néze- 
getése, megbeszélése. 
Egyszerű vonalas magyarázó rajzok készítése (pl. Mit kell becso- 
magolni a kirándulásra?). 

A kooperáció fejlesztése. 
Az alkotóképesség fejlesztése. 
A manuális készség fejlesztése. 

Testbeszéd és mimika. Grimaszok és szerepek: egyszerű maszkok (pl. papírzacskók 
kifestésével) készítése adott mese dramatizálásához. 
Koncentráció: dráma. 

A logikus gondolkodás fejlesztése. 
A kooperáció fejlesztése. 

 
A vizuális kommunikációs képesség fejlesztése. 

Piktogramok csoportosítása. Különféle típusú piktogramok gyűjtése, halmazokba rendezése. 
 
Saját piktogramjaink. 
Az osztály igényeinek felmérése. 
Projektfeladat. 
Egyszerű jelek tervezése, elkészítése és közös elhelyezése az osz- 
tályon belüli eszközök, anyagok rendszerezésének megkönnyíté- 
sére – csoportmunkában. 

 

A FEJLESZTÉS VÁRHATÓ EREDMÉNYEI 
 

Képes korának megfelelő, felismerhető ábrázolást készíteni. 
Képes az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználatra, a felszerelését önállóan rendben tartja. 
A képalkotó tevékenységek közül képes legalább a személyes ént kifejező alkotások létrehozására. 
Alkotótevékenysége és látványok, műalkotások szemlélése során képes néhány forma, szín, vonal, térbeli hely és irány használatára, illetve 
felismerésére. 
Tisztában van a szobor, festmény, tárgy, épület közötti különbségekkel. 
Képes látványok, műalkotások néhány perces szemlélésére. 



 

 

 

3. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 72 – heti óraszám: 2 
 

Témakör Témakör feldolgozására javasolt óraszám 
1. Kifejezés, alkotás 28 óra 

2. Tárgy- és környezetkultúra 28 óra 
3. Vizuális kommunikáció 16 óra 

 

1. KIFEJEZÉS, ALKOTÁS 
 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A beszédkészség, a szóbeli szövegalkotás és a megértés 
Fejlesztése. 
A vizuális jelenségekkel kapcsolatos szókincs gazdagítása. 
A megfigyelőképesség fejlesztése. 

A képmező. 
Kompozíció különféle formátu- 
mokban. 

Személyes indíttatású témákról készített képek síkon. 
Az elhelyezés indoklása (pl. álló, fekvő téglalapon). 
A képmező formájának, állásának lehetséges módozatai, jellegze- 
tességei, adott választás megfigyelése műalkotásokon, családi ese- 
ményekről készült fényképeken. 

A vizuális művészeti szókincs gazdagítása. 
A megfigyelőképesség fejlesztése. 

Műalkotástechnikák: 
kő-, agyag-, bronzszobor, 
olajfestmény, akvarell. 

Lehetőség szerint eredeti tárgyakon bemutatva. 
Ismeretek gazdagítása, a megismert műalkotások technikájának 
azonosítása. 

A megfigyelőképesség fejlesztése. 
A vizuális kifejezőképesség fejlesztése. 
A verbális és vizuális kifejezés kapcsolatának tudatosítása. 
A beszédkészség, a szóbeli szövegalkotás és a megértés fej- 
lesztése. 
A művészettel való élményszerű találkozás. 

Az elbeszélő ábrázolás, a lényeges 
mozzanat kiemelésének képi esz- 
közei. 

Történetmesélés képekben. 
Illusztrációk, sorozatok, közös képeskönyvek készítése lapokból 
láncmesékhez. 
Időrend, fontossági sorrend, kiemelési választások képi eszközök- 
kel. 
Beszélgetés képregényekről. 
Koncentráció: magyar. 
Egyetlen képbe sűrített történet a művészettörténet példái, közép- 
kori bestiáriumokból állatok életével példálózó ábrázolások, alkal- 
mas fotók  megtekintésével, beszélgetéssel. 

A művészettel való élményszerű találkozás. 
A látvány élvezetének kialakítása. 

Képzőművészeti élmény, 
műalkotás újraértelmezése – nem a 

Személyes választás alapján, a művek részleteiből kibontakozó 
érzelmi hatásra építve önálló képek, szobrok alkotása (a főfigura 



 

 

 
 

A vizuális esztétikai jellegű preferenciák érvényre juttatása. 
Az alkotóképesség fejlesztése. 
A manuális készség fejlesztése. 

másolás szándékával. gyerekkorból, a mellékszereplők mindennapjai elképzeléséből fa- 
kadó belső képek alapján). 
Kísérletek a  képpel való azonosulás élményének felismertetésére. 

Vizuális jelenségekkel kapcsolatos szókincs gazdagítása. 
Ismeretszerzés. 
A manuális készség fejlesztése. 
Az alkotóképesség fejlesztése. 
A vizuális memória fejlesztése. 

A jellemző nézet és forma. 
Formaredukció, egyszerűsítés fol- 
tra, a felület betöltésének eszközei. 
A folt határai: körülhatároló és je- 
lölővonalak. 

Elöl- és oldalnézet megfigyeléssel, témába ágyazott képi kifejező 
feladatokkal. 
Pl. Eltévedt sünit találtunk az iskolaudvaron. (Kíváncsian figyelő 
gyereksereg hátulról.) Vízi madarak megfigyelése a tópartról. 
Az állatkerti látogatás mozzanatainak felelevenítése. 

Amegfigyelőképesség fejlesztése. 
A rajzi kifejezőkészség fejlesztése. 

Megfigyelés, modell alapján 
történő ábrázolás. 

Virágtanulmányok (egyszerű, karakteres formák, pl. tulipánok). 
Feladatsorok a vizuális kommunikáció tanulságainak beépítésével. 

A manuális készség fejlesztése. 
Közvetelen tapasztalás útján szerzett ismeretek. 

Mozgás. Kétfázisú mozdulatvariációk ceruzán felpöndörített lapon megele- 
venedő animáción (súlyemelő, ugrálókötelező, vadászó macska 
stb.). 

 

2. TÁRGY- ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA 
 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A nemzeti azonosságtudat tartalmának gazdagítása, ismer- 
kedés a nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájával, népha- 
gyományaival. 
A manuális készség fejlesztése. 
A konstruálóképesség fejlesztése. 
Vizuális jelenségekkel kapcsolatos szókincs bővítése. 

Tárgytervezés, tárgykészítés. 

Tárgyak funkciója. 

Alak, szín, minta, anyag. 

Egyszerű tárgyalkotó folyamat: terv, elkészítés, használat 
(eredmény). 
Agyagedény készítése. Lapokból szabásminták, anyagszükséglet. 
Díszítés nyomhagyással. 
Figurális agyagedény (régi fazekasedények összehasonlítása 
a maiakkal). 

Tapasztalás útján szerzett ismeretek. 
A vizuális technikákkal kapcsolatos szókincs bővítése. 
A manuális készség fejlesztése. 

Csomagolóanyagok, 
papírfajták. A papírmegmunkálás 
lehetőségei: nyomatok, kollázsok, 
papírmetszetek. 

Csomagolóanyagok készítése a tárgyak elajándékozásához. 

A megfigyelőképesség fejlesztése. 
A vizuális memória fejlesztése. 
A beszédkészség, a szóbeli szövegalkotás képességének 
fejlesztése. 

Lakásbelsők. Lakásbelsők régen és ma, személyes élmények, idős emberek, 
különleges, érdekes otthonok, épületek. 

A megfigyelőképesség fejlesztése. 
A nemzeti azonosságtudat tartalmának gazdagítása, 

A tárgyak anyaga. 
Természetes és műanyagok. 

Játékszerek régen és ma (néprajzi gyűjtemények, szabadtéri 
múzeumok berendezési tárgyai). 



 

 

 
 

ismerkedés más népek korok kultúrájával, hagyományaival.  Különböző kultúrák játékszerei. 
Természetes anyagokból készíthető játékok. Anyaggyűjtés, 
anyagismeret, anyagszükséglet és -megmunkálás – játékkészítés. 



 

 

 

3. VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ 
 

Fejlesztési feladatok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

Közvetelen tapasztalás útján szerzett ismeretek. 
A kooperáció fejlesztése. 

Növények környezetünkben. Virágóra  rajzolása, készítése 
Virágos növények ültetése közösen cserépbe vagy szabad földbe az 
iskolaudvaron. A rendezés: a növények egymás mellé ültetésének 
rendjét a virágok kinyílási sorrendje adja meg. 

A vizuális kifejezéssel kapcsolatos szókincs gyarapítása. 
A manuális készség fejlesztése. 
A megfigyelőképesség fejlesztése. 

Formaredukció, foltredukció 
emblémák készítéséhez. 

Virágtanulmányaikat alapul véve foltredukcióval emblémák készí- 
tése. 

A vizuális memória fejlesztése. 
A térbeli tájékozódás fejlesztése. 
A vizuális kifejezőképesség fejlesztése. 
A manuális készség fejlesztése. 

Útvonalrajz. 
 

Kép és szöveg együttes 
alkalmazása. 

Virágmotívumok felhasználásával meghívókártyák tervezése csa- 
ládtagoknak az osztályban rendezett eseményekre, 
útvonaltérképek beépítésével az iskolát ritkán látogató meghívottak 
tájékozódásának megkönnyítésére, ábrákkal értelmezve a sarkala- 
tos pontokat. 



 

 

 

4. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 72 – heti óraszám: 2 
 

Témakör Témakör feldolgozására javasolt óraszám 
1. Kifejezés, alkotás 25 óra 

2. Tárgy- és környezetkultúra 25 óra 
3. Vizuális kommunikáció 22 óra 

 

1. KIFEJEZÉS, ALKOTÁS 
 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
Vizuális jelenségekkel kapcsolatos szókincs gazdagítása. 
Az alkotóképesség fejlesztése. 

Ellentétek: színkontraszt, vonal- 
kontraszt. 

Összetett vizuális minőségek tárházának bővítése, használata kife- 
jező jellegű alkotásokon. 

Vizuális jelenségekkel kapcsolatos szókincs gazdagítása. 
Az alkotóképesség fejlesztése. 
A kifejezőképesség fejlesztése. 
A manuális készség fejlesztése. 

Kiemelések: Forma- és színminő- 
ségekkel, elhelyezéssel, mérettel, 
vonal- és foltminőségekkel, kont- 
rasztokkal. 
Sötét-világos, hideg-meleg színek. 

Egy ismert történet fordulópontjának megjelenítése, kiemelve a 
legfontosabb szereplőket forma- és színminőségekkel, elhelyezés- 
sel, mérettel, vonal- és foltminőségekkel, kontrasztokkal. 
Sötét-világos, hideg-meleg színek. 
Koncentráció: magyar. 

A vizuális kifejezés eszközeinek tudatosítása. Csendéletek. A kifejező szándéka szerint választott vizuális elemek, eszközök, 
Vizuális kifejezőképesség fejlesztése.  technikák. 
Az alkotóképesség fejlesztése. A képi komponálás. Színismeretek összefoglaló áttekintése: hideg-meleg vagy hőfok- 

 Szimmetria, egyensúly kontraszt, sötét-világos vagy fény-árnyék kontraszt, minőségi kont- 
 és feszültségkeltés. raszt (tiszta szín fehérrel való törésével), mennyiségi kontraszt 
  (a színek képen belüli szerepeltetésében), kiegészítő vagy komple- 
  menter színkontraszt (vörös-zöld, kék-narancs, sárga-ibolya). 
  A hattagú és a tizenkét tagú színkör. 
Ismeretszerzés. 
A megfigyelőképesség fejlesztése. 

Művészeti technikák. A technikák bemutatása lehetőség szerint valódi tárgyakon: falfest- 
mény, fafaragás, zománc. 

Az alkotóképesség fejlesztése. 
A fantázia fejlesztése. 
A manuális készség fejlesztése. 
A verbális és vizuális kifejezés kapcsolatának tudatosítása. 

Szépirodalmi illusztrációk 
készítése 
montázzsal. 

Formaátírás, színváltozatok, képi megszemélyesítés montázzsal 
(különleges lények, különleges külsők). 
Koncentráció: magyar. 



 

 

 
 

A vizuális kifejezés szókincsének gazdagítása. 
Közvetlen tapasztalás útján szerzett ismeretek. 

  

Az alkotóképesség fejlesztése. 
A fantázia fejlesztése. 
A manuális készség fejlesztése. 
A vizuális kifejezés szókincsének gazdagítása. 
Közvetlen tapasztalás útján szerzett ismeretek. 

Képzettársítások. 
 
Egyedi rajz, sokszorosítógrafika. 

Bevezetés a grafika műfajaiba. 
 
Művészi példák nonfiguratív részleteinek továbbrajzolása. 
Tárgybábok tervezése használati tárgyak leképezéseinek felhasz- 
nálásával. 

A művészettel való élményszerű találkozás, a látvány élve- 
zetének kialakítása. 
A beszédkészség, szóbeli szövegalkotás fejlesztése. 

Műalkotások elemzése, tetszés- 
nyilvánítás indoklása. 
Vizuális szimbólumok. 

Természeti látványok, hétköznapi képek és természetet ábrázoló 
műalkotások. 
Alapvető vizuális szimbólumok. 
Különleges lények, melyek több lény tulajdonságait egyesítik: 
griff, sellő, szfinx, kentaur. 

A belső képzetek gazdagítása. 
A megfigyelőképesség fejlesztése. 
A manuális készség fejlesztése. 
A vizuális kifejezés szókincsének gazdagítása. 

Tárgyak jellemző nézetei a térbe- 
liség megfigyelésével. 

 
Lépték. 

Világos alapon körbeforgatott állatszobrok megfigyelése, árnyékuk 
változása. 
Óriás leszek, Vonallá soványodom – árnyékkísérletek a napfényes 
iskolaudvaron, sportpályán. 

 
(A bábkészítéssel összefüggésben.) 

 

2. TÁRGY- ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA 
 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A konstruálóképesség fejlesztése. 
A manuális készség fejlesztése. 
Az alkotóképesség fejlesztése. 

Bábkészítés. Óriásbábok készítése papírból, egész alakos emberi figurák, túldi- 
menzionált méretű,  parányi lények (pl.: rovarok). 

A kreativitás fejlesztése. 
Ismeretszerzés. 

Ékszerkészítés. Mi mindenből készülhet ékszer? – anyaglehetőségek az igaz- 
gyöngytől az elefántfűig. 
Jeltárgyak: karikagyűrű, párta, széki kalap stb. 

A fantázia fejlesztése. 
Az alkotóképesség fejlesztése. 
A manuális készség fejlesztése. 

Egyéni igények, stílus és hagyo- 
mány. 

Varázserejű, sokfunkciós tárgyak készítése különleges küldetések- 
hez: mindent látó nagyító, távolbalátó sisak rostéllyal, útjelzők, 
iránytűk. 
Különböző kultúrák gyöngyfűzési, gyöngyszövési jellegzetességei. 



 

 

 
 

A nemzeti azonosságtudat tartalmának gazdagítása, ismer- 
kedés más nemzetek és etnikai kisebbségek kultúrájával, 
néphagyományaival. Az etikai normák iránti fogékonyság 
és az értékőrző magatartás fejlesztése. 

 Lehetőségek: színnel, formával, számossággal operáló vizuális rit- 
musok kialakítása a kétágú gyöngyfűzesek egyéni útjain. 
Testékszerek, testfestések, divatjelenségek és ezek eredete. 

A megfigyelőképesség fejlesztése. 
 
Közvetlen tapasztalás útján szerzett ismeretek. 
A vizuális kifejezés szókincsének gyarapítása. 

Az építészet kifejezőeszközei: mé- 
ret, tömeg, tagoltság, anyag, kör- 
nyezet. 

Természetes és organikus formák, valamint épületek megfigyelé- 
sével jellegzetes népi építészeti példák, épülettípusok. 

 
Agyagvár részeinek elkészítése páros, ill. csoportmunkában, a ré- 
szek középkori várossá illesztése, terepviszonyok, tereptárgyak 
elhelyezése (lehetőleg külső térben). 
Rajzos épülettervek az agyagvárhoz. 

 

3. VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ 
 

Fejlesztési feladatok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A kooperáció fejlesztése. 
A fantázia fejlesztése. 
A térbeli tájékozódás fejlesztése. 
A vizuális kifejezőképesség fejlesztése. 

Térképrajzolás. Külső térbe készített közös város térképe és továbbgondolása tár- 
sasjátékká megadott szabályok alapján. 

A megfigyelőképesség fejlesztése. 
A vizuális memória fejlesztése. 
A beszédkészség, szóbeli szövegalkotás fejlesztése. 
Ismeretszerzés. 

Plakát és betű. 
Kép és szöveg. 

Példák a plakát történetéből. 
A figyelemfelkeltés eszközei a plakátokon. 
Beszélgetések a plakátokról: milyen típusai vannak (csak szöveges, 
kép és szöveg együtt, közérdekű plakátok – pl. eboltásra felhívás, 
kulturális hirdetések, árureklámok stb.). 
Melyik plakát kinek szól? (Ki a célközönség?) 

A kooperáció fejlesztése. 
Az empátia fejlesztése. 
A megfigyelőképesség fejlesztése. 
A vizuális kifejezőképesség fejlesztése. 

Tárgykészítést, új technikát bemu- 
tató ábrasorok értelmezése. 

Egyszerűen kivitelezhető, alacsony eszközigényű munkák 
lépéseinek megfejtése és követése a kész tárgyig, páros munkában. 

 
Egymás tanítása magyarázó rajzok utasításainak kiegészítéseivel. 



 

 

 
 
 

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI A 4. ÉVFOLYAM VÉGÉN 

Életkorának megfelelően képes az alkotó, megfigyelésre, elemzésre vonatkozó feladatok értelmezésére. 
Képes a tantervben meghatározott alkotási tevékenységek közül legalább a következőkre: élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése; 
síkbáb és egyszerű jelmez készítése; egy tárgy modell utáni ábrázolása, jelek, ábrák készítése; egyszerű tárgyak alkotása. 
Képes az újként megismert anyagok és eszközök tekintetében az alkotó tevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és 
eszközhasználatra. 
Alkotó tevékenysége során képes a legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, illetve komponálási módok használatára, 
ezeket az ismereteket  látványok, műalkotások olvasásába is be tudja építeni. 
Felismeri a szobrászati, festészeti, tárgyművészeti, építészeti területek közötti különbségeket (pl. festészeten belül: arckép, csendélet, tájkép). 
Korának megfelelően képes látványok, műalkotások néhány perces szemlélésére és megfigyeléseinek, gondolatainak, érzéseinek elmondására     
a tantervben meghatározott legfontosabb fogalmak használatával. 

 

AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

A rajzórai munka során kitüntetett szerepe van a tanulás folyamatát kísérő, a tanulók fejlődését segítő formatív értékelésnek, a biztatásnak,           
a fejlődést segítő kritikai észrevételeknek. Ez szinte kizárólag szóbeli, de a tanár gesztusai, mimikája is fontos tényező lehet. Lényeges, hogy a 
gyerekek megőrizzék a kezdeti motiváltságot, hogy örömteli legyen számukra az alkotás, hogy „játszva tanuljanak”. Jellemző a tantárgy 
értékelésére a formatív (fejlesztő) értékelési funkció. 
Amire figyelünk, amit értékelünk az a szemlélet, a vizuális gondolkodás érési folyamata, és az alkotóképesség bontakozása. A vizuális nevelés 
tevékenységformái a szöveges értékelés szempontjából: a kifejezés, a tárgy és környezetkultúra, a vizuális kommunikáció, az anyag- és 
eszközhasználat technikai fejlődése. A gyermek az élményeiből táplálkozó kifejező képekben a személyiségét valósítja meg. Ezért ezek 
értékelésekor nem közös követelményekhez, hanem alkati sajátosságaihoz, fejlettségi szintjéhez tudunk viszonyítani. A tárgy- és 
környezetkultúra tevékenységi körében már több az oktatási feladat. A teljesítményben a funkcióra való alkalmasságot vizsgáljuk képi úton, 
illetve szóban is. A szóbeli értékelés általában a tanító feladata, de már a kezdeti szakaszban kérjük ki a tanulók véleményét is munkáikról. A 
vizuális kommunikáció képességének készségei nem csak a rajz tantárgyban alakulnak ki. Amikor bármely tantárgy ismereteinek átadása vizuális 
úton történik, akkor szükséges, hogy a visszamondás is képi (ábrázolásos, rajzos, ábrás) legyen. A megjelenítés készségének szintje jól látható. 

 
A tanulói munka év végi szummatív értékelése a munkafolyamat (a fejlődés) és a „végső produkció” (az aktuális teljesítmény) alapján történhet. 
Az értékelés a tanuló aktuális teljesítményét, fejlettségét veti össze az elvárható, a kívánatos normákkal, fejlettségi kritériumokkal. Erre 
vonatkozóan a továbbhaladás feltételei adnak támpontot az értékelést végző tanítónak. Az értékelés akkor éri el célját, ha segíti a tanulókat a 
velük szemben támasztott követelmények megértésében, esetleges hibáik, hiányosságaik javításában, önmaguk fejlesztésében. 



 

 

 
 
 

A TANULÁSHOZ SZÜKSÉGES TANESZKÖZÖK ÉS EGYÉB FELTÉTELEK 

Rajztábla  rajzlap  grafitceruzák  akvarellfesték  tempera (vagy akril) festék  ecsetek  tus  rajztoll  filctoll  pittkréta  rajzszén   
Fixatív 
• agyag  mintázófa  olló    papírvágó kés  papírragasztó   triplex karton   hullámkarton lemez  pauszpapír  vizes alapú 

linónyomó  festék 
• festékező gumihenger. 

 
Feltétlenül szükséges: Jól megvilágított (lehetőleg természetes fénnyel) tanterem, vízvétel lehetősége, elsötétítés lehetősége; az eszközök 
anyagok tárolásához zárható szekrény; diavetítő vagy projektor; az érettségi teljes képanyaga; művészeti könyvek, folyóiratok, diasorozatok. 

 
Továbbá a lehetőségek függvényében: videolejátszó + monitor; digitális fényképezőgép, fényképezőgép-állvány, számítógép, printer, szkenner. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 



 

 

 

BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ 

(1–4. évfolyam) 



 

 

 

BEVEZETŐ 
 
Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterületre készült Technika és életvitel tantárgy 
kerettantervének célja és feladata az iskoláknak és a műveltségterületet oktatóknak biztos 
alapot nyújtani a kisiskolások személyiségfejlesztését szolgáló feladatok ellátásához. 
Századunkra nélkülözhetetlenné vált az emberiség számára magas szintű technikai környezet. 
A technikai környezet jelenlegi színvonala (ipar, mezőgazdaság, közlekedés, távközlés, 
iskola, otthon, háztartás, szolgáltatás stb.) és a következő évtizedekre várható technikai 
fejlődés indokolja, hogy a ma iskolásainak ismernie kell a szűkebb és tágabb környezetük 
technikai összetevőit és azok összefüggéseit. Olyan kognitív képességekkel, intellektuális 
képességekkel, pszichomotorikus képességekkel, attitűdökkel kell rendelkezni a ma 
iskolásának, amelyek a jelenben és jövőjükben is elősegíti a konstruktív életvezetését. 

 
CÉLOK ÉS FELADATOK 

 
A tanulók életkorának, érdeklődésének, beállítódásának, egyéni adottságainak megfelelő 
módon, mértékben és szinten szükséges: 
• A technikai felkészültséget kialakítani; 
• Felkészíteni a mesterséges környezetben való tájékozódásra (múlt, jelen, várható jövő, 

térbeli változások); 
• Megismertetni az ember alkotta környezet legfontosabb jellemzőit; 
• Bemutatni az emberi alkotásokban megtestesülő használati, esztétikai és etikai értékeket; 
• Fejleszteni az alkotóképességet, amellyel a közvetlen környezet alakítható; 
• Az alkotás élményének átélése, az alkotó munkatevékenység szellemi és fizikai 

folyamatának megismerése; 
• A megszerzett ismeretek alapján elérni, hogy a tanulók tudatos szemléletévé és 

magatartásává váljon az emberi környezet és a természet védelme a technika segítségével 
is; 

• A kritikus fogyasztói magatartás alakítása, fejlesztése; 
• A szintetizációs képesség megteremtése; 
• A megismertetett emberi tevékenységek, szakmák, életpályák, az átélt alkotások, a 

technikai beállítódás egyúttal pályaorientálók legyenek; 
• Az egészséges életvitellel kapcsolatos szemlélet és magatartás fejlesztése. 

 
A KERETTANTERV FEJLESZTÉSI FELADATAI, KOMPETENCIÁI 

 
A kisiskolások előzetes tudása, tapasztalása, természetes érdeklődése alapján, a 

környezetről szerzett információi segítségével fejlessze, alakítsa, szintetizálja 
• a technikai környezethez kapcsolódó ismereteket és magatartást; 
• a természettudományok és azok alkalmazására vonatkozó kompetenciákat; 



 

 

 

• az informatikai kompetenciát; 
• a kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetenciát; 
• az esztétikai-művészeti tudatosságot és kifejezőképességet; 
• az anyanyelv és szaknyelv használatát. 

A közvetlen mesterséges környezet megismerése (lakás, iskola, közlekedés), a saját 
élményből adódó problémák technikai oldalának felismerése. A technikai érdekességek, 
találmányok megfigyelése. Az ember, technika és természet kapcsolatának felfedezése, 
megértése. Információ gyűjtése, feldolgozása az alkotó munkához. 

Az emberi alkotás folyamatának átélése, egyre önállóbb tudatos szervezése.  
Személyes igények, szükségletek megnevezése. Az egyéni indíttatású probléma felismerése 
megfogalmazása. Gondolati tervek, később vázlatok készítése. Adott funkcióra tervezett 
munkadarabhoz szerkezet, anyag, munkamenet kiválasztása majd alkalmazása. 

 
Különböztesse meg a tanuló a természetes és emberi alkotással létrehozott tereket, 

formákat. 
 

A munka tiszteletére és becsületes munkavégzésre nevelés, mivel a technikai 
környezetünk rendszerei, a tudatos emberi munka eredményei. 

 
Műszaki kommunikáció alapjainak elsajátíttatása: a terv megjelenítése, szóban, 

írásban, rajzban, anyagban, tárgyban. Rajzi algoritmusok, munkamenet értése, olvasása. 
Tájékozódás rajzolvasás alapján, térszemlélet fejlesztése. A terv, elképzelés értékelése, 
megfeleltetése az igénynek és a lehetőségeknek. 

A legegyszerűbb emberi szükségletek felismerése és a kapcsolódó technikai 
lehetőségek belátása, a funkció, forma, anyag, szerkezet, eljárás összefüggéseinek tapasztalati 
feltárása. 

A rendeltetésnek, az anyagnak és szerkezetnek megfelelő egyszerű megoldás 
kiválasztása és elkészítése mintakövetéssel, majd egyre inkább önállóan. Technológiai rend 
kialakítása. Jártasság az eszköz nélküli anyagalakításban és a legegyszerűbb eszközök 
használatában. 

Konstruálás, kivitelezés: tárgyak, modellek, szerkezetek és agrotechnikai eljárások, 
háztartás és egészségtani eljárások irányított és önálló megvalósítása. 

Az alkotói és befogadói munka során, a következményekért felelős magatartás 
tanúsítása. Más véleményének figyelembevétele. Az önellenőrzés, önértékelés fejlesztése. 

 
 
Fontosak a munkavégzési és tanulási szokások. Ezekkel megelőzhetőek a gyermekbalesetek. 
Jó testtartás segítheti az egészséges fejlődést. Elővigyázatosságra nevelünk az 
anyagalakításban. Gazdálkodásra az anyaggal, az energiával, a munkával és az idővel 
A tantárgy tanulása hozzájárul kulturális örökségeink jellemző tárgyi, jelképi, szokásrendi 
sajátosságainak ápolásához. 
. 
Technikai szemléleten alapuló környezettudatos fogyasztói magatartást alakítunk. 



 

 

 
 
 

A FEJLESZTÉSI FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ 
TARTALMI EGYSÉGEK 

 
A mindennapi életben is hasznos ismeretek, tevékenységek, a természeti, a társadalmi 

és humán dimenziókkal rendelkező technikai kultúra fő területei: 
Munkakultúra: anyagismeret, anyagmegmunkálás, eszköz, műveletek, alkotás folyamata, 

szervezés, gazdaságosság, ergonómia, baleset megelőzés. /pl. Anyagok és alakításuk 
témakörökben, Jeles napok projektekben/ 

Termelési kultúra: anyag, energia, információ (eredete, termelés, elosztás, fogyasztás, 
gazdálkodás). Agrotechnika, élelmiszeripar. /pl. Anyagok és alakításuk, modellezés 
témakörökben, jeles napok projektekben/ 

Háztartáskultúra: lakáskultúra, háztartási technológiák, háztartásgazdaság. /pl. Életvitel- 
háztartás, Anyagok és alakításuk témakörökben, Jeles napok projektek/ 

Környezetkultúra: tárgyi környezet, épített környezet, környezetgazdálkodás. /pl. Épített és 
szerelt modellek, Életvitel−háztartás, Technikatörténet, Közlekedési ismeretek témakörökben/ 

Közlekedéskultúra:   közlekedési   szabályok,   közlekedési   eszközök.   /pl.    Közlekedési 
ismeretek, Modellezés, Anyagok és alakításuk témakörökben/ 

Gazdálkodási kultúra: áru, piac, termékszerkezet, marketing, reklám, foglalkozási ágak, 
pályaorientáció, beruházás, befektetés, költség, haszon. /Anyagok és alakításuk , 
Életvitel−háztartás témakörökben/ 

Fogyasztói  kultúra:  kereskedelem,  termékelemzés,  pénzgazdálkodás,  takarékosság   /pl. 
Anyagok és alakításuk, Életvitel−háztartás témakörökben, Jeles napok projektekben/ 

Szabadidős kultúra: művelődés, szórakozás, szórakoztatás, játék. /pl. Anyagok és 
alakításuk, Életvitel−háztartás témakörökben, Jeles napok projektekben/ 

Információs  kultúra:  kommunikáció,  információs  gépek,  információs  rendszerek.    /pl. 
Anyagok és alakításuk, Műszaki ábrázolás, Gépek, közlekedési ismeretek témakörökben/ 

 
MÓDSZERTANI AJÁNLÁS 

 
Az alapvető képességek, készségek, kompetenciák fejlesztésében a tanulói 

tevékenységekre kell építeni. Az ehhez felhasznált tananyagtartalmak megtervezésekor, 
valamint a feldolgozás tempójának meghatározásakor, a pedagógiai módszerek és eszközök 
kiválasztásakor a tanulócsoport, illetve az egyes tanulók fejlődési jellemzői és fejlesztési 
szükségletei legyenek irányadóak. 

A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában élményszerű tanulással, 
problémahelyzetekből kiinduló motiváló tevékenységekkel, kreativitást ösztönző feladatokkal 
kell közvetíteni az ismereteket, fejleszteni az alapkészségeket, az életvitelhez szükséges 
alapvető képességeket. 

Módszertani alapelv, a tanítási egységek (tanórák, témakörök, projektek) vezérfonala, 
hogy a tanuló az emberi alkotás folyamatát megtapasztalja, átélje, megismerje, értékelje és 
alkalmazza. (Igény-célkitűzés-tervezés-szervezés-kivitlezés-kipróbálás-ellenőrzés-értékelés- 
továbbfejlesztés). 

 
Mindezekhez az önálló feldolgozás mellett célszerűen megválasztott projektek, 

kooperatív eljárási módok szükségesek. 
 
Kiemelten javasolt a Jeles napok témakörök projektalapú feldolgozása. Ugyancsak alkalmas 
projektmódszerrel megközelíteni a komplex modellezési problémákat. 



 

 

 

Ajánlott szempontok a tanulói teljesítmények értékeléséhez: 
• a tanult ismeretek gyakorlatban való alkalmazása illetve adott feladathoz információk 

gyűjtése; 
• az anyanyelv és a szakkifejezések használata; 
• a tanuló által tervezett és kivitelezett munkadarab vagy modell milyen mértékben felel 

meg a funkciójának; 
• a munkadarab vagy modell kivitele, esztétikussága; 
• az alapvető műszaki kommunikáció alkalmazása; 
• a munkahely rendje, a munkaszokások; 
• a tanulók aktivitása, figyelme, kreativitása, önértékelése. 

Az értékelésnek át kell szőnie az oktatási folyamat minden mozzanatát, sikerélményt 
biztosítónak, személyiségfejlesztőnek kell lennie. 



 

 

 

1. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 36 – heti óraszám: 1 
 

Témakör A témakör feldolgozására javasolt óraszám 
1. Anyagok és alakításuk 15 
2. Épített és szerelt modellek 6 
3. Jeles napok 6 
4. Életvitel − háztartás 4 
5. Közlekedési ismeretek 5 

 

1. ANYAGOK ÉS ALAKÍTÁSUK 1 
 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok A fejlesztés várható eredménye 

Környezetünk anyagai 
Papír, fa, fém, műanyag. 

A tanulók környezetében megfigyelhető 
természeti anyagok, feldolgozott 
anyagok tapasztalati megismertetése, 
egyszerű állapotváltoztatási módok 
(alakítás, formálás) elsajátíttatása. 

A tanterem tárgyainak, taneszközök, já- 
tékok, ruházat stb. anyagainak játékos 
megfeleltetése. 
Anyag−tárgy. 
Tárgy−anyag. 
Természetes anyagok – agyag, homok, 
fa, termések, levelek – érzékszervi vizs- 

gálata. 

Felismeri személyes használati 
tárgyainak anyagát. 

Képlékeny anyagok 
Képlékeny anyagok fajtái, 
tulajdonságaik: lágy, puha, nyújtható 
stb. alakításuk és felhasználásuk 
összefüggései. 

Mikromanipulációs koordinációk (két 
kéz össze-rendezettsége) fejlesztése. 
Anyagtulajdonság tapasztalása 
(könnyen alakítható, megmunkálható). 

Anyagvizsgálat: agyag, gyurma, 
sógyurma tulajdonságainak felfedezése, 
érzéki megismertetése, természeti 
formák megfigyeltetése, gömbölyítés, 
sodrás, tekerés, csigavonal, lapítás, 
hengerítés, kúposítás, bemélyítés, 
szögletes formák alakítása. Becslés, 
méretre alakítás. 

Felismeri az anyagösszetétel 
változtatása és, a tulajdonságváltozás 
kapcsolatát. 
Meg tudja megnevezni környezetének 
képlékeny anyagból készült tárgyait. 



 

 

 
 

Lágy papír 
Papír hasznossága. Papír és természet 
kapcsolata. Papír érzékszervvel meg- 
állapítható tulajdonságai: vékony, vas- 
tag. 

Tárgyak anyaga és használhatósága 
közti összefüggések felismerése. 
A szemmérték fejlesztése. 

Anyagvizsgálatok: téphetőség, 
nedvszívó képesség, hajlíthatóság. 
Tépés és nyírás közti különbség megfi- 
gyelése. 
Felező, átló, sarok és részhajtogatás, 
merevítés. 

Tudja, hogy milyen célra és milyen 
tulajdonságai alapján lehet a papírt 
felhasználni. 
Képes magabiztos eszközhasználatra, a. 
munkafolyamatok felsorolására. 

Fa mint a természet kincse 
A faág, hurkapálca tulajdonságai: haj- 
lítható, törhető, rugalmas, rugalmatlan. 
Felhasználásuk. 

Elemi munkaszokások alakítása (helyes 
testtartás, rend, pontosság, 
balesetvédelem). 
Esztétikus munka örömének, értékének 
kialakítása. 

Hurkapálca, vékony lécek, faágak dara- 
bolása (tördeléssel, késsel), szerelése. 

Mérés összehasonlítással, azonos 
méretre alakítás. 

Ismeri a fát, mint természetes anyagot 

Fonalak 
Zsineg, fonal tulajdonságainak 
érzékelése. Felhasználásuk 
környezetünkben. 
Kézműves szakmák azonosítása. 

Tapasztalatszerzés a természetes 
és mesterséges fonalszerű anyagok 
tulajdonságairól, ezek felhasználásáról. 
Szerkezet−tulajdonság−felhasznál- 
hatóság. 

Anyagvizsgálat. 
Termékvizsgálat, érzékszervi 
megkülönböztetés. 
Fűzés, csomózás, sodrás. 

Képes vonalszerű és lapszerű anyagok 
megkülönbözetésére a természetes és a 
technikai környezetben. 

 
 

 
2. ÉPÍTETT ÉS SZERELT MODELLEK 

 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok A fejlesztés várható eredménye 



 

 

 
 

Épített modellek 
Épített környezetünk elemei és az épí- 
tőelemek hasonlósága. 
Építés síkban és térben. 

Tájékozódás az új iskolai környe- 
zetükben. 
A természetes és az ember által alkotott 
tárgyak, terek elkülönítése, 
összehasonlítása. 
A tárgyak elemzési készségének 
kialakítása. Alapvető műszaki in- 
formációk értése, olvasása, térérzékelés 
fejlesztése. Alakrajz, körvonalrajz közti 
különbség meglátása. 

Elemcsaládok kirakása. Néhány 
elemből álló modell kirakása. 
Szerkezetek összeállítása minta, rajz, 
fénykép alapján. 
Tetszőleges elemszámú alakzat, 
építmény kirakása, felépítése egyéni 
ötletek alapján. 

Képes építőelemek válogatására adott 
funkcióra. 
Tud egyszerű modellt megépíteni saját 
elképzelés alapján. 

Szerelőelemek 
Szerelőelemek anyaga, alakja, fajtái. 
Oldható kötőelemek tapasztalati meg- 
ismerése. 

Konstruáló képesség alapozása 
Alakfelismerés, arányok mérlegelése. 

 
A környezetért érzett felelősség 
ébresztése, fejlesztése (iskola, otthon). 

Szerelőkészlet elemeinek felismerése is- 
kolai tárgyakon, a környezetben. 
Egyszerű modellek konstruálása 
szerelőelemekből. 
Oldható kötés létrehozása csa- 
varozással. 

Ismerje fel a csavarkötést 
környezetében. 
Képes laza és szoros kötés kialakítására 
különböző erőkifejtéssel. 

 

3. JELES NAPOK 1 
 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Mikulás 
Képlékeny anyagokról, papírról 
tanultak rendszerezése, alkalmazása, 
szintetizálása. 

Kulturális örökségeink jellemző 
sajátosságainak ápolása. 

Projektmódszer. 
Jelképek, dekorációs termékek készítése 
mintakövetéssel és egyéni elképzelések 
alapján. 

Ismeri az ünnephez kötődő 
hagyományokat, az ünnep jelképeit. 

Karácsony 
Különleges papírfajták. Képlékeny 
anyagokról, papírról tanultak 
rendszerezése, alkalmazása, 

A családi és a közösségi együttélés 
érzelmi és tartalmi erősítése. 

Alaklemez használata, hajtogatási 
műveletek gyakorlása. 
Tárgytervezés, pl. egyszerű papírdíszek 
készítése. 

Tudja alkalmazni a megismert 
anyagokat 



 

 

 
 

szintetizálása.    
Farsang 
Fáról, papírról tanultak rendszerezése, 
alkalmazása, szintetizálása. 
Jelmezek, jelképek. 

A tanult ismeretek és tevékenységek 
szintetizálása egy ünnepi funkcióra. 

Tervezés alapján vagy alaklemez 
alapján farsangi dekoráció, álarc. 

Ismeri és alkalmazza a helyes 
munkaszokásokat, a munkarendet. 

Nemzeti ünnep 
Fáról, papírról, fonalról tanultak 
rendszerezése, alkalmazása, 
szintetizálása. 

Történelmi örökségünk jellemző 
sajátosságainak ápolása. 

Jelképek tervezése, kivitelezése. 
Projektmódszer. 
Zászló és nemzeti színű masni 
készítése, anyagválasztás a 
kivitelezéséhez. 

Érti és alkalmazza a rajzi 
algoritmusokat. 
. 

Húsvét 
Anyagok tulajdonságainak tudatos 
változtatása 

Húsvéti szokások természeti és 
technikai elemeinek 
megkülönböztetése. 

Tojásfestés, tojástartó készítése 
különböző mintákkal és motívumokkal. 

Tud munkadarabhoz anyagot és 
kivitelezési eljárást választani. 

Anyák napja 
Borítás. 
Tanult anyagalakítási eljárások 
rendszerezése, szintetizálása. 

Tudja felhasználni a már megismert 
anyagokat tulajdonságaik alapján. 

Ajándékkészítés egyéni tervek alapján 
(kép, képkeret, asztaldísz). 

Képes tárgyhoz anyag- és 
eljárásválasztásra a kivitelezéshez. 



 

 

 

4. ÉLETVITEL-HÁZTARTÁS 
 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Otthonunk elrendezése (a szobám). Felismertetni, hogy az otthon, a lakás, 
berendezési tárgyai, a ruházat 
a személyes holmi tudatos emberi 
tevékenység eredményei. 

Szabadkézi alaprajz, berendezési 
tárgyak és anyaguk megfeleltetése. 

Ismeri otthonának funkcionális 
helyiségeit, jellegzetes berendezési 
tárgyait; a napirendet, étkezési rendet. 

Munkamegosztás a családban. 
Család, háztartás, házimunka. Önellátás. 

Életkoruknak megfelelően vegyenek 
részt a családi munkamegosztásban. 

Családi munkamegosztás megjelenítése 
szimbólumok alkalmazásával. 
Napirend tervezése. 

Fel tudja sorolni a családtagok feladatait 
és saját otthoni tevékenységeit. 

Táplálkozási szokások (étkezési rend). 
Terítés. 
Egészséges és kultúrált étkezés. 

Megismertetni a kulturált 
étkezés szokásait. Figyelem 
felkeltése az egészséges 

Egészséges ételek, italok válogatása. 
Terítékek funkciója, anyaga. 

Képes kultúrált étkezésre (evőeszköz, 
szalvétahasználat), személyes holmi 
megbecsülésére. 

Tisztálkodás kötelező alkalmai. 
Munkahely tisztántartása. 

Fejleszteni a személyes higiénia iránti 
igényt. 

Alapvető higiénés szabályok 
gyakoroltatása. 

Ismeri az egészséges életvitel alapvető 
szabályait. 

Lakás növényeinek (állatainknak) 
ápolása, ezek technikai eszközei. 

Egyszerű eszközök előnyeinek és 
veszélyeinek feltárása. 
Környezettudatos 
magatartás fejlesztése. 

Növényápolás eszközei, eljárásai, 
algoritmusa. 

Felelősségtudat a növényápolásban 
(kisállattartásban). 
Növények életfeltételeinek belátása. 

 

5. KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK 1 
 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Közlekedés résztvevői: gyalogos, 
jármű. 

A helyi gyalogos közlekedéssel 
kapcsolatos helyes magatartási 
szokások kialakítása. 

Lakóhely és iskolakörnyék 
modellezése, közlekedési elemzése. 

Ismeri a helyes és helytelen közlekedési 
magatartást. 

Forgalomirányítás. Gyalogos közlekedés veszély- 
helyzeteinek tudatosítása. 

Közlekedési jelzőtáblák színe, alakjuk 
alapján megkülönböztetésük. 
Gyalogos, úttest, járda, járdaszegély, 
gyalogátkelő. 

Megismeri a gyalogos közlekedést 
irányító forgalmi jelzéseket. 
Az úttesten biztonságosan képes átkelni. 

Közlekedés télen. Azonosságok és különbségek 
felfedeztetése a különböző évszakok 

Közlekedési szituációk elemzése 
tapasztalás, megfigyelés alapján, 

Ismeri a téli közlekedés veszélyeit, azok 
elkerülésének módjait. 



 

 

 
 

 közlekedési veszélyeiben. modellezés terepasztalon.  
Közlekedés városban, falun. A gyalogos közlekedés szabályai, 

gyalogosra vonatkozó tilalmak. 
Veszélyt jelző, figyelmeztető, utasítást 
adó táblák megnevezése, funkciójuk 
megadása. 
Közlekedési lámpa, rendőri karjelzések. 

Fel tudja sorolni a falusi és a városi 
közlekedés jellemzőit, a közlekedési 
jelzőlámpák színeinek jelentését. 

Közlekedési tanácsok a nyári szünidőre. Magabiztos, tudatos közlekedési 
magatartás kialakítása. 

Közlekedési társasjáték. 
Szituációs játék (parkoló jármű, úttesten 
guruló labda, tömegközlekedés). 

Képes az úttesten biztonságosan átkelni 
irányítással és anélkül. 

 

AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 
Nagyon jó 

• Az eszközöket jól tudja használni. 
• A munkafolyamatot el tudja mondani. 
• Tud gyurmát formázni, papírt hajtogatni és csomót kötni. 
• Önállóan tud építő és szerelőelemekből egyszerű alakzatot, szerkezetet építeni. 
• Ismeri az ünnepekhez fűződő tevékenységeket. 
• Egyszerű jelképek készítésében önállóan fel tudja használni a megismert anyagokat. 
• A munkája pontos, tiszta és tetszetős. 

Jó 
• Az eszközöket tudja használni. 
• Minta vagy rajz alapján tud konstruálni. 
• A tankönyv ábrái, táblai algoritmus alapján el tudja mondani a műveleti sorrendet. 

 

• Ismeri az ünnepekhez kapcsolódó tevékenységeket. 
Kevés segítséggel képes adott funkcióra modellt/munkadarabot készíteni. 

• Munkája pontos, tiszta. 
 

Megfelelő 

• Az eszközöket segítséggel tudja használni. 
• Tanítói segítséggel meg tudja határozni a munkafolyamat sorrendjét. 
• Segítséggel tud anyagot alakítani, szerelni. 
• Munkája tiszta. 



 

 

 

2. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 36 – heti óraszám: 1 
 

Témakör A témakör feldolgozására javasolt óraszám 
1. Anyagok és alakításuk 16 
2. Épített és szerelt modellek 6 
3. Jeles napok 6 
4. Életvitel-háztartás 4 
5. Közlekedési ismeretek 4 

 

1. ANYAGOK ÉS ALAKÍTÁSUK 
 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok A fejlesztés várható eredménye 

Képlékeny anyagok tulajdonságai. 
Tárgyalakítás képlékeny anyagokból. 
Képlékeny anyagok környezetünkben. 
Képlékeny anyagok otthonunkban. 

Ok-okozati kapcsolatok felfedezése az 
anyagok tulajdonságváltozásában. 

Képlékeny anyagok vizsgálata 
(megpuhul, kenődik képlékenység), 
alakítása (gyúrás, gömbölyítés, 
hengerítés, sodrás, kúposítás, lapítás, 
mélyítés) alapanyag, termék. 

Ismeri az anyagok tulajdonsága , 
alakíthatósága és felhasználása közti 
kapcsolatokat. 

Papír a környezetünkben 
Papír mint rostos anyag. 
Papírfajták. 
Papírgyártás. 
Hajtogatás jelei. 

A manuális készségek fejlesztése az 
anyagvizsgálat és az anyagalakítás 
során. 
Műszaki kommunikációs készség 
alapozása a szakszóhasználattal, 
műszaki rajzi elemek tapasztalásával. 
Kooperációs, együttműködési készség 
fejlesztése. 

Papír – anyagvizsgálat: „Miből 
készülhet?” Csoportosítás 
felhasználásuk alapján. 
Előrajzolás eszközei (alaklemez 
használata). 
Daraboló műveletek és szerszámai. 
Alakító műveletek: tépés, nyírás, 
gömbölyítés, redőzés, hajtogatás: 
felező, átló szegélyhajtogatás, 
zsebkendőhajtás, szalvétahajtás. 
Szerelő műveletek anyagai, eszközei 
(ragasztás). 

Tud rendszerezni a papírfajtákat vas- 
tagságuk és felhasználásuk alapján. 

 
Terveihez egyszerű vázlat rajzot tud 
készíteni. 

 
Ismeri és tudja alkalmazni a papírhajto- 
gatás jeleit. 

Fa és a természet kincsei 
Fa mint nyersanyag. 

Környezeti nevelés fejlesztése. 
Tudatosítani, hogy a fából készült 

Természet kincseiből készült termékek 
vizsgálata (háncs, vessző, faág, 

Tud felsorolni természetes anyagokat. 
Munkájához, terveihez tud megfelelő 



 

 

 
 

Fával foglalkozó mesterségek. termékeink a természetes anyag tudatos 
átalakításával készültek. 
Ok-okozati összefüggés tapasztalása a 
fa keménysége és megmunkálhatósága 
között. 

kukoricaszár, vékony lécek), egyszerű 
munkadarab tervezése, készítése. 
Alakító műveletek: darabolás, csiszolás. 
Szerelő műveletek: ragasztás, kötözés. 

anyagot választani a természetes 
anyagok közül. 
Ismeri és balesetmentesen használja 
eszközeit. 

Fonal és textil Összetétel, szerkezet, tulajdonság, Ruházatunk alapanyagainak Meg tudja különböztetni a fonalat és 
Természetes alapanyagok, mesterséges funkció felfedeztetése a különböző megfigyelése, fonalminták válogatása. a szövött termékeket környezetében, kü- 
alapanyagok. textilfajták alapján. Fonás. lönösen a ruházatában. 

 Konstrukciós képesség, Egyéni igényre használati tárgy Tud anyagot választani igényeihez. 
 eszközhasználat, kézügyesség tervezése, készítése. Képes balesetmentes eszközhasználatra. 
 fejlesztése. Egyszerű öltések és a varrás eszközei.  

 

2. ÉPÍTETT ÉS SZERELT MODELLEK 2 
 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok A fejlesztés várható eredménye 

Építőelemek felhasználásával minta, 
rajz, fénykép alapján összetettebb 
alakzatok, szerkezetek összeállítása. 

Fejleszteni a tanulók technikai 
szemléletét a modell és a valóság 
viszonyának elemzésével. 
Fejlődjenek manuális képességeik 
(finommozgás) 
egyszerű szerkezetek kialakításában. 

Konstruálás egyéni elképzelések alapján 
próbálgatással. 

Nagyítás, kicsinyítés. 
Illeszkedik, billen fogalmi tapasztalása. 

Ismeri az illeszkedik, támaszt, 
támaszkodik, összeköt, áthidal, határol, 
tart, tartott technikai összefüggéseket a 
építőelemekből összeállított 
Szerkezetekben. 
Tudja a kicsinyítés, nagyítás 
különbségét. 

Lakás belső terei 
Szobabelső térbeli megépítése modell- 
lapról, majd önálló elképzelés alapján. 
Az összeállított modellek (szerkezetek) 
részei közti kapcsolatok (illeszkedés, 
támasztás, áthidalás, határolás) vizsgá- 
lata és alkalmazása egyéni konstruk- 
ciókon. 

Gyakorlottság becslésben a hoszszúság 
mérésében. 
Statikus egyensúlyozás, a kéz erő- 
szabályozó képességének fejlesztése a 
modellezés során. 

Makett építése látszati rajz alapján, 
építőelemekből. 

Térbeli tárgyi modellek 
szerelőelemekből. 

A működés feltételeinek megállapítása 
és biztosítása a modellen. 

Merevítés, rácsos szerkezet szerelése 
önállóan és társakkal. 

Jártas egyszerű modellek utánzással 
történő összeállításában, az összeállított 
modellek kapcsolatainak feltárásában, 
elemzésében, annak mérlegelésében, 
hogy egy-egy elemet mely másikkal 
lehet helyettesíteni. 



 

 

 

3. JELES NAPOK 
 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Mikulás 
Papír, textil, ezek közös alkalmazása. 

A családi és a közösségi együttélés 
érzelmi és tartalmi erősítése. 

Projektmódszer (pl. vásár). 
Gazdaságossági számítások. 
Fogyasztási szokások. 

Ismeri az ünnepekhez fűződő népi 
hagyományokat. 

Karácsony 
Természetes anyagok, papír. 

A tanult ismeretek és tevékenységek 
szintetizálása egy ünnepi funkcióra. 

Asztaldísz, ültető kártya, fenyődíszek 
készítése- 
Projektfeldolgozás. 

Ismeri az ünnepnapok jelképeit, az 
ünnepnapokhoz kapcsolódó 
tárgyalakítás szokásait. 

Farsang 
Papír, textil, agyag. 

A megoldási módok kiválasztásának 
pszichomotoros képesség fejlesztése 

Díszlet, álarc, jelmez készítése. 
Csoportmunka, egyéni munka egyéni 
ötletek alapján 

Képes a munkadarab elkészítéshez 
anyagot és műveleti sorrendet 
meghatározni. 

Nemzeti ünnep 
Fonal, szalag, zsinór. 

Kulturális örökségeink jellemző 
sajátosságainak ápolása. 

Háromszínű zsinórfonás. 
Fonalról és textilről tanultak gyakorlása, 
rendszerezése. 

Tud vonalszerű anyagot megerősíteni, 
tudatosan változtatni szerkezeti 
tulajdonságot. 

Húsvét 
Fonal, textil. 

Kombinációs pszichomotoros képesség 
fejlesztés 

Fonal és textilmunkákról tanultak 
összefoglalása.( pl. húsvéti fa). 

Fel tudja felhasználni a már megismert 
anyagokat az ünnepi készülődésben. 

Anyák napja 
Fonal, textil, papír, természeti anyag. 

Az ajándékozás élményének, örömének 
átélése. 

Ajándék készítése a megismert 
anyagokból. 
Különböző anyagok együttes 
alkalmazása. 

Képes tárgyat tervezéssel, önállóan 
és/vagy mintakövetéssel kivitelezni. 

 

4. ÉLETVITEL-HÁZTARTÁS 
 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

A lakás belső terei 
A lakás funkcionális helyiségei. 
Berendezési tárgyak. 

A közvetlen környezet megfigyeltetése, 
annak gondozása, megbecsülése. 

Lakásbelsők és berendezések elemzése 
funkciójuk alapján. 

Egyéni igények megfogalmazása: terv 
vázlatrajz, körvonalrajz. 

Ismeri otthona nélkülözhetetlen 
berendezési tárgyait, azok anyagait, 
méreteit, funkcióit formáit. 

Bababútorok − babaház 
Bútorok anyaga, mérete, formája. 

Kialakítani és fejleszteni a környezet- 
kultúra és tárgykultúra alapjait, szoká- 
sait. Térérzékelés, konstruáló képesség 

Tárgyak alakja és terhelhetősége közti 
összefüggés kiemelése a különböző 

anyagok felhasználásával készült 

Tájékozott a méretarányokban, 
formákban. 



 

 

 
 

 fejlesztése többféle megoldás keresése 
a tervezésben. 

modellezési tevékenységben. 
Terezés, mérés, alakrajz, nagyítás, 

kicsinyítés. 

 

Munkamegosztás a családban. 
Házimunkák fajtái. 

A család szerepének erősítése. 
Önkiszolgálásra, egyszerű háztartási 
tevékenységek elvégzésére szoktatás. 
Egymás munkájának megbecsülésére, 
segítésére nevelni a tanulókat. 

Munkamegosztás, önként vállalt 
feladatok. Házimunkák csoportosítása 

nehézségi fokok szerint. 
Gazdálkodás az idővel. 

Házimunka pl. portalanítás algoritmusa. 

Ismeri a háztartási munkaformákat, a 
takarítás műveleteit, eszközeit, gépeit, 
anyagait, a háztartási balesetek forrását. 

Szolgáltatások a lakóhelyünkön: 
posta, bolt, bevásárlóközpont, 
vásárcsarnok, fodrász, patyolat. 
Fogyasztóvédelem. 

Fogyasztói kultúra elemeinek megis- 
mertetése, tudatos fogyasztói magatar- 
tás fejlesztése. 

Napi bevásárlás (hol, mit, mennyiért, 
mennyi idő alatt?). 
Gazdálkodás, bevétel, kiadás, 
megtakarítás. Szolgáltatások a 
takarékosságban 
Szituációs játék. 

Tudja hogy az igényeit, szükségleteit 
kielégítő terméket, árut, szolgáltatást 
hol tudja beszerezni. 

Asztalterítés 
Ünnepi terítés. 
Teríték részei, funkciójuk, anyaguk. 

Kultúrált étkezési szokások megisme- 
rése, alkalmazása. 

Szalvéta hajtogatás, papírgyűrű, a 
terítés textíliái. 

Képes meghatározni az alapteríték 
elemeit, azok anyagi tulajdonságait. 

 

5. KÖZLEKEDÉSI ISERETEK 2 
 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok A fejlesztés várható eredménye 

Közlekedési jelzőtáblák 
A KRESZ utasít, jelez, tilt, szabályoz. 

Felkészíteni a tanulót a balesetmentes, 
kultúrált közlekedésre, 
a közlekedési szokások, illemszabályok 
és előírások betartására. 

Útjelző táblák készítése (terepasztal). Felismeri a tájékoztató, utasító, veszélyt 
jelző, tiltó közlekedési jelzőtáblák 
jellegzetes alakját, színét. 

A gyalogos közlekedés 
Szabályai. 
Jelzőlámpa, gyalogátkelő, úttest. 

Közlekedéssel kapcsolatos helyes 
ismeretek és magatartási szokások 
alakítása a gyalogos közlekedésben 

Terepasztal, közlekedési játék kivitele- 
zése, használata. 

Felismeri és meg tudja megnevezni a 
gyalogos közlekedést irányító 
jelzőtáblákat. 

Közlekedési eszközök 
Biztonságos tömegközlekedés feltételei. 

Figyelemirányítás a tömegközlekedés 
jelentőségére. 
Veszélytudat kialakítása (a járművek 
használatával kapcsolatos ve- 

Forgalomirányítás és jelzései: jelzőtáb- 
lák, jelzőlámpák, gyalogátkelőhelyek, 

biztonsági sáv. 
Vasúti átjáró, sorompók. 

Képes megfogalmazni a 
tömegközlekedési eszközök 
használatához szükséges tennivalóit 
(jegy, bérlet, megálló stb.), a tö- 



 

 

 
 

 szélyhelyzetek ismerete). Felszállás, leszállás. Írott és íratlan 
szabályok utazás alkalmával. 

megközlekedési eszközön alkalmazott 
illemszabályokat. 

Közlekedési gyakorlat Veszélyhelyzetet előidéző magatartások 
jellemzői és azok megelőzésének 
módjainak megismerése. 

Közlekedés járművekkel, 
tömegközlekedés. 

Képes teljes biztonsággal közlekedni 
gyalogosként, ismerve a gyalogos 
közlekedés veszélyhelyzeteit. 

 

AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 
 

A tanuló képes-e 
- kiválasztani önállóan (kis segítséggel) a megismert anyagok közül tulajdonságaik alapján az anyagot ; alakítani, szerelni, tárgyat készíteni; 
- terveit szóban kifejezni; 
- munkáját értékelni; 
- összehasonlítani alakjuk és színük szerint a közlekedési jelzőtáblákat, gyalogosok közlekedési helyzeteit elemezni terepasztalon, kép alapján, 

leginkább a gyakorlatban; 
- megnevezni környezetében megtalálható rögzítési módokat; 
- megnevezni a jeles napokhoz fűződő emberi tevékenységeket? 

 
A tanuló ismeri-e 
- a térbeli építés alapelveit, gyakorlatát; 
- a műveleti sorrendeket, a használatos eszközöket; 
- az építőkészlet, szerelőkészlet elemeinek, elemcsaládjainak nevét; 
- a kicsinyítés, nagyítás közti különbségeket? 

 
A tanuló képes-e 
- egyszerű modell felépítésére egyéni elképzelés alapján; 
- terveinek megfelelően anyagot alakítani; 
- a lakás belső tereinek megnevezésére funkciójuk alapján; 
- legalább 4-5 lakberendezési tárgy felsorolására, funkciójuk megnevezésére; 
- háztartási munkák megnevezésére (3-4); 
- balesetmentes anyagalakításra; 
- munkahely rendjének betartására? 



 

 

 

3. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 36 – heti óraszám: 1 
 

Témakör A témakör feldolgozására javasolt óraszám 
1. Anyagok és alakításuk 13 
2. Épített és szerelt modellek 3 
3. Jeles napok 6 
4. Életvitel-háztartás 10 
5. Közlekedési ismeretek 4 

 

1. ANYAGOK ÉS ALAKÍTÁSUK 3 
 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok A fejlesztés várható eredménye 

A papír otthonunkban: 
a lágy papír, karton, lemez érzékszervi 
összehasonlítása 
(téphetőség, hajlékonyság, vastagság, 
rugalmasság, felületi tulajdonságok stb. 
szerint) és sorba rendezése. 

Hasznos, játékos tárgyak készítése 
közben elsajátítani a műszaki 
kommunikáció alapjait, mint 
a tervezés lényeges részét. 
A papír tulajdonságainak felismerése, 
papírkészítés. 
Papír újrahasznosításának jelentőségét 
felismerni. 

Anyagok összeválogatása használati 
tárgyak készítéséhez a szerkezet, a 

tulajdonság, funkció összefüggéseire 
alapozva. 

Munkamenet összeállítása műszaki rajz 
alapján. Méretek leolvasása rajzokról. 

Mérés, előrajzolás vonalzóval. 
Mérési eredmények följegyzése. 

Ismeri a lágy papírok, kartonok, 
lemezek jellegzetes tulajdonságait és a 
felhasználhatóságuk közti kapcsolatot. 
Ismeri és meg tudja megnevezni a 
munka tervezésének főbb fázisait, a 
műszaki kommunikáció jeleit, 
vonalfajtákat, a méretmegadás elemeit 
(méretvonalat, méretsegédvonalat, 
méretnyilat, méretszámot). 

Fonal és textil: 
fonalak és textíliák szerkezetének meg- 
figyelése. Fonal sodrása. 
Fonal és szövet közti azonosságok, kü- 
lönbségek. 

Kéz finommozgásainak fejlesztése. 
Gazdaságosságra, anyagtakarékosságra 
nevelés. Tudatos fogyasztói magatartás 
alakítása. 

Anyagvizsgálatok. Különböző 
textiltermékek összehasonlító elemzése. 

Kézi varrás műveletinek gyakorlása 
hasznos tárgy készítése során. 

Fonal és textilgyűjtemény készítése. 

Képes fonal- és textilalakító 
alapműveletek önálló kivitelezésére. 
. 

Fából készíthető szerkezetek összeállí- 
tása. 
A fa feldolgozása és felhasználása ott- 
hon, iparban, művészetben. 

Természetes és mesterséges anyagok 
közti különbségek felfedezése. 
Konstruáló képesség fejlesztése. 

Elképzelés, tervvázlat, mérés, jelölés az 
anyagon, megmunkálás, összeszerelés, 

kipróbálás. 
Faipari szakmák megnevezése. 

Képes az élővilág és a tárgyi környezet 
kapcsolatának felismerésére. 
Környezetünk fából készült 
termékeinek megnevezésére, a 
természetvédelem jelentőségének 



 

 

 
 

   belátására. 
Fémek a környezetünkben: 
Lágy alumíniumhuzal darabolása, ala- 
kítása. 

Életkorának, fejlettségi szintjének 
megfelelően alakuljanak manuális 
képességei. 
Fedezze fel környezetének különböző 
fémtárgyait és azok funkcióit. 

Fémtárgyak, eszközök megfigyeltetése 
funkciójuk alapján. 

Fémek különbözőségének tapasztalása. 
Anyagvizsgálat. 

A szükséges szerszámok és eszközök 
balesetmentes használata. 

Meg tudja nevezni környezetének 
fémből készült tárgyait, berendezéseit. 
Ismerje az alumíniumhuzal és szalag 
jellegzetes tulajdonságait, 
felhasználhatóságát, legalapvetőbb 
megmunkálási módokat, szerszámokat. 

Kiállítás szervezése Tanult ismeretek tevékenységek 
rendszerezése. 

Kiállítás tárgyi feltételeinek tervezése, 
kivitelezés, értékelés. 

Képes saját és mások munkájának 
értékelésére, megbecsülésére. 
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A tervező munkájában a műszaki rajzi ismeretek alkalmazása, a rajzok szabványossága, pontossága, tisztasága, rajzolvasási képesség. 
A készített munkadarabok, modellek megfelelnek-e céljuknak, funkciójuknak? 
A munkadarabok és modellek kivitelezése. 
Önálló műveleti sorrend megállapítása, eszközválasztás a papír-, fonal-, textilmunkáknál. 
Balesetmentes munkavégzés. 

 
2. ÉPÍTETT ÉS SZERELT MODELLEK 

 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok A fejlesztés várható eredménye 

Álló és mozgó szerkezetek jellemzői. 
Merev, stabil kötések, csavarozás. 

Modellalapú gondolkodás fejlesztése, 
szerkezetek azonossága és különbsége. 

Szerelőelemekkel végzett gyakorlatok, 
merev kötések létrehozása. 

Tud megnevezni a környezetében ta- 
lálható merev kötéseket. 

Technikai fejlődés 
Csúszás, gurulás, lengés, csuklózás, 
forgás megvalósítása szerkezetekben. 

Technikai gondolkodásmód fejlesztése. 
Technikatörténet. 

Mozgó modellek tervezése, 
kivitelezése. 

Kerék története. 

Tud megnevezni a környezetében ta- 
lálható mozgó szerkezeteket. 

Játékok konstruálása 
Hely és helyzetváltoztatásra alkalmas 
mozgó modellek és szerkezetek. 

Játszótérnek mint technikai rend- 
szernek megismerése. 
Játszótér elemei. 
Játszótéri játékok elemei, azok 
szerkezeti kialakításának tudatosítása. 

Játszótértervezés, modellezés. 
Játék tervezése, kivitelezése. 
Projektmunka, csoportmunka. 

Képes hasonlósági szempontok 
megnevezésére a modellek és a 
valóságos tárgyak között. 
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Ismerje az elemcsaládokat, a szerelőkészlet elemeit 
Tudja megkülönböztetni az álló és mozgó szerkezeteket (forgó, lengő, csúszó, csuklózó). 
Tudjon épített és szerelt modellek elemezni. 
Legyen képes 4-5 elem együtteséből egyszerű szerkezetet kialakítani. 

 
3. JELES NAPOK 

 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok A fejlesztés várható eredménye 

Téli ünnepek 
Mikulás − papír, textil, dobozok, ezek 
közös alkalmazása. 
Karácsony − természetes anyagok, 
papír (asztaldísz, csomagolás, 
fenyődíszek). 
Farsang − papír, textil, agyag, (álarc, 
jelmez). 

A családi és a közösségi együttélés 
érzelmi és tartalmi erősítése. 
Kulturális örökségeink, hagyományaink 
jellemző sajátosságainak ápolása. 
A tanult ismeretek és tevékenységek 
szintetizálása egy ünnepi funkcióra. 

Projektek szervezése: 
ötletelés, terezés, szervezés, kivitelezés, 
kipróbálás, értékelés, bemutatás 
folyamatának végigvezetése. 

Tud igényeket, szükségleteket megfo- 
galmazni, a kivitelezésre javaslatot 
tenni. 
Képes más tantárgyak ismereteit 
szintetizálni egy adott projekten belül. 

Tavaszváró ünnepek − fonal, textil, 
papír, természeti anyagok tudatos 
alkalmazása. 
Nemzeti ünnepre, húsvétra, anyák 
napjára való felkészülés. 

A családi és a közösségi együttélés 
érzelmi és tartalmi erősítése. 
Kulturális örökségeink, hagyományaink 
jellemző sajátosságainak ápolása. 
A tanult ismeretek és tevékenységek 
szintetizálása egy ünnepi funkcióra. 

Projektek szervezése 
ötletelés, tervezés, szervezés, 
kivitelezés, kipróbálás, értékelés, 
bemutatás folyamatának végigvezetése. 

Tud megismert anyagokat felhasználni 
az ünnepi készülődésben. 
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Ismeri-e a tanuló 
− az ünnepekhez fűződő hagyományokat; 
− a jeles napokhoz fűződő emberi tevékenységeket az ünnepnapok jelképeit; 
− az ünnepnapokhoz kapcsolódó tárgyalakítás szokásait? 

 
Tud-e a tanuló a megismert anyagok közül céljainak megfelelően választani? 
Képes-e a tanuló terveinek megfelelően anyagot alakítani, társaival együttműködve dolgozni? 

 
4. ÉLETVITEL − HÁZTARTÁS 

 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok A fejlesztés várható eredménye 

Házak, lakások, otthonok 
Háztípusok városon és falun. 

Megismertetni azokat az emberi 
igényeket, szükségleteket, amelyért az 
ember házakat épített, épít, berendez. 

Lakókörnyezetünk építményeinek 
megfigyelése, csoportosítása. Épített 
környezet elemeinek rendszerezése. 

Fel tudja sorolni a házak, lakások 
funkcióit, feladatait. 

Lakások belülről 
Alaprajz, alapterület, funkcionális 
helyiségek. 

Megfelelő technikai motívumok 
kialakítása a tanulókban lakó- 
környezetükről, otthonukról, az otthon 
technikai egységeiről. 

Lakások helyiségeinek funkció szerinti 
csoportosítása. 

Lakásalaprajz készítése négyzetrácsos 
lapra. 

Kicsinyítés. Becslés, számolás. 

Ismeri a lakás beosztását, képes a lakás 
helyiségeinek funkció szerinti 
megkülönböztetésére. 

Otthon a lakásban 
Lakberendezés, rész és egész 
kapcsolata. Tárgyak az otthonunkban. 

Bemutatni azokat a célszerű emberi te- 
vékenységeket, amelyeket az ember 
azért végez, hogy mindennapi szükség- 
leteit kielégítse és jól érezze magát ott- 
hon. 

Használati tárgy, dísztárgy, berendezési 
tárgy, tárgyi környezet elemzése képek, 

dokumentumok alapján. 
Ismeretterjesztő anyagok használata. 

Megkülönböztetni a lakás 
otthonosságának szükséges elemeit. 

Korszerű eszközök otthonunkban A technikai fejlődés hatásának értéke- 
lése. 
Csoportosítás, rendszerezési képesség 
fejlesztése. 

A mindennapi emberi tevékenységet 
megkönnyítő eszközök megismerése 
csoportosítása energiaforrásuk szerint, 
használatuk gyakorlása. 
Az otthon technikai folyamatainak, el- 
járásainak (fűtés, világítás, főzés, mele- 
gítés, mosás, takarítás stb.) áttekintése. 

Tud tetszőleges háztartási, 
kommunikációs eszközt, gépet 
bemutatni. 



 

 

 
 

Étkezési szokásaink Egészséges életmódra szoktatás. 
Algoritmikus gondolkodás fejlesztése. 

Így készül a narancsital. Algoritmus ki- 
dolgozása adott konyhatechnológiára. 

Képes az egészséges táplálkozás 
feltételeinek felsorolására. 

Gazdálkodás 
Bevétel, kiadás. 

Közgazdasági szemlélet alapozása. 
Beláttatni, hogy a háztartási munka 
(korra és nemre való tekintet nélkül) 
hozzátartozik az emberi léthez. 

Gazdálkodás idővel, napirend készítése. 
Gazdálkodás pénzzel, zsebpénznapló. 
Boltban vásárlás vagy saját készítés. 

Miből készül? Hogyan készül? Menyibe 
kerül? 

Tud felsorolni, indokolni rendszeres 
napi tevékenységeket, rendszeres 
kiadásokat. 
Megnevezni takarékossági eljárásokat. 

Ünnep a családban 
Helyes étrend, ételhigiénia. 

Családi együttműködés, munkameg- 
osztás igénye. 

Szituációs játékok csoportmunkában. 
Feladattervek. 
Gazdasági számítások. 

Képes meghatározni feladatokat a 
családi együttélésben. 
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Tudja-e a tanuló 
− lakásának helyiségeit, azok funkcióját meghatározni; 
− felsorolni 3-4  berendezési tárgyat funkciójukkal együtt; 
− bemutatni egy háztartási eszközt vagy gépet (régen és ma)? 

 
Ismeri-e 

− a munkamegosztás alapvető módjait; 
− saját feladatait a családjában; 
− az egészséges táplálkozás alapelveit? 

 
Képes-e alaprajzot értelmezni, készíteni; napirendet, gazdasági naplót vezetni? 

 
 

5. KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK 
 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Közlekedési eszközök csoportosítása Ki kell alakítani a közlekedési esz- 
közökre, azok használatára vonatkozó 

Közlekedési eszközök rendszerezése. 
Csoportmunka, szituációs játékok. 

Ismeri a tömegközlekedési eszközök 
használatára vonatkozó szabályokat. 



 

 

 
 

 hasznosságtudatot, de egyúttal be kell 
mutatni a közlekedés veszélyhelyzeteit. 

  

A közlekedés irányítása A lakóhelyhez kötődő konkrét 
helyzetelemzések járuljanak hozzá a 
szabályismeretekhez, szabályal- 
kalmazásokhoz. 

Jelzőlámpa modellezése a megismert 
anyagokból. 
Terepasztalon közlekedési helyzetek 
modellezése. 

Felismeri a biztonságos közlekedést 
segítő közúti létesítményeket, azok 
feladatai; a forgalom-irányítást szolgáló 
fényjelző készülékek jelzései. 

Utazás vasúton 
Vasúti információk rendszerezése. 

Vasút jelentőségének belátása 
a személy- és teherszállításban 
Balesetveszélyek elkerülésének módjai. 

Útvonalterv osztálykiránduláshoz. 
Szituációs játék: információ, jegyváltás. 

 
Internetes menetrend. 

Ismeri a vasúti közlekedés alapvető 
szabályait. 

Közúti közlekedés gyakorlása (terep- 
asztal, KRESZ-park). 
Közlekedési ismeretek rendszerezése, 
összefoglalása. 

Magabiztos közlekedési ismeretek és 
szabálykövető magatartás. 

Közlekedési információs anyag 
összeállítása a lakóhely közlekedéséről. 

Tud biztonsággal gyalogosan és 
tömegközlekedési járművön közlekedni. 
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− A közvetlen lakókörnyezet úthálózatának, forgalmi jellemzőinek ismerete. 
− A közlekedési eszközök csoportosítása (kik használják, hol használják). 
− A gyalogos közlekedés szabályainak teljes körű ismerete és a szabálykövető magatartás. 



 

 

 

4. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 36 – heti óraszám: 1 
 

Témakör A témakör feldolgozására javasolt óraszám 
1. Technikatörténet 6 
2. Műszaki ábrázolás 4 
3. Modellezés 12 
4. Gépek a környezetünkben 2 
5. Jeles napok − életvitel − háztartás 8 
6. Közlekedési ismeretek 4 

 

1. TECHNIKATÖRTÉNET 
 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok A továbbhaladás feltételei 

Tematikus részegységek: 
Háborítatlan természet. 
Első lépések a természet 
meghódítására. 
Az ember meghódítja a vizet. 
Az ember már várakat épít. 
Az ember felhasználja a természet 
energiáját. 
Az ember megépíti a vasszerkezetű 
hidat. 
Az ember a levegőt is meghódítja. 

A modellezéssel, anyagalakítással 
együtt azokba beépítve is kialakítani a 
technikai fejlődést értő, értékelő 
szemléletmódot. 
A technikai fejlődés főbb állomásainak 
felismertetése, az okok megláttatása. 
Tudatosítani a tanulókkal, hogy 
az ember környezetei (természeti 
környezet, társadalmi környezet, 
technikai környezet) nem választhatók 
el egymástól. 

Tematikus képek alapján az alábbi gon- 
dolatlánc szerint elemezés: 
Hogyan élt az ember? Hol lakott, 
milyen építményei voltak? 
Milyen anyagokat adott a természet az 
ember számára? 
Hogyan tudta átalakítani az anyagokat 
saját igényeinek megfelelően? 
Milyen szerszámai, eszközei voltak? 
Mivel táplálkozott? Ruházata miből ké- 
szült? 
Hogyan közlekedett? Jellegzetes 
mesterségek, foglalkozások. 
A lakóhely jellegzetes technikatörténeti 
emlékeinek bemutatása. 

Ismeri a technika fejlődéseinek főbb 
állomásait. 

 
Ismeri a technika jelentőségét az ember 
életében. 

 
Tud megnevezni technikai fejlesztést 
befolyásoló tényezőket. 
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− Ismerje a tanuló a technika fejlődésének főbb állomásait. 
− Tudja a technika szükségességét az ember életében. 
− Képes megnevezni technikai fejlesztést befolyásoló tényezőket. 

 
2. MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS 

 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok A továbbhaladás feltételei 

A műszaki ábrázolás jelei. 
A méretmegadás elemei. 
A tárgyak nézeti képeinek származ- 
tatása. 

A tanulók absztrakciós képességeinek 
fejlesztése, a műszaki ábrázolás 
alapelemeinek tudatosítása. 

Építőelemek felismertetése vetületi 
képek alapján. A mérés és a rajzesz- 

közök használatának gyakorlása 
hasznos tárgy vagy modell tervezése 

során A feladat elképzelése, megoldási 
tervek készítése. 

Tud alakrajzot, nézetrajzot és a tárgyat 
megfeleltetni 
Képes egyszerű műszaki rajz 
olvasására, mérési eredmények 
feljegyzésére, méretek leolvasására 
rajzos ábrákról. 

Vetületi ábrázolás (3óra) 
Tervezési, rajzolvasási, rajzkészítési 
gyakorlatok. 

Térérzékelés fejlesztése. 
A tervezési képesség fejlesztése: 
képzelet, lényegkiemelés. 

Vázlatrajz készítése, becslés, alak- 
felismerés, arányok mérlegelése, 
rajzeszközök használata, mm 
pontosságú mérés, többféle megoldási 
terv készítése, legmegfelelőbb kivá- 
lasztása, döntési képesség, értékelés 
adott szempontok szerint. 
Nézeti képek olvasása, készítése, 
értelmezése. 

Képes tervezésre: lényegkiemelés, 
térérzékelés, vázlatrajzkészítés, becslés, 
alakfelismerés, arányok mérlegelése, 
rajzeszközök használata, cm pontosságú 
mérés, rajzolás. 
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− Ismeri a tanuló a vetületképzés szabályait. 
− Tudja a tanuló a síkbeli méretezett rajz készítésének elveit, rajzeszközök használat; mérési eredmények feljegyzését, méretek leolvasását 

rajzos ábrákról. 
− Képes a tanuló alakrajz, nézetrajz és a tárgy megfeleltetésére; egyszerű műszaki rajzok olvasására. 

 
3. MODELLEZÉS 

 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Barlangtól a mai településig 
Az építkezés anyagainak rendszerezése. 
Az agyag felhasználása napjainkban. 

Rendszerezési, összehasonlító képesség 
fejlesztése (környezetünk anyagai, 
eredetük 
felhasználásuk, tulajdonságaik, 
megmunkálás műveletei, szerszámai). 

Ősi lakhelyek: agyagkunyhó, pásztor- 
kunyhó, vályogház stb. modellezése. 
Csoportmunka. 

Ismeri az építés főbb anyagait, az agyag 
mint természeti anyag tulajdonságait. 

Szövés, szövőkeret 
Fáról tanultak ismétlése. 
Szövet szövése, fonalszerű, lapszerű 
anyagok (szálirány, keresztirány). 

Az emberi alkotótevékenység 
folyamatának bemutatása, átélése 
egyszerű használati 
tárgy tervezése, kivitelezése során. 

1. Szövőkeret tervezése, kivitelezése. 
2. Szövés. 

Ismeri a szövés alapelemeit, eszközeit 
és egyszerű gyakorlatát. 

Vízi közlekedés 
Vízi járművek fejlődéstörténete. 
Víz és szél energiájának hasznosítása. 
Vízi jármű irányítása. 
Vitorla, kormány szerepe, anyaga, 
alakja. 

A tanulók alkalmazkodási, cselekvési és 
együttműködési képességének 
fejlesztése. 
Lényegkiemelő képesség alakítása a 
hasonlósági (azonos, különböző) 
tulajdonságok alapján. 

Kísérletek úszó fatörzzsel. 
Tutaj alapjának tervezése, kivitelezése. 
Műszaki rajz ismeretek alkalmazása. 
Vitorla, kormány tervezése, kivitelezés. 

Egy adott terv megvalósítása algoritmus 
segítségével és önállóan. 

Szélenergia hasznosítás 
Mozgásátalakítás. 
Alumínium tulajdonságai és alakítása. 
Kartonalakítás. 
Különböző anyagok szerelése. 

A természeti energiák (víz, szél) 
felhasználási módjainak, átalakításának 
bemutatása. 
Az ember természetátalakító tevé- 
kenységének értékelése napjainkban. 
Vitakészség fejlesztése. 

Szélmalom elemzése funkció alapján. 
Szélmalom modell tervezése, anyagvá- 
lasztás (karton, alumíniumlemez) ezek 
alakítása, szerelő műveletek. 

Tud papírfajtákat rendszerezni 
tulajdonságaik alapján. 
Felsorolás szintjén ismerni az egyszerű 
energiaátalakítási folyamatokat. 



 

 

 
 

    
Tárgyak alakja és terhelhetősége 
Formák anyagszerkezetek, épített szer- 
kezetek elemzése. 
Hídépítés szakmái. 

A természetes és mesterséges formák 
közti különbségek felismertetése, ok- 
okozati összefüggés keresése. 

Kísérlet különböző szerkezetekkel 
(sima, redőzött, gyűrt, „szendvics”- 
szerkezet). 
Hidak elemzése, hídmodell tervezése, 
kivitelezése fémépítő, karton, 
hurkapálca felhasználásával adott 
teherbírásra. 

Tudja, hogy ma már nem élhet 
az ember technikai környezete nélkül. 

Ahol szüleinkkel élünk 
Lakásunk külső és belső környezete. 

Tudatosítani, hogy az otthonuk, a 
háztartás és eszközeink fejlettsége is 
célszerű emberi tevékenység 
eredménye. 

A lakások, otthonok külső és belső 
környezetének megfigyeltetése, 
fejlődésük vizsgálata. 
Lakásalaprajz. 

Ismeri a mindennapi létünk 
nélkülözhetetlen technikai elemeit. 

Kiállítás. Objektív önértékelésre nevelés. 
Saját munka bemutatása. 

Kiállításra munkadarab válogatása. 
Kiállítás környezetének rendezése. 

Képes saját és mások munkájának 
értékelése. 

 

AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 
Ismerje tanuló 

− az építés főbb anyagait megkülönböztetve a természetes és mesterséges anyagokat; 
− a technikai fejlődés változásának okait kiváltó tényezőket; 
− a modell és valóság viszonyát. 

Legyen képes a tanuló egyszerű tárgyak, játékok, modellek tervezésére, kivitelezésére, kipróbálására önállóan, illetve különböző mértékű 
segítséggel. 

 
4. GÉPEK A KÖRNYEZETÜNKBEN 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok A továbbhaladás feltételei 

Környezetünk gépei 
Gépek fő részei. 
Gépek energiaforrásai. 
A mozgásátvitel szükségességét és 
lehetőségét bemutatni. 
Gépek otthonunkban. 

Bemutatni, hogy a technikai kultúra 
alakulása során a gépek milyen 
jelentőséggel bírtak, milyen veszélyeket 
rejtettek és rejtenek az ember számára. 
Megismertetni a környezetükben 
(otthon, iskola, közlekedés stb.) 
előforduló gépek közös jellemzőit, 
különbözőségeiket. 

Játékos ismerkedés a gépekkel. 
Egyszerű szerkezet kialakítása 
szerelőkészletből. 
Vásárlási és vagy használati tanácsadó 
készítése egy kiválasztott gépről. 

Tud felsorolni gépeket a környezetéből. 
Képes a gépek funkciójának 
megfogalmazására és a 
fő részeinek megnevezésére. 
Ismeri a gépek előnyeit, veszélyeit. 
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− Ismerje fel a tanuló a gépek szerepét az ember életében, a gépek jellegzetes anyagát, fő részeit, a mozgásátvitel szükségességét és 
lehetőségét. 

− Tudja a környezetében leggyakrabban előforduló gépek rendeltetését megfogalmazni. 
 

5. JELES NAPOK − ÉLETVITEL − HÁZTARTÁS 
 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok A továbbhaladás feltételei 

Téli ünnepek 
Vendégvárás, vendég meghívása, aján- 
dékozás. 

Ünnepi szokások rendszerezése. 
Információ gyűjtése az ünnepi te- 
vékenységekhez. 

Ötletelés, igény megfogalmazása, egy- 
szerű tárgy készítése tanulói 
szükségletre a már megismert 
anyagokból. 
Projektmunkák, csoportmunkák. 

. 
Képes tevékenység dokumentálására 
(rajzban, írásban). 

Tavaszi ünnepkör 
Anyagalakítás, háztartási tevékenysé- 
gek. 

A tanult ismeretek rendszerezése, 
szintetizálása. 
Információgyűjtés az ünnepi 
tevékenységhez és dokumentálás. 

1−4 osztályban megismert anyagok 
alkalmazása a tanult műveletek gyako- 
roltatása, rendszerezése. 

Ismer ünnepnaphoz kapcsolódó 
szokásokat, képes ezek felsorolására. 

Konyha és eszközei A konyhatechnológiai műveletek, A leggyakrabban használt háztartási Be tud mutatni egy konyhai eszközt, 
Konyhatechnológia. sorrendiségének megismertetése, eszközök funkcióját, szerkezetét, gépet (funkciója, története, részei, 
Konyhák régen és ma. rendszerezése egyszerű étel elkészítése gazdaságos, takarékos használatát anyaga, használata, tisztítása ). 
A jövő konyhája. során. Igényesség a környezet tisztasága elsajátítani. Ismeri kedvenc ételét, fel tudja sorolni 

 iránt.  összetevőit, az elkészítés műveleteit 
Születésnapomra készülök Összetett háztartási munkafajták, Projektmunka Képes 3-4 háztartási munka 
Meghívó, meghívás. munkaformák, munkaszervezési  megnevezésére 
Takarítás. módok, a családi szerepek bemutatása. Összetett háztartási feladatok résztevé-  
Játéktervezés. A családi együttélés, munkamegosztás, kenységekre bontása,  a résztevékenysé- Képes a környezet tiszteletére és 
Ételkészítés. az önellátás, a lakásgondozás alapvető geket rangsorolása. védelmére. 
Terítés. módjainak ismerete.   

 Esztétikus környezet igényére nevelés, Elemi háztartás technikai műveletek el- Ismeri a takarékosság, gazdaságosság 
 környezetvédelem  a lakásban és a végeztetése. lehetőségeit a háztartási munkákban 
 lakóhely környékén.   



 

 

 
 

  Gazdasági számítások. 
 
Fogyasztási szokások elemzése. 
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Ismerje a tanuló… 
− a gyerekek feladatait a családban, a családi szerepeket; 
− a konyhatechnológiai műveletek sorrendiségét egyszerű étel elkészítése során; a leggyakrabban használt háztartási eszközök funkcióját, 

szerkezetét, gazdaságos, takarékos használatát. 
 

Tudjon a tanuló… 
− összetett háztartási feladatot résztevékenységekre bontani, a résztevékenységeket rangsorolni; 
− meghatározni személyes tennivalóit a családi munkamegosztásban; 

 
Legyen képes… 

− igényeit megfogalmazni, ötleteit elmondani az ünnepi készülődés során, 
− tervet készíteni munkájához; 
− egy konyhai eszköz, gép bemutatására (funkciója, története, részei, anyaga, használata, tisztítása stb.). 

 
6. KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK 

 

Tananyag Fejlesztési célok 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok A továbbhaladás feltételei 

Közlekedési eszközök csoportjai; kü- 
lönleges eszközök. 

A tanulók felkészítése a biztonságos, 
balesetmentes közlekedésre 
a gyalogos közlekedési szabályok 
gyakoroltatásával. 
A balesetmentes járműhasználat 
szabályainak felismerése, magyarázata. 

Lakóhely közlekedésének elemzése. 
Tanulmányi séta, szituációs játék. 

Ismeri a gyalogos kötelességeit és jogait 
a közúti közlekedésben. 

A kerékpár mint környezetbarát közle- 
kedési eszköz. 
A kerékpár funkcionális egységei. 
Biztonságos kerékpározás feltételei. 
Biztonsági felszerelések. 

A kerékpárosra vonatkozó közlekedési 
szabályok, veszélyhelyzetek 
felismerése, megismertetése. 

A kerékpár vezetésére vonatkozó szabá- 
lyok gyakorlása: le- és felszállás, 
egyenes haladás és kanyarodás, követési 
távolság. 
Gyorsítás, lassítás. 
Biztonsági eszközök anyaga, működése, 

Tudja a kerékpáros közlekedés 
szabályait, a kerékpárosokra vonatkozó 
jelzőtáblák, útburkolati jelek jelzéseit. 



 

 

 
 

  használata.  
Közlekedési játék A közlekedésről tanultak ismétlése, 

rendszerezése. 
Terepasztal tervezése, kivitelezése, mo- 
dellezése. 

 
Társasjáték tervezése, kivitelezése a ta- 
nult anyagokból és műveletekkel. 

Ismeri a közlekedési eszközöket, a 
gyalogos közlekedés szabályait. 

Közlekedési teszt A közlekedéssel kapcsolatos helyes 
magatartási szokások, elvárt 
udvariassági szabályok rendszerezése, 
alkalmaztatása. 

Az úttesten való átkelés szabályainak is- 
merete, tudatos gyakorlati alkalmazása. 
Járműhasználattal kapcsolatos veszély- 
helyzetek elemzése, a balesetek megelő- 
zési lehetőségeinek ismerete. 
Gyakorlatok, szituációs játékok, 
KRESZ-teszt, KRESZ-játékok. 

Alkalmazza a gyalogos közlekedés 
szabályait. 

 
Ismeri és alkalmazza az udvarias 
magatartási szokásokat. a 
közlekedésben. 
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− Az úttesten való átkelés szabályainak ismerete, tudatos gyakorlati alkalmazása. 
− Járműhasználattal kapcsolatos veszélyhelyzetek elemzése, a balesetek megelőzési lehetőségeinek ismerete. 
− A kerékpáros közlekedés szabályainak ismerete. 
− A kerékpár vezetésére vonatkozó szabályok ismerete: le- és felszállás, egyenes haladás és kanyarodás, követési távolság. 
− A kerékpár közlekedésbiztonsági berendezéseinek felsorolása. 

 
A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI A 4. ÉVFOLYAMRÓL 

 
A munka és a technika szükségessége, jelentősége és szerepe az emberi életben, haszna és veszélyei terén: 

• Tudja felsorolni a természetes és mesterséges környezet néhány elemét. 
• Konkrét esetekben ismerje fel a technikai problémát. 
• Nevezze meg környezete tárgyainak anyagát. 

 
Dokumentumismeret (tárgy, könyv, hálózati dokumentum). 

• Keressen tanári irányítással saját tapasztalatai alapján megoldásokat technikai problémahelyzetekre. 
 

Az alkotás folyamata, a gyakorlati probléma-felismerési és problémamegoldó folyamat terén 



 

 

 

• Fogalmazza meg szóban, tanári segítséggel az adott technikai problémát. 
• Terveit tudja megjeleníteni szóban, írásban, rajzban, tárgyi alkotásban. 
• Tudjon elkészíteni egyszerű műveletekkel, alapszerszámokkal vagy kézzel tárgyat, modellt. 
• Mondja el a munkafolyamatot rajzos folyamatábráról. 
• Állapítsa meg, hogy egy anyagon belül az egyes fajták tulajdonságai hogyan befolyásolják a megmunkálhatóságot. 
• Azonosítsa a térbeli képet a tárggyal. 
• Tudjon becsülni, mérni, egyszerű műszaki ábrát készíteni terveihez. 
• Mutasson be egy általa megismert szakmát. 
• Mondja el elemi szinten a gazdálkodás, takarékosság, szolgáltatás lényeges jegyeit. 

 
Munkavégzési és tanulási, magatartási szokások terén 

• Vegye figyelembe az építés során az arányokat, oldja meg a tárgy és a funkció összhangját. 
• Mutasson rá a megismert anyagok legjellemzőbb tulajdonsága és a felhasználhatósága közötti összefüggésre. 
• Válassza ki a tanult megmunkáláshoz szükséges szerszámot, eszközt. 
• Alkosson véleményt adott technikai probléma megoldásáról. 
• Törekedjen a tanult eljárások, munkafogások szabályos alkalmazására, elvégzésére. 
• Soroljon fel alapvető háztartási munkát. 
• Egészséges életvitel alapelveinek ismerete és alkalmazása. 
• Környezettudatos magatartást tanúsítson. 
• Ismerje lakhelyének közlekedési rendjét. 
• Balesetmentes közlekedésre legyen képes. 



 

 

 

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 
 
 
 

Bevezető és kezdő szakasz 

(1–4. évfolyam) 



 

 

 

BEVEZETÉS 
 
A tanterv alapfeladatként fogalmazza meg a mozgásműveltség kialakítását, a kondicionális és 
koordinációs képességek (erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség) fejlesztését. A tananyag 
tartalma, annak feldolgozása közvetlenül szolgálja az egészségvédelmet, a tanulók fizikai 
állapotának javítását, teherbíró képességük növelését. A tanító segítse a gyermek természetes 
mozgásigényének érvényesülését, alakítsa ki bennük a mindennapi testedzés iránti igényt. 
Ennek érdekében alapvető cél a testmozgás, testnevelés tantárgy megszerettetése. A 
testnevelési óra minden egészséges tanuló számára kötelező. A tanulók mozgástulajdonságai, 
fizikai állóképességük az alsó tagozatban – különösen az 1−2. osztályban – nagyon eltérőek 
(egy év eltérés is lehet a naptári és biológiai életkor között). 

 
A testnevelés célja és feladata: 

− Az egészség biztosítása és megőrzése. 
− Differenciált nevelő-oktató tevékenységgel a gyengébb tanulók közepes szintre 

hozása. 
− A testtartási hibák megelőzése. 
− A tanulók kedvező erkölcsi, akarati tulajdonságainak formálása. 
− A mozgásműveltségük formálása, fejlesztése testgyakorlatokkal és játékokkal. 
− Minden testnevelési óra a gyermek számára az öröm, siker forrása. 
− A közúti közlekedéshez szükséges képességek, készségek fejlesztése. 
− Játékos mozgástevékenységgel gazdagítsa és fejlessze a tanulók… 

 mozgásműveltségét; 
 pótolja az esetleges elmaradásokat; 
 koordinációs képességeiket fejlessze olyan szintre, hogy alkalmassá 

tegye őket a későbbi hatékony mozgásos cselekvés tanulására, 
sportolásra; 

 elégítse ki a tanulók mozgásszükségletét; 
 fejlessze mozgásos cselekvési biztonságukat, alapvető mozgás- és 

feladatmegoldó képességüket; 
 járuljon hozzá a sportolás eszközeivel a tanulók életigenlő, az 

egészséget sajátos értékrendjükben kiemelt helyen kezelő 
személyiséggé formálásban. 

 
Kulcskompetenciák fejlesztése 

− Anyanyelvi kommunikáció. A testnevelés nyelvezetét rendszeres gyakorlással kell 
elsajátítani. 

− A mozgást nagymértékben segíti, ha a tanulók megismerik saját testi-lelki 
adottságaikat, ezáltal eredményesebben fejleszthető önismeretük, önértékelésük. 

− A testnevelés mozgásanyagának segítségével, nagy hatékonysággal fejleszthetők a 
korosztályok értelmi képességei. 

− A higiéniai szokások kialakítása, az egészségfejlesztési eljárások, módszerek, 
megismertetése segíti az egészség megőrzését. 

− Vállalkozói kompetencia. Cél az aktív életvitelű, pozitívan gondolkodó állampolgár 
formálása, aki elviseli a fizikai igénybevételt, stresszt, megmérettetést, értékelést. 

− Az élet értékéért felelős magatartás megalapozása, a pozitív hozzáállás. 
− Leendő munkavállalóként gondot fordít saját fizikai állapotára, szellemi frissességére. 
− A testnevelés sajátos eszközeivel alakítja a környezettudatos magatartást, a természet 

és épített környezet védelmét. 



 

 

 

− A szép, harmonikus mozgás segíti az esztétikai-művészi tudatosság fejlesztését. 
− A mozgáskultúra kialakításán túl a szervezet edzettségi szintjének emelése, alakítása is 

folyik. 
 
 

Bevezető–kezdő szakasz (1−4. évfolyamok) 
 

Célok és feladatok 
 

Az iskolai testnevelés és sport az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves 
részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági 
tevékenységek és az ezekhez kapcsolódó intellektuális ismeretek), valamint a természet 
egészségfejlesztő tényezőinek integrált hatásaként hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók 
életigenlő, az egészséget saját értékrendjükben kiemelt helyen kezelő személyiséggé váljanak. 
Ennek feltétele, hogy ismerjék motorikus képességeik szintjét, a motorikus képességek 
fejlesztésének és fenn- tartásának módját, legyen személyes és társas élményük a mozgásos 
játék, a versengés öröme. A testnevelés és a sport hozzájárul ahhoz, hogy a diákok 
megbecsüljék társaik teljesítményét, motorikusan képzettek legyenek, mozgásuk 
kulturálódjon, felismerjék a testnevelés és a sport egészségügyi és prevenciós értékeit. Cél, 
hogy a rendszeres fizikai aktivitás váljon magatartásuk részévé. Az 1−4. osztályos testnevelés 
a testkultúra elemeiből nyert értékekből olyan testi műveltséggel (ismeretekkel, 
jártasságokkal, készségekkel, képességekkel) ruházza fel a kisiskolásokat, amely későbbi 
cselekvési biztonságukat, rendszeres fizikai aktivitásukat megalapozza. Ez teszi alkalmassá 
őket arra, hogy a későbbiekben képesek lesznek sportági feladatok és mozgásrendszerek 
eredményes elsajátítására, motorikus képességeik hatékony fejlesztésére.  Az alsó tagozatos 
testnevelési óra sajátos módszereivel, elsősorban mozgásos játékokkal és versengésekkel 
segíti a zökkenőmentes átmenetet a kötetlenebb óvodai élet és az önálló munkát követelő 
iskolai élet között, ezen kívül kötődést jelentő élményeket nyújt a gyerekek mozgásvágyának 
fenntartásához. 

Az egészséggel kapcsolatos feladatok: a testi fejlődés, érés támogatása; a higiéniai 
szokások kialakítása, erősítése; az ellenálló képesség, edzettség fejlesztése; az ortopédiai 
elváltozások megelőzése, ellensúlyozása; megfelelő felkészítés keringési és légző rendszeri 
megbetegedések megelőzésére, a károsodás csökkentése; a prevenció lényegének és a 
relaxációs eljárásoknak a megismerése, megértése. 

A mozgáskultúra fejlesztése: az alapvető (genetikus) mozgáskészségek megfelelő szintű 
kialakítása, fejlesztése; az úszás elsajátítása; a kondicionális és a koordinációs képességeknek 
az életkorhoz és az egyéni adottságokhoz  igazított fejlesztése. Sokoldalú mozgástapasztalat 
és jól alkalmazható mozgáskészség-készlet megszerzése; a
 feladatmegoldáshoz, készségfejlesztéshez és a játékhoz, 
sporttevékenységhez, azok károsodás nélküli végzéséhez    kapcsolódó    ismeretek    
(szabályok,    történeti      vonatkozások, 



 

 

 

mechanikai-biomechanikai törvényszerűségek, feladatmegoldó sémák, 
egészségügyi megfontolások) megszerzése; mozgáskommunikáció. 

Tanulási, játék- és sportolási élmények nyújtása: elsajátítás, teljesítmény, kollektív 
siker, a tevékenység öröme. 

Értékes személyiségvonások fejlesztése: a félelem leküzdése, a szabályok betartása, 
összpontosítás, céltartás, a nehézségek leküzdése, kudarc tűrése, a természet szeretete, 
környezetkímélő magatartás. 

 
 

FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK 

A NAT kiemelt fejlesztési feladatai a bevezető-kezdő szakaszban: 
Énkép, önismeret 

− Találja meg helyét saját közösségében. 

− Pozitívan értékelje saját elért eredményét, ismerje el társai teljesítményét. 
Hon- és népismeret: 

− Az iskolán kívüli sportmozgások-játékok, túrák, kirándulások alkalmasak a 
közöttük élő emberek, szokások, értékek természetes és épített környezet 
megismerésére. 

Demokráciára nevelés 

− A testnevelési- és népi játékok alkalmas terület a konfliktusok kezelésére, 
szabályok betartására, a durva játék, viselkedés megelőzésére, kezelésére. 

Óvják, védjék környezetüket, a testnevelési szereket, az eszközöket, a pályákat, az épület 
berendezéseit. 
A bevezető-kezdő szakasz a legmegfelelőbb alkalom a sokoldalú 
mozgástanulásra, ennek tudatosítására. 
Könnyített feladatokkal, fokozott figyelemmel alakítsuk a lemaratottakat a testi- lelki 
egészségük fejlesztéséhez. 



 

 

 
 

 
Fejlesztési célok 1−2. évfolyam Bevezető szakasz 3−4. évfolyam Kezdő szakasz 

Tananyag 
Anyanyelven folyatott kommunikáció Játék az ujjakkal, körjátékok, járások és futások Ugróköteles játékok, járások és futások 
A tanulás megtanulása Madzagos játékok, szökdelések és ugrások Rímfaragás, szökdelések és ugrások 
Vállalkozói kompetencia Megfigyelőkészséget fejlesztő játékok, dobások Kiesős játékok, dobások 
Anyanyelven folytatott kompetencia Testtartást, járást fejlesztő játékok, 

egyensúlygyakorlatok 
Tapsos játékok, egyensúlygyakorlatok 

Anyanyelven folytatott kommunikáció Babzsákos játékok, labdás feladatok Megfigyelőkészséget fejlesztő játékok, labdás 
feladatok 

Vállalkozói kompetencia Fogócskák, küzdő feladatok Testtartást, járást fejlesztő játékok, küzdő 
feladatok 

Interperszonális, szociális kompetencia Szabadidős sporttevékenység, úszás 
 

Szabadidős sporttevékenység, úszás 



 

 

 
 
 

1−2. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 180 – heti óraszám: 5 
 

Témakör A témakör feldolgozására javasolt 
óraszám (1−2. évfolyam) 

Anyanyelven folyatott kommunikáció 
Játék az ujjakkal, körjátékok, járások és futások 

25 

Tanulás megtanulása 
Madzagos játékok, testtartást fejlesztő játékok, szökdelések és ugrások 

25 

Vállalkozói kompetencia 
Megfigyelőkészséget fejlesztő játékok, dobások 

25 

Anyanyelven folytatott kompetencia 
Testtartást, járást fejlesztő játékok, egyensúlygyakorlatok 

25 

Anyanyelven folytatott kommunikáció 
Babzsákos játékok, labdás feladatok 

25 

Vállalkozói kompetencia 
Fogócskák, küzdő játékok 

25 

Interperszonális, szociális kompetencia 
Szabadidős sporttevékenység, 

30 

 

JÁTÉK AZ UJJAKKAL+ KÖRJÁTÉKOK, JÁRÁSOK ÉS FUTÁSOK 
 

A témakör feldolgozására javasolt 
óraszám 

1−2. évfolyam 
25 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

A biztonságos járás kialakítása zárt és 
szabad térben 
– járás közben feladatok végeztetése, 
– a szép, harmonikus járás elsajátítása, 
– a kötetlen, tartós futás megismerte- 

tése, 

Játék az ujjakkal: 
Egér a házamban 
Fa 
Pocsolyában 
Aranygyűrűk 
Lépcsőn pici láb 

A futó-ugró-dobó mozgások változatos 
alkalmazására törekedjünk, változtassuk 
a külső és belső körülményeket, 
az egyes tanulók egyéni képességit 
vegyük figyelembe (pl.: futás távjának 
kijelölésénél). 

Tud járásgyakorlatokat végezni. 
Tud egyenletes iramban 
(gyengébbeknek kisebb séta 
beiktatásával) 4-6 percig futni, vagy 6-8 
percig tartó fogó- és futójátékban részt 
venni. 



 

 

 
 

– a tanulók futógyorsaságának fejlesz- 
tése, 

– reakció- és cselekvésgyorsaság kiala- 
kítása. 

 
A játékok: fogójátékok ismerete. 
A futásgyakorlatok játék közben való 
végzése 
– a szép, természetes járás kialakítása, 
– járás közben a társsal való együttmű- 

ködés megteremetése, 
– változatos feladatok végrehajtása 

járás közben, 
– a futómozgások: játékosság, 
– a tartós egyenletes iramú futás időtar- 

tamának egyénre szabott, fokozatos 
növelése, 

– a gyors indulással a gyors reagálóké- 
pesség fejlesztése. 

Körjátékok: 
Zsófi a nap körül 
Az én kiskacsám 
Nyuszi ül a fűben 
Szállhat mind a szép galamb 
Sellő 
Ki jön a gyűrűmbe? 
Mosónő 
Száll, száll a szél 

Csengő Glória 
Jézus anyja 
Járásgyakorlatok: 

Utánzó járások: „hegymászó”, 
„gólya”, „óriás”, „törpe”, „majom” 
stb. 
Járás dalra, zenére: „Kis kacsa 
fürdik...”, „Tekeredik a kígyó...”, „A 
gazda rétre megy...”, „Megy a 
gőzös...” stb. 

Futásgyakorlatok: 
Kötetlen tartós futás. 
Futás végtelenített akadálypályán. 
gyorsfutás. 
Futás: 
– irányváltoztatással, 
– tárgykerüléssel, 

– cikcakkban. 

  
Tud szépen, harmonikusan járni. 
harmonikus. 
Ismeri a futómozgás változatait. 

 
 
 
Tud: 6-8 percig futni megállás nélkül. 



 

 

 

MADZAGOS JÁTÉKOK. SZÖKDELÉSEK, UGRÁSOK 
A témakör feldolgozására javasolt 

óraszám 
1−2. évfolyam 

25 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Koordinációs képességek fejlesztése 
összetett feladatokkal. 

 
– futás közben végeztetett szökdelések, 
ugrások megtorpanás nélkül a biztonsá- 
gos mozgás érdekében. 
Ugrókészség fejlesztése: sorozatug- 
rásokkal, ügyelve a folyamatosságra, 
a rugalmas talajra érkezésre. 
Alapvető ugrásformák elsajátítása 
játékos formában. 
Eredményre törekvés kötélhajtásban. 
Folyamatos elugrás futásból. 
Ugrókészség fejlesztése: az ugrás 
hosszától függően. 
Az elugrás irányának változtatása. 
Biztonságos átugrás alacsony akadályok 
felett (40-50 cm). 
Pontos feladat-végrehajtásra nevelés, 
szakkifejezések megértése, a játékok 
nevének, szabályinak és végrehajtási 
módjának ismerete alapján. 

Madzagos játékok: 
Bagoly 

Sárkány 
Törpesapka 
Sátor 
Szökdelések: 
– páros és egy lábon helyben, 
haladással, előre, hátra, oldal irányba, 
– páros és egy lábon vonalak 
ugrókötelek fölött, 
– különböző feladatokkal. 
Ugrókötél-áthajtási kísérletek. 
– páros és egy lábon, 
– egyenes- és 
Ugrások: 
– helyből, páros lábról, 
– fel- és elugrások egy és páros lábról, 
futásból, 
– akadályok fölött, 
– felfutás tornaszerekre, leugrás, 
– dalra, zenére: „Mackó, mackó” stb. 
Játékok: „Pám-pám paripám”, 
„Koszorú, koszorú”, (békaugrás, 
nyúlugrás, galopp). 
– sorozatugrások, 
– fel- és leugrások, 
– célbaugrások, 
– ugrás távolba, 
– ugrás talajszőnyegre, 
– átugrások. 

Ne használjunk edzésre, atlétikai órára a 
testnevelés órát, ellenkezőleg, a játékos- 
ság, a verseny, versengés legyen elsőd- 
leges. 
Az egyes technikai részmozdulatok 
alapvető jegyeit sajátíttassuk el. 
Játékosan tanítsuk meg az ugrókötél, 
hullahopp-karika használatát. 

Ismeri a gyakorláshoz felhasznált 
szerek, eszközök nevét 
Ismeri a testnevelési órán tanított, ki- 
dolgozott mozgásformákat és 
gyakorlatokat Képes ezeket önállóan 
bemutatni, fel-, leugrani, egy és páros 
lábról egyensúlyvesztés nélkül, 
rugalmasan talajra érkezni. 
. 
Szakkifejezések megértése: váltott lábú 
szökdelés 
Tudja a futásból ugrásba történő 
átmenetet. 



 

 

 

MEGFIGYELÉST ÉS TESTTARTÁST FEJLESZTŐ JÁTÉKOK, DOBÁSOK 
 

A témakör feldolgozására javasolt 
óraszám 

1−2. évfolyam 
25 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

− az alapvető fogásbiztonság fejlesz- 
tése, 

– a különféle feldobásokban, elkapá- 
sokban jártasság kialakítása, 

– a pontosságra törekvés a célba dobá- 
sokban, 

– a dobásoknál az erőközlés mértékének 
érzékelése (távolságbecslés, téri 
tájékozódó képesség), 

– eredményre törekvés a kislabdahají- 
tásban és dobásokban, 

− öntevékeny és kreatív feladatmegol- 
dások. 

Dobókészség kialakítása: egykezes fel- 
sődobás. 
Dobókészség fejlesztése: dobás külön- 
böző súlyú labdával. 
Figyelem összpontosítása a célba do- 
básnál. 
Öntevékenység a szerek elhelyezésé- 
ben. 
A tanítás-tanulás során igénybevett 
sportpályák, gyakorlóhelyek ismerete, 
azok rendeltetésszerű használata. 

Testtartást fejlesztő játékok: 
A földműves vetőmagja 
Nagymama papucsa 
Farkas úr 
Király 
Anya, szabad? 
„Nappal és éjszaka” 
„Kecskézés” 
„Utolsó pár előre fuss” 
„Tűz, víz, repülő” 
„Házatlan mókus” 

Gimnasztikai alapgyakorlatok: nyak, 
kar, törzs, lábgyakorlatok, 
testtartásjavító 
törzsgyakorlatok. 

 
Dobások különböző méretű és súlyú 
szerekkel távolba és célba (különböző 
testhelyzetekből). 
Babzsák feldobása, elkapása helyben, 
járás közben. Célba dobás 
4-5 m-re lévő vízszintes, és függőleges 
célba. 
Játékok: „Célba dobó verseny 
babzsákkal”, „Dobáló őrbácsi”. 
Dobás távolba és célba: 
– különböző testhelyzetből, 
– különböző szerekkel. 

Az „atlétika jellegű” óráknál nagyon 
fontos a tanulók felkészítésére való 
bemelegítés lazító-nyújtó gimnasztikai 
gyakorlatokkal. 
Az időjárás körülményeihez igazodva 
a futás legyen állandó része a 
testnevelési óráknak (télen is). 

Ismeri az– egy- és kétkezes dobásokat 
Tudj célba dobni 4-5 m-es távolságra, 

 
Ismeri a használt szerek nevét. 
Érti a használt szakkifejezéseket. 



 

 

 

TESTTARTÁST, JÁRÁST FEJLESZTŐ JÁTÉKOK, EGYENSÚLYOZÓ GYAKORLATOK 
 

A témakör feldolgozására javasolt 
óraszám 

1−2. évfolyam 
25 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Támaszhelyzetben való haladás a test 
súlyának kézre helyezésével. 
Mászási kísérleteknél kitartás az erőfe- 
szítésben. 
Mászás fölfelé és lefelé folyamatos fo- 
gással mászókán, bordásfalon, kötélen 
vagy rúdon. 
Ügyesség és általános erőfejlesztés lej- 
tős padon, támaszfeladatok végzésénél. 
Egyensúlyérzék fejlesztése hely- és 
helyzetváltozásokkal. 
Bizonytalan egyensúlyi helyzetben 
és függésben korrekciós mozgások. 

 
Általános erő- és ügyességi fejlesztés 
utánzó járásokkal, szereken történő 
átjutással. 
A tanult támasz- és függésgyakorlatok 
sikeres alkalmazása természetes aka- 
dályokon (mászórács, létra). 
Biztonságos mozgás függésben. 
Akadálypályák − útmutatással, tanári 
segítséggel történő felépítése, lebontása. 

Testtartást fejlesztő játékok: 
A földműves vetőmagja 
Nagymama papucsa 
Farkas úr 
Király 
Anya, szabad? 
„Nappal és éjszaka” 
„Kecskézés” 

Egyensúlyozó gyakorlatok: 
a.) – haladás utánzó járásokkal, 
(kutyafutás, pókjárás, sántaróka), 
– csúszás, átbújás, kúszás, átmászás, 
– guruló átfordulások, 
– tarkóállás, 
– „kiscsikó”, 
– felugrás zsámolyra, szekrényre, 

és leugrások 
Játékok: sor- és váltóversenyek 
„Sántaróka”, „Pókjárás”, „Kúszó 
őrbácsi” stb. 
b.) – játékos függésgyakorlatok ter- 
mészetes akadályokon, tornaszereken, 
– feladatok bordásfalon, mászókötélen, 
mászókán. 
Játékok: „Kötélhúzás”, 
„Függőfolyosó”, „Lajhármászás” stb. 

Az erőfejlesztést ebben a korban 
nagyon óvatosan, körültekintően 
végeztessük. 
Elsősorban dinamikus (mozgásos) 
gyakorlatokat részesítsük előnyben. 
Az ügyesség fejlesztését a gyakorlatok 
változatos alkalmazásával, az iram, 
mozgás-mozdulat gyorsasággal érjük el. 
Fejlesszük helyzetfelismerő ké- 
pességüket a mozgásos feladatok 
végzésénél (pl.: az egyes szereken, 
bordásfalon való továbbhaladás 
mikéntjét ne korlátozzuk egy 
változatra). 

A gyakorlatokhoz használt szerek, 
eszközök nevének ismerete: bordásfal, 
mászórúd, mászóka stb. 
Szakkifejezések megértése tovahaladás 
a szereken támaszban, függésben. 

 
Szakkifejezések megértése. 
Képes a testnevelési órákon tanított 
támasz- és egyensúlygyakorlatok 
segítséggel való bemutatására. 



 

 

 
 
 

BABZSÁKOS JÁTÉKOK, LABDÁS FELADATOK 
 

A témakör feldolgozására javasolt 
óraszám 

1−2. évfolyam 
25 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Ismerkedés a labda sajátosságaival. 
A hajító mozdulat elsajátítása. 
Egyszerű labdakezelési módokkal a 
dobás- és fogásbiztonság fejlesztése. 
A labdatovábbítások, elkapások 
ismerete. 
Labdajátékok elsajátítása 

 
A labdaérzék fejlesztése: gurítással, 
labdapattintással, labda elfogásával, 
megállításával. 
Kétkezes átadások helyben és mozgás 
közben. 
A dobás erejének és ívének változtatása 
a feladatoknak megfelelően. 
Helyben és mozgás közben labdás 
ügyesség fejlesztése labdavezetéssel. 

Babzsákos játékok: 
Van nálunk egy kisegér 
Labdás feladatok: 
– a labda fogása, gurítása, 

terelgetése kézzel, lábbal, gurítás 
társhoz oda- vissza terpeszülésben, 

– labdaadogatás, feldobott labda 
elfogása, 

– labdapattogtatás, 
– labdadobás távolba, célba (gumilab- 

dával). 
Játékok: „Labdacica”, „Dobáló 
őrbácsi”, „Vigyázz a labdára”, 
„Váltóverseny labdával” stb. 
– labda egyensúlyozása, pörgetés (tala- 

jon) gurítása, 
– guruló labda megállítása, felvétele 

kézzel, 
– utánzójárásokban labdaterelgetés 

kézzel, fejjel, lábbal, 
– labda feldobása, elkapása, 
– különböző irányból érkező labda 

elkapása. 

A „labdás” órák elsődleges feladata a 
tanulók „labdás ügyességének” 
fejlesztése. 
Mindig törekedjünk a változatos 
gyakorlatanyag kijelölésére. 
A rendetlenség elkerülésére határoljuk 
be a gyakorlóhelyet, egyéni, páros- és 
csapatfeladat (játék) végzésénél. 
Ne féljenek tanítványaink a feléjük 
érkező labdától, tanítsuk meg őket arra, 
hogy hogyan védjék magukat. 
Kezdetben közepes méretű gumi- 
labdával dolgozzunk! 
Ideális, ha minden tanulónak, ta- 
nulópárnak jut egy labda. 
Az óra előkészítését szolgálja, ha 
előkészítjük a labdákat (az óra végén 
számoljuk meg). 
Egy-egy gyakorlat, „labdakezelés” a jó 
beidegződés végett legalább 20-25-szöri 
ismétlésig tartson. 

A gyakorlatokhoz használt szerek, 
eszközök nevének ismerete, 
Szakkifejezések megértése. 
Ismeri: 
– a labdafogást, 
– a labdagurítást, 
− a labdaadogatást. 

 
Tud: 
– labdát gurítani, vezetni, feldobni, 

elkapni. 



 

 

 

FOGÓCSKÁK, KÜZDŐ JÁTÉKOK 
 

A témakör feldolgozására javasolt 
óraszám 

1−2. évfolyam 
25 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

– az akarati tulajdonságok fejlesztése, a 
szabályok megtartására nevelés, 

– együttműködés a közös tevékeny- 
ségben, 

– pontos feladat-végrehajtás 
– biztonságos mozgás kialakítása 

a küzdőfeladatok végzésekor, 
– az akarati tulajdonságok fejlesztése, a 

szabályok megtartására nevelés, 
– együttműködés a közös 

tevékenységekben, 
– a pontos feladatvégrehajtás, 
– a biztonságos mozgás kialakítása a 

küzdőfeladatok végzésekor, 
– a balesetveszély elhárítása, 
– a fegyelem fenntartása a feladatok 

végzése közben. 

– állásban húzások-tolások párokban 
(„Húzd-told el a párodat!”) 

– a társ áttolása (háttal ülve egymás- 
nak), 

– lábra lépés, 
– kakasviadal. 
Játékok: „Lovascsata”, „Körszakítás” 
stb. 
– karemelés, illetve leszorítás társ 

ellenállásával szemben („Ne engedd, 
hogy társad mélytartásból oldalsó 
középtartásba emelje a kezét és 
viszont!”) 

– állásban húzások-tolások, párokban 
– a társ áttolása (háttal ülve egymás- 

nak), 
– leülések, felállások párokban 

karfogással, hátukat összetámasztva. 
Játékok: „Lovascsata”, „Körszakítás”, 
„Kakasviadal − Ki a legény a 
csárdában?”, „Vöröpecsenye” − 
kézvívás fekvőtámaszban. 

A biztonságos mozdulatokat, moz- 
gásokat fokozatosan, sérülésmentesen 
alakítsuk ki! 

Biztonságos mozgás a páros 
gyakorlatok végzésében. 



 

 

 
 
 

SZABADIDŐS SPORTTEVÉKENYSÉGEK 
 

A témakör feldolgozására javasolt 
óraszám 

1.-2. évfolyam 
25 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Legyen örömszerzés forrása a szabad- 
ban eltöltött óra. 
Az úszástanítással, -tanulással 
kapcsolatos célkitűzés a ráfordítható 
időkeret miatt behatárolt. A legtöbb 
iskolában az 1−2. osztályban, valamint 
a 3−4. osztályban legfeljebb 2-szer 16- 
26 órás tanfolyamszerű oktatásra kerül- 
het sor. 
Olyan mértékű haladás érhető és vár- 
ható el, amely szerint az 1-2. osztályban 
a 
tanuló képes legyen fennmaradni a ví- 
zen és 6-10 m-t levegővétellel (vagy 
anélkül) leúszni (háton, illetve hason). 
Az alapmozgások elsajátítása. 

– görkorcsolyázás, gördeszkázás, 
– duatlon, (triatlon), 
– csúszkálás, korcsolyázás, szánkózás, 
– hógolyózás
. Játékok: 
– a jégen, 
– hóember építése, 
– távdobás, célbadobás hógolyóval, 

hógolyócsata, 
− korcsolyázás, szánkózás, 
– hógolyózás. 

 
– . 

A szabadtéri órákat előre tervezzük meg 
és a tanulókat idejében tájékoztassuk a 
megfelelő ruha és cipő kiválasztását, a 
felszerelésről történő gondoskodást 
illetően. 
Törekedjünk az érdekes és változatos 
óravezetésre (kellő bemelegítés, sok 
játék stb). 
Gyakorlás közben folyamatosan 
figyeljük a gyerekek állapotát, rea- 
gálását, fokozatosan ügyeljünk 
a sérülések megelőzésére. 

Vízbiztonság elérése 
helyes vízfekvés imerete, 
lábmunka alkalmazása eszköz nélkül is 



 

 

 
 
 

AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 
 
Mozgáskoordináció 

o Mozgása összerendezett. 
o Mozgásának összerendezettsége fejlődő. 
o Mozgása bizonytalan, összerendezetlen. 

Önszabályozása a mozgásos feladathelyzetekben 
o A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait érti és igazodik ezekhez. Konfliktushelyzetekben is sportszerűen viselkedik. 
o A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályit érti, de időnként nem tarja be azokat. Előfordul, hogy türelmetlen, 

sportszerűtlenül viselkedik a társaival. 
o A sportjátékok, versengések mozgássorozatok szabályit többnyire ismeri, de gyakran előfordul, hogy nem tartja be azokat. 

Meggondolatlan (türelmetlen) erőszakos viselkedésével veszélyezteti saját és mások testi épségét. 
Labdajátékok 

o A labdajátékokban ügyes, aktív, kezdeményező. 
o A labdajátékokban aktív, de nem kezdeményező. 
o A labdajátékokban egyre ügyesebb, aktívabb, kezdeményezőbb. 
o A labdajátékokban nem elég aktív, kezdeményező. 

Gimnasztika 
o A gimnasztikai gyakorlatokat ütemtartással, pontosan hajtja végre. 
o A gimnasztikai gyakorlatokat többnyire ütemtartással, de néha pontatlanul hajtja végre. 
o A gimnasztikai gyakorlatokat nem mindig hajtja végre ütemtartással, fegyelmezetlenül végzi. 

Atlétika jellegű mozgások 
o Gyors és kitartó futásra is képes. 
o A szökdeléseket, ugrásokat megfelelő ritmusban hajtja végre. 
o A szökdeléseket, ugrásokat nem tudja megfelelő ritmusban végrehajtani. 
o A kislabdahajítás adott technikáját elsajátította, képes a szert távolba és célba juttatni. 
o A kislabdahajítás adott technikáját nem tudta elsajátítani, nem képes a labdát távolba és célba juttatni. 
o Képes különböző testhelyzetekből dobásokra álló és mozgó célpontokra. 

Torna jellegű mozgások 
o Szívesen végzi a játékos feladatokat támasz- és függéshelyzetben. 
o A támasz- és függésgyakorlatok sikeres végzéséhez erősíteni kell izomzatát. 



 

 

 

o Képes gurulóátfordulást végezni előre és hátra. 
o A gurulóátfordulást előre biztonsággal végzi. 
o A gurulások kivitelezése mindkét irányban nehézséget okoz. 

Labdajátékok 
o A labdajátékokban ügyes, aktív, kezdeményező. 
o A labdajátékokban aktív, de nem kezdeményező. 
o A labdajátékokban egyre ügyesebb, aktívabb, kezdeményezőbb. 
o Különböző méretű labdák kezelésében ügyes, labdaérzéke jó. 
o Különböző méretű labdák gurításával, fogásával, felkapásával és elkapásával részt vesz az óra munkájában, de labdakezelése bizonytalan. 
o Különböző méretű labdákkal végzett mozgások közben gyakran ejt hibát. Labdaérzéke, ügyessége külön fejlesztést igényel. 
o A csapatjátékokban együttműködő, képes a szabályok betartására és alkalmazására. 



 

 

 

3. ÉVFOLYAM 

Évi óraszám: 180 – heti óraszám: 5 
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Szökdelések és ugrások 28 
Dobások 29 
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Szabadidős sporttevékenységek; Úszás 21 
A rendgyakorlatok, gimnasztika a felsorolt témakörök keretében kerül feldolgozásra. 

 
RENDGYAKORLATOK, GIMNASZTIKAI PREVENCIÓS FELADATOK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

– az alkalmazott szervezési szakkifeje- 
zések elsajátítása, 

–az alapvető személyi és mentálhigié- 
niás szokások kialakítása, 

– a sportöltözet, sportfelszerelés hasz- 
nálatának tudatosítása, 

– a felelősök munkájának megszerve- 
zése, 

– a tanult gimnasztikai alapformák szép 
kivitelezése, pontos bemutatása, 

– a gimnasztikai alapformák 
összekapcsolása, 

– gimnasztikai gyakorlatok 
összeállítása. 

Harmadik, negyedik osztályban a 
testfordulatokat két ütemben hajtassuk 
végre. A menetelés megindítását 
helyben járással kezdjük. Rendszeresen 
végeztessünk változatos 
keringésfokozó, a szervezetet 
sokoldalúan felkészítő fejlesztő 
gyakorlatokat. 

Az eddig tanultak gyakorlása kettes osz- 
lop alakítása. 
Megindulás, megállás két ütemben. 
Fejlődések, szakadozások járás közben. 
Vonulások lépéstartással. 
Nyitódás, zárkózás tér- és távköz felvé- 
tele. 
Statikus és dinamikus alapformájú sza- 
badgyakorlatok. 
Tartásjavító gyakorlatok. 
Páros gyakorlatok. 
Pad, bordásfal, labdagyakorlatok. 
Ugrókötél-gyakorlatok. 

Ismeri a szervezési szakkifejezéseket 
Képes: – a tanult szabad- és 
kéziszergyakorlatok alkalmazására, 
önálló kombinálására tanórán (tanórán 
kívül is). 



 

 

 
 
 

JÁRÁSOK ÉS FUTÁSOK 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A fejlesztés várható eredménye 

Fejlesszük: 
– a jelzésekre történő gyors reagálást, 
– a járásvariációkat (pl. utánlépéssel 

történő járás), 
– az árnyékmozgást. 
Végeztessünk változatos feladatokat 
járás közben. 
Valósítsuk meg : a rendszeres futás le- 
hetőségét tanítványaink számára, ezáltal 
az egészséges életmódra nevelést, 
– az ellenállóképesség növelését a sza- 

badtéri órákon. 
Alakítsuk ki tanulóink gyors indulását a 
különböző jelre végzett feladatokban, a 
futás közben feladatok pontos végre- 
hajtását. 

Járások mint előbb, valamint hátrafelé, 
ütem- és lépéshossz- szabályozással, 
oldalirányú keresztlépéssel, magas 
térdemeléssel. 
Állóképesség fejlesztés: 
– tartós futással, 
– játékos formában, 
– iram és irányváltoztatással, 
– végtelenített akadálypályán. 
A futógyorsaság fejlesztése: 
– változatos feladatok futás közben, 
– gyorsfutás, szlalomfutás, 
– fokozófutás. 
Reakció- és cselekvésgyorsaság 
fejlesztés: 
– rajtversenyek, indulások különböző 

testhelyzetekből. Állórajt és guggoló 
rajt. 

Játékok: „Szalagos fogó”, 
„Szalagszerző”, „Négykézláb fogó”, 
„Félperces fogó”, 
„Páros fogó”, „Fészek fogó”, „Nyúl a 
bokorban”. 

A futás megszerettetéséhez hozzájárul 
a változatosság. 
Irány-, iramváltás. 
Gyorsfutás különböző testhelyzetből in- 
dulva. 
Futás egyéni iramban. 
Akadályfutás. 
Váltófutás. 
Tartós futás. 
Futás feladatokkal. 
A futást egész évben végeztessünk, ha 
a rossz időjárás nem akadályoz ebben! 
Kerüljük a kemény felületen, poros he- 
lyen való rendszeres futást, mert külön- 
féle panaszokat okozhat. 

. 
Tud egyenletes irambanfutni. 



 

 

 
 
 

SZÖKDELÉSEK ÉS UGRÁSOK 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A fejlesztés várható eredménye 

Fejlesszük a tanulók öntevékenységét 
a szerek elhelyezésében. 
Cél: 
− a különböző mozgásformák 

összekapcsolása, 
– a sorozatugrásoknál: emelkedő 

elugrás, gördülékeny talajra érkezés, 
– összetett feladatokkal a koordinációs 

képesség fejlesztése. 
Növeljük a tanulók ugróerejét, ugró 
állóképességét. 

Szökdelések 
– páros és egy lábon, különböző 

kartartásokkal (továbbá váltott lábos 
is), 

– ugrókötéllel előre, hátrahajtással, 
helyben, guggolásban (egyidejű 
koordináció képességfejlesztés) 

– szökdelés cikcakkban, 
– futás, szökdelés összekapcsolása, 
– szökdelések zenére, taps ritmusát 

követve. 
Ugrások: 
– futó-, ugrásgyakorlatok 

akadályok fölött, 
– átugrás szereken (zsugorkanyarlati 

ugrás), 
– ugródeszkáról történő felugrás 

(felbukfenc szekrényre), 
– ugrás távolba (nekifutással egy lábról, 

páros lábra), 
– ugrási kísérletek (magasba). 

Az előkészítő gyakorlatok végzésénél 
az ugróerő, az ügyesség fejlesztése 
kerüljön előtérbe, hogy ha a távol- vagy 
magasugrásra kerül sor, akkor az ugrás 
egyes fázisaira figyelni tudjanak. Az 
egész mozgást kell tanítani, de csak egy 
szempontot emeljünk ki, mert többre 
nem tudnak figyelni. 
Sorozatugrások. 
Játékok: „Jöjj velem”, „Kenguru fogó”, 
„Kecskézés”, „Akadályváltó”. 

Tud szökdelni. 
Jártasság szinten tud néhány lépés ne- 
kifutással távolba ugrani. 



 

 

 

DOBÁSOK 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A fejlesztés várható eredménye 

– dobókészség fejlesztése a dobás sza- 
bályozásával kapcsolatos feladatok- 
kal, 

– távolba dobáskor felgyorsuló, erőtel- 
jes hajító mozdulat, 

– célunk, hogy a tanulók a dobásoknál 
eredményesen alkalmazkodjanak 
a labda súlyához, és a dobás távolsá- 
gához (célba dobásoknál) megfelelő 
módosítás, 

–a tanult dobásmód pontos kivitelezése, 
– teljesítményre törekvés (vízszintes, 

függőlege cél, és a távolság növelése 
terén), 

– általános erősítés 

Dobások: 
– különböző szerekkel egy és két 

kézzel, 
– távolba és célba (helyből, járva, 

társra) 
– mozgásból, 
– kislabdahajítás néhány lépés ne- 

kifutással távolba. 
Játékok: „Labdacica dobással”, 
„Célbadobó versenyek”, „Döngető”, 
„Fogyasztó”. 

Kislabdahajításnál ne töltsünk hosszú 
időt a helyből hajítással, inkább 
többször térjünk vissza rá, csiszolva a 
hajító mozdulatot, javítva a hibákat. 

Tud: 
– állásból, célba dobni, 
– kislabdával távolba dobni. 

 

TÁMASZ-, FÜGGÉS- ÉS EGYENSÚLYGYAKORLAT 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A fejlesztés várható eredménye 

– biztonságos haladás függésben, 
– gyors haladás az akadályra fel- és le- 

mászásban, az utánzó járásokban, 
– koordinációs képesség fejlesztése 

összetett feladatokkal, 
– váll- és izomzat erősítése a teherbiró- 

képesség növelése, 
– akarati tulajdonságok fejlesztése: ki- 

tartás az erőfejlesztésben, figyelem- 
ben, 

a.) – utánzó járások 
– csúszás-, kúszásgyakorlatok 
– gurulóátfordulások előre és hátra 

guggolótámaszból, terpeszállásból, 
− sorozat- gurulóátfordulások előre 
– haránt-, oldalspárga kísérletek, 
– zsugorfejállás, fejállás és kézállási 

kísérletek, 
– lépegetés kézállásban 
– cigánykerék 

A mászás a kar, a váll izomzatát erősíti, 
fejleszti az önuralmat és akaraterőt. 
hernyószerű mozgás, ahol a kar, a törzs 
és a láb összehúzódása és kinyúlása 
periodikusan követik egymást. Jó 
végrehajtása elsősorban a kar 
húzóerejétől függ. A jó végrehajtást 
gyorsítja, segíti a mászókulcsolás 
megtanítása. 

KÉPES növekvő erőkifejtésekre a függés 
gyakorlatokban végzett haladásban. 



 

 

 
 

– pontos kitartó munkára nevelés. – zsugorkanyarlati és bátor ugrás 
b.) – mászási kísérletek kötélen 
− vízszintes függeszkedés bordásfalon 
– lajhármászás rézsutosan elhelyezett 

szereken 
– gyűrűn húzódzkodás, 
– függésben térd-, lábemelés, lengés, 

lengetés. 
c.)– egyensúlygyakorlatok különböző 

testhelyzetek változtatásával, akadá- 
lyok leküzdésével (tornapad, létra, 
mászóka stb.). 

Játékok: „Mozdulatlanság”, „Pókfoci”, 
„Csőszjáték”, „Talicska verseny”. Sor- 
és 
váltóversenyek utánzó járásokkal. 

A gurulóátfordulások végzésekor 
hangsúlyozottan gondoljunk a gerinc 
csigolyaizületeinek fokozott bemele- 
gítésére, az azon végiggurulás érzé- 
keltetésére (az oktatás eredményességét 
felgyorsíthatjuk ezáltal). 
Ügyeljünk arra, hogy a tarkóállás 
alátámasztási pontjait a felkar-vállak- 
nyakcsigolyák és a tarkó adja. 
A tarkóállásnál a törzs teljesen nyújtott. 
Kézállásnál törekedjünk arra, hogy 
a fellendülés közben a karok nyújtva 
legyenek, és a csípő minél jobban 
az alátámasztási pont fölé kerüljön. 
a lendítő láb legyen nyújtott, míg az 
elrugaszkodó a talajt elhagyva nyúlik ki 
és lendül a másik mellé. 

Tud guruló átfordulást végezni 

 

LABDÁS GYAKORLATOK 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

A labdás ügyesség fejlesztése a labda 
mozgatásával. 
Javítsuk az irányítás pontosságát a do- 
básokban, átadásokban. 
Folyamatos haladás labdavezetéssel 
tárgykerüléssel. 
Egymás segítése a feladatok jó 
megoldásában, együttműködés a 
labdagyakorlatokban. 

Labdás ügyességfejlesztés: 
– labda pattogtatása, váltott kézzel, 

különböző testhelyzetekben és tova- 
haladással, egy lábon, szökdeléssel, 
szlalomozva, 

– labda gurítása, vezetése helyben, 
mozgás közben feladatokkal, 

– átadások: egy -, kétkezes, felső, 
pattintott stb., 

– dobások, hajítások távolba, célba, 
– rúgások távolba, célba, labdavezetés 

lábbal meghatározott útvonalon, va- 
lamint kis területen az ütközések 
elkerülésével 

A labda fogását, dobását, elkapását, 
rúgását, vezetését különböző méretű 
gumi- műanyag, bőrlabdával végez- 
tessük, ügyelve a kétoldalasság kiala- 
kulására. 

. 
Ismeri a labda birtokba vételének, 
továbbításának módját, vezetését 
kézzel, lábbal, mozgás közben is. 



 

 

 

KÜZDŐ FELADATOK ÉS JÁTÉKOK 
 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

– a mozdulatgyorsaság fejlesztése, Grundbirkózás. Változatos játékokkal, egyszerű Ismeri és betartja a játék- és magatartási 
– az ellenfél megbecsülése, Mögékerülés, kiemelés. feladatokkal (sérüléseket elkerülve) szabályokat. 
– az akarati tulajdonságok fejlesztése: Vívás két kézzel. kedveltessük meg a test-test elleni  

kitartás az erőkifejtésben, Kézráütés mellső fekvőtámaszban. küzdelmet.  
– a társ mozgásához igazodás,    
– az önellenőrzés mozgás közben,    

tudatos feladatmegoldás,    
– a balesetveszély elhárítása.    

 

SZABADIDŐS SPORTTEVÉKENYSÉGEK 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A fejlesztés várható eredménye 



 

 

Tervezzünk és végezzünk mind a négy 
évszaknak megfelelő foglalkozást a 
szabadban. 
Legyen örömszerzés forrása a szabad- 
ban eltöltött óra, ennek érdekében cé- 
lunk és feladatunk: 
– a szabadtéri órákat előre tervezzük 

meg és a tanulókat idejében tájékoz- 
tassuk a megfelelő ruha, cipő kivá- 
lasztását, a felszerelésről történő 
gondoskodást illetően, 

– törekedjünk az érdekes, változatos 
óravezetésre (kellő bemelegítés, sok 
játék). 

 
 
Úszás 

– számháború (a lehetőségek függvé- 
nyében) 

– járőrversenyek (tájékozódási felada- 
tokkal) 

– görkorcsolyázás, kördeszkázás, 
– duatlon (triatlon) 
– csúszkálás, korcsolyázás, szánkózás 
– hógolyózá
s Játékok: 
– a jégen 
– hóember építése 
– távdobás, célbadobás 

hógolyóval, hógolyócsata, 
– szánkó húzó-toló verseny 
– lesikló verseny szánklóval. 

 
Úszás: 
– vízhez szoktatás, 
– víz alatti tartózkodás- merülés 
– légzés-lebegés, 
– „felhajtóerő”, haladás, siklás, 
– vízfekvés- és siklási gyakorlatok, 
– segédeszközök használata a siklásnál, 

lábmunka bevezetése, levegővétel nélkül, 
majd levegővétellel 
 

Készítsük fel tanítványainkat időben 
a szabadban végzett sporttevékenységre 
(szerek-eszközök, egyéni felszerelés, 
öltözet stb). 

Képes rendszeres mozgásos 
tevékenységre a szabadban. 
Ismeri a speciális szabadtéri játékokat: 
ugróiskola, labdaiskola, labdajátékok. 

 

ÚSZÁS 
 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 



 

 

A rendelkezésre álló időt gazdaságosan 
kell felhasználni, ezért az oktatás 
hatékonyságát biztosítani: 
– segédeszközök felhasználásával, 
– a szervezési formák változataival, 

célszerű alkalmazásával, 
– együttgondolkodás helyzetének 

kialakításával, a végrehajtást követő 
értékeléssel, 

– hibajavítással, felzárkóztatással, 
iskolázással. 

Az úszás tudatos fejlesztése terén: 
– a gyermekek úszástudásának to- 

vábbfejlesztése, 
– tanítványaink ismerjék meg, szeressék 

meg a vizet, de reális képük alakuljon 
ki a víz (vadvíz) veszélyeiről, 

– a két úszásnem technikájának 
megtanítása. 

Az eddig elsajátított úszásnem mellett 
egy további úszásnem kar- és 
lábtempójának elsajátítása(gyors- és 
hátúszás, vagy mellúszás oktatása). 
– siklás levegővétellel, 
– siklás hason-háton, majd kar- és 

lábtempóval (összekapcsolva), 
– merülés, vízbe ugrás, 
– folyamatos úszás sekély, mély 

vízben (légvétellel), 
– úszás mély vízben, 
– segédeszközzel úszás mély vízben: 

technika csiszolása, 
– tartós-folyamatos úszás, 
– játék a vízben (víz alatti fogó, fejelő 

csata). 

Az óra anyagát az osztály egyidejű 
mozgatásával hajtsuk végre. 
Törekedjünk arra, hogy a lehető 
legváltozatosabb és legtöbb 
kombinációs lehetőséget hozzuk létre. 
A kombinációk számát emeljük 
magasra, és ne ismételjük meg a 
feladatokat 2-3 alkalomnál többször. A 
bemutatott kombinációk haszna akkor 
jelentkezik, ha magas variabilitással és 
alacsony ismétlésszámmal alkal- 
mazkodásra késztetjük az 
idegrendszert 

Tud: 
– a víz alatt 5-10 mp-ig tartózkodni. 
– biztonságosan, egyensúlyvesztés 

nélkül 
a vízen fennmaradni, 

– mély vízben lemerülni. 
Ismeri: 

– a siklást, az úszásnem kar-, 
lábtempóját, légvételét, ezek 
összekapcsolását, 

– a vízbe ugrásokat ( talpas, fejes), 
– vízi játékokat, 
– tartós úszást (két 

úszásnemben). 



 

 

 

4. ÉVFOLYAM 

Évi óraszám: 180 – heti óraszám: 5 
 

Témakör A témakör feldolgozására javasolt óraszám 
Járások és futások 24 
Szökdelések és ugrások 28 
Dobások 29 
Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlás 28 
Labdás gyakorlatok 29 
Küzdő feladatok és játékok 21 
Szabadidős sporttevékenységek 21 
A rendgyakorlatok, gimnasztika a felsorolt témakörök keretében kerül feldolgozásra 

 
RENDGYAKORLAT, GIMNASZTIKA, PREVENCIÓS FELADATOK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

A rendszeresség, önállóság, az óra előtti 
és utáni teendők (átöltözés, tisztálkodás 
stb.) elvégzésének tudatosítása. 
Különböző alakzatok kialakítása a 
tanulók kijelölésével, az elhelyezkedés 
helyének megjelölésével, a tanulók 
önálló, gyors beállásával. 
Szakkifejezések megismertetése, pl. 
támadóállás, lépőállás stb. A tanított 
mozgásformák, gyakorlatok önálló 
gyakorlásának elsajátítása. 

Sorakozás kétsoros vonalban, kettes 
oszlopban. Vigyázz és pihenj állás. 
Vonulások, fejlődések, szakadozások 
egyes, kettes, hármas, négyes oszlopba 
és oszlopból. 
Testhelyzetek: támadóállás, lépőállás, 
hajlított terpeszállás, combon fekvés, 
oldalfekvés stb. 
Az előző osztályban tanultak, alkal- 
mazásával általános hatású, valamint 
erőt fejlesztő, nyújtó és izületet lazító 
gyakorlatok. 

Az óra anyagát az osztály egyidejű 
mozgatásával hajtsuk végre. 
Törekedjünk arra, hogy a lehető 
legváltozatosabb és legtöbb kombi- 
nációs lehetőséget hozzuk létre. 
A kombinációk számát emeljük ma- 
gasra, és ne ismételjük meg a fela- 
datokat 2-3 alkalomnál többször. 
A bemutatott kombinációk haszna 
akkor jelentkezik, ha magas variabi- 
litással és alacsony ismétlésszámmal 
alkalmazkodásra késztetjük 
az idegrendszert. 

Igényli a külső rendet, tudatosul annak 
hasznossága és a rend szépsége. 
Tud: 
– sorakozni vonalban 

(segédvonal nélkül) 
– testfordulatot végezni ütemtartással, 
– járni tapssal, dalra, zenére, 
– fejlődésekre, szakadozásokra, 
– igazodásra, takarásra. 
Ismeri: a kiinduló és belépő helyzeteket. 
Ismeri a szakkifejezéseket. 



 

 

 

JÁRÁSOK, FUTÁSOK 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

A különböző feladatokkal, változatos 
megoldási lehetőségekkel a tanulók 
mozgásműveltségének gyarapítása. Az 
elölhaladók lépéseire történő gyors 
reagálás. 
A járásgyakorlatoknál a játékosság 
biztosítása árnyék- és társas gyakor- 
latokkal. 
Szereken a járás biztonságára törekvés. 
Futó állóképesség fejlesztése (az 
egyéni képességek fokozott 
kibontakoztatása az egyénre szabott 
feladatok végeztetésével). 
A gyorsaság növelése változatos fe- 
ladatokkal. 
Iramjátékos futás, indulás, iram- és 
irányváltoztatásnál a technikai vég- 
rehajtás csiszolásával. 
Játékosságra törekvés a rajtverse- 
nyeknél. 
Akadályfutásban folyamatos haladás 
minél kisebb sebességcsökkentéssel. 

Járások: 
– behunyt szemmel előre, hátra, oldalra, 
– jelre a tanult testhelyzetek 

gyors felvétele, 
– meghatározott lépésszámmal, 
– oldalpárban, kéz-, vállfogással, 

érintőjárás, 
– járás tapssal, dobbantással, énekszóra, 

járás lépcsőn, tengerészjárás 
oldalirányba kitámasztással) 

Futások: 
– kötetlen, tartós futás (8-10 perc), 
– futás összetett feladatokkal, 
– futás végtelenített akadálypályán, 
– futás iram-, irányváltoztatással. 
Gyorsfutás: 
– 30-60 m-en, 
– speciális feladatokkal, 
– cikcakkban, 
– akadályok felett, 
– gyors indulások, 
– rajtok, rajtversenyek. 
Fogójátékok: „Üsd a harmadikat”, 
„Félperces fogó”, „Árokfogó”, 
„Csapatfogó”, „Kotló és a kánya”, 
futóversenyek stb. 

Engedjük, hogy a tanulók is kitalál- 
hassanak különböző kombinációkat, 
amit utánzással akár az egész osztály is 
együtt hajthat végre. Engedjük 
szabadjára a saját és a tanulók 
fantáziáját. Használjuk ki azok mosolyt 
fakasztó hatásait is. 
A tanulás kezdeti szakaszában a ta- 
nulókkal végrehajtandó feladatok 
variálását először a mozgásban 
résztvevő végtagok pozíciójának 
változtatgatásával kezdjük, mert ezt 
viszonylag alacsony képzettségi 
fokon is könnyen el lehet sajátítani. 

Változó feltételeknek megfelelően tudja 
szabályozni járását, futását. 
Járás közben pontosan, fegyelmezetten 
hajt végre különféle feladatokat, 
Tud egyenletes iramban 8-10 percig 
futni, 12-15 percig tartó futómozgást 
tartalmazó játékban részt venni. 
Ismeri  az állórajttal történő indulást. 



 

 

 
 
 

SZÖKDELÉSEK, UGRÁSOK 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

Az ismert mozgásformák feladathely- 
zetben való alkalmazása. 
Végeztessük könnyedén, folyamatosan 
a sorozatugrásokat. 
Futás közben végzett ugrások − szök- 
delések gördülékeny összekapcsolása. 
Biztonságos talajra érkezés a sorozat- 
ugrásoknál és a mély ugrásoknál. 
Erőteljes fölfelé történő elugrás a nagy 
ívű ugrásoknál. 

Szökdelések: 
– páros és egy lábon, továbbá 

feladatokkal, 
– fordulatokkal, ugrókötéllel, 
– lengőkötéllel, 
– különböző alakzatban. 
Ugrások: 
– futás közben felugrás, 
– futó-, ugrógyakorlatok akadályok 
között, 
– sorozatugrások, egy és páros lábon, 
– felfutás lépcsőzetesen elhelyezett 

szerekre (elugrással) 
– ugrás dobbantódeszkáról, 
– ugrási kísérlet magasba, leugrás 

függésből, 
– ugrás távolba nekifutással elugrásból, 

helyből magasugrás. 
Játékok: versengések, kötélugró 
iskola stb. 

Elsődleges célunk ebben az előkészítő 
fázisban az, hogy a tanulók intra- és 
intermuszkuláris koordinációját 
fejlesszük, ami elsősorban az 
idegrendszer alkalmazkodóké- 
pességének a fejlesztésében jelentkezik. 
Éppen ezért a feladatvégrehajtások 
tekintetében bármelyik 
mozgásvégrehajtás elfogadható hiszen 
jelen esetben nincs modelltechnika 
aminek konkrét elsajátítására 
törekszünk. 

Tud szökdelést végezni. 
Képes ugrásgyakorlatot végrehajtani 
– páros és egylábon, továbbá negyed- és 

félfordulattal, 
– ugrókötéllel előre, hátrahajtással, 
– lengőkötéllel (társak által hajtott), 
– különféle alakzatban. 
– futás közben felugrással jelekre, 
– futó-, ugrógyakorlatot akadálypályán, 
– lépcsőzetesen elhelyezett szereken, 
– el- és felugorva néhány lépés ne- 

kifutással. 
Tudjon távolba ugrani nekifutással 60 
cm-es elugró sávból nekifutással. 
Tudjon ugródeszkáról páros lábbal 
szabályosan elugrani, ugrási kísérletet 
végezni magasba. 



 

 

 

DOBÁSOK 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

A koordinációs képesség fejlesztése az 
összetett feladatok gördülékeny 
összehangolásával 
(pl.: akadályversenyekbe épített 
dobásfeladatok). 
A dobás távolságától és a szer súlyától 
függően a dobások erejének 
szabályozása. 
Dobásoknál haladás közben a figyelem 
célpontra irányítása (vízszintes, 
függőleges cél). 
Dobókészség fejlesztése az egy- és 
kétkezes, illetve alsó és felső 
dobásoknál. 
A különböző feladathelyzeteknek 
megfelelő dobásforma megválasztása. 

Dobások: 
– különböző nagyságú szerekkel: jobb-, 

bal-, két kézzel, 
– különböző dobásmódokkal, 
– távolba, célba, helyből, mozgással. 
Kislabdahajítás helyből, kidobóállásból, 
befordulással és kilépésből. 
Tömött labda lökése távolba (egy és két 
kézzel). 
Játékok: „Bombázó”, „Céllabda”, 
„Vadászlabda”, „Szabadulás a 
labdától”, 
„Léggömbvadászat”. 

Az óra anyagát az osztály egyidejű 
mozgatásával hajtsuk végre. 
Törekedjünk arra, hogy a lehető 
legváltozatosabb és legtöbb 
kombinációs lehetőséget hozzuk létre. 
A kombinációk számát emeljük 
magasra, és ne ismételjük meg a 
feladatokat 2-3 alkalomnál többször. A 
bemutatott kombinációk haszna akkor 
jelentkezik, ha magas variabilitással és 
alacsony ismétlésszámmal 
alkalmazkodásra késztetjük az 
idegrendszert. Engedjük, hogy a tanulók 
is kitalálhassanak különböző 
kombinációkat, amit utánzással akár az 
egész osztály is együtt hajthat végre. 
Engedjük szabadjára a saját és a tanulók 
fantáziáját. Használjuk ki azok mosolyt 
fakasztó hatásait is. 

Képes dobásokra célba, állásból, 
járásból, futásból vízszintes és 
függőlegesen elhelyezett tárgyra. 
Távolba dobásra helyes technikával. 
Ismeri az egy- és kétkezes dobásokat, 
lökéseket, hajításokat 
A mozgásfolyamat lényegi hibáinak 
felismerése, megnevezése, kijavítása 
(pl.: a kar helytelen helyzete dobásnál, 
lökésnél).. 

 

TÁMASZ, FÜGGŐ, ÉS EGYENSÚLY GYAKORLATOK 
 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Általános erő- és állóképesség 
fejlesztése. 
A koordinációs képesség fejlesztése. 
Haladás közben gördülékeny aka- 
dályleküzdés kéztámasszal. 
A jó időkihasználásra nevelés. 

a.) – nyúlugrás, bátorugrás, bakugrás 
társon át, „hosszú bukfenc” 

– fekvőtámaszban végzett gyakorlatok, 
guggolótámaszból vetődés előre, 
mellső fekvőtámaszba és vissza, 

– kézálllási kísérletek bordásfalnál 

Vegyük figyelembe, hogy a mai 
hallgatók fizikai és koordinációs 
képességei nem jók, ami adott esetben 
túlsúllyal is párosulhat. Ettől eltekintve 
a dobbantó és trambulinos valamint az 
egyensúlyozó feladatsorokat az előbb 

 
Tudatosan végzi az általános erő- és 
állóképesség gyakorlatait (láb-, kar-, 
has-, hátizom). 

 
Betartja a játék és magatartási 



 

 

 
 

Térbeli tájékozódásképesség növelése. 
Az egyes gyakorlatok önálló, szép 
bemutatása, kivitelezése. 

(kézállás), cigánykerék, bordásfalnál 
hátsó guggolótámaszból járás 
a lábakkal kézállás felé és vissza, 

– zsugorkanyarlati átugrás, 
– függőleges repülés, 
– „kismacska”-ugrás. 
– bordásfalon végzett 
– majomugrás, 
– mászás kötélen (lefele függeszkedés), 
– gyűrűn: húzódzkodás, 

zsugorfüggés, lebegőfüggés, 
lefüggés, ugrással átfordulás hátsó 
függőállásba és vissza, hintázás 
futással. 

– járás, futás különböző szereken, 
– egyensúlyozás állásban, leülés- 

felállásban, libikókán, változatos 
szereken, kézben, fejen tartott 
tárgyakkal, 

– gurulások tárgyakkal szerekkel, 

említett szempontok figyelembevétele 
mellett tegyük változatossá és 
sokszínűvé. Továbbra is adjunk 
lehetőséget 
a tanulóknak kreativitásuk és 
aktivitásuk megmutatkozására adott 
esetben értékelésére. A talaj és ugrás 
valamint az egyensúlyozó 
gyakorlatokkal egyidőben fejlesszünk 
fizikai képességeket is. Mindezek 
figyelembevétele mellett a biztonságot 
tartsuk mindig szem előtt. Abban az 
esetben, ha a hallgatók fizikális 
képességei nem teszik lehetővé a 
gyakorlatok végrehajtását, adjunk nekik 
megfigyelési, hibajavítási feladatot, 
vagyis fejlesszük a kognitív 
képességeket. 

szabályokat, Képes a feladatok pontos 
végrehajtására, teljesítmény javítására. 
Tudja: 
– a tanított mozgásformák, gyakorlatok 

eredményes, szép kivitelezését, 
– a térbeli tájékozódást fordított 

testhelyzetben (fejállás, kézállás, 
lefüggés), 

– részt vesz az általános erő- és 
állóképességben (láb-, kar-, has-, 
hátizom). 

 

LABDÁS GYAKORLATOK 
 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

– biztonságos labdavezetés, 
irányváltoztatással, haladással, 

– helyezkedés a labda elkapásához, 
– labdajáték közben a kedvező 

helyzetben lévő társ gyors 
megtalálása és pontos célzás 
képessége, 

– labdajátékok elsajátítása: zsinórlabda, 
zsámolylabda (mini kosárlabda, 
kézilabda), 

Labdás ügyességi feladatok helyben, 
mozgás közben: 
– terelgetés iram-, irányváltással, 
– gurítás kézzel, lábbal, 
– feldobás. elkapás, ütögetés, pörgetés, 
– érkező labdák elfogása, elkapása, 
– labdavezetés feladatokkal 

(mindkét kézzel kis területen, 
társhoz igazodva), 

– átadások, hajítások, dobások, rúgások 

Az óra anyagát az osztály egyidejű 
mozgatásával hajtsuk végre. A 
feladatokat minden esetben végezzük el 
különböző méretű és súlyú labdákkal. A 
labdavezetés minden esetben történjen 
meg lábbal és kézzel egyaránt akár egy- 
szerre is. Párokban történő munkánál 
használjunk egy vagy akár több labdát, 
melyek lehetnek egyformák és 
különbözőek is. Hajtassuk végre a fe- 

Tud önállóan játszani a tanult játékok 
felhasználásával. 
Ismeri a legmegfelelőbb labdafogást, 
elkapást, birtoklást, feladathelyzetben, 
játék közben. 
Tud alkalmazkodni a labda méretéhez, 
súlyához, a repülő labda útjához, 
ívéhez, irányához, sebességéhez. 



 

 

 
 

– a rendszeres testgyakorlási igény 
megszilárdítása, megszerettetése. 

helyből, nekifutással távolba, társnak, 
célba, 

– labda fejelése, visszafejelése, 
passzolási kísérletek párokban 
helyben, 

– labda levegőben tartása kézzel, lábbal, 
fejjel, kapuradobási, rúgási kísérletek, 
kosárdobási kísérletek helyből. 

ladatokat nyitott szemmel és csukott 
szemmel egyaránt. Az is elfogadható, 
ha csak az egyik szem van becsukva, de 
ilyenkor mindkét szemmel dolgozzunk 
felváltva. Engedjük szabadjára 
a saját és a tanulók fantáziáját. A 
gyakorlatosotok összeállításánál vegyük 
figyelembe, hogy nem kifejezetten az 
egyes labdajátékokban alkalmazható 
továbbítási és érintési módokat 
gyakoroltatjuk. Ezért nyugodtan 
használjunk kosárlabda helyett, 
röplabdát, vagy focilabdát, de adott 
esetben a pöttyös labda és a teniszlabda 
is megfelelő egy esetleges 
alkarérintéshez. Ne a már megszokott és 
az ismert sportágaknak megfelelő 
szereket válasszuk ki. 

 

 

KÜZDŐ FELADATOK ÉS JÁTÉKOK 
 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

– a mozdulatgyorsaság fejlesztése, 
– az ellenfél megbecsülése, 
– az akarati tulajdonságok fejlesztése, 

kitartás az erőkifejtésben, 
– a társ mozgásához igazodás, 
– önellenőrzés mozgás közben, tudatos 

feladatmegoldás, 
– balesetveszély elhárítása. 

Szabadulás csuklón fogásból. 
Grundbirkózás. Kötélhúzás. 
Mögékerülés, kiemelés. 
Vívás két kézzel. 
Kézráütés mellső fekvőtámaszban. 
„Legyező” (szemben álló kézfogó 
társsal dőlés hátra karnyújtásig és 
vissza). 

A fejlesztendő képességek tekintetében 
ajánlott az egyéni, páros és együttes 
osztályfoglalkozások gyakori 
váltogatása a sokféle szituációs helyzet 
kialakítása érdekében. Ösztönzzük a 
tanulókat az alapjátékok szabályainak 
módosítására a kreativitás és innovatív 
gondolkodás fejlesztése érdekében. Ne 
féljünk a gyakori szabálymódosítástól 
még akkor is ha az pillanatnyilag 
megértési problémákat okozhat a 
tanulók fejében. A lehetőségek 

Helyzetfelismerés a védekező 
és támadó helyzetben. 
Képes a mozgásban előforduló hibák 
felismerésére, azok kijavítására. 
Teljesítmény: szabályok ismeretében, 
betartásával – mögékerülés, 
grundbirkózás. 



 

 

 
 

  figyelembevétele mellett ösztönözzük a 
tanulókat, hogy bátran készítsenek saját 
csapatjátékot, az ő álltaluk kitalált 
szabályok megtartása mellett. 

 



 

 

SZABADIDŐS SPORTTEVÉKENYSÉGEK 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

Tervezzünk és végezzünk mind 
a négy évszaknak megfelelő foglal- 
kozást a szabadban. 
Legyen örömszerzés forrása a sza- 
badban eltöltött óra. 

− számháború (a lehetőségek 
függvényében) 

– járőrversenyek (tájékozódási 
feladatokkal) 

– görkorcsolyázás, kördeszkázás, 
– duatlon, (triatlon), 
– csúszkálás, korcsolyázás, szánkózás, 
– hógolyózás. 
Játékok: 
– a jégen, 
– hóember építése, 
– távdobás, célbadobás hógolyóval, 

hógolyócsata, 
– szánkó húzó-toló verseny, 
– lesikló verseny szánklóval. 

A szabadtéri órákat előre tervezzük meg 
és a tanulókat idejében tájékoztassuk 
a megfelelő ruha, cipő kiválasztását, a 
felszerelésről történő gondoskodást 
illetően 
Törekedjünk az érdekes, változatos 
óravezetésre (kellő bemelegítés, sok 
játék stb. ). 
Gyakorlás közben folyamatosan 
figyeljük a gyerek állapotát, reagálását. 
Fokozatosan figyeljünk a sérülések 
megelőzésére. 

Elviseli az időjárás kellemetlen hatásait. 
Felkészül a szabadtéri foglalkozásokra 
(ruházat, felszerelés). 
Képes az évszaknak megfelelő mozgás 
(játék) űzése a szabadban. 

 
 

AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 
 

Önszabályozása a mozgásos feladathelyzetekben 
• A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályit érti és betartja. Minden helyzetben sportszerűen viselkedik. 
• A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályit érti, de időnként nem tartja be. Előfordul, hogy türelmetlenül, 

sportszerűtlenül viselkedik. 
• A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályit többnyire érti, de gyakran nem tarja be. 

Gimnasztika 
• A gimnasztikai gyakorlatokat az utasításoknak megfelelően, pontosan, esztétikai igényességgel hajtja végre. 
• A gimnasztikai gyakorlatokat az utasításoknak megfelelően hajtja végre, de esztétikai igényességre még nem törekszik. 
• A gimnasztikai gyakorlatokat legtöbbször pontatlanul hajtja végre, nem törekszik az utasítások tudatos megfigyelésére. 

Torna jellegű mozgások 
• A tornagyakorlatokat koordinált mozgással és esztétikai igényességgel hajtja végre, tud egyensúlyozni, támasz-, és 

függéshelyzetben saját testtömegének megtartására és mozgatására is képes. A kötélmászást lábkulcsolással végzi. 



 

 

• A tornagyakorlatok végrehajtásában mozgása és egyensúlyozása időnként bizonytalan. Támasz-, és függőhelyzetekben saját 
testtömegét nehezen tudja megtartani, mozgatni alig képes. A kötélmászást hibás technikával végzi. 

• A tornagyakorlatok végrehajtásában mozgása és egyensúlyozása gyakran bizonytalan. Támasz-, és függéshelyzetekben saját 
testtömegé- nek megtartására és mozgatására nem képes. Egyelőre nem tud felmászni a kötélre. 

Atlétika jellegű mozgások 
• Tud kitartóan futni, futással együtt járó tevékenységet végezni, futását változó feltételeknek megfelelően szabályozni. A 

szökdeléseket, ugrásokat összerendezetten hajtja végre. a kislabdahajítás mozdulatait megfelelő technikával végzi. 
 

• Tud kitartóan futni, futással együtt járó tevékenységet végezni, de futását nem mindig képes a változó feltételeknek megfelelően 
szabályozni. Az ugrásokat összerendezetten hajtja végre, de kar- és lábmunkája, illetve elrugaszkodása nem elég erőteljes. A 
kislabdahajítás mozdulatait gyakran hibás technikával végzi. 

• Nem tud kitartóan futni, futással járó tevékenységet végezni, de rövidebb távon képes a változó feltételeknek megfelelően szabályozni.  
Az ugrásokat nem összerendezetten hajtja végre, mert kar- és lábmunkája nincs összhangban, illetve elrugaszkodása nem elég erőteljes. 
Kislabdahajítás mozdulatait gyakran hibás technikával végzi. 



 

 

ETIKA 
 
 
Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való 
viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a 
fejlesztése, alakítása. A multidiszciplináris jellegű tantárgy legfontosabb pedagógiai 
jellemzője ezért az értékek közvetítése, valamint az, hogy társadalmunk közös alapvető 
normái egyre inkább a tanulók viselkedésének belső szabályozó erőivé váljanak.  

A tantárgy középpontjában a formálódó gyermeki személyiség áll – testi, szellemi és 
lelki értelemben. Ez határozza meg a tanulás-tanítás folyamatát, illetve a tartalmának 
szerkezetet.  Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, valamint hazánk Alaptörvénye 
rögzíti az ember elidegeníthetetlen jogát az élethez és a szabadsághoz, következésképpen az 
erkölcstan a személy egyediségét és méltóságát helyezi a középpontba. Erre az alapelvre kell 
épülnie minden társas kapcsolatnak és közösségi szerveződésnek. Az erkölcstan magába 
foglalja az ember minden fontos viszonyulását – önmagához, társaihoz és közösségeihez, 
környezetéhez és a világhoz –, mert ezek alapozzák meg azt az értékrendet, amelyre az ember 
döntései során támaszkodhat.  

Az erkölcsi nevelés fő célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, az európai 
civilizációban általánosan elfogadott erkölcsi értékek tanulmányozása és ezek alkalmazása a 
mindennapokban – azzal a szándékkal, hogy mindez segítségükre legyen a megfelelő 
életvezetés és értékrend kialakításában, az önálló véleményformálásban, erkölcsi problémáik 
tudatosításában és a felelős döntéshozatalban. Az erkölcsi kérdésekről való gondolkodás során 
az elemi értékek fokozatosan értékrenddé, többé-kevésbé koherens, folyamatosan formálódó 
meggyőződésekké állnak össze, amelyek később meghatározó módon befolyásolják a 
felnőttkori életmódot, életfelfogást és életminőséget. 

A cselekedetek és az elmulasztott cselekedetek, a társadalmi teljesítmények 
megítéléséről azonban csak akkor folyhat értelmes párbeszéd, ha léteznek olyan erkölcsi 
alapelvek, amelyeket a nagy többség mértékadónak tart. Az értékrelativizmus elkerülése 
érdekében fontos tehát hangsúlyozni, hogy az erkölcstan tantárgy azoknak az alapértékeknek 
a megerősítésére törekszik, amelyek összhangban állnak az egyetemes és európai emberi 
értékrenddel, amely az Alaptörvényből is kiolvasható. 

A különböző társadalmakban azonban nem egészen egységes a közösnek tekinthető 
értékek és normák értelmezése – különösen olyankor nem, amikor ezek konkrét helyzetekben 
ütköznek egymással, vagy sajátos érdekek befolyásolják a róluk való gondolkodást. Ezért az 
értékek és a normák megítélése minden korban gyakran képezte vita és egyeztetés tárgyát a 
közösségeken belül – és sokszorosan így van ez napjainkban, amikor a környezet a 
korábbiaknál kevesebb biztos tájékozódási pontot kínál a fiatalok számára. A saját értékek 
keresése közben azonban fontos megérteni azt is, hogy az értékek sokfélék és kulturálisan 
változatosak, s a tanulóknak nyitottá kell válniuk a sajátjukétól eltérő értékrendek 
befogadására is. A magatartást befolyásoló értékek/erények egy része személyes jellegű, 
mivel az énnel és az identitással áll kapcsolatban. Más részük interperszonális – másokra és a 
hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi 
jellegű – közösségeinkhez és környezetünk egészéhez kapcsolódva fontos szerepet játszik 
abban, hogy világunk élhető és utódainkra is átörökíthető maradjon. 

Az erkölcsi érzék, illetve mélyebb szinten a lelkiismeret fejlesztése azt jelenti, hogy 
képessé tesszük gyermekeinket arra, hogy olyan értékeket erősítsenek meg magukban, 
amelyek egyszerre igazodnak az alapvető erkölcsi értékekhez, valamint saját és közösségeik 
érdekeihez. Közben pedig fejlődnek bennük azok a pozitív belső késztetések is, amelyek 
segítségükre vannak a jó és a rossz felismerésében, az elkövetett hibák kijavításában, valamint 
a bűntudat kezelésében. 



 

 

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek 
előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért az önálló, felelős és 
kritikai gondolkodás, valamint a tudatos cselekvés kialakulásának elősegítése. Ugyanilyen 
fontos jellemzője a felelős magatartásnak az empátia, a másik ember helyzetének megértése 
és átérzése. Az erkölcsi nevelés alapvető feladata ezért a másokkal való törődés, a szolidaritás 
képességének erősítése is. S végül a felelős cselekvés harmadik elengedhetetlen összetevője 
az a képesség, hogy elvont, egyetemes nézőpontból is rá tudjunk tekinteni a dolgokra. Ebből a 
szempontból az erkölcsi nevelés fő feladata az igazságosság és a méltányosság elvének 
megértetése és elfogadtatása a gyerekekkel. A nevelés e három területének ugyanakkor 
szerves részét képezi az érzelmi intelligencia fejlesztése is, amely a viselkedést a kognitív 
szint alatt – e szintnél erősebben – befolyásolja, s amelynek hiánya, illetve fejletlensége elemi 
akadálya lehet a kívánatos értékek bensővé válásának. 

Az iskolai tanulásra jellemző módon az erkölcstan is számos ismeretet közvetít. A 
tantárgy felépítése azonban nem elsősorban ismeret-, hanem sokkal inkább érték- és 
fejlesztésközpontú. A fejlesztés célja a magatartást meghatározó erkölcsi kategóriák 
jelentéstartalmának évről évre való gazdagítása, az életkornak megfelelő szinten való 
megtapasztalása, tudatosítása, illetve szükség szerinti újrarendezése. Mindennek személyes 
tapasztalatokon, reflexiókon és véleményalkotáson kell nyugodnia. A tananyag felépítése 
ezért nem lineáris, hanem spirális szerkezetű. Az életkornak megfelelő résztémák és 
tevékenységek hátterében évről évre ugyanazok a nagy tematikai egységek térnek vissza – 
más-más konkrét előfordulási szinten, más-más hangsúlyokkal –, építve a korábbi 
tapasztalatokra, kiegészítve és szintetizálva azokat. A kétéves szakaszokon belül azonban sem 
a nagy témakörök, sem pedig a résztémák tantervi egymásutánja nem jelent előírt sorrendet. 
Az, hogy melyik kérdéskör mikor kerüljön sorra, leginkább helyben, a tanulócsoport 
ismeretében határozható meg. 

A tananyag tartalma inkább épül a hétköznapi életből merített és oda visszacsatolható 
tapasztalatokra, illetve személyes élményekre, mint elméleti jellegű ismeretekre. Ezeket 
természetes módon egészíthetik ki az életkornak megfelelő erkölcsi kérdéseket felvető 
történetek, mesék, mondák, irodalmi vagy publicisztikai szövegek, filmek vagy digitális 
formában elérhető egyéb tartalmak. Az erkölcstan a tanulókra nem közlések befogadóiként, 
hanem a tanulási folyamat aktív – gondolkodó, kérdező, mérlegelő, próbálkozó, vitatkozó és 
útkereső – résztvevőiként tekint. 

Mivel az erkölcsi nevelés már kisgyermekkorban, a családban elkezdődik, majd az 
óvodában és egyre táguló környezeti hatások között folytatódik – ideértve a kortársi 
csoportokat és a médiát is –, a gyerekek sem az első napon, sem pedig a későbbiekben nem 
„tiszta lapként” lépnek be az iskola kapuján. Valamilyen ösztönösen és/vagy tudatosan már 
meglévő erkölcsi rendet hoznak magukkal. Ezzel összhangban vagy ezzel vitatkozva kell 
megpróbálni segítséget nyújtani nekik ahhoz, hogy el tudjanak igazodni az egymásnak 
sokszor ellentmondó értéktartalmú információk, üzenetek között, illetve hogy választást 
igénylő helyzetekben lelkiismeretük szavára hallgatva, morálisan helyes döntéseket tudjanak 
hozni. 

Mivel ez sohasem jön létre a gyerekek személyes megérintődése és elhatározása 
nélkül, a pedagógus feladata nem erkölcsi kinyilatkoztatások megfogalmazása, az erkölcsi 
jóval kapcsolatos ismeretek vagy egyes értékek verbális hangoztatása, hanem elsősorban a 
figyelem ráirányítása a különböző élethelyzetek morális vonatkozásaira, a kérdezés, a 
gondolkodás és az állásfoglalás bátorítása, a szabad beszélgetések, valamint a nézőpontváltást 
gyakoroltató szerepjátékok és viták moderálása. Nem lehet azonban eléggé hangsúlyozni – 
különösen az általános iskolai korosztály esetében –, hogy az eredmény döntő mértékben nem 
a közlések tartalmán, hanem a közvetítés módján múlik. Egy hiteles felnőtt, akinek értékekkel 



 

 

kapcsolatos nézetei összhangban vannak a tetteivel, csupán a példája révén erősebb és 
maradandóbb erkölcsi hatást tud gyakorolni a gyerekekre, mint mások a szavaikkal. 

Az erkölcsi tanulást számos pedagógiai módszer és tevékenység segítheti, amelyek 
legfontosabb közös jellemzője az élményszerűség, a fizikai, szellemi és lelki értelemben vett 
cselekvő tanulói részvétel. Az erkölcstanórák kitüntetett munkaformája lehet sok egyéb 
mellett: a szabad beszélgetés, az önkifejező alkotás, a vita, a szerepjáték, a megfigyelés, a 
kérdezés, a rendszerezés és az elemzés, valamint az iskolai és a helyi közösség életébe, 
esetleges problémáinak megoldásába, a különböző szintű kulturális és közösségi 
értékteremtésbe való tevékeny bekapcsolódás. Az erkölcsi nevelés jó lehetőségeit kínálják 
ugyanakkor az olyan tanórán kívüli formák is, mint például az iskolai hagyományok ápolása, 
a társak segítése, a helyi közösség számára végzett bármilyen hasznos tevékenység, illetve az 
önkéntes munka. 

Mindezzel összhangban az értékelés módja is eltér a hagyományos tantárgyi 
értékeléstől. Az osztályozás nélküli értékelés fontos területe lehet a kívánatos magatartási 
értékek rendszeres megerősítése – szóban vagy bármilyen egyéb formában – egyrészt a 
pedagógus, másrészt a társak és a közösség részéről. Az ilyen típusú visszajelzések 
befogadására jó keretet nyújthat a tanulói portfólió. Osztályzattal is értékelhető az egyéni 
vagy közös feladatokban való részvétel, illetve egy-egy konkrét tevékenység. Soha nem 
irányulhat viszont az értékelés azoknak a személyes vélekedéseknek a minősítésére vagy 
osztályozására, amelyek értékközpontú kialakítása a tantárgy lényegi funkciója. 
 
 

1–2. évfolyam 
 
Az iskolai erkölcsi nevelés nem előzmény nélküli: kisgyermekkori alapokra építhet. A 
kisgyermek azonosul a szeretett személyekkel. Az általuk megjelenített szociális normák 
alakítják első ítéleteit arról, hogy mi a jó és mi a rossz. Ezért fontos, hogy a pedagógus ismerje 
a szubkultúrá(ka)t, ahonnan tanítványai érkeznek. A gyermekek az óvodában 
megismerkednek a társas normák első intézményesített formáival, amelyek betartása révén 
tapasztalatokat szereznek a családnál tágabb közösséghez tartozás élményéről és rendjéről. A 
gyerekek többsége az óvodáskor végére érti meg teljesen, hogy a nem az ember állandó 
jellemzője, és többé-kevésbé kialakul nemi identitásuk. Négyéves koruk körül kezd 
formálódni etnikai identitásuk. Saját bőrszínükhöz és etnikumukhoz való viszonyuk alakulása 
azonban erősen függ attól, hogy az őket körülvevő szűkebb és tágabb környezet milyen képet 
alkot az ő csoportjukról mint egészről. Mások bántása és a másoknak való segítségnyújtás 
képessége – az agresszió és a proszociális viselkedés – általában hároméves kortól kezdve 
jelenik meg a gyerekek magatartásában. Mindkét viselkedési mód alakulása nagymértékben 
függ azonban a környezeti hatásoktól, és döntő módon visszahat a gyermek én-tudatának, 
illetve egész személyiségének fejlődésére. Az alapvető viselkedési normák az iskolába lépés 
idejére kezdenek rögzülni a gyerekekben, ami lehetőséget teremt arra, hogy fokozatosan 
megtanuljanak uralkodni saját késztetéseiken, és képesek legyenek érzelmeiket, mozgásukat, 
választásaikat ellenőrizni – vagyis fokozatosan képessé váljanak az önkontrollra.  

Az általános iskola 1–2. évfolyamán egyre több időt töltenek a gyerekek a 
kortársaikkal, s ennek eredményeként felerősödnek a versengések, az együttműködést igénylő 
helyzetekben átélt sikerek és kudarcok, illetve a külső visszajelzések. Ezek hatására spontán 
módon kezd átformálódni a gyerekek önértékelése. Ez a folyamat jó alapot kínál az önismeret 
és a társas kultúra, valamint a szociális kompetencia fejlődésének tudatos pedagógiai 
eszközökkel való támogatására. 

A tanulók megismerési folyamatai – az észlelés, a figyelem, az emlékezet, a képzelet 
és a gondolkodás – szintén jelentős változáson mennek át ebben az életszakaszban, amire az 



 

 

erkölcstanórákon is ráépülhet a szóbeli anyanyelvi kommunikáció célzott fejlesztése. 
Mindazonáltal az önkifejezés legjellemzőbb formája ebben az időszakban a tanulságok direkt 
módon való megfogalmazása helyett a mesélés, az élményeken alapuló rajzolás, festés, 
mintázás és a mozgás. Ez jó lehetőséget teremt az esztétikai-művészeti tudatosság és 
kifejezőképesség életkornak megfelelő formálásához is. 

A nevelői közösségnek érzékenyen kell alkalmazkodnia az eltérő szociokulturális 
háttérrel rendelkező gyerekek magukkal hozott sokféle normájához, az ezekből fakadó 
kulturális és képességbeli sokszínűséghez. Egyúttal azonban – a családi érték- és 
normarendszert kiindulási alapnak tekintve –, el kell kezdenie támogatni a gyerekeket abban, 
hogy fokozatosan be tudjanak illeszkedni az iskolai közösség érték- és normavilágába. 
Nagyon fontos, hogy a pedagógus és a gyermek kapcsolatában ne jelenjék meg az agresszió 
semmilyen formája, és a tanító magatartása az általa is elvárt proszociális viselkedés mintáit 
közvetítse tanítványai felé. Ugyanilyen fontos, hogy kontroll alatt tartsa esetlegesen meglévő 
előítéleteit, valamint a tanítványai körében spontán módon megjelenő előítéletes viselkedési 
elemeket. Jelentős mértékben függ ugyanis ettől, hogy miként alakul az osztály 
kisebbség(ek)hez tartozó tagjainak énképe és autonóm erkölcse.  

Az 1–2. osztályosok gondolkodásának általános sajátossága a konkrét műveleti jelleg. 
Igazán tárgyak és események jelenlétében tudnak problémákat mérlegelni és megoldani. 
Hosszabb ideig képesek már szándékos figyelemre, de könnyebben tudnak valamit átélni, mint 
figyelmüket szándékosan a feladatra összpontosítani. Idegrendszerük működését még az 
agyuk érzelmi-indulati életet szabályozó központja uralja. A tantárgy keretében felvetődő 
erkölcsi kérdéseket ezért érdemes mindig valamilyen konkrét és az adott pillanatban jelen lévő 
– látott, hallott vagy cselekvéses módon átélhető – élményhez kapcsolni. Az életkornak 
leginkább megfelelő élmények közege pedig ebben az életszakaszban a mese világa. A 
gyerekek ugyanis 7–8 éves korukig a mesék közegében tudják legkönnyebben kezelni 
félelmeiket és szorongásaikat. Az élet olyan nagy kérdéseire, mint például az elválás vagy a 
halál, ebben a közegben kapnak számukra feldolgozható módon választ – miközben azért 
persze már pontosan különbséget tudnak tenni a mese és a valóság között. 

Bár a tantárgy egészében később fontos szerepet töltenek be a dilemmák és a viták, az 
1–2. osztályos gyerekek foglalkozásain ezeknek még kevéssé van helye. Ennek a 
korosztálynak mindenekelőtt állandóságra és érzelmi biztonságra van szüksége a fejlődéshez. 
A társas helyzeteken belüli nézőpontváltás – hol egyik, hol másik szerepbe helyezkedve –
azonban már az ő esetükben is jól gyakoroltatható, előkészítve ezzel az empátia és az érvelő 
vita képességének későbbi kialakulását. 
 
 

Tematikai egység 
Az én világom Órakeret 

11 óra 
Előzetes tudás, 

tapasztalat 
 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai: 

Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése.  
A saját környezet elemeihez való viszonyulás tudatosságának 
fejlesztése.  
A nehéz helyzetekkel való megbirkózás képességének megalapozása.  



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Ki vagyok én? 
Hogyan és hányféle módon szólítanak engem mások? Mit 
jelent a nevem?  
Hol születtem és mikor? Hány éves vagyok? Kik a szüleim? 
Mit tudok magamról? Milyen voltam kisebb koromban? 
Miben változtam?  
Milyen jelek tartoznak hozzám, amelyek az én helyemet, az 
én dolgaimat jelölik és megkülönböztetik azokat másokéitól? 
 
Ilyen vagyok   
Milyennek látom magam, ha tükörbe nézek? Hasonlítok-e 
valakire a családban? Mit szeretek magamon? Van-e olyan, 
amit nem szeretek, és ha igen, miért?  
Minek szoktam örülni, mitől leszek szomorú, és mitől félek? 
Ha szomorú vagyok vagy félek, mitől múlnak el ezek a rossz 
érzések? 
Hogyan tudok vigyázni magamra és az egészségemre? 
Miben kell erősödnöm? 
 
Kedvenc helyeim, tárgyaim és tevékenységeim 
Hol szeretek lenni, és hol nem, miért? Hová szeretnék 
eljutni? Melyek a legkedvesebb játékaim és tárgyaim? Miért 
szeretem őket? Hogyan vigyázok rájuk? Mit szeretek 
játszani és kivel? Mit szeretek csinálni és mit nem? Miért? 
 
Nehéz helyzetek 
Mit könnyű megtennem, és mit nehéz? Voltam már olyan 
nehéz helyzetben, amikor először nem tudtam, mit kell 
tennem? Végül mit tettem? Mit csinálnék most, ha 
ugyanabban a helyzetben lennék?  

Vizuális kultúra: 
személyes élmények 
megjelentetése sík vagy 
plasztikus alkotásokban. 
 
Magyar nyelv és irodalom: 
- beszédkészség, 
beszédbátorság fejlesztése 
- önismereti gyakorlatok 
- a szituációnak megfelelő 
nyelvhasználat fejlesztése 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Lány, fiú, születésnap, változás, öröm, szomorúság. 

 
 

Tematikai egység 
Társaim – Ők és én Órakeret 

12 óra 
Előzetes tudás, 

tapasztalat 
 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A személyes kapcsolatok és vonzódások világában való tájékozódás 
képességének fejlesztése, mások elfogadásának segítése. 
Az alapvető kommunikációs formák tudatos használatának fejlesztése. 
A személyes érzések és gondolatok kifejezésének gyakoroltatása.  



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Akiket ismerek 
Kiket ismerek a rokonságból, az iskolából és máshonnan? 
Milyen kapcsolat fűz hozzájuk? Ki mennyire áll közel hozzám? 
Kiket szeretek, kiket nem, és miért? Miért jó, ha különféle 
ismerőseink vannak? 
 
Mások másmilyenek 
Milyenek más gyerekek? Mi mindenben különböznek tőlem? 
Vajon milyennek látnak ők engem?  
 
Kapcsolatba lépek másokkal 
Milyen helyzetekben és milyen okból lépek kapcsolatba 
másokkal? Hogyan szólítsam meg a különböző korú közeli és 
távolabbi ismerősöket? Hogyan szólítsam meg az iskola 
idősebb tanulóit, a tanárokat és az iskolában dolgozó többi 
felnőttet? 
Hogyan kérhetek segítséget felnőttektől és gyerekektől? 
Hogyan szólítsak meg egy ismeretlen embert, ha segítségre van 
szükségem? Hogyan viselkedjek, ha engem szólítanak meg? 
Hogyan illik viselkednem különböző helyzetekben? 
Mit tegyek, ha idegen ember szólít meg az utcán? Kiben 
bízhatok meg?  
 
Gondolataim és érzéseim kifejezése 
Honnan tudhatom egy másik emberről, hogy mit érez? 
Mi mindent tudok kifejezni szavakkal, gesztusokkal és 
képekkel?  
Hogyan mutathatom meg, ha szeretek valakit? Miként 
fejezhetem ki elfogadható formában azt, ha nem szeretek 
valakit? Milyen jelek árulják el számomra, hogy milyen 
érzéseket vált ki másokból, amit mondok vagy teszek?  
Mivel tudnak mások megbántani engem? Mivel tudok én 
megbántani másokat? Előfordulhat-e olyan helyzet, amikor 
jobb, ha nem mutatjuk ki az érezéseinket? Miben más az, ha 
személyesen találkozunk valakivel, mint hogyha telefonon 
vagy interneten beszélünk vele? 

Környezetismeret: 
különbség a felnőttek és a 
gyerekek között. 
 
Magyar nyelv és irodalom: 
egyszerű ítéletalkotás mesék 
szereplőiről; mindennapi 
konfliktusok átélése 
dramatikus játékban; 
szöveges üzenetek érzelmi 
tartalmának megértése. 
A szituációnak megfelelő 
nyelvhasználat alkalmazása. 
Nem verbális jelzések 
tartalmának felismerése.  
 
Vizuális kultúra: átélt 
esemény vizuális 
megjelenítése;  
a kép és a hang szerepének 
megfigyelése animációs 
mesékben; a közvetlen és 
közvetett kommunikáció 
közti különbségek 
felismerése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Ismerős, ismeretlen ember, megszólítás, udvariasság, illem, segítségkérés, 
érzés, gondolat, öröm, bánat, szeretet, rokonszenv, ellenszenv. 

 
 

Tematikai egység Közvetlen közösségeim – A család és a gyerekek Órakeret 
18 óra 

Előzetes tudás, 
tapasztalat 

 



 

 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai: 

A családi-rokonsági kapcsolatok személyes értékeinek tudatosítása. 
A családi hagyományok és ünnepek átérzésének elősegítése.  
Az iskoláskor életmódbeli sajátosságainak tudatosítása. 
Annak felismertetése, hogy más családokban egészen más módon 
élhetnek a gyerekek. A mások szokásai iránti tisztelet megalapozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Különféle közösségeim 
Milyen csoportokhoz tartozom? Mi változott ezen a téren 
óvodás korom óta? Melyek az én közösségeim az iskolában és 
az iskolán kívül? 
 
Család és rokonság 
Kikből áll a mi családunk? Milyen a kapcsolatom azokkal a 
családtagjaimmal, akikkel együtt lakom? Vannak-e olyan 
közeli családtagjaim, akikkel nem közös lakásban lakunk? Jó, 
ha együtt vagyunk? Mit kapok tőlük, és én mit adok nekik? 
Hogyan tudjuk segíteni egymást? Vannak-e szabályok a 
családban, amelyeket be kell tartani? 
Kik tartoznak még a rokonságunkhoz, és velük milyen a 
kapcsolatom? Mit jelent számunkra az, hogy rokonok 
vagyunk?  
Vajon más családok ugyanúgy élnek, mint mi? Mi mindenben 
különbözhet egyik család a másiktól?  
 
Családi hagyományok 
Milyen hétköznapi családi szokásaink vannak? Mit szeretek 
ezek közül és mit nem? Miért?  
Milyen családi ünnepeink vannak, és hogyan tartjuk meg 
ezeket? Mit szeretek közülük és miért? Van olyan is, amit nem 
szeretek? Miért? 
Miben különböznek más családok szokásai és ünnepei a 
mieinktől?  
 
A gyerekek élete 
Hogyan telik egy napom az iskolában? Milyen a hétvégém? És 
milyen számomra egy ünnepnap vagy az iskolai szünet egy 
napja?   
Vajon máshol hogyan telik el a gyerekek egy-egy napja? Mi 
mindenben lehet más az életük, mint az enyém?  

Környezetismeret: az iskolai 
élet rendje. 
 
Vizuális kultúra: az 
internethasználat szabályai; 
videojátékokkal kapcsolatos 
élmények feldolgozása. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: élet a családban; 
családi rendezvények, 
ünnepek, események; iskolai 
és osztályrendezvények. 

Kulcsfogalmak/
fogalmak 

Család, rokon, segítségnyújtás, szokás, hagyomány, ünnep, hétköznap, 
feladat, szabadidő. 

 
 

Tematikai egység Tágabb közösségeim – A lakóhelyi közösség Órakeret 
12 óra 

Előzetes tudás, 
tapasztalat 

 



 

 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai: 

A helyi társadalomba való beágyazottság tudatosítása. 
A lakóhelyi közösséghez fűződő kapcsolatok és értékek tudatosítása.  
A lakóhelyi közösség hagyományainak megismertetése. 
Annak megértetése, hogy más emberek sokszor más körülmények 
között élnek.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Akik körülöttünk élnek 
Kik élnek körülöttem, és kivel milyen kapcsolatban vagyok?  
Mi köt össze azokkal, akikkel egy helyen (községben, városi 
lakónegyedben, utcában, társasházban) élek?  
Vannak-e közös lakóhelyi szokásaink és hagyományaink? Ha 
igen, részt szoktam-e venni ezekben? Mi a jó bennük? 
 
Más lakóhelyek, más szokások 
Másutt hol jártam már a családommal vagy az iskolával? 
Milyen más helyekkel állnak kapcsolatban a szüleim és a 
rokonaim? Mi mindenben különböznek ezek a mi 
lakóhelyünktől?  
Vajon vannak-e egészen másféle lakóhelyek is hazánkban és a 
világ más részein?  

Vizuális kultúra: 
környezetünk külső és belső 
terei. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Lakóhely, szomszéd, falu, város, szokás, hagyomány. 

 
 

Tematikai egység A környező világ Órakeret 
12 óra 

Előzetes tudás, 
tapasztalat 

 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A lakóhelyi élővilághoz fűződő személyes kapcsolat kialakulásának 
elősegítése. 

 A környező élővilág megóvására irányuló felelősségérzet 
megalapozása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Kicsik és nagyok 
Mi nagyon kicsi, és mi óriási? Mi van nagyon közel és mi van 
borzasztóan messze?  
Mi van alattunk, és mi van felettünk? Mi volt nagyon régen, és 
mi lesz a távoli jövőben? Honnan tudhatunk ezekről a 
dolgokról? 
 
A képzelet határai 
Hová tudunk eljutni, és hová nem tudunk? 
Merre járunk az álmainkban?  
Hol játszódnak a mesék, és kik a szereplőik? Kiknek a fejében 
születnek a mesék? Én is kitalálhatok meséket?  
 

Környezetismeret: 
szobanövények és házi 
kedvencek gondozása; 
veszélyeztetett fajok. 
 
Vizuális kultúra: a természeti 
környezet elemeinek 
megjelenítése. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: növényápolás, 
állatgondozás. 
 



 

 

A jó és a rossz 
Kik a jók és kik a rosszak a mesékben? Honnan tudjuk? Mi 
mindent tesznek a jó és mit a gonosz szereplők? Miért és 
hogyan harcolnak egymással a mesékben a jó és gonosz oldal 
hősei? 

Növények és állatok a környezetünkben  
Miért jó, hogy vannak körülöttünk növények? Mi változna 
meg, ha hirtelen eltűnnének? Hogyan tudunk vigyázni rájuk és 
részt venni a gondozásukban?  
Vajon felelősek vagyunk-e az erdőkben és a réteken élő 
növényekért is? Mit tudunk tenni értük? 
Milyen állatok élnek a környezetünkben? Hogyan tudunk részt 
venni a gondozásukban? Mit jelentenek számunkra a velünk 
élő házi állatok? Mi az, amit megtehetünk egy állattal, és mi az, 
amit nem szabad megtennünk?  
 
A természet védelme 
Melyek a kedvenc helyeim a vidékünkön, és miért éppen 
ezeket szeretem?  
Miért hívnak egyes tájakat, növényeket vagy állatokat 
védettnek? Én hogyan tudok hozzájárulni a természet és az 
élővilág értékeinek megóvásához? 

 

Magyar nyelv és irodalom: a 
mesék világa; alapvető 
erkölcsi-esztétikai 
kategóriák (szép-csúnya, jó-
rossz, igaz-hamis). 
 
Vizuális kultúra: 
elképzelt dolog vizuális 
megjelenítése; különböző 
anyagok használata a 
kifejezés szándékával; 
képzeletbeli helyek, terek 
megjelenítése; 
meseszereplők megjelenítése 
különféle technikákkal. 

Kulcsfogalmak/
fogalmak 

Természet, vidék, környezet, táj, növény, állat, felelősség, gondozás, védett 
növény és állat, természetvédelem. Kicsi, nagy, óriási, közel, távol, múlt, 
jövő, mese, álom, képzelet, jó, rossz, gonosz, harc. 

 
 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló életkorának megfelelő reális képpel rendelkezik saját külső 
tulajdonságairól, tisztában van legfontosabb személyi adataival.  
Átlátja társas viszonyainak alapvető szerkezetét.  
Képes érzelmileg kötődni környezetéhez és a körülötte élő emberekhez. 
Képes kapcsolatba lépni és a partner személyét figyelembe véve 
kommunikálni környezete tagjaival, különféle beszédmódokat tud 
alkalmazni. 
A beszélgetés során betartja az udvarias társalgás elemi szabályait. 
Érzi a szeretetkapcsolatok fontosságát. 
Érzi, hogy a hagyományok fontos szerepet játszanak a közösségek 
életében. 
Törekszik rá, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható formában 
nyilvánítsa ki. 
Képes átélni a természet szépségét, és érti, hogy felelősek vagyunk a 
körülöttünk lévő élővilágért. 
Képes rá, hogy érzéseit, gondolatait és fantáziaképeit vizuális, mozgásos 
vagy szóbeli eszközökkel kifejezze. 
Tisztában van vele és érzelmileg is képes felfogni azt a tényt, hogy más 
gyerekek sokszor egészen más körülmények között élnek, mint ő. 
Meg tudja különböztetni egymástól a valóságos és a virtuális világot.  

 



 

 

3–4. évfolyam 
 
9–10 éves koruk körül társas életük és mentális képességeik változását megalapozó jelentős 
biológiai átalakuláson mennek keresztül a gyerekek. Ez teszi képessé őket arra, hogy 
figyelmüket irányítsák, terveket készítsenek és önmagukra is reflektáljanak. E változások jó 
lehetőséget kínálnak a testi és lelki egészségre neveléshez, a hazafias nevelés, valamint a 
családi életre nevelés különféle témáinak feldolgozásához – a tanulási formákat pedig jól 
össze lehet hangolni az anyanyelvi kommunikációs kompetencia aktuális fejlesztési céljaival. 

Ebben az életszakaszban erősödik meg a gyerekekben a szabályok elfogadásának belső 
késztetése, ami a közösségi szabályok megalkotásában és betartásuk ellenőrzésében való 
részvétel gyakorlása révén jó kiindulási pontot ad az állampolgárságra és demokráciára 
nevelés megalapozásához. 

Az írás-olvasás alapvető készségeinek elsajátítását követően ebben az időszakban már 
ráépülhet az alapkészségek bázisára a digitális kompetenciafejlesztés néhány eleme – 
elsősorban hangfelvételek, képek és videók készítése, illetve lejátszása, valamint képek 
szerkesztése és rövid szövegek alkotása számítógép segítségével – az erkölcstan óra 
tevékenységeihez kapcsolódóan. 

Bár ebben az életszakaszban nő a szóbeliség súlya az önkifejezésben, a foglalkozások 
témakörei még mindig jó lehetőséget kínálnak az esztétikai-művészeti tudatosság és 
kifejezőképesség fejlesztésére – immár kiegészülve a szöveges-dramatikus és bábjátékos 
formák alkalmazásával. 

9–10 éves korban nagymértékben erősödik a gyerekek realitásérzéke, növekszik 
áttekintő, absztraháló, analizáló-szintetizáló képességük. Érzelmi életük is sokat változik. 
Megszűnik a kisgyerekkori „álomszerű” lét. Az öntudatra ébredést, a külső és a belső világ 
szétválását gyakran egyedüllétként élik át. Az ebből fakadó magányosság és feszültség 
feloldásában sokat segíthetnek nekik azok a szabad beszélgetések, amelyek az erkölcstan órák 
egyik legfontosabb munkaformájának tekinthetők. Bár a rajzolás-festés-mintázás még mindig 
sokak számára az önkifejezés kedves formája, az egyre összetettebbé váló érzések és 
gondolatok kifejezésére fokozatosan alkalmasabbá válik a beszéd. Fontos azonban 
hangsúlyozni, hogy az órai beszélgetések csak akkor lesznek valóban személyiségformáló 
hatásúak, ha légkörük feszültségmentes, mindenki számára elfogadó – és őszinteségének 
csupán a többiek tiszteletben tartása szab korlátot, ami hosszabb távon a kulturált vita 
szabályainak elsajátítását jelenti.  

Ebben az életszakaszban a felnőtt minta követésének fokozatosan helyébe lép a kortárs 
minta követése, s egyre inkább a kortársak közül kerülnek ki azok, akikre a tanulók referencia 
személyként tekintenek. Ez nem csökkenti annak a fontosságát, hogy a pedagógusnak 
mindenkor hiteles erkölcsi modellt kell közvetítenie, viszont előtérbe hozza az órákon azokat 
a hétköznapi, irodalmi vagy filmbeli témákat, amelyek már nem a tündérmesékhez, hanem a 
tanulók reálisabb világához kapcsolódnak. 

A gyerekek általában kilenc éves koruk táján kezdenek el kételkedni a korábban 
elsajátított normák, világképi elemek érvényességében, s fontos átalakuláson megy keresztül 
kritikai érzékük is. Így ebben a szakaszban már helye van az életkornak megfelelő dilemmák 
felvetésének, és az olyan jellegű értékelő beszélgetések kezdeményezésének, amelyekből 
később majd megszülethet a klasszikus erkölcsi dilemmavita. 

Mivel analizáló-szintetizáló gondolkodásuk fejlődése révén a gyerekek egyre inkább 
képessé válnak a különböző viselkedési formák és hatásaik közötti kapcsolat felfedezésére, 
ekkor már teremthetők számukra olyan valós vagy fiktív döntési helyzetek, amelyekben a 
várható következményeket mérlegelve, lelkiismeretük szavára kell hallgatniuk. 
 
 



 

 

Tematikai egység Milyen vagyok, és milyennek látnak mások? Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás, 
tapasztalat 

Elemi szintű gyakorlat személyek jellemzésében.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önismeret erősítése és az önelfogadás segítése.  
Az önkontroll és a szociális magatartás kialakulásának támogatása. 
A sajáton kívüli nézőpontok felvételének gyakoroltatása, értéket 
képviselő példaképek keresése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Tulajdonságaim 
Milyen külső és belső tulajdonságaim vannak? Mi változott meg 
rajtam az iskolába lépésem óta és mi nem? Mitől változnak a 
tulajdonságaim? 
Miben vagyok ügyes, és miben kevésbé? 
Milyen a kapcsolatom másokkal?  
Milyen tulajdonságaimat szeretem a legjobban? Miért? Mit nem 
szeretek magamban és miért? Mi az, amin szeretnék változtatni?  
 
Szokásaim, érzelmeim és indulataim  
Hogyan szoktam játszani? Hogyan tanulok? 
Hogyan vigyázok az egészségemre? 
Milyen feladataim vannak otthon, a családban és az iskolában? Mivel 
és hogyan töltöm a szabad időmet? 
Mit teszek, ha örülök, ha szomorú vagy dühös vagyok? Mit teszek, 
amikor önző vagyok, és mit teszek, amikor önzetlen? 
Szoktam-e segíteni a szüleimnek, a testvéreimnek és az 
osztálytársaimnak? Miben és hogyan? 
 
Ahogy mások látnak engem 
Mit szeretnek bennem a szüleim, a testvéreim, a nagyszüleim és más 
rokonaim? Milyennek látnak a tanáraim, a barátaim és mások? Ők 
mit szeretnek bennem és miért? Mit nem szeretnek és miért? Fontos-
e, hogy mindenki szeresse az embert? 
 
Hősök és példaképek 
Kik a kedvenc hőseim és miért? Kire szeretnék hasonlítani? 
Miben és miért? Milyen tulajdonságaimon szeretnék változni? Miért 
és hogyan tudnám ezt megtenni? 

Környezetismeret: 
mitől látunk valakit 
szépnek; külső és belső 
tulajdonságok. 
 
Vizuális kultúra: 
emberábrázolás a 
művészetben; portré és 
karikatúra; emberi 
gesztusok értelmezése 
és kifejezése; 
a karakterábrázolás 
filmes eszközei; saját 
érzelmek felismerése 
és kifejezése 
mozgóképek és  
hanganyagok 
segítségével. 
 
Magyar nyelv és 
irodalom: 
jellemzés készítése 
emberekről; 
vélemények 
összevetése.  
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: önismeret. 
 

Kulcsfogalmak/
fogalmak 

Külső tulajdonság, belső tulajdonság, önismeret, szokás, érzelem, indulat, 
öröm, szomorúság, düh, önzés, önzetlenség, segítőkészség, példakép. 

 
 

Tematikai egység Közösségben és egyedül – a társaim és én  
 

Órakeret
12 óra 

Előzetes tudás, 
tapasztalat 

A testbeszéd alapelemeinek ismerete. Személyes tapasztalatok az 
osztályközösség működéséről.  



 

 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hatékony kommunikáció elemi feltételeinek tudatosítása. 
A baráti kapcsolatok létrehozásához, megtartásához és az esetleges 
konfliktusok kezeléséhez szükséges készségek fejlesztése.  
A mások kirekesztését elutasító szociális érzékenység erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Párbeszéd 
Milyen helyzetekben beszélünk vagy beszélgetünk valakivel?  
Vannak-e a párbeszédnek szabályai? Mi segítheti, és mi gátolhatja a 
párbeszédet?  
Mi mindent tudunk jelezni egymásnak arcjátékkal, testtartással, 
hanglejtéssel? Honnan tudom, hogy pontosan megértettem-e, amit a 
másik mondani akar? Mi mindent kell figyelembe vennem ahhoz, 
hogy a másik pontosan megértse, amit közölni akarok vele?  
Hogyan beszélgetünk otthon? Mi a különbség a családi és az iskolai 
beszélgetések között? 
 
Az igazi barát 
Mitől függ, hogy kikkel vagyok szívesen együtt? Kikkel tudom 
megosztani örömeimet és bánataimat? Kinek mondhatom el a 
titkaimat? Kit nevezhetek a barátomnak? Mit tesz, és mit nem tesz 
egy igazi barát? Mi mindent tennék meg a barátomért? Mit tegyek, ha 
a barátom olyasmit csinál, amivel én nem értek egyet? 
 
Békében és haragban 
Mi a jó és fontos nekem? Mi a jó és fontos másoknak? 
Szoktam-e veszekedni vagy verekedni? Ha igen, miért? Hogyan 
alakulnak ki ilyen helyzetek, és hogyan lehetne elkerülni ezeket? 
Ki szoktunk-e utána békülni? Hogyan lehet egy összeveszés után 
kibékülni? Hogyan lehet elérni, hogy a béke tartós legyen? 
 
Elfogadva és elutasítva 
Mikor szoktam egyedül érezni magam? Milyen érzés ez? Mit 
csinálok ilyenkor?  
Honnan tudom, hogy szeretnek-e a társaim, vagy sem? Milyen lehet 
az, ha valaki úgy érzi, senki sem szereti? Milyen okai lehetnek 
ennek? Mit tegyek, ha valakivel kapcsolatban ezt tapasztalom? 

Környezetismeret: 
az emberi 
kommunikáció; 
beszéd, testbeszéd, 
arckifejezés, 
gesztusok; barátság; 
kommunikáció a 
barátok között. 
 
Magyar nyelv és 
irodalom: figyelem a 
beszélgetőtársra. 
 
Vizuális kultúra: 
médiaszövegek 
értelmezése és 
létrehozása; a 
közvetlen és az online 
kommunikáció 
összehasonlítása. 

Kulcsfogalmak/
fogalmak 

Párbeszéd, odafigyelés, testbeszéd, arcjáték, testtartás, hanglejtés, barátság, 
öröm, bánat, titok, harag, veszekedés, kibékülés, magányosság, elfogadás, 
kirekesztés. 

 
 

Tematikai egység Az osztály és az iskola Órakeret 
11 óra 

Előzetes tudás, 
tapasztalat 

Az osztály szintjén megélt különböző tapasztalatok a tanórákhoz és 
egyéb közösségi tevékenységekhez kapcsolódóan.  



 

 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai: 

Annak felismerése, hogy mindannyian többféle közösséghez tartozunk.  
Az összetartozás érzésének megerősítése az osztályon belül. 
A szabályok szerepének megértése a közösségek életében. 
A saját iskolához való kötődés érzésének erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Közösségeim 
Milyen csoportokhoz tartozom? Mi változott ezen a téren az utóbbi 
időben? Vannak-e új közösségek az életemben? Van-e olyan 
közösség, amelyikkel szorosabbá vagy lazábbá vált a kapcsolatom? 
Mi lehet ennek az oka?  
Mit jelent nekem a családom az életem jelenlegi szakaszában? 
Változott-e valami a kapcsolatunkban a korábbiakhoz képest? 
 
A mi osztályunk 
Mi minden kapcsol egymáshoz bennünket az osztályban? Mi a 
közös bennünk, és miben különbözünk egymástól? Milyen közös 
szokásaink vannak? Összetartó csapat vagyunk-e? Miből derül ez 
ki? Miben és hogyan tudjuk segíteni egymást? 
 
Az osztály működése 
Milyen közös szabályaink vannak az órán, a szünetben és egyéb 
helyzetekben? Ki találta ki ezeket a szabályokat? Készen kaptuk, 
vagy magunk alakítottuk ki őket? Melyik szabálynak mi a célja? 
Mennyire tartjuk be ezeket a szabályokat? Kinek jó, ha betartjuk 
őket? Mi a következménye annak, ha megszegjük a szabályokat? 
Van-e olyan szabályunk, amelyet esetleg érdemes lenne 
megváltoztatni? Hogyan lehetne ezt véghezvinni? 
 
A mi iskolánk 
Ki az iskolánk névadója, és mivel érdemelte ki, hogy iskolát 
neveztek el róla? Milyen szokások és hagyományok vannak a mi 
iskolánkban? Fontosak-e ezek?  
Vajon máshol milyenek az iskolák, és milyenek a hagyományaik? 
Lehet-e közöttük olyan, amelyet érdemes lenne átvenni? 

Környezetismeret: 
magatartásformák, 
szabályok, viselkedési 
normák különféle 
élethelyzetekben; 
együttélés a családban; 
baráti kapcsolatok, 
iskolai közösségek. 
 
Vizuális kultúra: 
figurális alkotások 
létrehozása a 
környezetben élő 
emberek 
megjelenítésével. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: 
iskolai és 
osztályrendezvények; a 
közösségért végzett 
munka.  

Kulcsfogalmak/
fogalmak 

Csoport, közösség, csapat, összetartozás, hagyomány, szabály, 
szabályszegés, büntetés, szabályalkotás, felelősség. 

 
 

Tematikai egység Kulturális-nemzeti közösség 
Órakeret

18 óra 

Előzetes tudás, 
tapasztalat 

A családban, az iskolában és a lakóhelyen a korábbiakban megélt, 
ciklikusan visszatérő ünnepek és szokások. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak megértetése, hogy a magyar nemzeti közösség számára fontos 
összekötő kapocs a közös nyelv, a jelképek, a ciklikusan visszatérő 
szokások és ünnepek; az ezekkel való azonosulás elősegítése.  
Annak megmutatása, hogy Magyarországon belül számos kisebbség él, 
amelyek kultúrája a nemzeti kultúrát gazdagítja. A kisebbségek 



 

 

szokásainak és ünnepeinek bemutatása, elfogadásuk természetességének 
megalapozása. 
Annak megértetése, hogy más népeknek is megvannak a maguk 
kulturális hagyományai, amelyek ugyanolyan értékesek, és számukra 
ugyanolyan fontosak, mint nekünk a mieink.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A nyelv, ami összeköt 
Milyen nyelven beszélek én, a szüleim, a nagyszüleim; milyen 
nyelven beszélnek egymással és velem? Milyen nyelvet használnak 
a szomszédaink? Hogyan kapcsol össze bennünket a közös nyelv?  
Milyen érzéseket kelt bennünk, ha valaki nem érti a nyelvet, 
amelyen mi beszélünk? És milyen érzés az, amikor mindenki más 
nyelven beszél körülöttünk? Mit lehet tenni egymás megértése 
érdekében, ha nem érjük egymás nyelvét? Hogyan lehet segíteni a 
közösség más anyanyelvű vagy nyelvi nehézséggel küzdő tagjait? 
 
Szokások és jelképek 
Milyen népszokások élnek a mai Magyarországon? Fontos-e ezek 
megőrzése?  
Milyen jelképek fejezik ki a magyarság összetartozását? Mit 
jelentenek számomra ezek a jelképek? 
 
Ünnepek 
Milyen ünnepeket tart meg a magyar családok többsége? Közülük 
melyik mennyire fontos nekem?  
Melyek a nemzeti és állami ünnepeink? Mit ünneplünk ilyenkor, és 
mit jelentenek nekem ezek az ünnepek?  
 
A Magyarországon együtt élő kulturális közösségek szokásai 
Milyen kulturális közösségek élnek Magyarországon? Miben 
különböznek ezek szokásai és ünnepei és miben hasonlítanak 
egymásra?  
 
Más kultúrák – más szokások – más ünnepek 
Milyen érdekes szokásokat ápolnak, és milyen ünnepeket tartanak a 
világ más részein élő kulturális közösségek?  

Környezetismeret: jeles 
napok, ünnepek, helyi 
hagyományok. 
 
Magyar nyelv és 
irodalom: ítéletek 
megfogalmazása, 
érvelés, vitakészség; 
mások véleményének 
megértése, elfogadása.  
 
Vizuális kultúra: 
Jelek a mindennapi 
életben; különböző 
kultúrák tárgyi 
világával való 
ismerkedés; 
a viselkedés szabályai 
az online 
közösségekben; 
kommunikációs 
szokások.  
 

Kulcsfogalmak/
fogalmak 

Anyanyelv, jelkép, nemzeti jelkép, népszokás, családi ünnep, nemzeti és 
állami ünnep, vallási ünnep. 

 
 

Tematikai egység Környezetem és én – Az épített és a tárgyi világ 
Órakeret

6 óra 
Előzetes tudás, 

tapasztalat 
Helyi vagy múzeumi honismereti tapasztalatok. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai: 

Annak megéreztetése, hogy mindannyiunknak lehet szerepe a múlt 
értékeinek megőrzésében és továbbörökítésében.  
A tudatos vásárlói szemlélet kialakulásának támogatása.. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Lakóhelyi épített örökségünk 
Milyen utcákat, tereket, épületeket örököltünk az előttünk élő 
nemzedékektől?  
Mit érdemes megőrizni és miért a múlt építményeiből? Hol vannak 
ezek jobb helyen: ott, ahová eredetileg épültek vagy a 
múzeumfalvakban?  
 
Tárgyaink világa 
Milyen tárgyak vesznek körül minket? Miben különböztek ezektől 
szüleink és nagyszüleink gyermekkorának tárgyai? Milyen régi 
tárgyakat őrzött meg a családunk, és miért?  
Miért őrzik a régi világ tárgyait számos múzeumban? 
Miért változnak a tárgyaink? 
Mi történik napjainkban a megunt, elromlott vagy divatjamúlt 
tárgyakkal? Lehetne esetleg más is a sorsuk?  
 
A világ öröksége 
Mi mindent hagy örökül egy nemzedék az utána következőre? Mit 
lehet az összes ember közös kincsének tekinteni a mai világban? 
Melyek a világ legszebb, legkülönlegesebb helyei és építményei? 
Vajon miért fontos ezek védelme és megőrzése?  

Környezetismeret: 
települési típusok; 
lakóhelyünk, hazánk fő 
nevezetességei; a 
lakóhely története és 
természeti környezete; 
nemzeti park, tájvédelmi 
körzet; háztartási 
eszközök. 
 
Vizuális kultúra: helyek, 
helyszínek megjelenítése 
személyes élmények 
alapján; a környezetben 
észlelhető változások 
megfigyelése és 
megjelenítése; terekhez 
kapcsolódó érzelmek, 
hangulatok azonosítása. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: a technika 
vívmányainak 
mindennapi használata.  

Kulcsfogalmak/
fogalmak 

Épített örökség, tárgyi örökség, nemzedék, hagyomány, emlékezet, 
múzeum, világörökség. 

 
 

Tematikai egység A mindenség és én – Születés és elmúlás 
Órakeret

8 óra 
Előzetes tudás, 

tapasztalat 
Tapasztalatok a születésről, a halálról és az elhunytakra való 
emlékezésről. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai: 

Érzések és ismeretmorzsák társíttatása a kezdet és a vég elvont 
kategóriáinak jelentéssel való megtöltéséhez. Közös gondolkodás a 
világ megismerésének módjairól és lehetőségeiről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Kezdet és vég 
Hogyan keletkeznek a dolgok a világban? Hogyan és miért 
érhetnek véget?  
Hogyan képzelték el az emberek a világ és egyes dolgok 
keletkezését különböző mítoszokban? Milyen kép jelenik meg a 
Bibliában a világ teremtéséről és a végéről? Mit gondolnak az 
emberek a halálról? 
 
A világ megismerése 
Mi lehet az oka annak, hogy kíváncsiak vagyunk a világra és 

Környezetismeret: 
születés és halál; a Föld 
alakjára vonatkozó 
mítoszok. 
 
Magyar nyelv és 
irodalom: 
fantáziajátékok, 
elképzelt helyezetek 
megjelenítése; 



 

 

kutatjuk a titkait? Milyen módon, milyen forrásokra támaszkodva 
tudhatok meg dolgokat saját magamról és a körülöttem lévő 
világról? Mi az, amiről képes vagyok személyes tapasztalatokat 
szerezni? Létezhet-e olyan dolog a világban, amiről nem 
nyerhetünk közvetlen tapasztalatot?  
 
Fantázia és kreativitás 
Hogyan működik a képzeletem? Mi minden jelenhet meg benne? 
Ki tudok-e találni, létre tudok-e hozni olyan dolgokat, amelyek 
most még nem léteznek a világban? 

ismerkedés különböző 
információhordozókkal; 
információk keresése és 
kezelése; műélvezet, a 
beleélés 
megtapasztalása. 
 
Vizuális kultúra: 
kitalált történetek és 
szereplők megjelenítése; 
képzeletbeli utazás 
megjelenítése. 



 

 

Kulcsfogalmak/
fogalmak 

Születés, elmúlás, kezdet, vég, élet, halál, mítosz, eredetmonda, túlvilág, 
képzelet.  

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 

végén 

A tanulónak életkorának megfelelő szinten reális képe van saját külső és 
belső tulajdonságairól, és késztetést érez arra, hogy fejlessze önmagát.  
Oda tud figyelni másokra, szavakkal is ki tudja fejezni érzéseit és 
gondolatait, be tud kapcsolódni csoportos beszélgetésbe.  
Képes másokkal tartós kapcsolatot kialakítani, törekszik e kapcsolatok 
ápolására, és ismer olyan eljárásokat, amelyek segítségével a kapcsolati 
konfliktusok konstruktív módon feloldhatók.  
Érzelmileg kötődik a magyar kultúrához. 
Érti és elfogadja, hogy az emberek sokfélék és sokfélék a szokásaik, a 
hagyományaik is; kész arra, hogy ezt a tényt tiszteletben tartsa, és 
kíváncsi a sajátjától eltérő kulturális jelenségekre.  
Érti, hogy mi a jelentősége a szabályoknak a közösségek életében, kész a 
megértett szabályok betartására, részt tud venni szabályok kialakításában.  
Érti, hogy a Föld mindannyiunk közös otthona, és közös kincsünk számos 
olyan érték, amit elődeink hoztak létre. 
Képes a körülötte zajló eseményekre és a különféle helyzetekre a 
sajátjától eltérő nézőpontból is rátekinteni.  
Képes jelenségeket, eseményeket és helyzeteket erkölcsi nézőpontból 
értékelni.  
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BEVEZETÉS 
 

A magyar nyelv és irodalom a magyar kultúra hordozója és alakítója. A műveltségi terület 
tanítási óráin a nemzeti hagyományok befogadása és átörökítése történik, hiszen a múlt, a 
jelen és a jövő közötti kapcsolat az irodalmi művekkel folytatott hatékony kommunikáció 
révén jön létre. Ez biztosítja a kultúra folytonosságát és folyamatos megújulását, ugyanakkor 
segíti az egyént kulturális önazonosságának kialakításában. Meghatározó szerepe van az 
emberi és társadalmi problémák megértésében, átélésében és a megoldási módok 
keresésében, a saját és mások kultúrájának megismerésében, a kultúrák közötti különbség 
felismerésében, a másság elfogadásában, tiszteletében. Az olvasás és az olvasottak 
értelmezése fejleszti a kritikai érzéket, az empátiát. Lehetőséget teremt a képzelet, a 
kreativitás és a kritikai gondolkodás fejlesztésére. 

A Magyar nyelv és irodalom műveltségi területet az 5–8. évfolyamon két tantárgyra 
bontottuk Magyar nyelv, valamint irodalom tantárgyra. Tettük ezt konvencionális 
meggondolásból, de elfogadjuk és valljuk az a nézetet, miszerint az anyanyelvi és az irodalmi 
nevelés egységet alkotva szolgálja az anyanyelvi kompetencia fejlesztését. 

A hatékonyabb tanítást azzal próbáljuk segíteni, hogy 5-6. évfolyamon csoportbontásban 
tanítunk, hogy a lassabban tanulókat felzárkóztassuk. A csoportok átjárhatóságát biztosítjuk. 

Ezt a csportbontást 8. évfolyamon is szeretnénk megtenni. 
Azonosulunk a Nemzeti alaptanterv azon felfogásával, miszerint a „tanítás nem más, mint 

a tanulók tanulásának szervezése: tervezése, irányítása, szabályozása és értékelése.  Az a 
pedagógus, aki jól ismeri tanítványai motivációit, képességeit, érdeklődéseit és tanulási 
szokásait, eredményesen tudja megoldani a tanulásszervezéssel kapcsolatos feladatait.” 
Ezért kerettantervünkben kiemelt szerepet kapnak a tananyaghoz kapcsolt tanulói 
tevékenységekre és módszerekre tett javaslatok. A fő hangsúlyt a tanulóközpontú 
tanulásszervezésre helyeztük. Évfolyamonként ajánlásokat teszünk a különböző értékelési 
módszerek alkalmazására is. 

Az anyanyelvi nevelés területén a diákok meglévő gyakorlati nyelvi tudására építve, a 
nyelvnek mint müködő, változó rendszernek a megtapasztalása, megfigyelése. E 
tapasztalatokra építve válik lehetővé néhány alapvető rendszerűség bemutatása, 
összefüggésének felismerése, megnevezése. 

Az irodalom tanítása terén a klasszikus értékek fő hangsúlyt kapnak, ugyanakkor a 
frissebb, mai művekre is ráirányítjuk a tanulók figyelmét.  

 



 
 
 

MAGYAR NYELV 5-8. ÉVFOLYAM 

CÉLOK ÉS FELADATOK 

Az anyanyelv az emberi kommunikáció, a gondolkodás és a tanulás előfeltétele és legfőbb 
közege. Ebből következik, hogy az anyanyelv tanításának alapvető célja és feladata: 

• a jövendő tanulmányokhoz szükséges és a felnőtt életben használandó olvasni 
és írni tudás (szövegértés, szövegalkotás) gondozása és továbbfejlesztése, 

• az anyanyelvi szókészlet és a nyelvtan alapos megismertetése a tudatos és 
kreatív nyelvhasználat érdekében, 

• a biztos kommunikációs készség elsajátítása. 
A diákok az iskoláztatás e négy évében igen nagy lépést tesznek a szociális érésben, az 

önmagukra eszmélésben, kortársaik megismerésében, környezetük összefüggéseinek 
megértésében, átélhetik a magyar nyelv és a magyar kultúra elválaszthatatlanságát. Az 
anyanyelv kellő színvonalú ismerete ugyanakkor alapul szolgál más nyelvek 
megismeréséhez és elsajátításához, amely lehetővé teszi az egyén számára az európai 
nemzetek és az emberiség közösségében való kommunikációt. 

Minden műveltségi területen, de a magyar nyelv és irodalom műveltségi területen 
különösen nagy gondot kell fordítani az értő, majd értelmező, később a kritikai és a kreatív 
olvasási képesség fejlesztésére, értve ezalatt a hagyományos és a digitális csatornákon 
keresztül érkező jelek befogadását, értelmezését és megválaszolását egyaránt. Ennek 
feltétele az optimálisan fejlett és használható olvasáskészség (olvasástechnika) birtoklása. 
Az alapozó szakaszban (5–6. évfolyam) az e téren lemaradt tanulókat a lehető legintenzívebb 
módszerekkel és munkaformában kell felzárkóztatni, ugyanis ennek hiányában a tanulók 
nem képesek a magasabb olvasási szinteket elérni. E cél eléréséhez konkrét módszertani 
javaslatokat közlünk kerettantervünkben. 

Bár a magyar nyelv tanítása az 5–8. évfolyamon egységes kerettantervi anyagban – 
témakörökben, fejlesztési célokban, tananyagtartalmakban, tanulói tevékenységekben, 
módszertani ajánlásokban és továbbhaladási feltételekben – épül egymásra, azt azonban 
hangsúlyoznunk kell, hogy a két szakasz: az alapozó és fejlesztő szakasz több vonatkozásban 
eltér egymástól. 

Az alapozó szakasz (5–6. évfolyam) folytatja és továbbfejleszti az előző két szakaszban 
(1–2. és 3–4. osztályban) kialakult szóbeli és írásbeli képességeket: a beszédértést,  a szóbeli 
önkifejezést, a szóbeli és az írásos szövegműfajok megértését, az írást, a sokirányú 
kreativitást. Továbbá a legkülönfélébb irodalmi és nem irodalmi szövegek )  feldolgozásával 
bevezeti a gyermekeket a magyar nyelv rendszerébe, amely elősegíti az anyanyelv 
használatának megértését. Megismerteti a magyar irodalom néhány összetettebb emberi 
kapcsolatokat megjelenítő, nagyobb lélegzetű klasszikus művével. Ezáltal építi tovább a 
gyermek társas nyelvhasználati, fogalmi gondolkodásbeli, érzelmi, ízlésbeli, erkölcsi 
képességeit és műveltségét. 

A 7–8. évfolyam már a következő, középfokú iskolafokozat tanulmányait is tekintetbe 
veszi. A művelődési szokások és alapszerkezetek ebben az életszakaszban alakulnak ki. 



 

Mind a nyelvi, mind az irodalmi nevelés feladata a diákok érzelmi, szociális és 
intellektuális érésének támogatása. Erre a nyelvhasználati, a grammatikai, a jelentéstani 
témák és az irodalmi olvasmányok adnak módot. 

Kerettantervünkben a magyar nyelv tantárgyhoz kötött ismeretek és képességek nem 
elszigeteltek. Elsősorban az irodalommal integráljuk, de más tantárgyakkal való koncentrációra 
is hangsúlyt helyezünk, illetve folyamatosan más kulcskompetenciákkal is kapcsolatot 
keresünk és tartunk. 

A változatos munkaformákban (egyéni munka, páros munka, csoportmunka stb.) folyó 
feladatvégzéssel nemcsak az ismeretszerzés és anyanyelvi képességek fejlesztése a célunk, 
hanem az is, hogy a tanulók elsajátítsák a társas együttműködésben való részvételt. 

 
KULCSKOMPETENCIÁK 

 
Anyanyelvi kommunikáció 
Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a gondolatok, érzések és érzelmek 
kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt, valamint a helyes és kreatív 
nyelvhasználatot az élet minden területén: családon belül, iskolában, társadalmi 
érintkezések, szabadidős tevékenységek stb. során. 
Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának eredménye, amely kapcsolódik 
az egyén megismerő képességének fejlődéséhez. Az anyanyelvi kommunikáció feltétele a 
megfelelő szókincs, a funkcionális nyelvtan és az egyes nyelvi funkciók biztos ismerete. A 
szókincs intenzív fejlesztése minden műveltségi területen cél. 
Kerettantervünkben a nyelvtani ismeretek elsajátítását konvencionális alapokra helyeztük, 
azaz a szemben álló nyelvészeti nézetek közül a konvencionálist helyeztük előtérbe, mivel 
úgy gondoljuk, az általános iskola alapozó és fejlesztő szakasza nem alkalmas színtér 
nyelvészeti viták lefolytatására. Ugyanakkor el akartuk kerülni azt, hogy a tanulók nyelvi 
dogmákban gondolkodjanak. A hipotézisek alkotását segítjük, ha rámutatunk arra, bizonyos 
kérdésekben a nyelvészek is ütköztetik álláspontjukat. Ezzel rámutatunk a nyelv állandó 
változására, valamint a nyelvészeti kutatások fontosságára. 
A kompetenciák részben fedik egymást, egymásba fonódnak: az egyik területhez  szükséges 
elemek támogatják a másik terület kompetenciáit. Ez fokozottan érvényes az anyanyelvi 
kommunikációra. A kezdeményezőképesség és vállalkozói, valamint a matematikai 
kompetencia magában foglalja az anyanyelvi kommunikáció képességét is. Például a 
tervkészítés feltételezi az információk megértését, az írásbeli szövegalkotást. Ugyanez 
vonatkozik a matematikai utasítások megértésére, a válaszok megfogalmazására. Az 
esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetenciája már nevében utal az 
anyanyelvi kompetenciával való szoros kapcsolatára: az esztétikai minőség tisztelete, mások 
véleményének elfogadása, az élmények és érzések kreatív kifejezése stb. 

 



 
 
 

Digitális kompetencia 
Ez a kulcskompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és 
kritikus használatát. A főbb számítógépes ismeretek – szövegszerkesztés, 
információkeresés- és kezelés, az internet által kínált lehetőségek és az elektronikus média 
útján történő kommunikáció (e-mail, hálózati eszközök) – birtoklása elengedhetetlen feltétel 
a munka világában való eligazodásban, az élethosszig tartó tanulás folyamatában.  A digitális 
kompetencia a tanulás terén is új utakat nyit. A munka, a tanulás folyamatában viszont, mint 
az már többször hangsúlyoztuk, meghatározó szerepe van az anyanyelvi kommunikációnak. 

 
Hatékony, önálló tanulás 
A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját  tanulását 
megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való 
hatékony gazdálkodást. Ez egyrészt új ismeretek megszerzését, feldolgozását és beépülését, 
másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. 
A hatékony és önálló tanulás olyan képességek meglétét igényli, mint az írás, az olvasás, a 
szövegértés, az információs technológiák eszközeinek használata. A csoportos tanulás 
feltételezi a szóbeli kommunikáció képességét is a csoport tagjai között. 



 
 
FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 
1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 

 
A társas-társadalmi együttműködéshez szükséges szóbeli nyelvi képességek fejlesztése. 

A kulturált nyelvi magatartás kialakítása, a szituációhoz, a címzetthez, a témához való 
rugalmas alkalmazkodással, a partnerekkel való együttműködés képességének fejlesztése, 
mely megköveteli a tanulótól a másik ember beszédének gondolati, értelmi tartalmára való 
odafigyelést. A szóhasználat, a mondatfonetikai eszközök és a nem verbális 
kifejezőeszközök (testbeszéd) összehangolása. A különféle beszédműfajok felfogása és 
alkalmazása, a konfliktus fölismerési és kezelési képességének fejlesztése, valamint az 
életkorban elvárható kritikus magatartásnak a kialakítása a manipulációs szándékokkal 
szemben. A szöveg jelentésére és stílusára vonatkozó ismeretek alkalmazása szóbeli 
szövegalkotásban, a szöveg megértésében, elemzésében. A kommunikáció lényegének és 
tényezőinek megértése. Az életkornak megfelelő tájékozottság a médiumok szerepéről az 
egyén és a társadalom életében, valamint a leggyakoribb tömegkommunikációs műfajok 
kifejezésmódjának megismerése. A beszédkészségnek és a szóbeli szövegek megértésének 
fejlesztésével önismeretre, önbecsülésre, az ezeken alapuló magabiztos fellépésre és mások 
személyiségének tiszteletére, véleményének megbecsülésére nevelés. 

 
2. Olvasás, írott szövegek megértése 

 
Az életkornak megfelelő tempójú, minél teljesebb megértést biztosító hangos és néma 

olvasás kifejlesztése. A nyelvi eszközök és a jelentés kapcsolatának megfigyelése, felfogása, 
a különféle tartalmú és rendeltetésű, a mindennapi életben és az iskolai tanulmányokban 
előforduló élőszóbeli és írott szövegek (magáncélú, hivatalos, publicisztikai, tudományos és 
szépirodalmi) szerkezetének, jelentésrétegeinek fokozódó önállóságú felfogása, befogadása 
és kritikája. 

Feladatok a szövegáttekintésre, a lényeg kiemelésére, adatkeresésre, kérdésekre adandó 
válaszként részletek kiemelésére, ok-okozati összefüggés fölismerésére, a szöveg 
tömörítésére, vázlatírásra, jegyzetelésre. A kreativitás fejlesztése válogató olvasással, 
előremondással (jóslással), megbeszéléssel, átalakítással, kiegészítéssel. A leírás különféle 
kifejezőeszközeinek megfigyelése nem irodalmi művekben. 

A gyakoribb tömegkommunikációs műfajok elemzése, jelentésének kibontása, hatáskeltő 
eszközeinek fölismerése, megnevezése, értékelése tanári segítséggel. A tájékoztató és a 
véleményt közlő műfajok elkülönítése: hír, tudósítás, cikk, kommentár; riport, interjú. Az 
aktív és passzív szókincs folyamatos gazdagítása, az alapvető helyesírási szabályok 
készségszintű alkalmazása. 



 
 
 

3. Írás, szövegalkotás 
 

Az írástechnika továbbfejlesztése másolással, tollbamondással, emlékezet utáni írással. A 
tanulási igényeknek megfelelő, rendezett írásmód, az anyanyelvi normákat követő helyesírás 
begyakorlása. A korábban tanult helyesírási ismeretek alkalmazása fogalmazásokban. 

A szöveg jelentésére és stílusára vonatkozó ismeretek alkalmazása írásbeli 
szövegalkotásban. Szövegalkotási feladatok írásban: elbeszélés adott téma, szempont 
alapján és terjedelemben (pl. tetőpontos, időrendi szerkezetben); leírás készítése  megfigyelt 
tárgyakról, jelenségekről azonosságok, különbségek összevetésével, lényeges  és 
lényegtelen vonások elkülönítésével; jellemzés készítése csoportmunkával és önállóan 
családtagokról, ismerősökről. A szemléletesség nyelvi eszközeinek alkalmazása. 

Tapasztalatszerzés a mindennapi élet alapvető hivatalos műfajainak (kérdőív, nyugta, 
kérvény, önéletrajz) megfogalmazásában. Ismertetés, könyvajánlás, kritika írása irodalmi 
művekről különféle idézési módok alkalmazásával, (pl.: egyenes és függő idézet, teljes 
mondat, kulcsszó stb.) idézésével. 

 
4. A tanulási képesség fejlesztése 

 
Az alapműveltség elsajátításához szükséges információk megszerzésének és 

feldolgozásának csoportos és egyéni technikái (szövegáttekintés, lényegkiemelés, 
adatkeresés, kérdésekre adandó válaszként részletek kiemelése, ok-okozati összefüggés 
fölismerése, szövegtömörítés, vázlatírás, jegyzetelés), ezek megismerése és használatuk 
gyakorlása. A verbális és vizuális információ együttes kezelésében való jártasság kialakítása. 

A könyvtári munka megismertetése. Tapasztalatszerzés a segédkönyvek, a szak- és 
ismeretterjesztő irodalom használatában, ismeretek az anyaggyűjtés és -rendezés 
módszeréről, a forrásfeldolgozás és az idézés etikai és formai követelményeiről. 
Segédkönyvek, a korosztálynak készült szótárak, lexikonok használata ismeretlen 
kifejezések magyarázatára, személyekhez, témákhoz kapcsolódó adatok gyűjtése a tanult 
anyag bővítésére. Források azonosítása (szerző, cím, kiadó, a kiadás helye, éve), rövid 
följegyzés készítése a felhasznált könyvekről. 

A modern technológián alapuló információhordozók megismerése. Érvek, bizonyító erejű 
példák gyűjtése az interneten, rendszerezésük vázlat és jegyzet készítésével különféle, más 
tantárgyakat is integráló témákból. 

Különböző tanulási stratégiák és módszerek megismerése. Egyéni tanulási stratégiák és 
technikák megválasztásának szempontjai. Az ismétlés szerepe a tanulási folyamatban. 

 
5. Ismeretek az anyanyelvről 

 
A mai magyar nyelv árnyalt és igényes használatához szükséges nyelvtani ismeretek 

megszilárdítása a felismerés és megnevezés, majd a fogalmi meghatározás szintjén. A nyelv 
rendszerére vonatkozó tudás önálló, biztonságos alkalmazásának fejlesztése mind az 
írásbeli, mind a szóbeli megnyilatkozásokban. Önkontroll és szövegjavítás fokozatos 
önállósággal. Egynyelvű szótárak, diákoknak szánt kézikönyvek használata. 

Az egyéni nyelvhasználat továbbfejlesztése az irodalmi művek jobb  megértése, valamint 
az idegen nyelvek tanulásának könnyebbé tétele végett. 



 

A nyelvszemlélet gazdagítása a magyar nyelv sajátosságainak, szépségeinek 
fölismerésével, tudatosság és felelősségérzet a nyelvhasználatban. A nyelvi kultúra 
fejlesztése, amely megalapozza a tanulók sikeres szocializációját, hozzájárul megfelelő 
önértékelésük kialakulásához, önbecsülésük fejlesztéséhez. Nyelvhelyességi kérdésekben 
való tudatos döntés és a helyesírási biztonság továbbfejlesztése. 

 
6. Ismeretek az irodalomról 

 
A költői nyelv sajátosságainak megfigyelése, megértése, összevetése különféle 

köznyelvi, nem irodalmi formákkal. Irodalmi művek feldolgozásakor annak átélése, hogy a 
nyelvi kifejezésmód szoros kapcsolatban áll a mű jelentésével, hatásával, esztétikai 
karakterével. 

A tanulók aktuális életproblémáival, érdeklődésével rokon kérdéseket tárgyaló művek 
közös értelmezése, megvitatása. Az olvasott művekben megjelenített érzelmekhez, emberi 
kapcsolatokhoz fűződő véleményalkotás és véleménynyilvánítás elősegítése. 

 
7. Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése 

Tájékozottság a magyar nyelv életére vonatkozó alapvető nyelvtörténeti tényekről, a magyar 
nyelv jellemző sajátosságairól (nyelvtípusáról). A tanulók érzelmeinek és 
élettapasztalatainak gazdagítása, erkölcsi és esztétikai véleménycserére, vitára, 
ítéletalkotásra való ösztönzés. A történeti érzék fejlesztése különböző korokban született 
szövegek összehasonlítása révén, a nyelvi kifejezés formáinak történetisége. 



 

 

 
 
 
 
 
 

5. ÉVFOLYAM 
Éves óraszám: 72 – Heti óraszám: 2 

 
 
 

Témakörök Új tananyag feldolgozása Gyakorlás Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám 

Év eleji ismétlés  3 1 4 

Eligazodás a minden-napi kommunikációs helyzetekben 2 4 –– 6 

A beszélt nyelv 10 6 4 20 

Az írott nyelv 12 8 4 24 

A szavak jelentése és szerkezete 8 4 2 14 

Könyv- és könyvtárhasználat,    folyamatos 

Év végi összefoglalás   4 4 

1. ÉV ELEJI ISMÉTLÉS 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

 Diagnosztizáló mérések 
nyelvtanból és szövegértésből. 

Az első órák egyikén írassuk meg. 
Értékelése után konkrétan tervezhető az 
év eleji ismétlés tartalma és terjedelme, 
szervezeti keretei, a nem szakrendszerű 
oktatás beiktatása. 

Az 1-4. évfolyamon tanult szófajok (ige, 
főnév, melléknév számnév) biztos 
felismerése és megnevezése szövegben. 
A tanult helyesírási szabályok helyes 
alkalmazása a begyakorolt szókész- 
leten. Rendezett kiírt írás. 



 

 

 
 

 
 
 
 
Az 1–4. osztályban elsajátított 
anyanyelvi ismeretek rendszerbe 
foglalásával az alapvető nyelvi 
ismeretek megszilárdítása. 
A tanult helyesírási és nyelvhelyességi 
szabályok kreatív alkalmazása a 
gyakorlatban. 

 
 
 
 
 
A hangos olvasási képesség fejlesztése 
gyorsolvasási tréningekkel 
(látószögnövelő, ritmikus szemmozgás 
fejlesztő, hibakereső stb.). 

 
 
 
 
Az 1–4. osztályban tanultak 
nyelvtani, helyesírási és 
nyelvhelyességi ismeretek 
ismétlése, alkal-mazása szóbeli 
és írásbeli szövegalkotásban. 

 
 
 
 
 
 
 
Különböző szövegműfajú 
szövegek néma és hangos 
olvasása, megértése. 

 
 
 
Eddig tanult anyanyelvi ismeretek 
felidézése csoportmunkában. 
A tapasztalt hiányosságok pótlására 
irányuló feladatok megoldása egyéni, 
páros és/vagy csoportmunkában. 
Helyesírási szabályok alkalmazása 
különböző írástevékenységekben: 
másolás, tollbamondás, emlékezet utáni 
írás alkalmával. 

 
 
Szövegek felolvasása, szövegértés 
gyakorlása feladatok segítségével. 
Vázlatkészítés tanári segítséggel vagy 
önállóan. 

 
 
 
Kb. egy-egy oldal terjedelmű elbeszélő, 
magyarázó-értelmező és 
dokumentumszöveg megértése néma 
olvasás útján. Az olvasottakkal 
kapcsolatos vélemény értelmes 
megfogalmazása. 
A szövegek értelemtükröző felolvasása 
felkészülés után. 

 
 



 

 

 

2. ELIGAZODÁS A MINDENNAPI KOMMUNIKÁCIÓS HELYZETEKBEN 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

A helyes és jól formált beszéd, a 
kiejtési képesség fejlesztése. 

 
 
 
 
 
A verbális és nem verbális 
kommunikáció eszközeinek és 
kódjainak, a különböző 
információhordozók üzeneteinek 
megértése és feldolgozása. 
A beszédhelyzetnek megfelelő, 
kulturált nyelvi magatartás meg- 
ismerése, egyénre szabott 
alkalmazása. 
Empátia és bizalom a beszédpartner 
iránt. 

 
 
 
 
 
Hallott szöveg megértése, mások 
véleményének megértése, 
ellenvélemény megfogalmazása 
szóbeli kommunikácós helyzetekben. 
Különböző nézőpontok megértése, 
fgyelembe vétele szóbeli 
kommunikciós helyzetekben. 

A hangsúlyozás, dallam, tempó és 
szünettartás szerepe a beszédben. 

 
 
 
 
 
Alapismeretek a kommunikáció 
tényezőiről: 
feladó, címzett, üzenet, kód, csatorna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mindennapi kommunikációs 
helyzeteink: 
kapcsolatfelvétel: köszönés, 
megszólítás, bemutatkozás 
szándéknyilvánítás: kérdés, 
tudakozódás, kérés, felszólítás, 

Véleménynyilvánítás. 

A helyes beszédlégzés, beszédszünet, 
az artikuláció, a megfelelő hangsúly 
és hangerő, beszédtempó, hanglejtés 
gyakorlása minden tanítási órán 
folyamatosan, tréning-szerűen. 

 
A kommunikáció tanult tényezőinek 
felismerése játékos formában. Pl.: 
Jelek a világűrből. Kinek üzen a 
költő? Stb. 

 
A kommunikációs zavarok 
felismerése filmrészletekben, 
regényrészletekben. Javaslatok a 
feloldásukra. 

 
 
 
Szituációs játékok (bemutatkozás, 
bemutatás, tudakozódás stb.) páros és 
csoportmunkában. 
A kapcsolatfelvétel és 
szándéknyilvánítás különféle 
formáinak megismerése, használata 
páros munkában a nem nyelvi 
kifejezőeszközök alkalmazásával. 
Rövid véleményalkotás közös 
élményről, pl.: kirándulás, 
olvasmányélmény, filmélmény. 
Mások véleményének meghallgatása 

A hangsúly, a dallam, a tempó, a 
szünet adekvát használata egy-egy 
konkrét, a tanár által meghatározott 
szóbeli a kommunikációs helyzetben 
(pl.: élménybeszámoló társnak majd 
felnőttnek, véleménynyilvánítás 
olvasmányról) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kapcsolatelvétel, a megszólítás, a 
köszönés, a kérdés különféle 
formáinak ismerete és adekvát 
alkalmazása. 

 
 
Saját vélemény tömör 
megfogalmazása, megvédése egy-két 
érv említésével. 



 

 

 
 

Magatartási normák megfigyelése. 
 
 
 
 
Mások kommunikációs 
tevékenységének megfigyelése, 
értékelése. 

 
 
 
Az önálló ismeretszerzés, a tanulási 
képesség fejlesztése. 

 
 
Verbális és nem verbális 
kommunikáció összefüggéseinek 
megfigyelése. 

 
 
A tartalom és a cím közötti 
összefüggés 
Az ok-okozati összefüggések 
felismerése, rögzítésük vázlatban. 

 
 
 
 
 
 
 
 
A szövegelemzésben való jártasság 
elmélyítése. 

 
Beszélgetés 

 
 
 
 
 
 
Hallott szöveg rövid szóbeli 
összefoglalása. 

 
 
A testbeszéd fő formáinak: arcjáték, 
gesztus, testhelyzet, távolságtartás, 
szemkontaktus, szerepe a 
kommunikációban. 

 
 
 
 
 
A testbeszéd elemeinek kapcsolata a 
nyelvi kifejezőeszközökkel. 

 
Az emberi beszéd kialakulása, szerepe 
az emberiség történetében. 

 
 
 
 
 
 
 
Az írás kialakulása, fejlődése, szerepe 

ugyanarról az élményről. 
 
 
Részvétel kiscsoportos beszélgetésben 
a tanár vagy a tanulók által 
meghatározott témában, pl.: Ki 
hogyan tölti a szabadidejét? 
Szituációs játékok: üzenet átadása; 
televízióban, interneten, rádióban, 
hallott hír elmondása 
osztálytársaknak. 
A testbeszéd komplex működésének 
megfigyelése filmrészleten vagy 
társon (pl.: felelet közben). 

 
A testbeszédről szóló rövid szövegek 
feldolgozása egyéni páros és/vagy 
csoportmunkában. 

 
A szóhasználat, a kiejtés, a testbeszéd 
összehangolása egyéni élmény vagy 
humoros történet elmondása, közben. 

 
A cím és a tartalom közötti 
összefüggés vizsgálata közös 
megbeszéléssel. 
A címadás gyakorlása. 

 
Az emberi beszéd kialakulásáról szóló 
szövegek feldolgozása kooperatív 
technikával heterogén csoportokban. 
Saját és társak munkájának értékelése. 

 
Az írás kialakulásáról szóló szöveg 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
Az elemi jegyzetelési technikák 
elsajátítása: rövidítések alkalmazása. 

 
 
Más kultúrákra jellemző tárgyak, 
szövegek idegenségének 
megtapasztalása, reflektálás a 
különbségre, tolerancia. 

az írásbeli kommunikációban. feldolgozása kooperatív 
munkaformában: információkeresés, 
tételmondatok alapján vázlatírás stb. 

 
Bevezetés a jegyzetelés technikájába 
tanári irányítással, kiemelten a 
rövidítések alkotására. A jegyzet 
jellemzőinek összegyűjtése, a vázlat 
és a jegyzet összehasonlítása 
csoportmunkában. 
Rövid, a korosztály számára izgalmas 
ismeretterjesztő szövegek (az írás 
kialakulása kapcsán) értelmező 
hangos felolvasása. 
A különböző kultúrák eltérő 
létmódjának, szemléletének, 
kommunikációjának megtapasztalása 
az írás kialakulásáról szóló 
szövegekben olvasottak alapján 
(inkák, egyiptomiak, sumérok, 
görögök stb.). 
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Az eltérő elképzelések figyelmes és 
türelmes meghallgatása, tisztelete. 
Saját álláspont megvédése vagy 
korrekciója. 
A feltevések összevetése a megfigyelt 
tapasztalatokkal és az olvasott 
információkkal. 

 
 
 
 
 
 
 
Ábra jelentésének értelmezése. 
Csoporton belüli együttműködés. 

 
Meglévő tudás mozgósítása új 
szempont szerint. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tanult idegen és a magyar nyelv 
hangtani sajátosságainak összevetése 

A hangok, a beszédhangok 
keletkezése, a hangképzési folyamat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hang és betű. 

A tanulók egyénileg hipotéziseket 
fogalmaznak meg a beszédhangok 
keletkezéséről. Az egyes feltevésekkel 
kapcsolatos érvek és cáfolatok 
ütköztetése tanári irányítással. 

 
A hangok keletkezésének 
megfigyelése egyszerű kísérleteken 
(pl.: különböző poharak ütögetése, 
gumi pengetése stb.). Rövid, a hangok 
keletkezéséről szóló ismeretterjesztő 
szöveg értelmezése. Ismertető 
megfogalmazása ábra alapján a 
beszélőszervek működéséről 
csoportmunkában. 
Az alsó tagozatban a beszédhangokról 
és a betűkről szerzett ismeretek 
aktualizálása helyesírási 
gyakorlatokhoz kapcsolva (pl.: 
betűrejtvények, szóegyenletek) 

 
A hang, a betű és írásjegy fogalmának 
pontosítása (pl.: dzsessz = 3 hang, 4 
betű, 7 írásjegy) 

 
Két tanáros órarészlet idegen nyelvet 
tanító pedagógus közreműködésével: 
hangtani érdekességek 
megfigyeltetése, tapasztalatok közös 
megfogalmazása. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A hang és a betű megkülönböztetése. 
Hang – betű – írásjegy. 



 

 

 
 

a magyar nyelv hangtani 
sajátosságaival. 

 
 
Megfigyelési képesség fejlesztése 
megadott szempontok alapján. 

 
 
 
Tapasztalatok pontos, más számára 
érthető megfogalmazása. 
A köznyelvi kiejtést tükröző írásmód, 
a helyesírási biztonság 
továbbfejlesztése. 

 
 
 
 
 
Ok-okozati összefüggések szabatos 
megfogalmazása. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A hangrend és a szóhangulat közötti 
összefüggés felfedezése lírai művek 
olvasása közben. 

 
Beszédhangok csoportosítása: magán- 
és mássalhangzók 

 
 
 
 
 
Magánhangzók csoportosítása: 
- időtartam szerint 

 
 
 
 
 
 
- a nyelv vízszintes mozgása szerint 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A hangrend és az illeszkedés. 

A magán és mássalhangzók 
képzésének megfigyelése: egyénileg 
vagy páros munkában. 
Tapasztalatok egyéni 
megfogalmazása. 
Helyesejtési és helyesírási 
gyakorlatok a magánhangzók 
időtartamának helyes érzékeltetésére. 
Az időtartam jelentés- 
megkülönböztető szerepének (pl.: irat 
– írat, füzet – fűzet) igazolása 
szómagyarázatok készítésével. 
A magas és mély hangok közötti 
különbség felfedezése ok-okozati 
összefüggések felismerésével. Pl.: 
összefüggés a hangszerek nagysága és 
hangmagasságuk között, a nyelv 
vízszintes mozgásának szerepe a 
szájüreg terjedelmének változásában. 
Azonos fogalomhoz (tárgyhoz) 
eszperente, öszpöröntö, aszparanta 
meghatározások alkotása 
csoportmunkában. 
Irodalomórán megismert versek 
hangrendi vizsgálata, a szóhangulat 
megállapítása. 
A hangrend szerepének megfigyelése 
a toldalékolásban. 
Az illeszkedés törvényének 
megfogalmazása anyanyelvi 
tapasztalatok alapján önállóan vagy 
tanári segítséggel. 

 
A mássalhangzók csoportosítása 

A magán- és mássalhangzók közötti 
különbségek megfogalmazása 
képzésük és hangzásuk alapján. 



 

 

 
 

 
Logikai kapcsolatok felismerésének 
képessége. 

 
 
 
Az alsó tagozatban elsajátított 
ismeretek megerősítése és 
működőképességének fokozása. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lényegkiemelő és rendszerező 
képesség fejlesztése. 

 
 
Az önálló ismeretszerzés 
képességének fejlesztése szótárak, 
lexikonok használatára való igény 
kialakításával. 

 
A témának, a címzettnek megfelelő 
árnyalt kifejezésmód fejlesztése 

 
Az önkifejezés aktivizálása a szóbeli 
szövegalkotás képességének 
továbbfejlesztésével. 

 
 
A mássalhangzók csoportosítása 
jegyeik és időtartamuk szerint. 

 
 
 
Zöngés és zöngétlen mássalhangzók. 

 
 
 
 
A mássalhangzótörvények 

 

Az ábécé és a betűrend. 

Az elválasztás. 
 
Cselekményismertetés, beszámoló. 

jegyeik és időtartamuk alapján 
önállóan. Dz és dzs betűk kettőzése. 

 
Mássalhangzók zöngésség szerinti cso- 
potosítása hangzásuk megfigyelése 
alapján. 
Zöngés – zöngétlen 
mássalhangzópárok rögzítése játékos 
formában: kép–gép, volt–folt, sír–zsír 
stb. 
A hangok egymásra hatásának 
megfigyelése beszéd közben. 
Az összeolvadás és a hasonulások 
rendszerének megismerése, meglétük 
okának felismerése. 

 
A betűrendbe sorolás szabályainak 
megismerése a helyesírási szabályzat 
szabálypontjai alapján. Gyakorlati 
alkalmazása szótárak, lexikonok 
használata közben. 
Az egyszerű és az összetett szavak 
elválasztása közötti különbség 
megismerése. A szavak 
elválasztásának gyakorlása, 
összekapcsolása szómagyarázatokkal 
(pl.: meg-int, me-gint; gép-elem, gé- 
pelem stb.). 

 
Közösen olvasott elbeszélés 
cselekményének ismertetése a saját 
nézőpont érzékeltetésével. 

 
Beszámoló egyéni élményről a 

 
 
 
A zöngés és zöngétlen mássalhangzók 
ismerete. 

 
 
 
 
 
 
Hangtörvények a hangok között, a 
beszédben létrejövő 
törvényszerűségek. 

 
 
 
A betűrendbe sorolás szabályainak 
ismerete. 

 
 
Az egyszerű és összetett szavak 
elválasztása. 



 

 

 
 

  hallgatóság figyelmének 
ébrentartásával. A mondottakhoz való 
viszony tükrözése. 
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Hangos olvasási képességek 
fejlesztése a mondatfonetikai 
eszközök érvényesítésével. 
Kapcsolattartó képesség 
(szemkontaktus, mimika) fejlesztése 
felolvasás közben. 

 
Az idővel és az információval való 
hatékony gazdálkodás. 

 
 
 
Vázlat felhasználása az önálló 
tanuláshoz. Az önálló tanulás 
technikai ismereteinek bővítése, 
helyes tanulási szokások 
megerősítése. 

 
Az olvasható, kiírt írás képességének 
fejlesztése. 

Különböző műfajú szövegek olvasása 
 
 
 
 
 
A szövegfeldolgozási algoritmus 
megismerése. 

 
 
 
 
 
 
Az írástechnika tovább-fejlesztése. 

 
 
 
 
 
 
 
Elbeszélés, leírás és levél írása. 

Magyarázó-értelmező, valamint 
dokumentum szövegek néma és 
hangos olvasása. 
Olvasástechnikai gyakorlatok végzése 
differenciált csoportmunkában. Nem 
szakrendszerű oktatás beiktatása. 
A szövegértési technikák gyakorlása: 
adatkeresés, lényegkiemelés stb. 
egyénileg, csoportosan önállóan vagy 
tanári irányítással. 
Vázlat készítése a feldolgozott 
szövegek megértésének igazolására, 
fogalmazások írásához. 
A jegyzetelési technikák megismerése 
differenciált munkában. 
A tanulási igényeknek megfelelő és 
rendezett írásmód gyakorlása 
(másolás, emlékezet utáni írás, 
tollbamondás) differenciált 
csoportmunkában. Nem 
szakrendszerű oktatás beiktatása. 

 
Rövidebb szövegek: (leírás, 
elbeszélés, levél) alkotása egyéni 

 
 
 
Az élőbeszéd tempójával megegyező, 
folyamatos hangos olvasás. 

 
 
 
 
 
 
A feldolgozott szövegek tartalmának 
elmondása vázlat alapján. 

 
 
 
 
 
Hibátlan másolás, emlékezet utáni 
írás. 

 
 
 
Egy-másfél oldalas elbeszélő, leíró 



 

 

 
 

 
 
 
A képzelet, az önkifejezés 
aktivizálása az írásbeli szövegalkotás 
képességének továbbfejlesztésével. 

 
A kiírt írás eszközszintű használata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
A lényegkiemelő, rendszerező 
képesség fejlesztése. 

 
 
Az elmélyültség, az igényesség 
fokozása. 

 
 
Ösztönzés a helyesírási szabályok 
alkalmazására az írásbeli 
nyelvhasználatban. 

 
 
A problémaérzékenység, a 
problémamegoldó képesség 
fejlesztése. 
A tanulói önállóság növelése az 
önellenőrzésben. 

 
 
 
 
A mássalhangzótörvények helyesírási 
kérdései, a helyesírási alapelvek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A magyar helyesírási szabályai című 
mű megismerése. 

munkában  vázlat  alapján. 
Magánlevél megfogalmazása; a 
szóhasználat, a levél hangnemének 
megválasztása a címzetthez igazodva. 

 
A helyesírás alapvető szabályainak 
gyakorlása és alkalmazása. Nem 
szakrendszerű oktatás beiktatása. 
A helyesírás rendszerének a 
helyesírási alapelvek (kiejtés, 
szóelemzés, 

 
hagyomány, egyszerűsítés) 
megismerése, gyakorlati alkalmazása 
kiemelten az akaratlagos írás során. 
A helyesírási alapelvek 
alkalmazásakor a differenciált 
csoportmunkát érdemes alkalmazni a 
tanulók eltérő helyesírási képessége 
miatt. 
Helyesírási ismeretek alkalmazása 
fogalmazásokban. 
A tanulók figyelmének felhívása az 
önkorrekció fontosságára. 
A helyesírási szabályzat felépítése, 
tartalma. A szükséges szabálypontok 
megkeresésének különböző 
módozatainak tárgymutató, 
tartalomjegyzék, szótár részi 
hivatkozás) megismerése kooperatív 
munkaformában. 
A hibafelismeréstől a hiba 
kijavításáig. 

szöveg alkotása. 



 

 

 
 

Számítógépes helyesírási programok 
használatával és kritikai 
alkalmazásával a digitális 
kompetencia fejlesztése. 

 Írásbeli munkák javítása tanári 
irányítással és önállóan. 
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Fogalmak értelmezése és helyes 
felhasználása szövegértelmezésben. 

 
 
 
 
 
 
 
Problémamegoldó képesség 
fejlesztése. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az egyéni aktív és passzív szókincs 
gazdagítása. 
Ösztönzés szinonimák használatára a 
szóbeli és írásbeli szövegalkotásban. 
Szótárhasználat az írásbeli 

A hangalak és a jelentés viszonya: 

Az egyjelentésű szavak 

 
 
A többjelentésű és az azonos alakú 
szavak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A rokon értelmű szavak 

A hangalak és a jelentés közötti 
viszony felfedeztetése 
szövegfeldolgozás során tanári 
irányítással. 
Egyjelentésű szavak önálló gyűjtése, 
ellenőrzés értelmező szótárak 
segítségével. 
Beszélgetés arról, miért vannak 
többjelentésű és azonos alakú 
szavaink? 
A többjelentésű és azonos alakú 
szavak jelentése közötti különbség 
érzékeltetése rajzok, ábrák, 
példamondatok segítségével. 
Csoportmunkában a Magyar 
értelmező kéziszótár szócikkeinek 
vizsgálata a többjelentésű és azonos 
alakú szavak megkülönböztetésére. 
Szinonimák gyűjtése gondolatok, 
érzések pontosabb, árnyaltabb 
kifejezésére, fogalmazások 
korrekciójához. Pl.: felesleges 
szóismétléseket tartalmazó 
fogalmazások javítása szinonimák 
alkalmazásával. 

 
A Magyar Szinonimaszótár 
használatának megismerése 
kooperatív munkaformában. 
A szövegkörnyezethez igazodó 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rokon értelmű szavak használata a 
felesleges szóismétlés elkerülésére 
szövegalkotáskor. 



 

 

 
 

szövegalkotás képességének 
fejlesztéséhez. 

 
 
 
Az egyéni szókincs bővítése és 
árnyalása 

 
Az anyanyelvi kommunikáció 
fejlesztése pontos szóhasználattal. 

 
 
 
Képesség a szó szerintitől eltérő 
jelentések felismerésére. 

 
A szövegelemzésben való jártasság 
elmélyítésével a szövegértés 
színvonalának emelése. 

 
A szövegtől eltérő 
információhordozók (képi elemek, 
ábrák) megfelelő értelmezése. 

 
A kreativitás fejlesztése 
szövegalkotással. 

 
Az információszerzés képességnek 
fejlesztésével ösztönzés az önálló 
ismeretszerzésre. 

 
Az ellentétes jelentésű szavak 

 
 
 
 
 
 
A hasonló alakú szavak 

 
A hangutánzó és hangulatfestő szavak 

 
 
 
Szólások, szóláshasonlatok, 
közmondások. 

szinonimák használatának gyakorlása 
fogalmazások korrekciójával. 
Ellentétes szójelentéseken alapuló 
humo-ros versek olvasása és 
értelmezése közö- sen (pl.: Tamkó 
Sirató Károly: Vándor móka) 
Szöveg átalakítása ellentétes jelentésű 
szavak alkalmazásával (pl.: téli erdő – 
tavaszi erdő, napnyugata – napkelte). 
Szövegkorrekció végzése, ahol a 
kommunikációs hibát a hasonló alakú 
szavak helytelen használata okozza 
(pl.: helység–helyiség, egyenlőre– 
egyenlőre) 
Szóbeli és/vagy írásbeli szövegek 
szemléletesebbé tétele hangulatfestő 
szavak használatával (pl.: Elégtelent 
kaptam, Ötösre feleltem) 
A szó szerinti jelentésen túli átvitt 
jelentések megtapasztalása 
szólásokban és közmondásokban. 
Szólások, közmondások eredetéről 
szóló szövegek néma, értő olvasása 
differenciált csoportmunkában. 
A szöveghez kapcsolódó illusztrációk 
megfigyelése, a szöveggel való 
összefüggésük felismerése egyéni 
munkában. 
Szólás vagy közmondás eredetének 
magyarázata egyéni fantázia alapján, 
hozzá illusztráció készítése. 
O. Nagy Gábor Magyar szólások és 
közmondások című könyvének 
használata páros munkában. 

 



 

 

 
 

  Memoriterek tanulása: szólások, 
közmondások. 

 

Az alsó tagozatban megismert 
alaktani ismeretek rendszerbe 
foglalása és megerősítése. 

A szavak szerkezete: 
szótő és toldalék: képző, jel, rag. 

A szavak szerkezetének 
megfigyelése. A szóelemek (szótő, 
képző, jel, rag) felismerése és 
megnevezése tanári segítséggel, majd 
önállóan. Alaktani elemzések végzése 

A szó és a szóelemek 
megkülönböztetése. 

  tanári irányítással (pl.: szavakhoz 
szóképletek rendelése, illetve 
szóképletekhez szavak gyűjtése) 
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A tanult nyelvi (hangtani, alaktani és 
jelentéstani) ismeretek 
rendszerezésével a rendszerezési 
képesség és a logikus gondolkodás 
fejlesztése. 

 
 
 
 
 
 
A tanulói önállóság növelése a 
szabályalkalmazásban. 

 
 
 
 
 
Az önkontroll képességének 
aktivizálása felmérés írása közben. 

Az 5. osztályban tanult hangtani, 
alaktani, jelentéstani ismeretek 
összefoglalása. 

 
 
 
 
 
 
 
 
A helyesírási szabályok alkalmazása 
írásbeli tevékenységek során. 
Szövegértés gyakorlása különböző 
szövegtípusokon. 

 
 
 
 
Év végi felmérés szövegértésből, 
anyanyelvi ismeretekből és 
helyesírásból. 

A tanultak nyelvtani, helyesírási és 
nyelvhelyességi ismeretek 
alkalmazása differenciált 
csoportmunkában. 
A tapasztalt hiányosságok pótlására 
irányuló feladatok megoldása egyéni, 
páros és csoportmunkában 
differenciáltan. 
A tanév során megismert tanulást 
segítő szótárak önálló használata. 
Helyesírási feladatok megoldása 
differenciált munkában. 

 
Rövid, a tanulók érdeklődésére 
számot tartó ismeretterjesztő 
szövegek néma és hangos olvasása. 
Nem szakrendszerű oktatás 
beiktatása. 

 



 

 

 

SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 
 
 
Az egyik legfontosabb alapelv, hogy a tanuló minden szóbeli és írásbeli produktumát értékeljük. Ez legtöbb esetben elegendő, ha néhány 
szavas vagy mondatos. Az értékelés pontos, lényegre törő és előremutató legyen, még akkor is, ha nem dicséretről van szó. A tanulónak 
éreznie kell, hogy figyelemmel kísérjük minden megmozdulását. Ezáltal a motiváltságát is ébren tarthatjuk. 
Csak annyit írattassunk a tanulókkal, amennyit ellenőrizni, ellenőriztetni, értékelni, javítani és javíttatni tudunk. Minél több alkalommal 
végeztessünk a tanulókkal önellenőrzést, támaszkodva az 1–4. évfolyamon elsajátított és begyakorolt módszerekre. Nagyon jó megoldásnak 
tartjuk a füzetlapok alján lévő javító sorokat, így a javítás ugyanarra az oldalra kerül, ahol a hiba található. 
Írásbeli szövegalkotáskor lehetőleg néhány mondatos szöveges értékelést is adjuk. A numerikus értékelés sok esetben nem ad a tanuló 
számára konkrét fogódzót, miben teljesít kiválóan, miben vannak hiányosságai, miben hibázott, s azt a következőkben hogyan kerülheti  el. 
Hosszabb szóbeli megnyilatkozáskor az értékelés folyamatába vonjuk be a többi tanulót is. Feltétlen adjuk számukra megfigyelési 
szempontokat, vagy közösen állapodjunk meg a szempontokban. Minden alkalommal adjunk lehetőséget az értékelt tanulónak is, hogy 
értékelje saját teljesítményét, esetleg ütköztesse a többiek véleményével. Ez a szocializálódási folyamat egyik lényeges állomása. 
Értékeléskor törekedjünk arra, hogy a tanulót ne csak másokhoz viszonyítva, hanem önmagához képest is értékeljük. Biztosítsuk számára a 
javítás lehetőségét. 

Nagyon fontos a diagnosztizáló mérések (év elején mindenképp) beiktatása a tanulási folyamatba. Ezek alapján tervezheti meg a 
pedagógus az egyes tanulók egyéni fejlesztési stratégiáját, így tudja hatékonyan megszervezni az egyes tanítási órákat. Így válhat a 
tanulási folyamat valódi szervezőjévé, így lesz mind tudatosabb a fejlesztési tevékenysége. Félévkor és év végén szükséges a tanulók 
teljesítményének numerikus értékelése. Javasolt a továbbhaladás ütemezéséhez, a további tanítási és tanulási stratégiák kialakításához 
témazáró felméréseket is beiktatni. 



 

 

 
 

 

6. ÉVFOLYAM 
Éves óraszám: 105 – Heti óraszám: 3 

 

Témák Új tananyag feldolgozása Gyakorlás Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám 

Év eleji ismétlés  4 2 6 

Páros és kisközösségi kommunikáció 2 8 ––– 10 

Szóbeli és írásbeli szövegműfajok főbb ismérvei 4 5 1 10 

A szavak jelentése és szerkezete, szófajtani besorolása 16 47 10 73 

Könyv- és könyvtárhasználat    
folyamatos 

Év végi összefoglalás   6 6 



 

 

 

1. ÉV ELEJI ISMÉTLÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. PÁROS ÉS KISKÖZÖSSÉGI KOMMUNIKÁCIÓ 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

Szelektáló, rendszerező és 
ismeretalkalmazási képesség 
fejlesztése. 

 
 
 
 
 
A tanult kifejezőeszközök változatos 
alkalmazása szövegalkotáskor. 

 
A szövegelemzésben való jártasság 
elmélyítése. 

Az 5. osztályos hangtani, jelentéstani és 
alaktani ismeretek átismétlése. 

 
 
Az 5. évfolyamon tanult helyesírási 
szabályok átismétlése. 

 
 
 
 
 
Különböző szövegműfajú szövegek 
néma és hangos olvasása, értése. 

Az ismeretek felidézése, rendszerezése 
differenciált csoportmunkában és/vagy 
egyéni munkában. 

 
Egyéni fejlesztés differenciáltan: 
másolás, hibajavítás, tollbamondás. 
Akaratlagos írás gyakorlása egyéni 
élményen alapuló, rövid elbeszélő 
szöveg alkotásával. 
Nem szakrendszerű oktatás beiktatása. 

 

 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

A szóhasználat, kiejtés, testbeszéd 
összehangolása a hatékony 
kommunikáció érdekében a szociális 
kompetencia fejlesztésére. 

A nyelvi és nem nyelvi 
kifejezőeszközök tudatos alkalmazása. 

Beszédművelési gyakorlatok 
tréningszerű végzése minden tanítási 
órán: a beszédtempó, a hangmagasság, 
hangerő, hanglejtés tudatos 
alkalmazása. 
A hallgatósághoz, a beszédhelyzethez 
való alkalmazkodás, a személyiséghez 
illő fellépés érzékeltetése páros, 
szituációs játékokban (pl.: üzenet rövid, 
szóbeli összefoglalása, segítségkérés, 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. SZÓBELI ÉS ÍRÁSBELI SZÖVEGMŰFAJOK FŐBB ISMÉRVEI 

Adatgyűjtés és rendszerezés,  tudakozódás társtól, felnőttől).  
a lényeges adatok kiemelése, a    
feleslegesek szelektálása. A testbeszéd önkéntelen és szándékos A gesztusokról szóló, rövid szövegek  
Jegyzetkészítés. gesztusai olvasása és feldolgozása egyéni vagy  
Az önálló tanulás technikai  páros munkában.  
ismereteinek bővítése.  Nem szakrendszerű oktatás beiktatása.  
A szociális kompetencia fejlesztése a    
hatékony kommunikáció erősítésével.  A kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás  

 Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás. különböző módozatainak gyakorlása  
  páros munkában (pl.: köszönés, névnapi  
  köszöntés). A beszédhelyzethez (szándék, címzett, 
 Véleménynyilvánítás. Saját vélemény megfogalmazása és tartalom) és a nyelvi illem alapvető 
A kulturált vitatkozás alapvető  megvédése a témának és szabályaihoz alkalmazkodó beszédmód 
szabályainak ismerete: ellentétes  beszédhelyzetnek megfelelően. Mások a kommunikáció iskolai helyzeteiben 
vélemény meghallgatása, tisztelete; Vita. véleményének meghallgatása, (pl.: tanítási órán, szünetben, iskolai 
saját állápont érvekkel történő  megértése kisközösségi (iskolai, baráti) ünnepségeken). 
alátámasztása, esetleges korrigálása. A  helyzetekben.  
szabályok betartásával a szociális  A vitatkozás kulturált formájának  
kompetencia fejlesztése.  megismerése, gyakorlása páros és  

  csoportmunkában.  
  Olyan vitatémákat kell megadni, amiről  
  a tanulóknak van ismeretük,  
  mondanivalójuk. A vitára előzetes  
  felkészülési időt kell adni, legalább 3-4  
  napot.  
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

Lényegkiemelő képesség fejlesztése a 
fontos és lényegtelen elemek 
szelektálásával. 
A szókincs, kifejező képesség 

Az olvasottak reprodukálása. Rövidebb, különböző műfajú szövegek 
(elbeszélés, leírás, jellemzés) fontosabb 
gondolatainak összefoglalása, 
elmondása társnak. A páros munka 

 

 



 

 

 
 

fejlesztése az olvasott szövegekben 
található kifejezések felhasználásával. 

 
során hallgató kérdéseket tehet fel, így 
a beszélő megtapasztalja, milyen 
lényeges elemet nem mondott el. 

 

Nézőpontok feltárása és 
következtetések levonása. 

 
 
 

Az önkifejezést, a kommunikációs 
partner megértését elősegítő 
kommunikációra való képesség. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elemző képesség fejlesztése. 
 
 
 
 
 
 

A kritikai érzék, az önértékelési 
képesség fejlesztésével a szociális 
kompetencia fejlesztése. 

A nézőpont szerepe az elbeszélésben és 
a leírásban, nézőpontváltás. 

 
 
 
 
 

Elbeszélés alkotása párbeszéddel. 
 
 
 
 
 
 

A jellemzés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kombinált jellegű szövegek alkotása. 

Elbeszélés és leírás alkotása különböző 
nézőpontból a címzett 
megváltoztatásával (pl.: felelet 
elmesélése barátnak, szülőnek; ruházat 
leírása divatbemutatóra, barátnak). 

 
Szépirodalmi szövegekben a párbeszéd 
megfigyelése (megfogalmazás, leírás 
formai követelményei) egyénileg. 
Narratív szövegrész (pl.: mondarészlet) 
átalakítása párbeszéddé páros 
munkában, majd a párbeszéd lejegyzése 
egyéni munkában. 

 
Szépirodalmi művek (pl.: Toldi) 
jellemzést tartalmi részeinek olvasása, 
elemzése. A különféle jellemzési 
módok megfigyelése csoportmunkában. 
Néhány soros jellemzés alkotása 
osztálytársról. 
Rövid önjellemzés írása. Az 
önjellemzések alapján az osztálynak ki 
kell találnia ki írta magáról. Akit nem 
ismernek fel, annak baj van az 
önértékelésével. 

 
Elbeszélés ötvözése leírással (pl.: 
kirándulás történetének bővítése 
helyszín bemutatásával), levél bővítése 
jellemzéssel (pl.: új osztálytárs 



 

 

 
 

jellemzése barátnak írt levélben). 
 

 
 

 
Ismeretszerző és alkalmazó képesség 
fejlesztése. 
Információk keresése, összegyűjtése és 
feldolgozása, kritikus alkalmazása. 
Önkifejezés és kreativitás fejlesztése. 

Elbeszélés, leírás, jellemzés az 
ismeretterjesztésben. 

 
 
 
 

Kreatív fogalmazás alkotása. 

Könyvtárban ismeretterjesztő könyvek 
olvasásakor elbeszélő, leíró és jellemző 
részek keresése, ezekhez kapcsolódó 
feladatok megoldása kooperatív 
munkában. 
Mi lenne, ha…? típusú fogalmazások 
témája lehet: Mi lenne, ha 2201-et 
írnánk? Mi lenne, ha életre kelnének a 
dinoszauruszok? Ösztönözzük a 
tanulókat szabad témaválasztásra. 

 
Másfél-két oldal terjedelmű elbeszélés 
írása jellemzéssel személyes élmény 
alapján. 

4. A SZAVAK JELENTÉSE ÉS SZERKEZETE, SZÓFAJTANI BESOROLÁSA 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

A szövegértő képesség kiterjesztése a 
vizuális információkra. 
A szófajok kialakulásával kapcsolatos 
információk keresése az internet 
keresőprogramjaiban. 
Hatékony önálló tanulás és a 
problémamegoldás ösztönzése. 

 
 
 
 
A tapasztalatokon alapuló nyelvi 
fogalomrendszer kialakítása a szófajok 
körében. 

A szófajok kialakulása. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A magyar nyelv szófaji rendszere 
ALAPSZÓFAJOK,Viszonyszók, 
indulatszók 

Rövid, a korosztály számára érthető 
szövegek (a szófajok kialakulása 
kapcsán) értelmező néma olvasása. A 
tipográfiai megoldások (pl.: kiemelések 
eltérő betűtípusokkal) megfigyelése. 
Jegyzet készítése tanári irányítással. 
A szófajok fogalmának kialakításakor a 
hangsúlyt a jelentésre helyezzük, ne a 
kérdőszavakra! 
A bevezető szakaszban (1–4. osztály) 
megszerzett szófajtani ismeretek 
aktivizálása differenciált 
osztálymunkában szófajfel-ismerési és 
helyesírási gyakorlatokkal. 
Nem szakrendszerű oktatás beiktatása. 

 
Az ige jelentése a tanulók nyelvi 
tapasztalatai alapján: cselekvés vagy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szavak szófajának felismerése, 
megnevezése szövegben (ige, főnév, 
melléknév, számnév, névmás, igenév, 
viszonyszó, mondatszó). 
A szófajok jelentéstani és alaktani 
jellegzetességeinek ismerete. 

 



 

 

 
 
 
 
 

Analizáló, szintetizáló, absztrakciós 
képesség fejlesztése az új szófajok 
tanulása közben. 
Problémamegoldás, szabályalkotás. 

 
 
 
 
 
 
 
 

A nyelvi tapasztalatok körének 
bővítése. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Álláspont kialakítása nyelvhelyességi 
kérdésekben nyelvtani ismeretek 
alapján 

 
 
 

Az ige. 

 
történés a szövegkörnyezettől függően 
(pl.: Éva versenyre készül. Készül az 
ebéd.) 
Az igékhez járuló személyragok 
elkülönítése alaktani elemzések során 
az alanyi és tárgyas ragozás 
megnevezése nélkül. 
Az igemódokról tanultak felidézése 
differenciált csoportmunkában. 
Az igemódok és a mondatfajták közötti 
kapcsolat tudatosítása mondat- és 
szöveg-átalakítási feladatok 
segítségével (pl.: ételrecept elmondása 
különböző címzettnek kijelentő, illetve 
felszólító módban). 
Az igemódok és igeidők kapcsolatának 
felfedeztetése elbeszélő szöveg 
értelmezése és spontán nyelvhasználat 
közben. 
Az ikes igék helyes használata. 
Beszélgetés a nyelvi állapot 
megőrzésének fontosságáról. 

 
Az igékkel kapcsolatos nyelvhelyességi 
problémák tisztázása, korrekciója, 
önkorrekciója (pl.: „nákozás”, „suk- 
sükölés, szuk-szükölés”). 
Nyelvhelyességi hibák gyűjtése a 
médiákból. 
Szituációs játék: Hogyan 
figyelmeztessék társukat vagy egy 
felnőttet, ha nyelvhasználati hibát vét. 
Az igékhez kapcsolódó helyesírási 
problémákat mindig az adott 



 

 

 
 

anyagrésznél tisztázzuk és 
gyakoroltassuk. Így biztosítjuk a 
folyamatos képességfejlesztést. 

 

 

 
A helyesírási problémaérzékenység 
továbbfejlesztése, a helyesírási 
szabálygyűjtemények tudatos 
használata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A helyesírási problémaérzékenység 
fejlesztése a helyesírási szótárak 
használatára való szoktatás. 
Szövegértő képesség elmélyítése az ok- 
okozati összefüggések 
felfedeztetésével. 
Az önálló tanulás technikai 
ismereteinek bővítése. 
A hagyományőrzés, a magyarságtudat 
erősítése a névválasztás kapcsán. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A névszók. 
A főnév. 

 
 
 
 
 
 
 
 

A tulajdonnevek helyesírás. 

A főnévről a bevezető szakaszban 
tanultak felidézése, az ismeretek 
bővítése metanyelvi szöveg 
értelmezésével. A kulcsszavak 
tipográfiai kiemelésével a 
jegyzetkészítés segítése. Az új 
fogalmak (konkrét és elvont főnév, 
egyedi név, anyag- és gyűjtőnév) 
reproduktív definíciójának 
megfogalmazása páros munkában. 
A tulajdonnevek fajtáinak tanulásakor a 
helyesírási szempont kerüljön előtérbe. 

 
A személynevek kialakulásáról, a 
névadási szokásokról szóló szöveg 
néma, értelmező olvasása. Ok-okozati 
összefüggések felismerése, történelmi 
ismeretek felhasználása a 
szövegértelmezésben. 

 
A földrajzi és az intézménynevek 
helyesírásának egyszerűbb esetei, 
gyakorlás, alkalmazás differenciált 
csoportmunkában. 
Korrektorjáték: helyi, területi 
folyóiratokban a földrajzi és 
intézménynevek helyesírásának 
ellenőrzése. 

 
A földrajzi és az intézménynevekből 



 

 

 

  képzett melléknevek helyesírásának  
  gyakorlása egyszerű esetekben a  
  helyesírási szabályzat felhasználásával.  
  A melléknév fokozásakor viszonyítási  
  alapok megkeresése.  
  A szófajjal kapcsolatos szófajtani A szófajok helyesírására, helyes 
  ismeretek elmélyítése a helyesírási használatára vonatkozó szabályok 
 A melléknév. szabályok rendszerezésével ismerete és alkalmazása szóbeli és/vagy 
  csoportmunkában. írásbeli nyelvhasználat során. 
  Számnevek alkalmazása a mindennapi  
 A számnév. életben (pl.: csekk, pénzes utalványok  
  kitöltése, grafikonok, diagramok  
  értelmezése stb.)  
  Nyelvhasználati hibák javítása önállóan  
  (pl.: sok emberek, hat kerület stb.)  
  indoklással.  

Az ismeretszerző és -alkalmazó A névmások. A névmások fogalmának kialakítása a  

képesség fejlesztése.  főnév, melléknév és számnév  
  fogalmának összevetésével tanári  
  irányítással.  
A kifejezőképesség fejlesztése a  A névmások fajtáinak megismerése.  
szófajtani ismeretek felhasználásával, a  A névmásítás szerepe a  
szövegkohézió tudatos biztosítása.  szövegalkotásban szövegkorrekciós  

  feladatok megoldásával önállóan. A  
A különféle szociális kapcsolatok  felesleges szóismétlés elkerülése  
elemzésével a mindennapi társas  névmásokkal.  
helyzetekben való eligazodás erősítése,  A tegezés, magázás, önözés  
kulturált nyelvhasználatra való  kialakulásáról szóló szöveg  
ösztönzés.  feldolgozásával a helyes nyelvi forma  

 A névszókhoz járuló jelek. kiválasztása adott kommunikációs  
A nyelvi elemzési készség és a  helyzetben szerepjátékkal.  
rendszerező képesség fejlesztése, a  A vonatkozó névmás fogalmát jobb 8.  
nyelvtani fogalmak tudatos használata.  osztályban az összetett mondat  

 



 

 

 

  tanításakor tisztázni.  
 Az igenevek. Alaktani elemzések végzésével a jelek 
  (többesjel, birtokjel, birtoktöbbesítő jel, 
  birtokos személyjelek, fokjelek) 
  szerepének tudatosítása. 

  A bevezető szakaszban a főnévi 
  igenévről tanultak átismétlése, az 
  ismeretek bővítése. 
  Táblázat kiegészítése vagy készítése 
  önállóan nyelvi tapasztalat alapján a 
  főnévi igenév személyragozásáról. 

  A melléknévi igenév képzésmódja 
  szabályjáték alkalmazásával. A 
  melléknévi igenevek fajtáinak 
  megfigyelése rövid, szépirodalmi és 
  ismeretterjesztő szövegeken, 
  használatuk szövegalkotáskor. 
  A határozói igenévvel bővebben a 7. 
 A határozószók. osztályos tananyagnál, a határozók 
  kifejezőeszközeinél érdemes 
  foglalkozni. 
A nyelvi eszközök (határozószók,  A határozószók szerepének 
viszonyszók) alkalmazása szóbeli és  megfigyelése szövegalkotáskor: 
írásbeli nyelvhasználatban.  eseményleírások pontosítása, játékos 

  szókincsfejlesztő gyakorlatok (pl.: 
 A viszonyszók. Mondd a párját! sebbel-…., üggyel-…, 
  kézzel-… stb.; Mondd az ellentétét! 
  elöl-... alul-... stb.). 
  Helyesírási szabályok alkalmazása a 
 A mondatszók. határozószók körében (pl.: -ul, -ül). 
 A szófajok helyesírási és A névelő, névutó, igekötő helyes 
 nyelvhelyességi kérdései. használatának megfigyelése rövid 
 



 

 

 

  szövegeken, helyesírási, Jártasság a korosztály számára készült 
A tanulók önállóságának növelése a nyelvhelyességi problémák tisztázása. helyesírási szótárak használatában. 
feladatvégzésben, a A kötőszó szerepe a szövegkohézió  
szabályalkalmazásban. megteremtésében mondatok  

 befejezésével, összekapcsolásával.  
Önellenőrzés helyesírási szótárak, A mondatok értelmének árnyalása,  
számítógépes ellenőrzőprogramok módosítása módosítószókkal. Szerepük  
felhasználásával. a nézőpont megváltoztatásában.  

 A szófajokhoz kapcsolódó helyesírási  

 és nyelvhelyességi szabályok  
 összegyűjtése, rendszerezése, táblázatba  
 foglalása kooperatív munkaformában.  

 A helyesírási szabályzat használatának  

 gyakorlása differenciált  
 osztálymunkában, a tárgymutató  
 szerepe a szabálykeresésben.  
 Tanulók által írt szövegek helyesírási  
 ellenőrzése, értékelése önállóan, a társ  
 munkájának ellenőrzése, javítása.  
 A szófajtani ismeretek felhasználása a  
 szövegek műfajának meghatározásakor  
 (pl.: az elbeszélésben több az ige, a  
 leírásban a névszó – főnév, melléknév;  
 az igeidőváltás élénkebbé teszi a  
 szöveget stb.)  
 



 

 

 

5. ÉV VÉGI ÖSSZEFOGLALÁS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

Az alapozó szakasz második évfolyamában az értékeléskor ugyanazokat a szempontokat kell figyelembe venni, amelyeket az 5. 
évfolyamnál már felsoroltunk. A „nem szakrendszerű” órákon az elért fejlődést szöveges értékeléssel ismerjük el. A reális értékelések 
segítik a tanulók önértékelésének és az önbizalmának fejlődését. Külön fordítsunk figyelmet a tanuló írásának rendezettségére. Az egyéni 
írásmód ne jelentheti azt, hogy az írás olvashatatlanná válik. Az iskolai és otthoni írásbeli szövegalkotást továbbra is javítani, javíttatni és 
szövegesen (is) értékelni kell. Értékelésekor a tanulót saját képességeihez mérten, a fejlődését figyelve vizsgáljuk. 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás 
feltételei 

A szófajok elkülönítésével és 
rendszerezésével a rendszerezési 
képesség és a logikus gondolkodás 
fejlesztése. 

 
 
 
 
A helyesírási képesség aktivizálása 
akaratlagos írás közben. 

 
 
 
Szövegértési képesség, a megfelelő 
hatékonyságú műveletvégzés, valamint 
a szerzett információ felhasználása 
képességének fejlesztése. 

Az 6. osztályban tanult szófajtani, 
alaktani és jelentéstani ismeretek 
rendszerezése. 

 
 
 
 
 
A helyesírási szabályok alkalmazása 
írásbeli tevékenységek során. 

 
 
Szövegértés gyakorlása különböző 
szövegtípusokon. 

 
Év végi felmérés szövegértésből, 
anyanyelvi ismeretekből és 
helyesírásból. 

Az összefoglaló táblázatok segítségével 
a magyar nyelv szófaji rendszerének 
összeállítása kooperatív 
munkaformában. 
Különböző műfajú szövegek szavainak 
szófajtani statisztikájának összeállítása 
csoportmunkában. 
Differenciált osztálymunkában a 
helyesírási ismeretek alkalmazása 
tollbamondás, akaratlagos írás (pl.: 
SMS, e-meilüzenet stb.) közben. 
Az egészséges táplálkozással 
kapcsolatos szöveg értelmezése, 
átalakítása tanácsokká. 
Saját álláspont kifejtése az 
olvasottakról, kérdések, válaszok 
megfogalmazása. 
Nem szakrendszerű oktatás beiktatása. 

Korábban az egyes témaköröknél 
megfogalmazott ismeretek, képességek, 
jártasságok megléte. 

 



 

 

 

 

Évi óraszám: 72 óra – Heti óraszám: 2 
7. ÉVFOLYAM 

 

 
Témák Új tananyag feldolgozása Gyakorlás Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám 

Év eleji ismétlés  4 2 6 

Magán- és közéleti kommunikáció 4 4  8 

Az egyszerű mondat 18 12 6 40 

Helyesírási ismeretek 3 7 2 12 

Könyv- és könyvtárhasználat    
folyamatos 

Év végi összefoglalás   6 6 
 

1. ÉV ELEJI ISMÉTLÉS 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

Szelektáló, rendszerező képesség és 
ismeretalkalmazási képesség 
fejlesztése 

 
A helyesírási képesség fejlesztése. 

 
 
 
A hangos olvasási és szövegértő 
képesség fejlesztése. 
A szociális kompetencia fejlesztése a 
hatékony kommunikáció erősítésével. 

Az 6. osztályos szófajtani és alaktani 
ismeretek rendszerezése. 

 
 
 
Különböző szövegműfajú szövegek 
néma és hangos olvasása, értése. 

 
 
Egyszerű, érthető és hatékony közlés 
változatos kommunikációs 

Az ismeretek felidézése, 
rendszerezése differenciált 
csoportmunkában és/vagy egyéni 
munkában. 
Egyéni fejlesztés differenciáltan: 
másolás, hibajavítás, tollbamondás. 
Akaratlagos írás gyakorlása egyéni 
élményen alapuló, rövid 
elbeszélő szöveg alkotásakor. 
Különböző műfajú szövegek 
feldolgozása egyéni vagy páros 
munkában. Felkészülés utáni hangos 
olvasás. 

 



 

 

 
 

 helyzetekben. 

Diagnosztizáló mérések 
nyelvtanból és szövegértésből 

  

2. MAGÁN- ÉS KÖZÉLETI KOMMUNIKÁCIÓ 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

Lényegkiemelő, összehasonlító 
képesség fejlesztése. 

 
 
Források keresése könyvtárban és 
interneten, kritikus felhasználásuk. 

 
 
 
 
A kulturált vitatkozás alapvető 
szabályainak ismerete és betartása. 

 
 
 
 
 
 
Mások véleményének 
meghallgatásával, saját vélemény 
korrekciójával a szociális 
kompetencia fejlesztése. 

A szóbeli és írásbeli közlésmód 
kifejezési formáinak azonossága és 
különbsége a magán- és a közéleti 
kommunikációban. 

 
 
 
 
 
A közéleti kommunikáció iskolai 
helyzetei és műfajai: 
Megbeszélés, vita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felszólalás, hozzászólás. 

Szóbeli és írásbeli szövegek közötti 
azonosságok és különbségek 
felismerése, megnevezése a magán- és 
közéleti kommunikációban kooperatív 
módszerrel folyóiratok, internetes 
portálok, rádió- és tévéfelvételek 
felhasználásával, 

 
Alkalmazkodás a kommunikációs 
folyamat tényezőihez különféle 
konkrét beszédhelyzetekben páros 
és/vagy csoportos iskolai, osztálybeli 
események megbeszéléskor, vita 
esetében. 
A vita témáját előre meg kell adni 
(pl.: egy regényalak személyisége, az 
osztálykirándulás helyszíne stb.), 
hogy a tanulók kialakíthassák 
álláspontjukat, érveket gyűjtsenek, és 
azokat tudatosan fogalmazhassák 
meg. 
Mintaadás: Kossuth Lajos 
országgyűlési felszólalásának 
elemzése, szerkezeti egységeinek 
bejelölésével és megnevezésével. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udvarias együttműködés felnőtt és 
kortárs beszédpartnerekkel. 

 
 
 
Részvétel a közéleti kommunikáció 
iskolai helyzeteinek különféle 
formáiban felszólalás, hozzászólás 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megfelelő stílus és magatartás 
megtalálása a közéleti kommunikációs 
helyzetben. 

 
 
 
 
 
 
Előadói, kapcsolattartó képesség 
fejlesztése a testbeszéd és a 
mondatfonetikai eszközök 
alkalmazásával. 

 
 
Önálló állásfoglalást kifejező 
képesség fejlesztése a különböző 
nézőpontok megértésével és 
figyelembevételével. 

 
A témához illő szakirodalom 
gyűjtésével, források keresésével a 
könyvtárban és/vagy az interneten a 
digitális kompetencia fejlesztése. 
A források kritikus felhasználásának 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rövid alkalmi beszéd. 

 
 
 
 
 
Kiselőadás. 

Rövidebb felszólalások (pl.: 
diákönkormány-zati ülésre) anyagának 
gyűjtése, rendszerezése, írása tanári 
segítséggel, csoportosan vagy önállóan. 
A felszólalás és hozzászólás közötti 
különbségek tisztázása pl. 
országgyűlési ülések részletének 
lejátszásával, azok elemzésével. 
A felszólalás és hozzászólás 
gyakorlása osztályközösséget érintő 
témák megvitatásakor. 

 
Egy nemzeti ünnepen, iskolai 
ünnepségen elhangzott ünnepi beszéd 
szövegének elemzése vázlatának 
összeállítása közösen, tanári 
irányítással. 
Rövid ünnepi beszéd megfogalmazása 
egyéni, páros vagy csoportmunkában 
(pl.: ballagásra a nyolcadikosokat 
búcsúztató beszéd megírása, egyéni 
előadása). 

 
A kiselőadás szerkezeti felépítésének 
megfigyelése egy kiselőadás szövegén 
(pl.: Jókai Mór gyermek- és ifjúkora) 
szövegértelmező feladatok 
megoldásával. 
Anyaggyűjtés könyvtárban vagy 
interneten a kiselőadáshoz egyéni 
vagy páros munkában. 
A jegyzetelési technikák alkalmazása 
a kiselőadáshoz való felkészüléskor. 
A kiselőadás megtartása. 

formájában. 
 
A mindennapi élet problémáiról saját 
vélemény megfogalmazása az érvelés 
szabályait követve. 

 
Vázlat készítése szóbeli 
megnyilatkozáshoz, cselekményvázlat 
írása. 



 

 

 
 

képessége.    
 

3. AZ EGYSZERŰ MONDAT 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

 
 
 
Szelektáló, összehasonlító képesség 
és az együttműködési készség 
továbbfejlesztése. 

 
Szövegértelmező képesség fejlesztése 
szóbeli és írásbeli szöveg esetén. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hangos olvasási képesség fejlesztése 
a mondatfonetikai eszközök tudatos 
és változatos alkalmazásával. 
A logikus gondolkodás fejlesztése 
tagadások, kettős tagadások, állítások 
értelmezésével. 

A szövegek kommunikációs 
szempontú csoportosítása. 

 
 
 
 
 
Szóbeli és írásbeli szövegek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A mondat fogalma. 

 
 
 
A mondat fajtái: 
a mondatok a beszélő szándéka 
szerint. 

 
A mondatok logikai minősége. 

Különböző szövegfajták (közlő, 
érzelemkeltő stb.) biztonságos, 
értelmező felolvasása. 
A műfaji sajátosságok megfigyelése, 
táblázatba rendezése kooperatív 
munkával. 

 
Ugyanarról a témáról szóló (pl.: 
közös kirándulásról) szóbeli és 
írásbeli szöveg közötti különbségek 
megfigyelése szempontok alapján. A 
szóbeli szöveget rögzíthetjük magnón 
(többszöri meghallgatás lehetősége az 
írásbeli szöveggel való 
összehasonlításhoz). 

 
Az eddig tanultak felidézése a 
mondatról 
fogalmi jegyek pontosítása, 
kiegészítése. 
A mondat tartalmát és a beszélő 
szándékát tükröző ejtésmód 
eszközeinek alkalmazása (hangsúly, 
hanglejtés stb.), a különféle 
mondatfajták változatos és tudatos 
használata a közlési célnak és 
szándéknak megfelelően. 
Mondatátlakítási gyakorlatok 

A megértést biztosító hangos és néma 
olvasás, szöveghű folyamatos 
felolvasás. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A mondatfajták biztos 
megkülönböztetése. 



 

 

 
 

 
A szöveges és vizuális információk 
együttes felfogásával az egyéni 
tanulási stratégiák továbbfejlesztése. 

 
 
 
 
A tapasztalatokra épülő nyelvi 
fogalomrendszer megindítása a 
mondatrészek körében. 
A folyamattervezési képesség 
fejlesztése a mondatelemzés 
lépéseinek tudatosításával. 
Vizuális információk értelmezésével 
a hatékony tanulás képességének 
fokozása. 

 
 
 
Nyelvhasználati kérdések 
megítélésében nyelvtani (szófajtani, 
mondattani) ismeretek alkalmazása. 

 
Tipográfiai elemek, ábrák 
értelmezésével a szövegértelmező 
képesség fejlesztése. 

 
Definíció alkotásával a 
lényegkiemelő képesség, a logikus 
gondolkodás fejlesztése. 

 
Kritikus gondolkodás fejlesztése 
nyelvhelyességi hibák javításával. 

 
 
 
Feleletterv készítésének tanulása. 

 
 
 
 
 
 
 
Az egyszerű mondat szerkezete. 
A mondatrészek és a szószerkezetek 
(szintagmák). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A predikatív szerkezet. 
A tőmondat. 
Az állítmány és az alany fogalma, 
szófaja, fajtái. 

(állítóból tagadó) önállóan. 
 
Felelettervminta értelmezése, 
felépítésének megfigyelése, 
megszerkesztésének módja. 
A feleletterv készítése folyamatos 
feladat a fokozatosság elvének 
betartásával (sorba rendezés, 
kiegészítés, önálló megalkotás). 

 
 
 
Metanyelvi szövegeken (Az egyszerű 
mondat szerkezete) szövegelemzés 
eljárásainak önálló alkalmazása (pl.: 
cím és tartalom összefüggése, téma- 
megállapítás, lényegkiemelés, ok- 
okozati összefüggések fel-ismerése 
stb.), jegyzetkészítés tanári 
segítséggel vagy önállóan. 
Jegyzet alkotó felhasználása 
tanuláskor. 

 
A nyelvtani fogalmak kialakítása 
deduktív úton nyelvi tapasztalatok 
hozzárendelésével. 
A mondatelemzés algoritmusának 
kialakítása tanári irányítással, az 
ágrajzok olvasása és ágrajzok 
készítésének technikája. 
A mondatrészek tanításakor az 
azonos szófajba tartozó szavak 
összefüggése mondatbeli 
viselkedésükkel (pl.: ige csak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az egyszerű mondat elemzése. 
A mondatrészek megnevezése. 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A mondatrészek közötti viszony 
megállapításával a logikus 
gondolkodás fejlesztése. 

 
 
 
 
 
 
A bővítmények. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tárgy, a tárgyas szintagma. 
A tárgy alakja, fajtái. 

 
Az alanyi és tárgyas ragozás. 

állítmány lehet, határozószó csak 
határozó stb.). 
Nyelvhelyességi problémák tisztázása 
mondattani szempontból (alany és 
állítmány egyeztetése, tárgyas alakok: 
őtet, aztat stb.). 

 
A bővítményekről szóló metanyelvi 
szöveg értelmezése önállóan 
szövegértelmező feladatok 
megoldásával. 
A szöveg fizikai, vizuális 
környezetének tájékoztató szerepe. 
Meghatározás (alaptag, bővítmény) 
alkotása a szövegben olvasott 
információk alapján. 

 
A nyelvhelyességi problémák 
tisztázása mindig az adott 
mondatrészhez kötve, a 6. osztályos 
szófajtani ismeretekre is építve 
önállóan. 
A mondatelemzés gyakorlása bővített 
mondatokon tanári irányítással vagy 
önállóan. 
A kétféle igeragozási rendszer 
jelentés-megkülönböztető szerepe a 
kommunikációs helyzetekben (pl.: 
Imi filmet néz. Imi egy filmet néz. 
Imi a filmet nézi.). 
Tárgyas szerkezetet tartalmazó 
szólások, közmondások gyűjtése. 
Az alárendelő szintagma fogalmának 
pontosítása mondatelemzéssel. 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
Elemző képesség fejlesztése 
mondatok elemzésével, pontos 
kérdésfeltevéssel. 

 
Következtetések levonásával a 
problémamegoldó gondolkodás 
fejlesztése. 

 
 
 
 
Rendszerező képesség fejlesztése a 
megszerzett tudáselemek táblázatba 
rendezésével. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szövegkörnyezethez illő jelzők 
használatával a kifejező képesség 
fejlesztése. 

 
A határozók, a határozós szintagmák. 
A határozó fogalma, fajtái és 
kifejezőeszközei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A mellérendelő szintagmák. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A jelzők, a jelzős szerkezetek. 
A jelző fogalma, fajtái és 
kifejezőeszközei. 

 
A határozók rendszerének 
megismerése táblázat alapján, 
értelmezése. 
A határozói irány-hármasság 
megfigyelése, helyes használatuk 
életszerű helyzetekben (pl.: iskolából 
jövök, iskolába megyek, iskolában 
tanulok). 
A határozók fajtáihoz kapcsolódó 
mondatalkotási, -elemzési 
gyakorlatok differenciált 
osztálymunkában. 
Az összetéveszthető határozók 
fogalmának kialakítása (pl.: eszköz- 
társ, cél-ok stb.) összehasonlítással. 
Összefoglaló táblázat kiegészítése 
egyéni vagy páros munkában. 

 
A leggyakrabban használt 
mellérendelő szintagmák 
(kapcsolatos, ellentétes, választó) 
felismerése, megnevezése ábrázolása 
önálló mondatelemzés közben. 
A ritkábban használt (magyarázó és 
következtető) mellérendelő 
szintagmákról metanyelvi szöveg értő 
olvasása. 

 
A jelzők szerepének megfigyelése a 
különböző műfajú (szépirodalmi, 

 
matematikai, természetismereti) 
szövegeken. 

 



 

 

 
 

  Szókincsfejlesztő gyakorlatok  
  szótárakkal, lexikonokkal, nyelvi 
  játékokkal csoportmunkában. 
  Komplex mondatelemzési 
  gyakorlatok differenciált 
  osztálymunkában: aláhúzással, 
  ágrajzzal, kifejezőeszközök 
Az ismétlés, összefoglalás,  megnevezésével. 
rendszerezés fontosságának  A mondattanhoz kapcsolódó 
megértetésével a hatékony tanulási A szintagmákról, mondatré-szekről nyelvhelyességi ismeretek 
képesség fejlesztése. tanultak összefoglalása. összegyűjtése. 

  Az összefoglalás sajátossága-inak 
 A mondat szó szerinti és ismerete. Összefoglalás készítése 
Nézőpontok és következtetések 
levonása párbeszédek olvasásával. 

pragmatikai jelentése. megadott szempontok alapján tanári 
irányítással, csoportosan vagy egyéni 

  munkában. 

  A pragmatikai funkció felfedezése a 
  mondat (szöveg) kommunikációs 
  helyzetben betöltött szerepének 
  vizsgálatával (közös nyelvűség, 
  háttérismeret, nézőpont, rejtett 
  szándék és cél stb.). 
  Többféle nézőpont (pl.: ironikus, 
  gúnyos, felmagasztaló, lekicsinylő 
  stb.) érvényesülése ugyanazon 
  esemény értékelése 
  kapcsán . 
  Pragmatikai előfeltevések 
  megfogalmazása mondatokhoz (pl.: 
  Petra már megint késik. – Petra már 
  máskor is elkésett. ) 



 

 

 
 
 
 

4. HELYESÍRÁSI ISMERETEK 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

Különböző információhordozók 
(helyesírási szótárak, számítógépes 
helyesírási ellenőrző programok) 
alkalmazása a helyesírási képesség 
fejlesztése céljából. 

 
 
 
A helyesírási problémamegoldó 
képesség fejlesztése. 

 
 
 
A tanulók önállóságának növelése a 
szabályalkotásban és 
szabályalkalmazásban. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az egyszerű mondat központozása. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tulajdonnevek helyesírási 
ismereteinek bővítése. 

A helyesírási rendszer grammatikai 
meghatározottságának felismerése, az 
ismeretek bővítése, gyakorlati 
alkalmazása egyéni munkában vagy 
differenciált csoportmunkában a 
helyesírási szótárak, számítógépes 
programok felhasználásával. 
A helyesírás folyamatos gyakorlása a 
mondatrészek tanulásakor. 
Helyesírási hibák javítása egyre 
növekvő önállósággal. 
Az egyszerű mondatokhoz kapcsolódó 
helyesírási tudnivalóinak felidézése 
(mondatvégi írásjelek) új szabályok 
megismerése és alkalmazása a 
nyelvtani ismeretek aktivizálásával: 
vessző, gondolatjel, zárójel, 
kettőspont, pontos vessző használata. 

 
A tulajdonnevekhez kapcsolódó 
helyesírási szabályok bővebb 
megismerése a helyesírási szabályzat 
alapján. 
Az egybe-, külön- és kötőjeles 
írásmódú földrajzi nevek és 
intézménynevek helyesírásának 
gyakorlása -i képzős alakjaikkal 
együtt egyéni és páros munkában. 

A tanult és helyesírási szabályok 
megfelelő alkalmazása. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az egyszerű mondatok leírásakor a 
mondatvégi és a mondatközi írásjelek 
helyes használata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tanulmányok során előforduló 
tulajdonnevek, a belőlük képzett 
melléknevek helyesírásának ismerete 



 

 

 
 

  Szó- és nyelvi rejtvények megoldása a 
földrajzi nevek helyesírásának 
gyakorlására, térképhasználat, 
útvonaltervek készítése, adatlapok 
kitöltése. 

és megfelelő alkalmazása. 
 
 
Olvasható, esztétikus írás Rendezett, 
egyéni íráskép. 

 

5. ÉV VÉGI ÖSSZEFOGLALÁS 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

Az egyénileg vagy csoportosan 
gyűjtött információk elrendezésének 
képessége. 
Tömörítő és lényegkiemelő képesség, 
a képi elemek használatának 
képessége összefoglaláskor. 

 
Helyesírási információhordozók 
használatának képessége. 

 
 
 
Az anyanyelvi és idegen nyelvi 
ismeretek összevetésének képessége. 

A 7. osztályban tanult mondattani 
ismeretek rendszerezése. 
A tanult helyesírási szabályok 
rendszerezése, tudatos alkalmazása. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Az anyanyelvi és a tanult idegen 
nyelvi mondattani ismeretek 
összehasonlítása 

 
Év végi felmérés szövegértésből, 
anyanyelvi ismeretekből és 
helyesírásból. 

Felismerési, mondatelemzési és 
helyesírási gyakorlatok egyénileg 
és/vagy csoportosan. 
A helyesírási szótárak önálló 
használata önellenőrzéskor, 
javításkor. 
Nyelvtani összefoglaló táblázatok 
önálló értelmezése. 
Rövid írásbeli szövegek (levél, SMS) 
alkotása közben a tanév során 
elsajátított ismeretek alkalmazása. 

 
Kooperatív technikák alkalmazása a 
két nyelv összehasonlításakor. 

 

 

SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 



 

 

 

A fejlesztő szakasz első évfolyamán egy-egy tananyag feldolgozása során már elsajátíthatnak annyi anyanyelvi ismeretet,  hogy előtérbe 
helyezhetjük a szóbeli feleletet. A felelet is szövegalkotó tevékenység. Tehát értékeléskor ezt a szempontot is figyelembe kell venni. A 
szóbeli felelete értékelése következetesnek, de egyben tapintatosnak is kell lennie. Ne felejtsük el, hogy sok tanuló küzd lámpalázzal, még 
akkor is, ha régóta ismert közösség előtt kell megszólalni. Bár a felelet meghallgatása időigényes, de lemondani róla súlyos pedagógiai 
vétség lenne. Azt is szem előtt kell tartanunk, hogy a tanulói munka értékelése egyben az önértékelés fejlődését is segíti. Alkalmat kell adni 
a tanulónak, hogy saját teljesítményét értékelje, illetve vonjuk be az osztálytársakat is teljesítményének értékelésébe. 

Szükséges – még ebben a szakaszban is – a tanulók olvasási képességének verbális és numerikus értékelése. 
A terjedelmes mondattani tananyag miatt a folyamatos értékelés mellett szükség van három tudásszintmérő dolgozat megírására is, és 

osztályzattal történő értékelésére is. 



 

 

8. ÉVFOLYAM 
Évi óraszám: 72 óra – Heti óraszám: 2 

 

 

Témák Új tananyag feldolgozása Gyakorlás Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám 

Év eleji ismétlés  10 1 11 

A tömegkommunikáció 3 2  5 

Az összetett mondat 10 10 4 24 

A szóalkotási módok 3 6 2 11 

Helyesírási ismeretek 3 3  6 

Kitekintés a magyar nyelv életére 7   7 

Szövegműfajok és kifejezésformájuk  5  5 

Könyv- és könyvtárhasználat    
folyamatos 

Év végi összefoglalás  2 1 3 
 

1. ÉV ELEJI ISMÉTLÉS 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

A szelektáló és rendszerező képesség Az 5–6–7. osztályos nyelvtani, A tanulók képességeinek ismeretében  
fejlesztése helyesírási, nyelvhasználati ismeretek differenciált csoportmunka és egyéni 

 ismétlése, rendszerezése. munka megszervezése: a tanuló azt 
  ismételje, amiben hiányossága van. 
  Az 5. és 6. osztályos ismeretek 
  felidézése a tanév közbeni 
Helyesírási, nyelvhelyességi hibák  felzárkóztatás tervezéséhez szükséges. 
javításának képessége a helyesírási  Rövid, helyesírási, nyelvhelyességi 
szabályzat használatával, illetve a 
nyelvtani ismeretek alkalmazásával. 

 szövegek önálló javítása, korrekciója.  



 

 

 

2. A TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ 
 

Fejlesztési célok 
Tananyag Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

A szövegértelmező képesség 
fejlesztése közlő és befolyásoló 
szövegeken. 
Az értelemtükröző hangos olvasási 
képesség fejlesztése a 
mondatfonetikai eszközök tudatos 
alkalmazásával a mondottakhoz való 
viszony érzékeltetésével. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Információhordozók kritikai 
használati képességének 
továbbfejlesztése 
tömegkommunikációs műfajok 
olvasásával és értelmezésével. 

 
 
A tanulók önállóságának növelése az 
információk felhasználásában. 

Alapismeretek a 
tömegkommunikációról elsősorban a 
befogadás oldaláról. 

 
 
 
 
 
A tömegkommunikáció néhány 
gyakori szövegműfaja: 
hír, tudósítás; 
cikk, kommentár, kritika; 
interjú, riport. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A reklám, a hirdetés, az apróhirdetés 
eszközei és hatása. 

Publicisztikai szövegek önálló 
olvasása és megértése. 
A szövegelemzés alapvető 
eljárásainak önálló alkalmazása (adat- 
keresés, lényegkiemelés, ok-okozati 
összefüggés, vázlat-, jegyzetkészítés, 
összefoglalás stb.) 
Különféle tömegkom-munikációs 
szövegműfajok kommunikációs 
technikáinak alkalmazása és 
értékelése (pl. a szándék és 
hatáskeltés eszközei a kommunikáció 
eredményessége szempontjából.) 
közösen, egyéni tapasztalatok 
felhasználásával. 
Tájékoztató és véleményközlő 
műfajok közötti különbségek (hír és 
kommentár) megfigyelése szövegek 
értelmezésével. 
Az információ kritikus befogadásának 
megalapozása (pl.: azonos témáról 
különböző forrásból származó 
rövidebb információk összevetése 
tanári irányítással, csoportosan). 

 
A reklám, a hirdetés, az apróhirdetés 
vizuális környezetének átlátása, ábrák, 
illusztrációk értelmezése. 

A szöveg értő befogadását biztosító 
olvasás, különféle műfajú szövegek 
kifejező felolvasása, elmondása. 

 
 
 
 
 
Tájékozottság és ítéletalkotás az 
alapvető tömegkommunikációs 
műfajokban, a média szerepének és 
hatásának felismerése. 



 

 

 

3. AZ ÖSSZETETT MONDAT 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

Az önálló tanulás képességének Az összetett mondat szerkezete, a Az összetett mondat fogalmi Alárendelő és mellérendelő 
fejlesztése tananyagrészek önálló tagmondatok sorrendje, stílusértéke és jegyeinek összegyűjtése, mondattok felismerése és 
feldolgozásával. hatása a szövegben. rendszerezése önállóan metanyelvi megnevezése. 
Pozitív tanulási szokások erősítése.  szöveg feldolgozása alapján. A szórend és a jelentés 

  A mondatrend változatainak összefüggésének fölismerése. 
  megfigyelése, tudatos alkalmazása. Összetett mondatok elemzése 
  Az utalószó és kötőszó egyszerűbb esetekben. 
  felismerésének, jelölésének  
  gyakorlása páros munkában.  
  A vonatkozó névmás fogalmának  
 A vonatkozó névmás. pontosítása metanyelvi szöveg,  
  táblázat értelmezésével.  
  A sajátos jelentéstartalmú  
 Sajátos jelentéstartalmú mondatok. mellékmondatok megismerése,  
  jelentésmódosító hatásuk a  
  kommunikációban.  
  Helyes kötőszóhasználat gyakorlása  
Folyamattervező képesség fejlesztése  differenciált osztálymunkában.  
algoritmus értelmezésével.  Az alárendelő összetett mondatok  

  elemzési algoritmusának elsajátítása  
  tanári irányítással vagy önállóan.  
A tagmondatok közötti viszony  Az alárendelő összetett mondatok  
megállapításával a logikai készség Az alárendelő összetett mondat fajtái, fajtáinak felismerése,  
fejlesztése. jelölésük, ábrázolásuk: összehasonlítása, különbözőségek  

 állítmányi felfedezése, ismeretek táblázatba  
 alanyi rendezése.  
 tárgyi Szerkezeti ábrák értelmezése és  
 határozói készítése tanári irányítással, majd  
 jelzői önállóan. Mondattani nyelvhasználati ismeretek 
  Mondatzsugorítási gyakorlatok (pl. a alkalmazása szóban és írásban. 



 

 

 
 

 
 
Felelettervek önálló készítésével 
lényegkiemelő, összefüggést 
felfedező, problémafeltáró- és 
megoldó, általánosító képesség 
fejlesztése. 
A tanulási képesség 
fejlesztése felelettervek kreatív 
felhasználásával felelet közben. 

 
 
A ismeretalkalmazó és 
problémamegoldó képesség 
fejlesztése a tagmondatok közötti 
kapcsolat felfedezésével. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A szövegek vizuális környezetét átlátó 
képesség. 
A meglévő ismeretek újszerű 
elrendezésének képessége. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A mellérendelő összetett mondat 
fajtái: 
kapcsolatos 
ellentétes 
választó 
következtető 
magyarázó 

 
 
 
 
 
A többszörösen összetett mondat. 

A mondat és a szöveg viszonya. 

 
 
Tanulói rövid írásbeli szövegek 
(fogalmazások) vizsgálata nyelvtani, 

különböző határozói mellékmondatok 
felismerése, megnevezése a 
zsugorított mondat határozója alapján. 
Felelettervek önálló készítése az 
egyes anyagrészekhez ábrák 
felhasználásával. 

 
 
 
 
 
A mellérendelő összetett mondatok 
fajtái. A tagmondatok közötti tartalmi 
és logikai kapcsolatok nyelvi 
kifejezési módjainak megfigyelése. 
Mondatelemzési gyakorlatok, 
szerkezeti rajzok készítése. 
A következtető és magyarázó 
mellérendelő összetett mondatok 
összehasonlítása, különbözőségük 
meghatározása tanári irányítással. 
A többszörösen összetett mondatok 
vizsgálata. 
Elemzési gyakorlatok differenciált 
osztálymunkában. 
A szöveg mibenléte. A szöveg 
mikroszerkezete: a mondategész, 
mondategység, a tagmondat 
felismerése, szerepük megfigyelése a 
szövegszerkesztésben, 
szövegalkotásban metanyelvi, elemző 
szöveg segítségével. 
A makroszerkezet: bevezetés, 
tárgyalás, befejezés tudatos, stílusos 

 



 

 

 
 

 
Az anyanyelv és a tanult idegen nyelv 
összevetésével az összehasonlító 
képesség fejlesztése. 

szerkezeti szempontból. 
 
Az anyanyelv és a tanult idegen nyelv 
közötti mondattani azonosságok és 
különbözőségek. 

használata egyéni élményen alapuló 
szövegalkotáskor. 
Kombinált órarészlet az idegen 
nyelvet tanító szaktanár bevonásával. 

 



 

 

 

4. A SZÓALKOTÁSI MÓDOK 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

 
 
Analizáló, szintetizáló, konkretizáló, 
általánosító képesség fejlesztése 
önálló ismeretszerzéssel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ismeretalkalmazó képesség fejlesztése 
korábban tanult ismeretek 
felidézésével, alkalmazásával. 
Az egyéni aktív és passzív szókincs 
fejlesztése kreatív szóalkotási 
feladatokkal. 

A szóösszetétel. 
 
Az alárendelő összetett szavak. 

 
 
 
 
 
A mellérendelő összetett szavak. 

 
 
 
 
 
A szóképzés. 

 
 
 
A ritkábban használt szóalkotási 
módok. 

A szóösszetétel fogalma. 
Az alárendelő összetett szavak 
fajtáinak: (alanyos, tárgyas, határozós, 
jelzős) megismerése kooperatív 
munkaformában. 
A mellérendelő összetett szavak: 
szóismétlés, ikerszavak, jelentéssűrítő 
összetételek megkülönböztetése 
differenciált osztálymunkában. 
Helyesírási problémák felismerése. 
A korábbi évfolyamokon megismert 
képzők rendszerezése: gyakori névszó 
és igeképzők. 
Alaktani elemzések, játékos nyelvi 
feladatok a szóalkotás gyakorlására 
differenciált osztálymunkában. 
A szóelvonás, szóvegyülés, 
mozaikszó-alkotás, rövidülés 
megfigyelése konkrét nyelvi példákon. 

Az alárendelő és a mellérendelő 
szavak megkülönböztetése. 



 

 

 

5. HELYESÍRÁSI ISMERETEK 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

Helyesírási szabályok önálló 
alkalmazásának képessége. 

 
 
 
 
 
 
Készség az önkontrollra, az önálló 
hibajavításra. 

 
A helyesírási képesség fejlesztése az 
összetett mondatokhoz kapcsolódó 
nyelvtani ismeretek alkalmazásával. 

 
A számítógép keresőprogramjának 
felhasználásával, az idézet forrásának 
megjelölésére a digitális kompetencia 
fejlesztése. 

 
A helyesírási képesség fejlesztése 
önállóan helyesírási szótárak és a 
helysírási szabályzat felhasználásával. 

A magyar helyesírás alapelvei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az összetett mondat központozása. 

 
 
 
Az idézetek írásmódja. 

 
 
 
A szóösszetételek helyesírása. 

A helyesírási rendszer grammatikai 
meghatározottságának felismerése, az 
ismeretek bővítése, rendszerezése 
folyamatosan, mindig a tanult 
nyelvtani ismerethez kapcsolva. 
A kiejtés, a szóelemzés, a hagyomány 
és az egyszerűsítés elvének 
érvényesítése a tanuló írásbeli munkái 
során. 

 
Az összetett mondatok központozása: 
a mondatközi (vessző, pontosvessző, 
kettőspont) és a mondatvégi írásjelek 
helyes használata. 
Az egyenes és függő idézet írásmódja. 
Az idézetek helyes alkalmazása 
írásbeli szövegek alkotásakor. 
Egybe-, külön- és kötőjeles írásmód 
gyakorlása differenciált 
osztálymunkával párban vagy 
csoportban. 
Olvasható, esztétikus írásmód a 
tanulási szintnek megfelelően. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az alárendelő és mellérendelő 
összetett mondatok mondatvégi 
írásjelének helyes használata. 

 
 
 
Az egyenes (szó szerinti) idézet 
helyesírása. 

 
A begyakorolt alárendelő és 
mellérendelő összetett szavak 
helyesírása. 
A tanulmányokhoz szükséges 
eszközszintű íráskészség, jól olvasható 
esztétikus írás. 



 

 

 
 
 

6. KITEKINTÉS A MAGYAR NYELV ÉLETÉRE 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

A magyar nyelv eredetével 
kapcsolatos, az interneten a 
keresőprogramok segítségével 
megtalált források kritikus 
felhasználásával a digitális 
kompetencia fejlesztése. 

 
 
Tolerancia és tisztelet más népek 
nyelve iránt. 
A kulturált vitatkozás szabályainak 
betartása. 

 
 
 
Régi szövegek olvasásával a régi és 
mai nyelvállapot közötti különbség 
felfedezésével a megfigyelő, 
összehasonlító és logikus gondolkodás 
képességének fejlesztése 

 
 
 
Önálló információgyűjtő képesség 
Elemző, megfigyelő, hipotéziseket 
alkotó képesség fejlesztése. 

 
 
A nyelvi normaszegés 

Nyelvünk eredete és nyelvrokonaink. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A magyar nyelv korábbi állapotának 
megtapasztalása. 

 
típusa: néhány hangtani, alaktani, 
mondattani sajátossága, szórendjének 
jellemzői. 

 
 
 
Nyelvváltozatok és nyelvi normák a 
mai magyar nyelvben. 

Anyanyelvünk eredetéről kiselőadás 
írása egyéni vagy páros munkában. 

 
 
 
 
 
Vita a magyar nyelv rokonságával 
kapcsolatos nézetekről megbízott (a 
kiselőadást tartó) tanuló irányításával. 

 
 
Rövidebb, a mai köznyelvtől eltérő, 
régi, archaikus szövegek olvasása, 
idegenségük megtapasztalása (néhány 
hangtani, alaktani, mondattani 
sajátosság), megértésük 
segédeszközökkel (pl. egynyelvű 
szótárakkal) kooperatív 
munkaformában. 

 
A szókincs mai rétegződéséről szóló 
szöveg feldolgozásával a nyelvi 
állandóság és változás megfigyelése. 
A változást előidéző okok keresése a 
témáról való beszélgetés során. 
A diáknyelv és a szleng szókincsének 
vizsgálata közösen, az etikai normák 
figyelembe vételével. 

Tájékozottság a magyar nyelv 
eredetéről, helyéről a világ nyelvei 
között. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A köznyelv, a tanult szaknyelv, a 
társalgás és a szleng szókészletében 
meglévő eltérések felismerése és a 
kommunikációs helyzetnek megfelelő 
használatuk. 



 

 

 
 

felismertetésével és értelmezésével a 
kulturált nyelvi magatartás erősítése. 

   

 

7. SZÖVEGMŰFAJOK ÉS KIFEJEZÉSFORMÁJUK 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

Ismeretalkalmazó képesség fejlesztése 
a mindennapi életben használatos 
iratok kitöltése kapcsán. 

 
Önismereti, önkifejező, önérvényesítő 
képesség fejlesztése önéletrajzírással. 

A mindennapi élet néhány alapvető, 
hivatalos irata. 

 
 
 
Önéletrajz. tartalmi és formai kérdései. 

Nyugta, kérdőív, kérvény kitöltése 
közösen, majd önállóan. Gyakorlati 
alkalmazásának ismerete. 

 
Az önéletrajz tartalmi és formai 
kérdései. A klasszikus és új típusú 
önéletrajz közötti tartalmi és formai 
különbségek felfedezése. Önéletrajz 
írása. 
Nyelvhasználati, helyesírási ismeretek 
alkalmazása önéletrajz íráskor. 

A gyakrabban használt, a mindennapi 
élethez kapcsolódó hivatalos iratok 
jellemzőinek ismerete. 

 

8. ÉV VÉGI ÖSSZEFOGLALÁS 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

Továbbhaladás feltételei 

Ismeretalkalmazó, rendszerező 
képesség fejlesztése összefoglalás 
alkalmával. 

Az 5–8. évfolyamon tanultak 
rendszerezése, összefoglalása. 
A szavak jelentésének, szófaji és 
mondatbeli szerepének összefüggése. 

 
 
 
 
A magyar helyesírás rendszere. 

A nyelvi egységek jelentéstani, 
szerkezeti összefüggéseinek 
megfigyelése, elemzése, összefoglaló 
táblázatok értelmezése. 
A nyelvi egységek kommunikációs 
szerepének vizsgálata pl.: beszélgetés, 
vita közben. 
A 8. évfolyam nyelvtani anyagához 
kapcsolódó helyesírási gyakorlatok 

 



 

 

 
 

 
A tanulók önállóságának fejlesztése a 
helyesírási szabályok alkalmazásában 
és az önellenőrzésben. 

 differenciált  osztálymunkában. 
Játékos nyelvi és helyesírási vetélkedő 
rendezése heterogén csoportok között. 

 

 
 
 

 
SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

A fejlesztő szakasz második évfolyamán fontos, hogy a tanulók minél többféle helyzetben kipróbálhassák magukat. Ezekben a 
helyzetekben még jobban igénylik az értékelést, hogy megerősítést vagy útba igazítást kapjanak, azaz nagyon fontos számukra a pedagógus 
szóbeli, írásbeli szöveges értékelése, illetve az osztályzatokkal történő minősítés. 

A diagnosztikus és összegző minősítés mellett érdemes minél gyakrabban élni a formatív értékeléssel. Ez az értékelési forma alapvetően 
a folyamat közbeni irányítást, segítést tűzi ki célul. Nem minősítést, ítélkezést jelent, hanem egyrészt a tanulási sikerek megerősítését, 
másrészt a tanulási hibák, nehézségek feltárását, ami lehetővé teszi a tanuló számára az önkorrekciót. 

Az értékelés, a sikerek és kudarcok befolyásolják a tanuló tanulási motivációját. A kamaszgyerek esetében ez fokozottan érvényesül. 
Tehát nagy körültekintést igényel a pedagógus részéről. Minden esetben megfontoltan és tapintatosan kell eljárni, főleg elmarasztalás esetén. 
A fejlődő tendenciát erősíteni, a továbbhaladást ösztönözni, a teljesítményt bizonyos esetekben osztályozni kell. A fogalmazások közül 
azokat osztályozzuk, amelyeket jól előkészítettünk. 

Az óraszám 3 tudásszintmérő dolgozatnál többet nem tesz lehetővé, de érdemes 10-15 perc alatt megoldható diagnosztizáló méréseket 
beiktatni, hogy pontos visszajelzést kapjunk tanítványaink elért szintjéről, ami alapján még tudatosabban tudjuk megszervezni a tanulás 
folyamatát, a tanítási órákat. 



 

 

 

MAGYAR IRODALOM 

5–8. évfolyam 

 
CÉLOK ÉS FELADATOK 

 
Az 5-8. évfolyamokon a Magyar nyelv és irodalom műveltségi területet minden 

évfolyamon két tárgyra bontottuk: Magyar nyelvre és Magyar irodalomra. Ez a 
konvencionális elkülönítés ugyanakkor teljes mértékben elfogadja azt a nézetet, hogy az 
anyanyelvi és irodalmi nevelés egységet alkotva szolgálja az anyanyelvi kompetencia 
fejlesztését. 

Az irodalmi nevelés megérteni, beszélni, írni, gondolkodni tanít, ezzel valamennyi 
tantárgy tanulását segíti. Ugyanakkor az anyanyelvi kompetencia valamennyi műveltségi 
terület feladata. 

Az irodalmi nevelés alapvető célja és feladata a jövendő tanulmányokhoz szükséges 
és a felnőtt életben használandó olvasni és írni tudás (szövegértés, szövegalkotás) 
gondozása és továbbfejlesztése. Ebből következik, hogy az irodalom meghatározza a 
tanulás egész folyamatát, és alapvető szerepe van a kulcskompetenciák kialakításában 
és fejlesztésében. 

Az anyanyelv ismerete a társadalmi kommunikáció alapja. Az anyanyelvi nevelés 
alapvető feladata ebből következően az anyanyelvi kompetencia fejlesztése oly módon, hogy 
a szóbeli és írásbeli kommunikáció képességét a tanulók életkoruknak és a konkrét 
pedagógiai célnak megfelelő szinten birtokolják. 

Minden nevelő számára cél, egyszersmind feladat is a tanulás tanítása. Olyan fiatalokat 
kell oktatni és nevelni, akik sikeres tanulási stratégiákkal rendelkeznek, és képesek kreatívan 
és kritikusan felhasználni az információs társadalom technológiái adta lehetőségeket és 
eszközöket. Ezáltal lehetővé válik számukra az élethosszig tartó tanulás képességének 
elsajátítása. Kerettantervünkben hangsúlyos szerepet kap a tanulóközpontú 
tanulásszervezés. A változatos tevékenységformákban folyó feladatvégzéssel az 
ismeretszerzésen és a képességek fejlesztésén kívül az is a célunk, hogy a tanulók elsajátítsák 
a társas együttműködésben való részvételt. Ezáltal fejlődik konstruktív magatartásuk, 
szociális kompetenciájuk is. 

Az irodalmi nevelés fontos feladata az olvasási kedv felkeltése, az irodalomnak mint 
művészetnek, mint az emberi kommunikáció sajátos formájának megszerettetése, 
közlésformáinak, kifejezési módjainak a megismertetése. Az irodalmi művek olvasása és 
értelmezésének elsajátítása, gyakorlása képessé teszi a tanulókat az esztétikai, morális és 
kulturális értékek befogadására. Fejleszti a kritikai érzéküket, empátiájukat; segíti őket 
abban, hogy megértsék az emberi, társadalmi problémákat, tudatosabbá váljon az 
önmagukhoz és a környezetükhöz való viszonyuk. 

 
Kerettantervünkben kitágul az irodalom tananyag fogalma is, lehetőség szerint 

megjelenik a regionális kultúra, a tánc és a dráma. 
Az irodalmi nevelés az 5–8. évfolyamon egységes kerettantervi anyagban épül 

egymásra. Ugyanakkor az alapozó szakasz és a fejlesztő szakasz több vonatkozásban is eltér 
egymástól. Az 5–6. évfolyam folytatja és továbbfejleszti az első szakaszban (1–4. 



 

 

 

osztály) kialakult szóbeli és írásbeli képességeket: a beszédértést, a szóbeli önkifejezést, a 
szóbeli és az írásos szövegműfajok megértését, az írást, a sokirányú kreativitást. Az  alapozó 
szakasz első évfolyamán a tanulóknak és a tanárnak a kezdő szakaszból való átmenet 
nehézségeivel is számolnia kell. Az 5–6. évfolyamon irodalmi és nem irodalmi szövegek 
feldolgozásával bevezeti a gyermekeket az anyanyelv életének, a magyar nyelv 
használatának megértését elősegítő rendszerébe olyan módon, hogy megismerteti a magyar 
irodalom néhány összetettebb emberi kapcsolatokat is megjelenítő, nagyobb lélegzetű 
klasszikus művével. Ezáltal építi tovább a gyermek társas nyelvhasználati, fogalmi, 
gondolkodásbeli, érzelmi, ízlésbeli és erkölcsi műveltségét. 

A 7–8. évfolyam már a következő iskolafokozat tanulmányaira készít elő. A művelődési 
szokások és alapszerkezetek ebben az életszakaszban alakulnak ki. Mind a nyelvi, mind az 
irodalmi nevelés feladata a diákok érzelmi, szociális és intellektuális éré- sének támogatása. 
Erre az irodalmi olvasmányok is módot adnak. 

A magyar irodalom tantárgyhoz kötött ismeretek és képességek nem elszigetelten 
jelennek meg kerettantervünkben. Legszorosabban a magyar nyelv oktatásához 
kapcsolódunk, de folyamatosan kiemeljük a más tantárgyakkal való koncentráció 
lehetőségét is. 



 

 

 
 
 

KULCSKOMPETENCIÁK 
 
Anyanyelvi kommunikáció 

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a gondolatok, érzések és érzelmek 
kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt, valamint a helyes és kreatív 
nyelvhasználatot az élet minden területén: családon belül, iskolában, társadalmi 
érintkezések, szabadidős tevékenységek stb. során. 

A szókincs, a funkcionális nyelvtan és az egyes nyelvi funkciók biztos ismerete az 
anyanyelvi kommunikáció feltétele. Ez az ismeretanyag felöleli a szóbeli kapcsolattartás fő 
típusait, az irodalmi és nem irodalmi szövegek egész sorát. 

Az anyanyelvi kompetencia feltételezi, hogy a tanuló rendelkezik azzal a képességgel, 
hogy szóban és írásban kommunikálni tud a legkülönfélébb helyzetekben. A kommunikációs 
folyamatot figyelemmel kíséri, és a célnak és a helyzetnek megfelelően alakítani tudja. 
Képes érveit a helyzetnek megfelelően kifejezni, meggyőzően tolmácsolni. 

Folyamatos feladat a szókincs gyarapítása, a szavak jelentésének megismerése, hisz az 
anyanyelvi kommunikáció egyik feltétele a megfelelő szókincs ismerete. Rendelkeznie kell 
a tanulónak azzal a képességgel is, hogy figyeljen a címzettre és a kommunikációs helyzetre. 

A pozitív attitűd magában foglalja a kritikus és építő jellegű párbeszédre való törekvést, 
az esztétikai minőség tiszteletét, mások megismerésének az igényét. 

A tanuló a társaival együttműködő, kooperatív tevékenységformákban olyan 
képességekre is szert tesz, amelyeket majd a munkája során is hasznosíthat. 

A kompetenciák egymásba fonódnak, az egyik kompetenciaterülethez szükséges 
elemek támogatják a másik terület kompetenciáit. Ez különösen érvényes az anyanyelvi 
kommunikációra. A kezdeményezőképesség és vállalkozói, valamint a matematikai 
kompetencia magában foglalja az anyanyelvi kommunikáció képességét is. 

 
 
Az idegen nyelvi kommunikáció 

Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kompetenciák tudatos és magas szintű 
birtoklása nélkül nem valósulhat meg. Más népek irodalmának, művészetének 
megismerésén keresztül alakul ki a képesség az eltérő kultúrák megismerésére, a kultúrák 
közötti különbség megértésére. A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség 
tiszteletben tartását, a nyelvek és kultúrák iránti érdeklődést és kíváncsiságot. 

 
 
 
Digitális kompetencia 

A digitális kompetencia a tanulás terén is új utakat nyit, felöleli az információs 
társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használatát a tanulás, a képzés, a 
munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. A szövegszerkesztés, az 
információkeresés- és kezelés, az internet által kínált lehetőségek és az információs 
társadalom technológiái útján történő kommunikáció (e-mail, hálózati eszközök) mind 
feltételezik az anyanyelvi kommunikáció magas szintjét. A digitális és hagyományos 
források révén elért információk szűrése, kritikus felhasználása elképzelhetetlen az aktív 
és felelősségteljes attitűd kialakítása nélkül. Ennek érdekében a tevékenységformáknak 



 

 

 

be kell mutatni a digitális eszközök helyes használatát, a jó és rossz gyakorlatok 
megkülönböztetését. 

 
A hatékony, önálló tanulás 

A helyes tanulási stratégiák elsajátítása teszi alkalmassá a tanulót az élethosszig tartó 
tanulásra, az önálló orientációra és ismeretszerzésre. Ennek érdekében szükséges a 
folyamatos, egymásra épülő tevékenységtípusok bevonása a tanítási és tanulási  folyamatba. 
Az irodalom terén is nagy hangsúlyt kap a differenciált egyéni vagy  kooperatív munka. 

A hatékony, önálló tanulás módszereinek kialakítása érdekében szükséges a motiváció 
fenntartása, az új ismeretek szintetizálásának képessége, az idővel és az információval való 
hatékony gazdálkodás. Ugyancsak fontos a tanulók ösztönzése a különféle források 
megismerésére, kritikus felhasználására. 

 
Szociális és állampolgári kompetencia 

E kulcskompetencia alapja a hatékony kommunikáció, a különböző nézőpontok 
megértésének és figyelembe vételének képessége, a környezet problémái iránti érzékenység. 

A sikeres kommunikációs kapcsolatok és a társadalmi részvétel érdekében 
elengedhetetlen a normatudat, a viselkedési és magatartási szabályok megértése. Ennek 
érdekében olyan légkörben kell folytatni a pedagógiai tevékenységet, hogy a tanulók 
elsajátíthassák a konstruktív kritika és a konfliktuskezelés gyakorlatát. 

A pozitív attitűd magában foglalja az irodalmi tanulmányok során elsajátítható humanista 
értékeket, az emberi, társadalmi problémák iránt érzékenységet és együttérzést. 



 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 
 
1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 

 
Az artikulált nyelvi magatartás kialakítása és a társas-társadalmi együttműködéshez 

szükséges szóbeli nyelvi képességek fejlesztése. 
A szóhasználat, a mondatfonetikai eszközök és a nem verbális kifejezőeszközök 

(testbeszéd) összehangolásának fejlesztése az adott kommunikációs célnak és helyzetnek 
megfelelően. A szöveg jelentésére és stílusára vonatkozó ismeretek alkalmazása a szóbeli 
szövegalkotásban, a szöveg megértésében és elemzésében. A kommunikáció lényegének és 
tényezőinek megértetése, az író, a mű és az olvasó viszonyának mint sajátos 
kommunikációnak felfogása. 

Gyakorlatok végzése a beszédkultúra fejlesztésére: együttműködés a társakkal 
beszélgetésben, vitában, feladatmegoldásban. Saját álláspont előadása, megvédése a 
témának, a kommunikációs helyzetnek megfelelő kifejezésmóddal. Önismeretre, 
önbecsülésre, az ezeken alapuló magabiztos fellépésre és mások személyiségének 
tiszteletére, véleményének megbecsülésére nevelés. 

A memoriterek szöveghű, értő és megértető tolmácsolása. 
 
2. Olvasás, írott szöveg megértése 

 
Az életkornak megfelelő tempójú, minél teljesebb megértést biztosító hangos és néma 

olvasás fejlesztése mind az alapozó, mind a fejlesztő szakaszban. 
A különféle tartalmú és rendeltetésű, a mindennapi életben és az iskolai tanulmányokban 

előforduló élőszóbeli és írott szövegek szerkezetének, jelentésrétegeinek egyre önállóbb 
értelmezése, a szövegekben megformált értékek felfogása, elfogadása, kritikája. Feladatok a 
szöveg tagolására, a lényeg kiemelésére, a szöveg tömörítésére. 

Az aktív és passzív szókincs folyamatos gazdagítása. 
A szó szerinti és az átvitt jelentés megkülönböztetése szépirodalmi és más olvas- 

mányokban. A művészi szövegek metaforikus jelentéseinek megértése a korosztály 
szintjének megfelelő szinten. 

 
3. Írás, szövegalkotás 

 
A köznyelvi normához alkalmazkodó szabatos kifejezésmód kialakítása, a képzelet, az 

önkifejezés, az egyéni stílus bátorítása. 
A szöveg jelentésére és stílusára vonatkozó ismeretek alkalmazása írásbeli 

szövegalkotásban, a szöveg megértésében, elemzésében. Az anyanyelvű írásbeliség 
normáinak megismerése, a kreatív írás, az önkifejezés, az egyéni stílus fejlesztése. 

Az életkornak megfelelő írástechnika, olvasható betűformák, rendezett, esztétikus 
íráskép kialakítása. 

Az anyanyelvi normákat követő helyesírás. 
Önálló véleménynyilvánítás mindennapi helyzetekről, olvasmányélményekről. 
Epikus részletek dramatizálása, illetve drámai jelenetek tartalom- és stílushű visszaadása 

epikus formában. 
Önálló problémafelvetés, források kiválasztása, többféle forrásból gyűjtött anyag 

válogatása, feldolgozása. 



 

 

 

4. A tanulási képesség fejlesztése 
 

A különböző információhordozók ismerete, a verbális és vizuális információk 
felhasználása. A könyvtári munka megismerése. Tapasztalatszerzés a segédkönyvek, a szak- 
és ismeretterjesztő irodalom használatában, ismeretek az anyaggyűjtés és -rendezés 
módszeréről. Tantárgyi gyűjtőmunka, az adatok elrendezése, a gyűjtött anyag felhasználása 
pl. szóbeli és írásbeli beszámolóban. Hivatkozás a forrásra az idézés megfelelő módjával.  A 
források azonosítása. A modern technológián alapuló információhordozók megismerése. Az 
információk minőségének felismerése, értékelése, kritikája. 

Az alapműveltség elsajátításához szükséges információk megszerzésének és 
feldolgozásának csoportos és egyéni technikáinak (lényegkiemelés, tömörítés, vázlatírás, 
szöveg-kiegészítés stb.) megismerése és gyakorlása. 

Egy téma önálló vagy csoportos feldolgozása: problémafelvetés, forrásválasztás és 
feldolgozás segítséggel. Beszámoló készítése szóban vagy írásban, hivatkozás a forrásra az 
idézés megfelelő módjával. 

Különböző tanulási stratégiák és módszerek megismerése. Egyéni tanulási stratégiák és 
technikák megválasztásának szempontjai. 

 
5. Ismeretek az anyanyelvről 

 
Az egyéni nyelvhasználat továbbfejlesztése az irodalmi művek jobb megértése, valamint 

az idegen nyelvek tanulásának könnyebbé tétele végett. A nyelvi kultúra fejlesztése, amely 
megalapozza a tanulók sikeres szocializációját, hozzájárul megfelelő önértékelésük 
kialakulásához, önbecsülésük fejlesztéséhez. 

A tudatos nyelvszemlélet fokozatos kialakítása, nyelvhelyességi kérdésekben való 
tudatos döntés és a helyesírási biztonság továbbfejlesztése. Az egyéni nyelvhasználat 
igényesebbé, változatosabbá és kifejezőbbé tétele. 

 
6. Ismeretek az irodalomról 

 
A költői nyelv sajátosságainak megfigyelése, megértése, összevetése különféle 

köznyelvi, nem irodalmi formákkal. Irodalmi művek feldolgozásakor annak átélése, hogy a 
nyelvi kifejezésmód szoros kapcsolatban áll a mű jelentésével, hatásával, esztétikai 
karakterével. 

Az alsó tagozatban elsajátított ismeretekre építve a műalkotások megértéséhez szükséges 
elemi ismeretek megszerzése. 

A költői nyelv sajátosságainak megfigyelése, megértésének megalapozása és fejlesztése. 
A tanulók életproblémáival, érdeklődésével rokon kérdéseket tárgyaló művek közös 

értelmezése, megvitatása. Az irodalmi művekben megjelenített élethelyzetek, érzelmek, 
problémák iránti érzékenység. 

A magyar és az európai, valamint a világirodalom egy-egy kiemelkedő korszakának, 
néhány alkotójának és művének befogadása és értelmezése. 

A különböző műfajok tartalmi és formai sajátosságainak megismerése. 
Azonos témák más-más műfajú megjelenítése. Azonos motívumok megfigyelése és 

összevetése különböző művészeti ágakban. 
Az irodalmi művek jobb megértése és a kommunikációs képességek fejlesztése 

drámajátékkal, dramatizálással és színdarabok előadásával. 



 

 

 
 
 
 

7. Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése 
 

Önálló gondolkodás, az önkifejezés kulturáltsága, a kulturális másság felismerése, 
megértése, és erre épülő tisztelete. 

A műalkotások aktív befogadása, igény és fogékonyság a műélvezetre. A mű fiktív 
létmódjának megértése, valós és fiktív viszonya. 

A tanulók érzelmeinek és élettapasztalatainak gazdagítása, erkölcsi ítéletalkotásra való 
ösztönzése. A művekkel kapcsolatos érzelmek, gondolatok megfogalmazása, a személyes 
élmény és a vélemény megjelenítése beszélgetésekben, vitákban. A jó és a rossz,  az igazság 
és az igazságosság megkülönböztetése. Az erkölcsi választások indoklása, beszélgetés 
érzelmekről: szeretet, együttérzés, segítőkészség, félelem, bizalom, hála stb. 

A humor kiemelt szerepének érzékelése az irodalomban és a mindennapokban. 
Érzelmek, gondolatok megjelenítésének megfigyelése irodalmi művekben, a 

tapasztalatok megbeszélése, a vélemények összehasonlítása különféle műfajú 
olvasmányélményekkel kapcsolatban. 



 

 

 
 
 

5. ÉVFOLYAM 
Évesi óraszám: 105 – Heti óraszám: 3 

 

Témakörök Új tananyag feldolgozása Gyakorlás Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám 

Év eleji ismétlés, ismerkedés, felmérés  2 2 4 

Népmesék, népdalok                         2          8 - 10 

Műmesék 2 8 2 12 

Petőfi Sándor: János vitéz 17 8 4 29 

Molnár Ferenc:A Pál utcai fiúk 4 4 3 11 

Múltunk a mítoszokban 4 4 2 10 

 Versek /család, szülőföld 6 6 2 14 

Az ember világa, prózai művek 5 5 2 12 

Könyv- és könyvtárhasználat    Folyamatos 

Év végi összefoglalás   3 3 
 

1. ÉV ELEJI ISMÉTLÉS, ISMERKEDÉS, FELMÉRÉS 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

Rendszerezés, összehasonlítás, 
összefüggések felismerése. 

Az 1-4. évfolyamon tanultak 
rendszerezése, ismétlése, 
alkalmazása. 

 
Az alsó tagozatban tanult műfajok fő 

Az eddig tanult irodalmi ismeretek 
felidézése különböző 
munkaformákban. 
Az észlelt hiányosságok pótlására 
irányuló gyakorlások egyéni, páros 

A 4. osztály végén megfogalmazott 
továbbhaladási feltételek. 



 

 

 
 

 
 
 
A helyes és jól formált beszéd, a 
kiejtési képesség fejlesztése. 

 
 
 
 
 
A hangos olvasási képesség és a 
szövegértési képesség fejlesztése. 

jellegzetességei. 
 
 
Különböző szövegműfajú szövegek 
néma és hangos olvasása, értése. 

 
 
 
 
Diagnosztizáló mérések. 

és/vagy csoportmunkában. 
 
A helyes beszédlégzés, a szünet, az 
artikuláció, a hanglejtés, hangsúly, 
hangerő, beszédtempó gyakorlása 
folyamatosan, minden tanítási órán, 
tréningszerűen. 

 
 
A hangos, kifejező olvasás és a néma, 
értő olvasás gyakorlása és ellenőrzése. 

 
A taneszközök 
használatának megismerése. 

 
A kötelező és ajánlott olvasmányok 
bemutatása. 

 
 
 
Kb. egy oldal terjedelmű elbeszélő 
vagy ismeretterjesztő szöveg kellő 
tempójú, a megértést biztosító 
olvasása, felolvasása. 

 

2,Népmesék, népdalok 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

Továbbhaladás feltételei 

A szövegelemzésben való jártasság 
elmélyítésével a szövegértés 
színvonalának emelése és az irodalmi 
élmények iránti fogékonyság 
erősítése. 

 
 
Az információhordozók kritikai 
használati képességének 
továbbfejlesztése. 

 
A vélemények különbségének 

Művek a világ- és/vagy magyar 
irodalomból az olvasás 
szeretetéről, 
a tömegkommunikációs eszközök  
 

Az írók, költők korábban olvasott 
műveinek közös felidézése. 
A címadás gyakorlása. 
A cselekmény felidézése, tömör 
összefoglalása. 

 
Önálló szövegfeldolgozás kérdések 
alapján. 
A tanulócsoport olvasási szokásainak 
megbeszélése. Érvek és ellenérvek 
megfogalmazása a 
tömegkommunikációs eszközök 

 
Az epikai művek formai jellemzőinek 
ismerete. 

 
 
 
 
 
 
 
Saját vélemény megfogalmazása és 
megvédése egy-egy érv említésével a 



 

 

 
 

felismerése, tudatosítása, erre épülő 
tolerancia. 

 
 
 
 
 
A műfordítás. 

hatásairól. Ellentétes véleményeket 
képviselő csoportok kialakítása, a 
vélemények szembesítése. 

 
Egy rövid vers különféle fordításainak 
összevetése, beszélgetés a 
különbségek okairól, hatásáról. 

témának és a beszédhelyzetnek 
megfelelően. Mások véleményének 
meghallgatása, megértése. 

 
A műfordítás mint kulturális jelenség 
ismerete, néhány példa. 

Ajánlott tevékenységek a témakör projektjellegű bővítéséhez: 
A témakör feldolgozásában nagy szerepet kaphat az önálló tanulói tevékenység. A tanulók ebben a témakörben jelentős előismerettel 
rendelkeznek korábbi tanulmányaik, olvasmány– és filmélményeik alapján. Ezeknek az ismereteknek a mélyítésére és bővítésére ajánljuk 
az alábbi projektfeladatokat. 

• Irodalmi és egyéb jellegű szövegek, festmények stb. keresése az olvasásról, a könyvek szeretetéről 
 

Népköltészet, népmesék 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

 
A meglévő tudás mozgósítása, új 
szempont szerinti rendezése. 

 
 
 
Az önálló és csoportos ismeretszerzés 
hatékonyságának megtapasztalása. 
Törekvés a saját tanulási stratégia 
fokozatos kialakítására. 

 
A szókincs bővítése, árnyalása, a 
kifejező képesség fejlesztése az 
olvasott szövegben található új 
kifejezések felhasználásával. 

 
A ritmus. 

 
Néhány mondóka, 
népi játék, találós kérdés, közmondás, 
szólás ritmikai jellemzői. 

 
 
 
 
 
 
 
Néhány (két-három) népdal ritmikai 
jellemzői. 

 
A korábban tanult verstani ismeretek 
felidézése pl. ötletbörze segítségével. 

 
A tanult műfajok sajátosságainak 
felfedezése. 
Tanári magyarázat után 
különböző játékos szövegek, 
népdalok, műköltészeti alkotások 
ritmusának felismerése egyéni és 
csoportos formában. 
Egy népi játék eljátszása. 
A már ismert népdalok felidézése. 

 
Változatos ritmikai és zenei formálású 
lírai művek ismerete. 
A fejezet feldolgozása során 
megismert népköltészeti műfajok 
jellemzőinek felismerése. 



 

 

 
 

 
Képesség az ütemhangsúlyos verselés 
ritmusának felismerése. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az összehasonlító és elemző képesség 
fejlesztése a rímfajták jellemzőinek 
felismerése és összehasonlítása során. 

 
 
 
 
Az összehasonlító és elemző képesség 
fejlesztése az ütemhangsúlyos és az 
időmértékes verselés jellemzőinek 
felismerése során. 

 
 
 
 
 
 
 
A kifejezőképesség fejlesztése a 
memoriterek hangoztatása során. 

 
A hangsúlyos verselés, az ütem, a 
hangsúlyos és hangsúlytalan szótag. 
A népköltészet hatása Petőfi Sándor 
verseiben. 

 
 
 
 
 
 
 
Néhány gyakori rímfajta (páros, 
kereszt-, bokor-, ölelkező, félrím). 
A tiszta rím és az asszonánc. 

 
Az időmértékes verselés, a rövid és a 
hosszú szótag. 

 
 
Versek a 20. század irodalmából, a 
kortárs magyar gyermek-költészet 
néhány alkotása: 
 

Versek ritmusának összehasonlítása, 
verses történetek átírása prózába, az 
átírások összevetése, megbeszélése. 

 
 
A már ismert Petőfi-művek felidézése 
előzetes feladatként. A 
megbeszéléskor a tanulók tanári 
irányítással összevetik ismereteiket, 
tapasztalataikat. 

 
 
A rímelés megfigyelése megadott 
szempontok alapján 
pedagógus irányításával, 
csapatmunkában majd önállóan. 

 
 
Verselési játékok különböző 
tevékenységformákban. 

 
 
 
 
 
 
A versek témájának, hangulatának, 
hangnemének megbeszélése 
csapatmunkában, a tapasztaltak 
összevetése frontálisan. 

 
 
Memoriterek ritmikus hangoztatása, 
memoriterek tanulása. 

 
 
A ritmus eszközeinek 
ismerete. 

 
 
 
Az ütemhangsúlyos verselés 
ritmusának ismerete. 
A hangsúlyos és a hangsúlytalan 
szótag megkülönböztetése. 

 
 
 
 
Néhány gyakori rímfajta ismerete. 

 
A rövid és a hosszú szótag 
megkülönböztetése. 
Verstani alapismeretek, 
az időmértékes és az ütemhangsúlyos 
verselés közötti különbségek ismerete. 

 
 
 
 
 
 
A versek témájának, hangulatának, 
hangnemének megnevezése. 

 
 
Memoriterek szöveghű ismerete, 
értelmező előadása, néhány találós 



 

 

 
 

   kérdés és közmondás. 

 

Ajánlott tevékenységek a témakör projektjellegű bővítéséhez: 
• Album készítése szabályos ismétlődést, ritmust ábrázoló épületekről, természeti jelenségekről 
 
3. MESÉK BŰVÖLETÉBEN, MŰMESÉK 

 
Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

 
A meglévő tudás mozgósítása, 
felelevenítése, 
új szempont szerinti rendezése. 

 
A kultúrák közötti különbség 
felismerése, átélése, elfogadása. 

 
 
 
 
 
A hangos, kifejező olvasás 
képességének gyakorlása a mesék 
feldolgozása során. 

 
A rendszerezés, a csoportosítás 
képességének fejlesztése a mesefajták 
és a szerkezeti sajátosságok 
szintetizálása során. 

 
A népmese és a műmese, a verses és a 
prózai forma. 

 
Mesék a klasszikus és a mai magyar 
irodalomból és a világirodalomból. 

 
 
 
 
 
Mesefajták: néhány gyakori mesefajta 
(pl. állatmese, csalimese, tündérmese) 

 
A mesei jellemzők, motívumok, 
meseformulák 
(pl.: mesekezdet, mesezárás, állandó 
kifejezések, meseszámok, 
átváltozások, eszközök, tárgyak, 
ismétlődő tettek, cselekedetek, 
szereplők, szerepkörök, helyszínek). 

 
Az alsó tagozatban megismert 
mesefajták műfaji sajátosságainak 
felismerése tanári irányítással vagy 
önállóan. 
A különböző kultúrák meséinek 
megismerése egyéni, csoportos 
munkaformában, a tapasztaltak 
összevetése frontálisan. 

 
 
 
A hangos olvasás gyakorlása 
szereposztásban. 

 
 
A mesék csoportosítása kooperatív 
technikával. 

 
A humor szerepének érzékelése 
különféle mesékben. 

 
A mesei jellemzők megismerése, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egy rövid mese értő, értelmező 
felolvasása a szereplők jellemének 
érzékeltetésével. 

 
A megismert mesefajták néhány 
műfaji sajátosságának ismerete. 

 
A mesei jellemzők ismerete. 

 
 
A jegyzetelés, vázlatkészítés ismerete. 



 

 

 
 

  megfigyelése az alsó tagozatban  
  tanultak felhasználásával. A mesei  
  motívumok táblázatba foglalása.  

  A mesék cselekményének  

  összefoglalása.  
   A szóhasználat, a kiejtés, a testbeszéd 
  Dramatizálás, meserészletek eljátszása összehangolása különféle 
  pl. bábokkal. beszédhelyzetekben 
 A beszélő név.   
  A beszélő név jellemzőinek A beszélő név felismerése. 
  megismerése, beszélő név kitalálása  
  mesei szereplőknek.  
 Nyelvi sajátosságok.   
 Nyelvváltozatok. A népmesék korábbi nyelvállapotot A mai és korábbi nyelvállapot 
Az elemző képesség fejlesztése a  tükröző kifejezéseinek felfedezése és különbségeinek felismerése. 
különböző nyelvállapotú mesék  értelmezése szótárak lexikonok  
olvasása során. Az elbeszélő fogalmazás jellemzői. segítségével.  

A szövegalkotási képesség fejlesztése,  Szövegalkotási gyakorlatok Mese írása mesei motívumok 
   Meserészletek szöveghű ismerete, 
  Memoriterek tanulása. kifejező előadása. 

 

Ajánlott tevékenységek a témakör projektjellegű bővítéséhez: 

• Képregény készítése egy meséhez 



 

 

 

4. PETŐFI SÁNDOR: JÁNOS VITÉZ 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

 
Az irodalmi mű, mint a kulturális 
emlékezet szereplőjének és 
közvetítőjének elmélyült befogadása, 
egyéni, csoportos és közös munkára 
épülő feldolgozása. 

 
 
 
 
 

Az irodalmi értékek iránti 
fogékonyság erősítése az 
alkotást méltató szövegek 
megismertetésével. 

 
 
 
Az összehasonlító és az elemző 
képesség fejlesztése a prózai és verses 
forma összehasonlítása során. 

 
 
 
 
 
 
 
A megfigyelő képesség fejlesztése a 
nyelvi alakzatok megismerése során. 

 
Az epikus művek szerkezeti egységei 
(előkészítés, bonyodalom, a 
cselekmény kibontakozása, tetőpont, 
megoldás) és jellemzőik. 

 
 
 
 
 
 
Az elbeszélő költemény. 

 
 
 
 
 
A próza és a vers közötti különbség. 

 
 
 
Néhány szókép (hasonlat, 
megszemélyesítés, metafora) és 
jellemzőik. 
A képiség megjelenése a műben. 

 
Néhány nyelvi 
alakzat (megszólítás, felkiáltás, 
kérdés, felsorolás, ismétlés) és 
jellemzői. 

 
Az epikus művek szerkezeti 
egységeinek felfedezése, 
megismerése, megnevezése. Jósolás: a 
művet kezdjük el olvasni, és időnként 
megállva jósoltassuk meg, 
hogyan fog folytatódni a történet. 
Írassunk a műhöz egy másik 
befejezést! Válasszuk ki közülük 
érvek 
meghallgatása után a legjobbnak 
tűnőt! 

 
Feladatok a különböző műfaji 
ismertetőjegyek felismerésére, a 
jellemzők egyéni vagy csoportos 
táblázatba foglalása, a megoldások 
összevetése. 

 
Gyakorlatok a prózai és a verses 
forma jellemzőinek feltárására, a vers 
cselekményének, figuráinak átírása 
prózába. 

 
A szóképek felismerésének 
gyakorlása, hasonlatok, metaforák 
írása. 

 
A mű részeinek értő, értelmező 
felolvasása a párbeszédek 
érzékeltetésével. 

 
 
Az epikus művek szerkezeti 
elemeinek ismerete. A tetőpontok, a 
fordulópontok, a kitérők érzékelése. 
A versszak és a nagyobb szerkezeti 
egységek viszonyának megértése. 

 
Az alkotás műfaji jellemzőinek 
felismerése, más műfajoktól 
(pl. a mesétől) való különbségének 
érzékelése. 

 
A próza és a vers közötti különbségek 
felismerése. 

 
 
A hasonlat, a megszemélyesítés és 
metafora ismerete, értelmezése, 
hangulati hatásuk felismerése. 

 
 
 
 
 
Néhány gyakori nyelvi alakzat 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A szociális kompetencia fejlesztése 
mások véleményének türelmes és 
figyelmes meghallgatása, 
szembesítése során. 

 
 
A tér- és időészlelés képessége. 

 
 
 
 
A verselési mód, a rímfajták 
felismerésének fejlesztése. 

 
 
 
A szövegalkotási képesség fejlesztése 
adott nézőpontú leírások 
megfogalmazásával és 
összehasonlításával. 

 
 
 
A meseszerű és a valós az elbeszélő 
költeményben. 

 
 
 
A szereplők cselekedetei, a hős 
kalandjai, erkölcsi 
választásai. 

 
 
 
 
Az idő és a tér az elbeszélő 
művekben. 

 
 
 
Az ütemhangsúlyos verselés, a felező 
12-es. 
A páros rím. 

 
 
Az elbeszélés és a leírás műfaji 
jellemzői. 

 
 
 
 
 
A mű részleteinek dramatikus 
feldolgozása. 

Nyelvi alakzatok keresése majd írása 
páros munkában, egymás 
megoldásainak értékelése, 
önértékelés, a tanulságok és e 
legjobban sikerült megoldások közös 
megbeszélése. 

 
A meseszerű és reális elemek keresése 
a szövegben egyéni és csoportos 
munkában, a tapasztaltak 
megbeszélése frontálisan. 

 
Vélemény megfogalmazása a 
szereplők cselekedeteiről, 
helyzetekről. 

 
 
 
 
Feladatok az idő és a tér 
megállapítására, rajzok készítése a 
helyszínekről, az alkotások 
összevetése, megbeszélése. 

 
Az ütemhangsúlyos verselés 
felismerésének gyakorlása. 
Páros rímű vers írása megadott szavak 
felhasználásával. 

 
Fogalmazási gyakorlatok: pl. a szobád 
leírása valamelyik sarokból elindulva. 
Azonos tárgyról különféle 
nézőpontból (vagy hangnemben) 
készített leírások összevetése. 

felismerése és értelmezése. 
 
 
 
 
 
A meseszerű és a valós közötti 
különbség érzékelése. 

 
 
 
Saját vélemény megfogalmazása a 
szereplők erkölcsi választásairól, 
döntéseiről, és azok megvédése érvek 
és a szövegből vett idézetek 
felhasználásával. 

 
 
 
Az idő és a tér mozzanatainak 
azonosítása. 

 
 
 
Az ütemhangsúlyos 
felező 12-es és a páros rím ismerete. 

 
 
Nyelvileg és tartalmilag egyaránt jól 
formált elbeszélés írása leíró résszel 
egy-másfél oldal terjedelemben. 



 

 

 
 

 
A kifejezőképesség fejlesztése a 
memoriterek ritmikus 
hangoztatásával. 

  
Kreatív feladatok: 
pl. kiscsoportos tablók komponálása 
János vitézről, képregény alkotása a 
mű lényeges mozzanatairól, 
stílusjáték a francia udvarban 
történtekről. 

 
Memoriterek tanulása, ritmikus 
hangoztatása. 
Hangformáló gyakorlatok. 

A szóhasználat, a kiejtés, a testbeszéd 
összehangolása különféle 
beszédhelyzetekben. 

 
 
 
 
Memoriterek szöveghű, kifejező 
előadása: 
(15- 20 versszak a műből). 

 
 

Ajánlott tevékenységek a témakör projektjellegű bővítéséhez: 

• Album készítése Petőfi Sándor hazai és külföldi ismertségének, tiszteletének bemutatására 

• János vitéz utazásainak helyszínei- térképkészítés 

• A János vitézhez készült illusztrációk, zenei művek, képzőművészeti alkotások összegyűjtése 

 
5. MÚLTUNK A MÍTOSZOKBAN 

 
Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

 
A meglévő tudás felelevenítése, 

 
A mítoszok és a mitológia 

 
Koncentráció: a történelemórákon 

 
Alapismeretek a mítoszokról. 

új szempont szerinti rendezése. fogalmának, néhány tanultak felidézése.  
 ismertetőjegyének az ismerete. A mítoszok jellemzőinek feltárása  
  projektmunkában vagy  
  kooperatív technikával. Adott feladat kapcsán részvétel a 
   csoportos kutatómunkában. 
Vizuális és auditív információk Néhány mítosz (legalább három-négy Egy-egy mítoszhoz kapcsolódó  
célszerű gyűjtése, rendszerezése, ismerete). különféle korokban született  



 

 

 
 

felhasználása.  képzőművészeti és/vagy zenei alkotás  
  összegyűjtése és összevetése  
Az irodalom folytonosságának és  csoportmunkában, a csoportok  
változó jellegének felismerése, egy-  munkájukat bemutatják a többieknek.  
egy téma megjelenítése más    
művészeti ágakban.  A mítoszok és a mesék jellemzőinek  

 A mítoszok és a mesék különbségei. megfigyelése, összehasonlítása tanári  
Az összehasonlítás képességének  irányítással. A tanulást segítő grafikus A mítosz és a mese 
fejlesztése a mítoszfeldolgozások  módszerek alkalmazása: például a két megkülönböztetése. 
olvasása és a mesékkel való  különböző műfajú és rendeltetésű  
összevetés során.  szövegtípus összehasonlítása, a  

  tapasztalatok ábrázolása Venn-  
  diagram segítségével.  

  Kreatív feladat:  

 Az empátia megjelenése az Egy-egy mítoszi történet egyéni vagy  
 irodalomban. csoportos átültetése a mai viszonyok  
  közé, a különféle megoldások  
 A görög mitológiai történetek megbeszélése, a helyzetek átélése,  
 dramatikus feldolgozási lehetőségei. dramatikus megjelenítése az empátia Tapasztalatszerzés a dramatikus 
  fejlesztésére. feldolgozás sajátosságairól. 

  Kreatív feladatok:  

  Kiscsoportos tablók készítése egy-egy  
  ismert görög mítosz  
  szereplőiről/cselekményéről; egy  
  görög istenhez szertartás kitalálása és  
  bemutatása stb.  

 

Ajánlott tevékenységek a témakör projektjellegű bővítéséhez: 

• A mítoszok alakjainak továbbélése a művészetben



 

 

AZ EMBER VILÁGA, Versek 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

 
A hangos olvasás fejlesztése 
különböző műfajú szövegekkel. 

 
 
 
A kifejezőképesség fejlesztése, a 
kommunikációs célnak és helyzetnek 
megfelelő nyelvhasználat erősítése. 

 
 
 
 
Az önálló munka és a csoportos 
kooperáció alapvető műveleteinek 
élménye. 

 
 

A szövegértés színvonalának 
emelése és az irodalmi 
értékek iránti fogékonyság 
erősítése. 

 
A korosztály életproblémáihoz és 
érdeklődéséhez kapcsolódó versek, 
elbeszélések olvasása, feldolgozása. 

 
A közösség néhány jellemző 
élethelyzetének, konfliktusának 
megjelenítése az irodalomban. 

 
 
A tájleíró költemény, az életkép, a 
regény. 
Petőfi Sándor: Az alföld és még két- 
három verse (pl. István öcsémhez, Egy 
estém otthon, Szülőföldemen, 
Arany János: Családi kör. 

 
A művek közös és önálló olvasása, 
értelmezése, közös megbeszélése. 

 
 
Gyakorlatok az olvasmányélmények 
rövid megfogalmazására különféle, 
szóbeli és írásos műfajokban. 

 
Feladatok néhány, a korosztály 
életproblémáihoz és érdeklődéséhez 
kapcsolódó irodalmi téma 
megismerésére páros vagy csoportos 
munkában. A téma bemutatása 
idézetek segítségével és 
kommentárral. 

 
Az alkotások műfaji sajátosságainak 
felismerése, a jellemzők összegyűjtése 
és közös megbeszélése. 

 
A lírai művek témájának, 
hangnemének 
hangulatának 
megfigyelése, pl. egy mű 
hangulatához illő zenerészlet 
keresése. 

 
Különböző témájú versek értő, 
értelmező felolvasása a művek 
hangulatának érzékeltetésével. 

 
Az olvasmányélmény 
megfogalmazása. 

 
 
Néhány alapvető irodalmi téma 
felismerése. 

 
A tájleíró költemény, az életkép, a 
regény műfaji jellemzőinek ismerete. 

 
 
Az epikai és lírai művek jellemző 
vonásainak ismerete: a cselekmény, a 
szerkezet, a képiség, a zeneiség 
eszközei, a verselés. 

 
A lírai alkotás témájának, 
hangnemének és hangulatának 
felismerése. 

 
 
 
Művek önálló elolvasása után a 



 

 

6. Molnár Ferenc A pál utcai fiúk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Verbális és nem verbális kapcsolata, 
együttes értelmezésük. 

 
 
Az összehasonlító képesség 
fejlesztése egy regény és annak 
különféle feldolgozásainak 
összevetése során. 

 
 
 
A kifejezőképesség fejlesztése a 
versek ritmusának érzékeltetésével. 

 
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

 
A régió, a lakóhely irodalmi emlékei. 

 
 
Szöveg és illusztráció kapcsolata, 
alapvető típusai. 

Kreatív gyakorlatok (pl. szereplő 
jellemzése egy másik szereplő 
szempontjából, egy szereplő 
feltételezhető gondolatainak 
megfogalmazása stb.). 

 
A szövegekhez kapcsolódó 
illusztrációk megfigyelése, illusztráló 
rajzok készítése. 

 
A regényből készült film, vagy abból 
részletek megtekintése. A regény és a 
film összehasonlítása a 
kifejezőeszközök, a befogadói élmény 
és a jelentés szempontjából. 

 
Memoriterek tanulása, ritmikus 
hangoztatása. 

cselekmény utólagos felidézése, a 
szereplők cselekedeteinek, 
jellemének, gondolatainak megértése. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Memoriterek szöveghű, kifejező 
előadása (pl.: Petőfi Sándor: Az alföld, 
Arany János: Családi kör). 

 

Ajánlott tevékenységek a témakör projektjellegű bővítéséhez: 

• Újságkészítés A Pál utcai fiúk című regény cselekményéről 

• A grund makettjének elkészítése 



 

 

 

9. ÉV VÉGI ÖSSZEFOGLALÁS 

 
Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

A nyelvhasználati, szövegalkotási és 
szövegértő képesség komplex 
fejlesztése. 

 

Rendszerező, isme-reteket alkalmazó 
és tudatosan használó kommunikációs 
képesség fejlesztése. 

Az 5. osztályban tanult ismeretek 
rendszerezése. 

 
 

A szövegértés és a szövegalkotás 
gyakorlása különböző 
szövegtípusokon. 

 
 

Mérések szövegértésből, irodalmi 
ismeretekből. 

A tanult ismeretek alkalmazása az év 
végi összefoglaló feladatokban. A 
tapasztalt hiányosságok pótlására 
irányuló gyakorlatok. 
Év végi felmérés szövegértésből. 
Az irodalmi feladatlap év végi 
felmérésének megírása. 

 

Az összefoglalás sajátosságainak és 
szerepének megismerése és megértése 
különböző munkaformákban és 
feladattípusokkal. 

Az év során megfogalmazott 
továbbhaladási feltételek. 

 
 
 
 
 
 

Az összefoglalás sajátosságainak 
ismerete. 

 
 

 

SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 
 
A számonkérés történhet szóban és írásban is. Fordítsunk nagy hangsúlyt a szóbeli ellenőrzésre! Ha a tanulók írásbeli szövegalkotását 
értékeljük, adjunk néhány mondatos szöveges értékelést is! Az érdemjeggyel történő értékelés ugyanis nem ad a tanuló számára konkrét 
fogódzót, nem tárja fel a konkrét hiányosságokat, és nem ad javaslatokat a fejlesztésre. 

Hosszabb szóbeli megnyilatkozáskor az értékelés folyamatába vonjuk be a többi tanulót is, adjunk számukra megfigyelési szempontokat! 
De a felelő számára is tegyük lehetővé, hogy értékelje saját teljesítményét! Ez a szocializálódásnak egyik lényeges állomása. 
Az értékeléskor figyeljünk arra, hogy a tanulót önmagához képest is értékeljük! Nagyon fontos a diagnosztizáló mérések beiktatása a 

tanulási folyamatba. Ezek alapján tervezheti meg a pedagógus az egyes tanulók egyéni fejlesztési stratégiáját, így tudja hatékonyan 
megszervezni az egyes tanítási órákat. Így válhat a tanulási folyamat valódi szervezőjévé, így lesz mind tudatosabb a fejlesztési 
tevékenysége. 



 

 

 
 
 

 
Éves óraszám: 72 – Heti óraszám: 2 

6. ÉVFOLYAM

 
 

 
Témakörök Új tananyag 

feldolgozása 

 
Gyakorlás 

 
Összefoglalás, ellenőrzés 

 
Teljes óraszám 

Év eleji ismétlés, ismerkedés, felmérés  2 2 4 

Kezdődjék a kalandozás! 1 - –– 1 

Monda, rege, legenda, ballada, románc 14 2 2 18 

Arany János: Toldi 14 2 4 20 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok 5 1 3 9 

Jellem, kaland, konfliktus az elbeszélő műfajokban 8 2 2 12 

Ízelítő::  képek és formák a költészetben 3 1 2 6 

Könyv- és könyvtárhasználat    Folyamatos 

Év végi összefoglalás   2 2 
 

1. ÉV ELEJI ISMÉTLÉS, ISMERKEDÉS, FELMÉRÉS 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

Áttekintő, lényegkiemelő, rendszerező 
képesség fejlesztése. 
Hatékony műveletvégzés és 
információ-felhasználás. 

Az 5. évfolyamon tanultak 
rendszerezése, ismétlése, alkalmazása. 

 
 
A tanult műfajok fő jellegzetességei. 

Az ismeretek felidézése, 
rendszerezése differenciált 
tevékenységformákban. 

Az 5. osztályban megfogalmazott 
továbbhaladási feltételek. 



 

 

 
 

A helyes és jól formált beszéd, a 
kiejtési képesség fejlesztése. 

 
 
 
Különböző szövegműfajú szövegek 
néma és hangos olvasása, értése. 

 
 
 
 
Diagnosztizáló mérések. 

Az észlelt 
hiányosságok pótlására irányuló 
gyakorlások egyéni, páros és/vagy 
csoportmunkában. 

 
A helyes beszédlégzés, a szünet, az 
artikuláció, a hanglejtés, hangsúly, 
hangerő, beszédtempó gyakorlása 
folyamatosan, minden tanítási órán, 
tréningszerűen. 

 
A hangos, kifejező olvasás és a néma, 
értő olvasás felmérése. 
A taneszközök 
használatának megismerése. 
A kötelező és ajánlott olvasmányok 
bemutatása. 

 

 

2. KEZDŐDJÉK A KALANDOZÁS! - BEVEZETŐ 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

A hangos olvasási képesség fejlesztése 
a párbeszédes, leíró és elbeszélő 
részek felolvasása során. 

Egy-két, a korosztály számára érdekes 
és izgalmas szöveg az olvasásról, a 
könyvekről, illetve ezek szerepéről az 
ember életében. 

A mű/művek közös és önálló olvasása, 
eszmecsere az olvasás öröméről és 
„nehézségeiről”. 

 
Kedvenc olvasmányok (nem csak 
szépirodalmi) élményszerű, 
kedvcsináló bemutatása. 

A mű/művek értő olvasása, felolvasása 
a párbeszédes, leíró és elbeszélő részek 
kifejező felolvasásával. 

 
Igény és képesség az olvasás 
örömének megosztására, az olvasottak 
és a befogadás tapasztalatának rövid 
összefoglalására. 



 

 

 

3. MONDA, REGE, LEGENDA, BALLADA, ROMÁNC 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

Könyvtári tájékozódás, a különböző 
információhordozók használatának 
képessége. 

 
Az összehasonlító képesség fejlesztése 
a műfaji jellemzők felismerése során. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A hangos olvasási képesség fejlesztése 
a párbeszédes és elbeszélő részek 
felolvasása során. 

A monda műfaji jellemzői, néhány 
mondatípus. 
A mondakör fogalma. 

 
 
 
 
 
Két-három magyar történeti monda  
A rege, a legenda, a ballada, a románc 
műfaji jellemzői. 
Pl. Arany János: Rege a 
csodaszarvasról, egy legendarészlet 
Kőmíves Kelemenné, 
Arany János: A walesi bárdok, 
Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka című 
művek olvasása során. 

 
 
 
 
Néhány gyakori szókép, nyelvi alakzat 
és jellemzői. 

Ismeretek gyűjtése az ősköltészetről, a 
költészet kialakulásáról könyvtárak, az 
internet segítségével. A tapasztalatok 
összevetése, összegzése, 
összefoglalása vázlat formájában. 

 
A monda műfaji jellemzőiről 
vázlatírás. 
A monda és a mese műfaji 
jellemzőinek összehasonlítása konkrét 
szövegpéldák kapcsán, az eredmények 
megjelenítése pl. Venn-diagram 
segítségével. 

 
A műfajok ismertető-jegyeinek 
táblázatba foglalása. Az olvasott 
balladák „hiányzó” elemeinek 
megírása, a született szövegek 
felolvasása, összehasonlítása. 

 
A tisztán elbeszélő és dramatikus 
műrészletek megkülönböztetése a 
kifejező felolvasás segítségével. 

 
Gyakorlatok a 
szóképek és nyelvi alakzatok 
felismerésére, jelentéseik, 
jelentésmódosító szerepük 
értelmezésére. Adott szövegrész 
szóképeinek, alakzatainak átírása, 

Gyermekeknek szóló néhány 
ismeretterjesztő kézikönyv, lexikon, 
szótár ismerete, használata. 

 
 
 
 
 
 
 
Egyszerűbb szövegek műfaji 
különbségeinek érzékelése, néhány 
jellemző ismerete. 

 
 
A jegyzetkészítés, vázlatírás 
alapjainak ismerete, néhány vázlatpont 
önálló összegyűjtése, vázlat önálló 
kiegészítése. 

 
 
Az elbeszélő és dramatikus 
műrészletek különbségeinek ismerete. 

 
 
Néhány gyakori szókép és nyelvi 
alakzat ismerete, értelmezése, 
hangulati hatásuk felismerése. 



 

 

 
 

 
A szókincs bővítése és árnyalása, a 
kifejezőképesség fejlesztése az 
olvasott szöveg kapcsán. 

 
 
 
 
 
 
 
Az összehasonlító és elemző képesség 
fejlesztése az ütemhangsúlyos és 
időmértékes verselés jellemzőinek 
felismerése során. 

 
 
 
 
 
A kifejezőképesség fejlesztése 
memoriterek hangoztatása során. 

 
 
 
 
Az időmértékes és az ütemhangsúlyos 
verselés. 

 
A leggyakoribb verslábak. 

helyettesítése. 
 
Az időmértékes és az ütemhangsúlyos 
verselés gyakorlása, verssorok, 
versszakok írása adott ritmus szerint. 
A leggyakoribb verslábak felisme- 
résének gyakorlása. 
Versszakok újraírása más ritmusban. 

 
Műrészletek dramatikus 
megjelenítése csoportosan, a különféle 
dramatizálások összevetése, 
beszélgetés szöveg és előadás, illetve 
az előadások különbségeiről. 
Különféle dramatikus formák 
kipróbálása (pl. bábjáték, némajáték, 
helyzetgyakorlatok), a szerzett 
tapasztalatok megbeszélése, 
összefoglalása 

 
Memoriterek tanulása, ritmikus 
hangoztatása. 

 
 
 
 
 
 
Néhány gyakori versláb ismerete. 

 
 
 
 
Alapismeretek a dramatikus 
megjelenítési formákról. 

 
 
 
 
 
 
Memoriterek szöveghű, kifejező 
előadása: egy balladából részletek, 
néhány versszak a Rege a 
csodaszarvasról című műből. 

 
 
 

 
Ajánlott tevékenységek a témakör projektjellegű bővítéséhez: 

• A magyarság eredete a mondákban és a történelemben 
• Az emberáldozat, a hiedelem motívumainak továbbélése a művészetben 
• Mátyás király reneszánsz udvara 



 

 

 

4. ARANY JÁNOS: TOLDI 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

A hangos olvasás gyakorlása 
hangsúlyos verselésű mű 
felolvasásával. 

 
 
Áttekintő, lényegki-emelő, 
rendszerező képesség fejlesztése. 

 
A tér- és időészlelés 

képességének fejlesztése. 
 

Irodalmi művek értelmezése, 
kifinomult szövegelemzési 
képesség, az irodalmi 
kifejezésmód iránti 
fogékonyság erősítése, a 
történeti és az esztétikai 
érzék fejlesztése. 

 
A kifejezőképesség fejlesztése szóbeli 
vélemény megfogalmazásával. 

 
Az ítélőképesség fejlesztése érvek 
megfogalmazásával. 

 
 
 
 
A szövegalkotási képesség fejlesztése. 

Az elbeszélő költemény. 
 
 
 
 
A mű cselekménye és szerkezete. 
A tér és az idő. 

 
 
 
A főszereplő összetett jelleme: 
próbatételek, konfliktusok, lelki 
folyamatok megjelenítése. 

 
A jellemzés eszközei. 
A jellemzés tartalmi és formai 
hagyományai: 

a jellemzés mint műfaj, 
a jellemzési módok. 

 
 
 
 
 
 
Az előadásmód sajátosságai. 

 
 
Néhány gyakori szókép, nyelvi alakzat 
és jellemzői. 

A Toldi műfaji sajátosságainak 
megfigyelése, összehasonlítása az 
eddig tanult epikai műfajokkal. 

 
A mű cselekményének és 
szerkezetének megfigyelése. 
Események időrendbe állítása, 
vázlatírás, vázlatpontok sorrendjének 
megállapítása. 

 
A jellemábrázolás módjainak, az 
epizód szerepének, a főhős 
jellemfejlődésének megfigyelése. 
Gyakorlatok rövid, néhány mondatos 
vélemény szóbeli és írásbeli 
megfogalmazására a szereplők 
jelleméről és tetteiről: pl. bírósági 
tárgyalás megtartása (védelem és vád 
képviselői) a vitéz halála után, 
gyászbeszéd stb. 

 
Elbeszélés és leírás alkotása 
különböző nézőpontból. 

 
Az elbeszélői előadásmód 
sajátosságainak a megfigyelése. 

 
Néhány gyakori szó-kép, nyelvi 
alakzat fel-ismerése és megnevezése. 

Szövegek műfaji különbségeinek 
felismerése. 
Hangos olvasás a versritmus 
érzékeltetésével. 

 
A szereplők cselekedeteinek, 
jellemének, nézeteinek megértése. 

 
 
 
Néhány mondatos vélemény 
megfogalmazása a szereplők 
jelleméről, szubjektív benyomások 
megfogalmazása, érvelés idézetekkel 
alátámasztva. 

 
 
 
 
 
 
Elbeszélés írása jellemzéssel és /vagy 
leírással kb. másfél-két oldal 
terjedelemben. 

 
 
 
Néhány gyakori költői 
kifejezőeszköz és nyelvi alakzat 
ismerete, hangulati hatásuk 



 

 

 
 

 
A megfigyelő képesség fejlesztése az 
elbeszélői előadásmód elemzése során. 

 
A meglévő tudás mozgósítása. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Művek összehasonlítása, a 
hasonlóságok és a különbségek 
megnevezése. 

 
 
 
 
Az egyéni kifejezésmód és a 
kooperáció fejlesztése dramatikus 
játékokkal 

 
 
Nyelvi sajátosságok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hangsúlyos verselés, felező tizen- 
kettes, páros rím. 

 
A Toldi dramatikus feldolgozási 
lehetőségei. 

A költő nyelvhasználatának (képes 
beszéd, hangulatteremtés, szó-rend 
stb.) 
megfigyelése, folyamatos szógyűjtés. 
Népi motívumok gyűjtése. 

 
A János vitéz és a Toldi 
összehasonlítása különféle, előre 
megbeszélt szempontok alapján, 
csoportbontásban. 
A tapasztalatok közös összevetése. 

Verselési, rímelési gyakorlatok. 

Kiscsoportos tablók komponálása 
Toldi Miklósról. Jelenetek előadása a 
Toldi cselekményelemeiből vagy 
kitalált helyzetek alapján. 
Forgatókönyv részlet, filmajánló, 
reklámfilm tervezése a „Toldi” című 
filmhez. 

 
Memoriterek tanulása, ritmikus 
hangoztatása. 

felismerése. 
 
Korábbi évszázadokban született 
szöveg és a mai nyelvállapot 
különbségének felismerése, egy-két 
konkrét nyelvi különbség ismerete. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Az ütemhangsúlyos felező 12-es, a 
gyakori rímfajták ismerete. 

 
Alapismeretek a dramatikus 
feldolgozás sajátosságairól. 

 
 
 
Memoriter, 10-15 versszak szöveghű, 
kifejező előadása. 

 

Ajánlott tevékenységek a témakör projektjellegű bővítéséhez: 

• A Toldi-trilógia keletkezése, fogadtatása 
• A lovagkor, Nagy Lajos udvara 
• A János vitéz és a Toldi összehasonlítása 
• Petőfi és Arany barátsága 



 

 

 

3. GÁRDONYI GÉZA: EGRI CSILLAGOK 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

Továbbhaladás feltételei 

 
Irodalmi művek értelmezése, 

kifinomult szövegelemzési 
képesség, az irodalmi 
kifejezésmód iránti 
fogékonyság erősítése, a 
történeti és az esztétikai 
érzék fejlesztése. 

 
 
Hatékony, önálló információgyűjtés a 
szótárak, lexikonok, az internet kereső 
programjainak felhasználásával. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az idő- és térszerkezet érzékelése. 

 
 
 
 
 
A történelmi regény, a regény műfaji 
sajátosságainak felidézése, bővítése 
(pl. a kaland, a hős, az értékszerkezet). 

 
A regény kora, helyszínei, szereplői, 
cselekménye, szerkezete, motívumai. 

 
A regény önálló elolvasása. 
Műrészletek felolvasása. 
Az önálló elolvasás előtt: 
Ismeretek önálló és/vagy csoportos 
összegyűjtése és megbeszélése a 
regény történeti koráról, a megírás 
koráról és a szerzőről. A történelmi 
regény kapcsán a hitelesség és a fikció 
összefüggésének néhány problémája, 
egy-egy szövegrészlet ismert 
történelmi regényekből. 

 
A cselekménynek, a szerkezetnek, az 
ismétlődő motívumok szerepének 
megfigyelése csoportmunkában, a 
tapasztalatok közös összegzése. 

 
A főszereplők regénybeli „életútjának” 
nyomon követése (pl.: közösen 
készített térkép készítése). 
A szereplők tulajdonságait legjobban 
kifejező szövegrészletek összegyűjtése 
és összevetése. Az érzelmek 
kifejezésének formái a regényben: 
önálló és vagy csoportmunka. 

 
A regény, illetve a történelmi regény 
műfaji sajátosságai a regényben, 
jellemző szövegrészletek válogatása. 

 
A házi olvasmányként 
elolvasott mű 
cselekményének összefüggő 
ismertetése, a befogadói élmény 
kifejezése, önálló vélemény 
alátámasztása idézetekkel. 

 
 
Néhány mondatos vélemény 
megfogalmazása az olvasmány 
hatásáról. 
A közösen elemzett motívumok 
értelmezésének önálló összefoglalása 
írásban és szóban. 

 
A cselekmény utólagos felidézése, a 
szereplők jellemzése alapos 
szövegismeret birtokában. 

 
 
 
A mű idő- és a térszerkezetének 
felismerése. 

 
 
A szereplő külső és belső jellemzőinek 
összefoglalása. A mű 
értékszerkezetének felismerése. 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az egyéni kifejezésmód és a 
kooperáció fejlesztése dramatikus 
játékokkal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az Egri csillagok dramatikus 
feldolgozásának lehetőségei. 

 
A regény adaptációinak feldolgozása, 
mű és adaptáció összehasonlítása. 

 
Elbeszélés, jellemzés és leírás alkotása 
különböző nézőpontból a regény 
szereplőinek, cselekményének 
kapcsán. 
Elbeszélés írása párbeszéddel önállóan 
vagy páros munkában. 

 
A regény dramatikus feldolgozása 
például egész csoportos improvizáció 
a katonák toborzásáról; egész 
osztályos tablókészítés a törökök és a 
magyar vitézek szembenállásáról; az 
egri vár alaprajzának közös 
megrajzolása, a katonák 
szálláshelyének, stb. pontos 
kijelölésével; jelenet arról, miről 
álmodik egy katona a közelgő török 
elleni csata előtt. 

 
Memoriter tanulása. 

 
 
 
 
 
 
 
Műfaji ismeretek a történelmi 
regényről. 
Rövid, néhány mondatos vélemény 
megfogalmazása a szereplők 
jelleméről. 

 
 
Elbeszélés írása jellemzéssel és /vagy 
leírással kb. másfél-két oldalas 
terjedelemben. 

 
 
Ismeretek a dramatikus feldolgozás 
sajátosságairól. 

 
Memoriter szöveghű és kifejező 
előadása a műből (pl. Dobó esküje.) 

 

Ajánlott tevékenységek a témakör projektjellegű bővítéséhez:: 
• A regény egyik szereplőjének életrajza (elképzelt) 
• Az egri vár makettjének elkészítése 

• Útikönyv összeállítása Eger nevezetességeiről 



 

 

6. JELLEM, KALAND, KONFLIKTUS AZ ELBESZÉLŐ MŰFAJOKBAN 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

A hangos olvasási képesség és a 
szövegértési képesség gyakorlása 
régies nyelvezetű szövegen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A szókincs árnyalása és bővítése, a 
kifejező képesség fejlesztése az 
olvasott szövegben található 
kifejezések felhasználásával. 

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi 
 
 
Az elbeszélő költemény. 

Mesei elemek. 

Néhány elbeszélés (legalább három) 
olvasása, legalább egy a 20. század 
második feléből. 

 
 
Helyzetek, 

kalandok, 

konfliktusok, 

szereplők, 

jellemzések, 

 
 
 
 
Az időmértékes verselés, a hexameter. 

Az elbeszélő költemény műfaji 
sajátosságainak felfedezése, megneve- 
zése. 

 
 
Mesei elemek a műben: egyéni 
és/vagy csoportos gyűjtés, a 
szövegből vett idézetekkel, mesei 
párhuzamokkal. 

 
A szereplők egymáshoz fűződő 
viszonyának feltérképezése. 
A szereplők tulajdonságainak, 
tetteinek értékelése. 
Véleményalkotás, mások 
véleményének meghallgatása. 

 
A szerkezeti jellemzők vizsgálata. 
Lényegkiemelés, vázlatkészítés. 

 
Adaptációk (film, rajzfilm) 
megtekintése, megbeszélése, az 
irodalmi mű és az adaptáció 
összehasonlítása, különös tekintettel 
az időbeli távolságra és a művészeti 
ág/technika nyújtotta lehetőségekre. 
Verselési gyakorlatok. A hexameter 
szerkezetének megfigyelése. 
Műrészlet „skandáló” olvasása. 

A szövegek műfaji különbségeinek 
érzékelése. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A szereplő külső és belső 
jellemzőinek összefoglalása. A mű 
értékszerkezetének felismerése. A 
saját vélemény alátámasztása 
érvekkel, a szövegből vett 
idézetekkel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alapismeretek az időmértékes 
verselésről és a hexameterről. 

Ajánlott tevékenységek a témakör projektjellegű bővítéséhez: 



 

 

• Képregény készítése Fazekas Mihály Lúdas Matyi című elbeszélő költeményéhez 

7. Ízelítő a költészet remekeiből 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

Továbbhaladás feltételei 



 

 

A hangos olvasási képesség 
gyakorlása különböző korokból 
származó lírai művek értő, értelmező 
előadásával, a történeti és az esztétikai 
érzék fejlesztése. 

 
 
Az önkifejezés képességének 
fejlesztése a szövegek átírása során. 

 
 
A szociális kompetencia fejlesztése 
mások véleményének türelmes és 
figyelmes meghallgatása, 
szembesítése során. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kifejezőképesség fejlesztése a 
memoriterek kifejező előadásával. 

Képek és formák a költészetben. 
 
 lírai mű elemzése különböző 
korokbó 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A lírai műnem sajátosságai. 

 
A lírai formanyelv sokfélesége: 
változatok a képiségre, a zeneiségre, a 
szerkezetre. 

Lírai művek közös és 
önálló olvasásának gyakorlása, 
feldolgozása különböző 
munkaformákban és 
feladattípusokkal. 
Szövegek átírása, az olvasott 
művekhez új befejezések írása. 

 
Vélemények megfogalmazása a lírai 
mű témájáról, hangulatáról, 
hangneméről. A vélemény érvelő 
kifejtése, alátámasztása idézetekkel. 
Mások véleményének meghallgatása, 
a vélemények közötti különbség 
megfogalmazása, kulturált vita. 
Összegzés: a műről közös olvasat 
kialakítása, megjelenítése pl. 
gondolattérkép segítségével. 

 
A lírai műnem eddig tanult 
sajátosságainak összegzése. 
A költői szöveg- és képalkotás 
vizsgálata. A versekben 
megjelenő egyszerűbb képek, 
alakzatok felismerésének, meg- 
nevezésének, 
szerepének és hangulati hatásának 
megfogalmazása. Átírás, képek, 
alakzatok helyettesítése, 
megváltoztatása adott szempontok 
alapján. 
Memoriterek tanulása, ritmikus 
hangoztatása. 

 
 
 
A versek témájának, hangulatának, 
hangnemének felismerése. 
A szó szerinti és a metaforikus 
jelentés megkülönböztetése. 

 
Saját vélemény megfogalmazása, 
megvédése érveléssel, idézetekkel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A lírai műnem sajátosságainak 
ismeretei. 

 
 
A versekben 
megjelenő egyszerűbb képek és 
alakzatok, azok szerepének és 
hangulati hatásának megnevezése. 

 
Memoriterek szöveg-hű, kifejező 
előadása (három- négy vers). 



 

 

 

Ajánlott tevékenységek a témakör projektjellegű bővítéséhez: 
• Balassi Bálint és Csokonai vitéz Mihály nyelvének, képeinek vizsgálata 
• A fösvénység, a zsugori ember alakjának megjelenése a szépirodalmi művekben, a szólásokban és a közmondásokban 
 
 

8. Év végi összefoglalás 

 
Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
Továbbhaladás feltételei 

A nyelvhasználati, szövegalkotási, A 6. osztályban tanult ismeretek A tanult ismeretek alkalmazása az év 
végi összefoglaló feladatokban. 
A tapasztalt hiányosságok pótlására 
irányuló gyakorlatok. 
Év végi felmérés szövegértésből. 
Az irodalmi feladatlap év végi 
felmérésének megírása. 

Az év során megfogalmazott 
szövegértési képesség fejlesztése. rendszerezése. továbbhaladási feltételek. 

 A szövegértés és a szövegalkotás  
 gyakorlása különböző  
 szövegtípusokon.  
A rendszerező és a szelektáló   
képesség fejlesztése. Diagnosztizáló mérések. Az összefoglalás sajátosságainak 

  ismerete. 
 
 
 

SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 
 

Az alapozó szakasz második évfolyamában az értékeléskor ugyanazokat a szempontokat kell figyelembe venni, amelyeket az 5. 
évfolyamnál már megemlítettünk. 

Az iskolai és otthoni írásbeli szövegalkotást továbbra is javítani, javíttatni és szövegesen is értékelni kell. 
A diagnosztizáló és értékelendő felmérések értékelésekor fordítsunk figyelmet arra, hogy a tanulót mindig értékeljük saját 

képességeihez mérten is! 
A reális értékelések segítik a tanulók önértékelésének és önbizalmának fejlődését. 
Az egyéni írásmód nem jelentheti azt, hogy az írás olvashatatlanná válik. Fordítsunk figyelmet a tanuló írásának külalakjára, 

rendezettségére, tisztaságára! 



 

 

 
 
 

7. ÉVFOLYAM 
Éves óraszám: 72 – Heti óraszám: 2 

 

Témakörök Új tananyag feldolgozása Gyakorlás Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám 

Év eleji ismétlés, ismerkedés, felmérés - 2 2 4 

Irodalom és kulturális élet a reformkorban 12 6 4 22 

Történelmi események megjelenítése lírában és epikában 8 6 2 16 

Lirai alapformák 10 4 1 15 

Kisepikai alkotások 3 5 - 8 

A komédia műfajai 3 1 1 5 

Könyv- és könyvtárhasználat    
Folyamatos 

Év végi összefoglalás   2 2 



 

 

 

1. ÉV ELEJI ISMÉTLÉS, ISMERKEDÉS, FELMÉRÉS 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

A meglévő ismeretek felelevenítése, 
rendszerezése. 
A felelettervek önálló készítéséhez 
lényegki-emelő, összefüggést kereső, 
problémafel-táró- és megoldó, 
általánosító képesség fejlesztése. 
A helyes és jól formált beszéd, a 
kiejtési 
képesség fejlesztése a memoriterek 
felidézése során. 

A 6. évfolyamon tanultak 
rendszerezése, ismétlése, alkalmazása. 

 
 
 
 
 
 
. 

Az ismeretek felidézése, az észlelt 
hiányosságok pótlása. Az ismétlés 
történhet csoportmunkában, előzetes 
feladatok alapján. A csoportok 
felelettervet készítenek, és 
Beszámolnak munkájukról. 
A hangos, kifejező olvasás és a néma, 
értő olvasás értékelése. 
A taneszközök használatának 
megismerése. 
A kötelező és ajánlott olvasmányok 
bemutatása. 

A 6. évfolyam végén megfogalmazott 
továbbhaladási feltételek. 

 

2. IRODALOM ÉS KULTURÁLIS ÉLET A REFORMKORBAN, romantika

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

Áttekintő, lényegkiemelő, rendszerező 
képesség fejlesztése. 

Az olvasmányok tartalmához 
kapcsolódva a nemzeti kultúra 
hagyományainak 
megismerése, pozitív attitűd a 
hagyományok aktív 
befogadásában. 

 
A tájékozódási képesség fejlesztése a 
korszak történetének, az alapvető 
műfajoknak és különböző stílusoknak a 

Olvasmányok a reformkor irodalmából, 
szerzők és művek, írók és olvasók, írói 
életpályák, a színházi élet hőskora, 
irodalmi kapcsolatok. 

 
Kölcsey Ferenc: Himnusz, Huszt, 
Parainesis Kölcsey Kálmánhoz 
(részletek). 
Vörösmarty Mihály: Szózat, 
Petőfi Sándor: Nemzeti dal, Reszket a 
bokor, mert…, Szeptember végén, 
Egy gondolat 

A témakör bevezetése-ként célszerű 
áttekinteni a korábban tanultakat, a 
felidézés történhet pl. az elmúlt 
tanévben megismert művek 
újraolvasásával, megvitatásával. 

 
Epizódok, érdekes, izgalmas jelenetek a 
kor irodalmi és színházi életéből. 
Egyéni vagy páros munkával 
tájékozódás könyv-tárak, az internet 
segítségével. Jelenségek értelmezése, 
ismertetőjegyek összegyűjtése pl. 

Szépirodalmi és nem szépirodalmi 
szövegek lehetséges jelentéseinek 
csoportos, egyéni, irányított és önálló 
ismerete. 

 
 
 
 
Tájékozottság a magyar romantika 
sajátosságairól. 
Műismeret, elemi ismeretek Kölcsey, 
Vörösmarty, Petőfi és Arany 

 



 

 

 
 

körében. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A műelemző képesség fejlesztése 
különböző műfajú lírai alkotások 
(himnusz, óda, dal, elégia, rapszódia) 
elemzése során. 
Képesség a művek műfaji 
természetének megfelelő szöveg- 
feldolgozási eljárások alkalmazására. 

 
 

Az önálló ismeretszerzés megalapozása, 
a tanulási képesség fejlesztése. 

 
 

Kapcsolódási pontok felismerése a 
különböző művészeti ágak alkotásai 
között. 

 
Képesség szövegek kapcsolatának és 
különbségének felismerésére. 

 
bánt engemet… 
és/vagy A XIX. század költői, 
és/vagy Föltámadott a tenger. 

 
Alapismeretek a fejezetben olvasható 
alkotások műfajairól (pl. a himnusz, az 
óda, a dal, az elégia, a rapszódia stb.). 

 
Arany János művei (pl. A fülemile stb.). 

 
 
 
 
 
 
A romantikus világszemlélet; a 
stílusjegyek közös vonásai a 
művészetek különböző ágaiban. 

 
gondolat-térkép segítségével. 

 
A költők életútjának megrajzolása 
különféle források, szövegrészletek 
nyomán, szöveg-feldolgozási technikák 
gyakorlása. Prezentáció készítése 
egyéni vagy csoportmunkában a 
korszak jelenségeinek, alkotóinak 
kapcsán. 
Jegyzetkészítés tanári irányítással. 

 
Barkochbázás, melynek témája lehet pl. 
egy alkotó, műfaj, alkotás stb. 
Irodalomtörténeti atlasz készítése a 
fejezet feldolgozása során, mely az 
összefoglalást is segítheti. 

 
A kor világképének, esztétikai, etikai 
értékrendjének megvilágításával 
szövegek, szövegrészletek elemző 
értelmezése. 

 
A témakör jellege szerint kedvez a 
kooperatív, ill. a projektorientált 
tanulási formáknak. 
A művek feldolgozásakor 
motiválhatjuk a tanulókat az irodalmi 
szövegeken kívül képek, illusztrációk, 
metszetek bemutatásával, azokra 
irányuló feladatokkal. 

 
A történelmi ismeretek felelevenítése. A 
korstílus jegyeinek felismerése, elemzése 
képzőművészeti és zenei alkotásokban. 

 
költészetéről. 
 
 
 
Néhány fontos adat ismerete az alkotók 
életrajzából. 
A jegyzetkészítés ismerete. 
Olvasható és esztétikus írásmód. 
 
 
A különböző műfajok közötti 
különbségek ismerete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alapismeretek a kor világszemléletéről. 



 

 

 
 

Gyakorlatok különböző 
munkaformákban a minél teljesebb 
megértést biztosító néma, illetve 
kifejező olvasásra (pl. a téma 
megállapítása, a lényeg kiemelése, 
adatkeresés, ok-okozati kapcsolatok, 
válaszadás kérdésekre, vázlatkészítés, 
összefoglalás.) 

 
 
 
 
 

Szöveg és kép összjátékának, 
viszonyának ismerete. 

 

 
 
 
 
 

 
A korábbi ismeretek felelevenítése, 
mozgósítása. 

 
 
 

A szövegalkotási képesség fejlesztése 
különböző művek összehasonlítása 
során. 

 
 
 
 
 

 
Nyelvi alakzatok, 
költői kifejezőeszközök. Az 
ütemhangsúlyos és az időmértékes 
verselésről tanultak bővítése. 

Stílusalakzatok, szóképek, verselési 
módok megismerése, illetve a korábbi 
isme-retek felelevenítése. 

 
Rövid, rávezető feladatok az 
összehasonlító verselemzés 
gyakorlására, különféle szepontok 
alapján. Különféle jó megoldások 
összevetése. 

 
A témakör feldolgozásában a kifejező 
versolvasásnak, szavalatok közös 
meghallgatásának és megbeszélésének 
nagy szerepe lehet. 

 
Alapismeretek a szövegelemzés 
alapvető eljárásainak önálló 
alkalmazásáról. 
A közösen elemzett művek 
értelmezésének önálló összefoglalása 
írásban és szóban. 

 
 

Egyszerű képek, alakzatok, verselési 
módok ismerete. 

 
Az összehasonlító verselemzés néhány 
műveletének ismerete. 

 

 
A kifejezőképesség fejlesztése a 
memoriterek hangulatának és 
ritmusának megfelelő előadásmóddal. 

 
Ajánlott tevékenységek a témakör projektjellegű bővítéséhez: 

• A színjátszás hőskora 
• Irodalmi folyóiratok, divatlapok, színtársulatok 

Memoriterek szöveg-hű, kifejező 
előadása 
(Kölcsey: Himnusz, Huszt, 
Vörösmarty: Szózat, Petőfi: Reszket 
a bokor, mert…, Szeptember végén 
és/ vagy még egy vers.) 



 

 

 

• A romantika festészete, zenéje 
 
3. TÖRTÉNELMI ESEMÉNYEK MEGJELENÍTÉSE LÍRÁBAN ÉS EPIKÁBAN 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

A helyes és jól formált beszéd, a 
kiejtési képesség fejlesztése a 
történelmi eseményeket megidéző lírai 
és epikai művek olvasása során. 

 
 
 
A nemzeti kultúra hagyományainak 
megismerése, pozitív attitűd a 
hagyományok aktív befogadásában. 

 
 
 
 
 
 
Az önálló ismeretszerzés képességének 
megalapozása. 

 
 
A szintetizálási képesség fejlesztése a 
szerkezeti felépítés elemzése során. 

 
 
 
 
Szövegek tér- és időszerkezetének 
érzékelése és értelmezése. 

Magyar történelmi események és 
korszakok megidézése az irodalomban. 

 
 
Válogatás a magyar irodalomból. 
(Például 
Arany János néhány verse: Szondi két 
apródja vagy más műve; Balassi Bálint: 
Egy katonaének vagy más mű.) 

 
 
 
Jókai Mór: A kőszívű ember fiai vagy 
más regénye. 

 
 
A regény fogalmának bővítése. 

 
A regény cselekménye és szerkezete. 

 
A helyzet, helyszín, a szereplők, a 
cselekményelemek 
ismerete, az idő- és eseményszerkezet 
követése. 

 
 
Érzelmek, maga-tartások, jellemek, 
kapcsolatok, 

A feldolgozott művekhez kötődő 
kifejezésmódok jellemzőinek 
megnevezése. Szépirodalmi szövegek 
lehetséges jelentéseinek csoportos, 
egyéni, irányított és önálló 
megismerése, a megértés gyakorlása. 

 
A szövegben ki nem fejtett tartalmak 
megértésének gyakorlása differenciált 
munkával, ismerkedés a szövegértési 
technikákkal. 

 
Előzetes gyűjtőmunka, kiselőadás az 
íróról, a  mű történeti koráról. 

 
A regény cselekményének és 
szerkezetének, a motívumok 
szerepének, az időnek,  a 
helyszíneknek, a szereplők 
viselkedésének a megfigyelése. A tanári 
javaslat és a tanulók párválasztása 
alapján szerveződő párosok egy-egy 
előbbi szempont bemutatására 
készülnek fel. 

 
Gyakorlatok a jellemzési eljárásokra, 
(pl.: beleképzeléses módszerrel, Ki 
vagyok én? formában). 

Ismert tartalmú szövegek biztonságos, 
értelmező felolvasása. 

 
Szépirodalmi szövegek lehetséges 
jelentéseinek megértése, a közösen 
elemzett művek értelmezésének önálló 
összefoglalása. 

 
A szövegben ki nem fejtett tartalmak 
kikövetkeztetése és megértése. 

 
 
Önálló feladatvégzés, alapismeretek az 
információgyűjtés és ismeretszerzés 
módszereiről. 

 
 
 
 
A kompozíciós egység ismerete. 

 
 
 
 
A jellemzés fő eszközeinek azonosítása, 
ismerete. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

A műelemzési képesség fejlesztése 
történelmi témájú művek elemzése 
során. 

 
 
 

Képesség szövegek kapcsolatának és 
különbségének felismerésére. 

 
 

A szövegalkotási 
képesség fejlesztése elbeszélés és leírás 
készítése során. 

 
indítékok bemutatása az olvasott 
művekben. 

 
Különféle műfajú lírai alkotások, a lírai 
szerkezet, a műfaji sajátosságok, a 
versformák változatai. 
Alapismeretek a fejezetben olvasható 
alkotások műfaji és nyelvi 
sajátosságairól. 

 
 
 

A regény adaptációjának feldolgozása, 
szöveg és adaptációi összehasonlítása. 

 
Az olvasott művek kifejezésmódbeli és 
műfaji és verselési jellemzőinek a 
megfigyelése, összegyűjtése, a korábbi 
ismeretek felelevenítése. 

 
A mai köznyelvtől eltérő szavak 
megismerésére szótárak készítése. 

 
Szövegalkotási gyakorlatok, (pl.: 
szövegek mondatainak időrendi 
sorrendbe állítása, leírás bővítése 
melléknevekkel. 

 
 
 
 
 

A különböző műfajok és verselési 
módok közötti különbségek ismerete. 

 
 
 
 

A mai köznyelvtől eltérő 
nyelvhasználatú szövegek ismerete. 

 
 

Elbeszélés leírással kb. két oldal 
terjedelemben. 
Olvasható, esztétikus írásmód a tanulási 
szintnek megfelelően. 

 

Ajánlott tevékenységek a témakör projektjellegű bővítéséhez: 
• Történelmi események megjelenítése a 20. század utolsó évtizedeinek lírájában és epikájában 



 

 

 

4. Lírai alapformák 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

A lírai művek elemzési, értelmezési 
képessé-gének fejlesztése. 

 
 
Rendszerezés, összehasonlítás, 
összefüggések megállapítása pl. az 
irodalmi témák felismerése során. 

 
A műelemzés képességének 
fejlesztése lírai alkotások olvasásával. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kifejezőképesség fejlesztése a 
régies nyelvezetű versek szöveghű 
tolmácsolásával. 

Szerelmi dalok, 
virágénekek 
(pl.: Tavaszi szél vizet áraszt, Soproni 
virágének stb.). 

 
Szerelmi témájú dalok a magyar és 
világirodalomból 
(pl. Balassi Bálint: Hogy Júliára 
talála, így köszöne néki; 
Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez 
stb.). 

 
 
 
Különféle műfajú lírai alkotások, a 
lírai szerkezet, a műfaji sajátosságok, 
költői kifejezőeszközök és versformák 
változatai. 

A műfaji sajátosságok megfigyelése. 
Az olvasott művek legfontosabb 
műfaji ismérveinek összegyűjtése 
csoportmunkában, a korábbi 
ismeretek felelevenítése. 
Műfaji meghatározások készítése. 
Gyakorlatok a téma, a motívumok 
felismerésére. 
A versek elemzéséhez ajánljuk 
számítógépes program segítségével 
színdiagramok készítését, illusztrációk 
rajzolását. 
A szövegekhez kapcsolódó vizuális 
elemek megfigyelése. 

 
Stílusalakzatok, szóképek 
megismerése, illetve a korábbi isme- 
retek felelevenítése. 
Verselési gyakorlatok. 

 
Memoriterek tanulása, ritmikus 
hangoztatása. 

Alapismeretek a műfaji jellemzőkről, 
a műfajok közötti különbségekről. 

 
 
Néhány szerelmi témájú lírai mű 
ismerete. 

 
Az irodalmi alkotásokban megjelenő 
néhány jellegzetes téma, motívum 
ismerete. 

 
 
 
Szöveg és kép összjátékának, 
viszonyának ismerete. 

 
Néhány gyakori szókép, alakzat, 
verselési mód ismerete. 

 
 
 
Memoriterek (két-három vers) 
szöveghű tolmácsolása kifejező 
szövegmondással, megjelenítéssel. 

 

Ajánlott tevékenységek a témakör projektjellegű bővítéséhez: 
• A szerelem mint ihletforrás a 20. század lírai alkotásaiban 



 

 

 

5. Prózaváltozatok, kisepikai alkotások 
Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

A műelemzés képességének 
fejlesztése prózai művek olvasása 
során. 

 
A szövegértő, -alkotó képesség 
fejlesztése: megfigyelő, analizáló, 
szintetizáló képesség fejlesztése 
műelemzéssel. 

 
Együttműködő, kezdeményező 
képesség fejlesztése kooperatív 
munkával. 

 
 
A szerzett információ felhasználása 
képességének fejlesztése. 

 
 
 
A hangos olvasási képesség 
fejlesztése a párbeszédes és 
elbeszélő részek felolvasása során. 

 
Szövegek tér- és időszerkezetének 
érzékelése és értelmezése. 
Az önálló ismeretszerzés 
megalapozása. 
A tanulási képesség fejlesztése. 

Válogatás a prózai műfajokból (pl.: az 
adoma, az anekdota, a novella, az 
elbeszélés, a regény műfajában írt 
alkotásokból). 
Alapismeretek a fejezetben olvasható 
alkotások műfajairól. 

A novella szerkezeti jellemzői. 

Mikszáth Kálmán néhány műve. 
 
Válogatás prózai művekből 

 
A cselekmény, a szerkezet, a helyzet, 
a helyszín, a szereplők, a 
cselekményelemek 
ismerete, az idő- és eseményszerkezet 
követése. 

 
Műfaji meghatározások készítése tanári 
irányítással vázlatírás során. A 
tapasztaltak megbeszélése, elemzése. 

 
 
 
 
 
 
 
Az  használatával művek gyűjtése, 
rendezése a prózai műfajok 
áttekintéséhez, elemzéséhez. A tanulók 
közösen alakítják ki a feladatok 
megoldásához szükséges szempontokat, a 
feladatokat is felosztják egymás között. 
Az elvégzett munkáról prezentáció 
formájában számolnak be. 

 
 
A helyzet, helyszín, a szereplők, a 
cselekményelemek 
felismerése, az idő- és eseményszerkezet 
követése tanári irányítással, kooperatív 
tevékenységformában és önállóan. 
Az elvégzett munkáról beszámolók 
készítése. 

Változatos műfajú prózai művek 
ismerete. 

 
Alapismeretek a prózai műfajok 
sajátosságairól. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A közösen elemzett művek 
értelmezésének önálló össze-foglalása 
írásban és szóban. 

 
 
 
 
A művek egy-egy olvasatának, 
erkölcsi álláspontjának tárgyszerű 
ismertetése. 
Jegyzetelés, vázlat-készítés ismerete. 
Rövidebb beszámolók készítéséhez az 
anyaggyűjtés módszerének ismerete. 

 

Ajánlott tevékenységek a témakör projektjellegű bővítéséhez: 
• Írjunk, gyűjtsünk anekdotát! 



 

 

 
 
 

6. A KOMÉDIA 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

A műelemzés képességének 
fejlesztése drámai mű, műrészlet 
feldolgozásával. 

 
 
 
 
 
 
 
 
A szövegértő képesség kiterjesztése a 
vizuális információkra. 

A dráma műneme. 
A komikum, a humor, a paródia 
tartalmi és nyelvi eszközei. 

 
Válogatás drámai művekből 

A drámai műnem sajátosságainak 
megismerése. 
A komédia műfaji jellemzőinek 
megfigyelése, táblázatba foglalása. 
A feldolgozandó mű cselekményének, 
szerkezetének vizsgálata tanári 
irányítással. 
Jellem- és helyzetkomikumok 
felfedezése a vígjátékban 
csoportmunkával. 
A szemléltetéshez célszerű 
felhasználni filmrészleteket, színházi 
előadások részleteit vagy az 
elektronikus könyvtárak anyagát is. 

 
Kiscsoportos és páros 
jelenetalkotások, amelyekben 
alkalmazni 
kell mozgáselemeket, hanghatásokat 
(pl.: tapsot, dobogást, kopogást). 
Díszlet- és jelmeztervek készítése. 

A drámai műnem sajátosságainak és a 
komédia műfaji jellemzőinek 
ismerete. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A helyzet- és jellemkomikum 
szerepének ismerete. 

 
 
 
A testbeszéd, az arcjáték néhány 
jelének ismerete, értelmezése. 

 

Ajánlott tevékenységek a témakör projektjellegű bővítéséhez: 
• A színház változásai 
• Egy kiválasztott jelenet teljes feldolgozása, előadása 
• Díszletek, jelmezek elkészítése 



 

 

 
 

8. ÉV VÉGI ÖSSZEFOGLALÁS 

 
Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Rendszerezés, összefoglalás. 
 

A nyelvhasználati, szövegalkotási, 
szövegértési képesség fejlesztése. 

 

A szelektáló képesség fejlesztése. 

A 7. évfolyamon elsajátított ismeretek 
rendszerezése. 
A szövegértés és a szövegalkotás 
gyakorlása. 
Év végi felmérés szövegértésből. 
Az irodalmi feladatlap év végi 
felmérésének megírása. 

A tanult ismeretek alkalmazása az év 
végi összefoglaló feladatokban. 

 

A tapasztalt hiányosságok pótlására 
irányuló gyakorlások. 

A tanév során megfogalmazott 
továbbhaladási feltételek. 

 
 

SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 
 
A fejlesztő szakasz első évfolyamán is értékelnünk kell a tanulók olvasási képességét, tegyük ezt verbálisan és numerikusan is! 
A folyamatos értékelés mellett szükség van a tudásszintet mérő dolgozatok megírására, és osztályzattal történő értékelésére is. 

A különféle szövegalkotó tevékenységek (prezentáció, vita stb.) értékelésekor figyelembe kell venni a szövegalkotással szembeni 
elvárásainkat. Értékeléseinkkor következetesnek kell lenni, a szóbeli feleletekről nem szabad lemondani. A tanulói munka értékelése egyben 
az önértékelés fejlődését is segíti. Alkalmat kell adni a tanulónak arra, hogy saját teljesítményét értékelje. Az értékeléskor figyeljünk arra, 
hogy a tanulót önmagához képest is értékeljük! 



 

 

 
 
 

 
Éves óraszám: 72 óra – Heti óraszám: 2 

8. ÉVFOLYAM 

 

Témák Új tananyag feldolgozása Gyakorlás Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám 

Év eleji ismétlés, ismerkedés, felmérés  2 2 4 

 Századfordulótól az ezredfordulóig 
2 - 1 3 

A Nyugat vonzásában 18 3 4 25 

A házi olvasmány 
feldolgozása 

3 3 1 7 

Irodalom és történelem 3 1 2 6 

Újabb irodalmunk, versek, novellák, 
regényrészletek 

14 4 2 20 

Modern idők - dráma és film, média 4 - - 4 

Könyv- és könyvtárhasználat    
Folyamatos 

Év végi összefoglalás - 2 1 3 



 

 

 
 
 

1. ÉV ELEJI ISMÉTLÉS, ISMERKEDÉS, FELMÉRÉS 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

A rendszerező képesség fejlesztése. 
 
 
Az alapkészségek, az írás, az olvasás 
és a beszéd fejlesztése. 

 
 
A helyes és jól formált beszéd, a 
kiejtési képesség fejlesztése. 

A 7. évfolyamon tanultak 
rendszerezése, ismétlése, alkalmazása. 

 
A korábban tanult műfajok fő 
jellegzetességei. 

 
 
Különböző szövegműfajú szövegek 
néma és hangos olvasása, értése. 

 
 
 

A tanult irodalmi ismeretek 
felidézése, a hiányosságok pótlására 
irányuló gyakorlatok egyéni, páros 
és/vagy csoportmunkában. 

 
A helyes beszédlégzés, a szünet, az 
artikuláció, a hanglejtés, hangsúly, 
hangerő, beszédtempó gyakorlása 
folyamatosan, minden tanítási órán, 
tréningszerűen. 
A hangos, kifejező olvasás és a néma, 
értő olvasás értékelése. 

 
A taneszközök használatának 
megismerése. 

 
A kötelező és ajánlott olvasmányok 
bemutatása. 

A 7. évfolyam végén megfogalmazott 
továbbhaladási feltételek. 

 

2. Századfordulótól az ezredfordulóig 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

Kapcsolódási pontok és különbségek 
felismerése a különböző művészeti 
irányzatok alkotásai között. 

A 19. század második és a 20. század 
első felének művészet-felfogása, a 
századforduló, a megjelenő új 
művészi törekvések szellemi háttere. 

A különböző irányzatok bemutatása 
csoportmunkában (prezentációk 
készítése, értékelése), 
összehasonlításuk táblázatos 
formában. A tapasztalatok közös 

A magyar és a világirodalom néhány 
jelentős témájának és formai 
hagyományának ismerete. 



 

 

 
 

 Szellemi körkép, néhány jelenet a megbeszélése. Néhány stílusirányzat, korstílus 
 filozófia, pszichológia történetéből a  ismerete. 
 művészeti törekvések hátteréül. Az adott műhöz kötődő  
  kifejezésmód feltárása, értelmezése.  
 A korszakban megjelenő legfontosabb   
Az összehasonlító képesség irányzatok rövid jellemzése, Az avantgárd fogalmának értelmezése  
fejlesztése a néhány alkotás az irányzatok tanári segítséggel, a jellemzők Egymástól lényegesen különböző 
a különböző irányzatok szemléltetésére. ábrázolása gondolattér-képpel. esztétikai normákhoz kapcsolódó 
bemutatásával. A szimbolizmus és az avantgárd Néhány sajátosság megnevezése. művek ismerete. 

 fogalma, szellemi háttere,   
 legfontosabb irányzatai.   

 . Képvers írása szabadon választott  

  témában.  
    
  Érvek és ellenérvek megfogalmazása Érvelési ismeretek saját vélemény 
  egy-egy művészeti törekvés meg-fogalmazására és megvédésére. 
  jellemzőiről. Ellentétes véleményeket  
  képviselő csoportok kialakítása, a  
  vélemények szembesítése.  

 

Ajánlott tevékenységek a témakör projektjellegű bővítéséhez: 
• Egy avantgárd irányzat részletes bemutatása 
• :A különböző stílusirányzatok összehasonlítása 



 

 

 

3. A NYUGAT VONZÁSÁBAN 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

Az összehasonlítás képességének 
fejlesztése a korstílusok, a 
motívumok, az alapvető témák 
felismerése során. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az önálló ismeretszerzés 
képességének fejlesztése (pl.: 
könyvtári kutatómunka során). 

 
A szövegalkotás képességének 
fejlesztése a költői életrajzokból írt 
kiselőadások készítésével. 

 
A műelemzés fejlesztése a szereplők 

A Nyugat arculata, jelentősége, 
legfontosabb alkotói. 

 
Ady Endre pályaképe, költői 
hitvallása, küldetéstudata, a „magyar 
Ugar” és a halál motívumai, szerelmi 
költészete, „forradalmisága”. 
Ady Endre néhány műve ( legalább 
öt-hét): pl.: Góg és Magóg fia vagyok 
én, , A magyar Ugaron, Párisban járt 
az ősz, Lédával a bálban, Őrizem a 
szemed,  

 
 
 
 
 
 
A kötet, a ciklus, a motívum, a 
szinesztézia, a szimbólum. 

Az alkotói szabadság, a nemzedék 
fogalmának értelmezése tanári 
irányítással. 
Ismerkedés a korstílusokkal, a 
korstílus és egy-egy mű közötti 
összefüggéssel csoportmunkában, a 
tapasztalatok közös megbeszélése, 
rögzítése vázlat formájában. 
A már ismert lírai verses műfajok, 
olvasott művek felidézése. 
Téma, hangnem, beszédhelyzet és 
műfaj összefüggéseinek meg- 
fogalmazása néhány jellegzetes 
példán. Szóképek, alakzatok, rím és 
verselés felismerése, megnevezése. A 
szimbólum költészeti jelenségének 
megbeszélése, versek, idézetek 
keresése egyénileg vagy csoportosan, 
vita. 
A kötet, a ciklus mint egység, mint 
jelentéshordozó; a motívum, a 
szinesztézia költészeti 
jelenségeinek értelme-zése, példák 
önálló és/vagy csoportos gyűjtése. 
Szinesztéziát, szimbólumot tartalmazó 
(vers) szöveg alkotása nem irodalmi 
témáról. 
A megoldások összevetése, vita. 
Kutatómunka a könyvtárban és az 
interneten, ismerkedés a korszak más 

Tájékozottság a Nyugat folyóiratról, 
nemzedékeinek sajátosságairól. 
Ady Endre, 
Móricz Zsigmond, Juhász Gyula, 
Tóth Árpád, 
Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, 
Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula, 
József Attila, 
Radnóti Miklós, 
munkássága fő jel-lemzőinek 
ismerete. 
A költői pályaképek-hez kapcsolódó 
jellemző fogalmak ismerete. 

 
A téma, a hangnem, a beszédhelyzet 
és műfaj összefüg- gésinek ismerete. 

 
 
 
 
 
 
 
A közösen elemzett motívumok 
önálló értelmezése. 

 
 
 
A kompozíció megha-tározó 
elemeinek felismerése, értelmezése. 



 

 

 
 

érzelmi megnyilvánulásainak és azok 
kifejezésének megfigyelése során. 

 
Az olvasottak alkotó 
továbbgondolása, a megszerzett 
ismeretek önálló alkalmazásának 
képessége. 

 
Az összehasonlító képesség 
fejlesztése tematikai, poétikai 
szempontok összevetése során. 

 
Az olvasmányok tartalmához 

kapcsolódva a nemzeti 
kultúra megismerése és a 
hagyományokkal folytatott 
párbeszéd ösztönzése. 

 
 
Az önkifejezés képességének 
fejlesztése kreatív szövegalkotással. 

 
Az összehasonlító képesség 
fejlesztése az idő- és térviszonyok 
megfigyelése során. 

 
Az önkifejezés különféle formáinak és 
lehetőségeinek megismertetése, 
megvalósításának támogatása. 

 
Felelettervek önálló készítéséhez 
lényegkiemelő, összefüggést kereső, 
problémafeltáró- és megoldó, 
általánosító képesség fejlesztése. 

 
 
 
 
 
 
 
Móricz Zsigmond pályaképe, novellái, 
regényírói stílusa, történelmi regényei. 
Móricz Zsigmond 
néhány novellája: 
A novellaszerkezet, az elbeszélői 
nézőpont. 

 
 
 
 
Babits Mihály 
pályaképe, költői stílusa, néhány 
műve. 

 
Kosztolányi Dezső 
pályaképe, lírájának jellegzetességei, 
prózanyelve. 

 
 
 
 
Karinthy Frigyes pályaképe, az 
irodalmi humor prózájában, pl.: a 
Röhög az osztály 

műveivel. 
Prezentációk készítése (az IST 
felhasználásával) a századelő egy-egy 
irodalmi, művészeti, kulturális 
jelenségéről. 

 
A művek által megjelenített 
konfliktusok, problémák azonosítása, 
átélése, empátia. 
Elbeszélő művek önálló olvasása, 
feldolgozása előre megadott 
szempontok alapján. A tapasztalatok 
megbeszélése, vita. 
A novellaszerkezet, az elbeszélői 
nézőpont értelmezése. 
Művek összehasonlítása adott 
tematikai, poétikai szempontok 
alapján. 

 
Az impresszionista stílusjegyek 
felismerése. Az impresszioniz-mus 
jellemző vonásainak bemutatása 
néhány irodalmi és képzőművészeti 
alkotásban. 

 
Saját használati tárgyakról szócikk 
írása „Az én együgyű lexikonom” 
címmel. 

 
A hang, a szó, a szószerkezet, a szófaj 
mint a költői kifejezés eszköze. 
Statisztikai elemzés készítése, költői 
szótárak használata. 
A lírai mű beszédhelyzetének, a 

 
 
A lírai mű beszédhelyzetének 
megállapítása. 



 

 

 
 

  megszólító-megszólított viszony  
 Krúdy Gyula munkásságának fő néhány jellegzetes típusának  
 jellemzői néhány műve/műrészlete megismerése és értelmezése, kreatív  
 alapján. gyakorlatok (pl. újraírás más  
  beszédhelyzetben).  
 József Attila pályaképe, korai versei,   
 az anya-gyermek kapcsolat lírai József Attila megzenésített verseinek  
 megjelenése, a rend és a közélet meghallgatása, a  
 motívumai. Néhány verse, pl.: szöveg és a dallam kapcsolatának  
  közös megbeszélése.  
 Tiszta szívvel, Anyám, Mama,   
 Levegőt!, Születésnapomra. A korról tanultak felidézése egyéni  
  vagy csoportos prezentációk  
 Radnóti Miklós pályaképe, néhány meghallgatásával.  
 verse, pl.: Nem tudhatom stb.   
 A publicisztika, a   
 kritika, a  riport. A szövegműfajok ismertetőjegyeinek  
  ábrázolása Venn diagrammal.  
   Fogalmazás írására   kb. másfél-két 
A szövegalkotási  Szövegalkotási gyakorlatok: rövid oldal terjedelemben a fejezetben 
képesség fejlesztése.  esszé a fejezetben megismert művek megismert író, költő munkásságáról 

  egyikéről, szabadon választott vagy költészetének egy jellemző 
  szempont alapján. témájáról. 

  Memoriterek tanulása, ritmikus és Memoriterek szöveghű, kifejező 
  értelmi-kifejező előadása. előadása (legalább négy-öt vers a fel- 
A kifejezőképesség fejlesztése   dolgozott művekből). 
memoriterek szöveghű    
hangoztatásával.    

 

Ajánlott tevékenységek a témakör projektjellegű bővítéséhez: 
• Egy kiválasztott motívum (pl. a pénz, a szerelem) vizsgálata 
• A Nyugat nemzedékeinek összehasonlítása 
• Ady Endre utóélete (kortársak, utódok, visszaemlékezések) 



 

 

 

4. A HÁZI OLVASMÁNY FELDOLGOZÁSA 
Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

 
A szövegértés, a megfelelő 
hatékonyságú műveletvégzés, 
valamint a szerzett információ 
felhasználása képességének 
fejlesztése. 

 
 
 
 
 
 
A szövegértő képesség kiterjesztése a 
vizuális információkra. 

 
 
A szóhasználat, a kiejtés, a testbeszéd 
összehangolásának képessége 
jelenetek előadása során. 

 
 
Az összehasonlító képesség 
fejlesztése szókincsvizsgálat során. 

 
A szövegalkotási képesség fejlesztése 
különböző szövegalkotási 
gyakorlatok, fogalmazás írása során. 

 
A kifejezőképesség fejlesztése 
memoriterek megjelenítése során. 

 
Egy magyar regény a 20. század első 
harmadából  Tamási Áron: Ábel a 
rengetegben vagy Móricz 
Zsigmond:Légy jó mindhalálig 

 
Az epikai szerkezet. 
A regény cselekménye és szerkezete. 
Jellegzetes motívumok. 
Helyzetek, kalandok, konfliktusok, 
szereplők, jellemzések. 
A regény elbeszélője. 

 
 
 
A regény nyelvezete. 

 
Kreatív szövegértési és szövegalkotási 
gyakorlatok: pl.: 
hírügynökségi jelentések készítése a 
regény koráról, interjúkészítés a 
szereplőkkel; történetmondás egy 
szereplő nézőpontjából. 
Leírás és rajz készítése a 
helyszínekről, fantomkép a 
szereplőkről. 

 
Lehetőség szerint a regényből készült 
film vagy abból részletek 
megtekintése. 

 
A regény egy részletének 
dramatizálása. Páros jelenetek alko- 
tása, amelyben előre meghatározott 
mondatok hangozhatnak el. 

 
A regény szókincsének megfigyelése 
páros és önálló munkában. A saját és 
a regény szókincsének összevetése. 

 
Szövegalkotási gyakorlatok: 
szinonimák gyűjtése, mondatok 
bővítése stb. 

 
Memoriter tanulása. 

 
 
 
 
 
Az epikai művek idő- és 
eseményszerkeze-tének ismerete. 

 
A kompozíciós egység felismerése és 
értelmezése. 

 
 
 
 
 
Ismeretek a dramatikus feldolgozás 
sajátosságairól. 

 
 
 
Ismeretek a nyelvi állandóságról és 
változásról. 

 
Fogalmazás írása a megismert 
fogalmazási műfajokból sza-badon 
választhatóan kb. 
két-három oldal terjedelemben. 

 
Memoriterek szöveghű, kifejező 
előadása megjelenítéssel (kb. 15 soros 
prózarészlet a műből). 



 

 

 
 
 

Ajánlott tevékenységek a témakör projektjellegű bővítéséhez: 
• Nyilas Misi életrajza (elképzelt) 
• A kollégium házirendjének elkészítése 
 
5.  Irodalom és történelem,írók és költők a XX. században 

 
Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Az összehasonlító képesség 
fejlesztése, kapcsolódási pontok 
felismerése a különböző műfajú 
alkotások témái között. 

 
 
 
 
 
A szintetizáló képesség fejlesztése a 
témák projektjellegű feldolgozása 
során. 

 
 
A szövegértő és összehasonlító 
képesség kiterjesztése a vizuális 
információkra. 

 
 
A műelemzés képességének 
fejlesztése adott téma irodalmi 
feldolgozásainak elemzése során. 

 
Együttműködő, kezdeményező 

A háború borzalma, az egyén szerepe, 
élethelyzete, morális helye. A halál 
értelme és értelmetlensége. Egy-egy 
novella, regényrészlet a 20. század 
második felébőlRadnóti 

 
 
 
A holokauszt mint művészi téma (pl.: 
Kertész Imre: Sorstalanság – részlet, 
egy-egy film vagy filmrészlet) 

 
Az agitációs és propagandairoda-lom 
céljai, jellege; az irodalom „szintjei”. 
A szatíra mint látásmód; szatíra az 
irodalomban és filmen, pl.: Bacsó 
Péter: A Tanú,. 

 
Az 1956-os forradalom mint téma a 
művészetben. Írók, költők 

Az irodalmi művekben megjelenő 
emberi kapcsolatok, cselekedetek, 
érzelmi viszonyulások, konfliktusok 
összetettségének felfogása, 
értelmezése és megvitatása. 

 
A témák projektjellegű feldolgozása – 
különösen a történelemórákon 
tanultak felidézésével. 

 
A holokauszt témáját feldolgozó film 
vagy filmrészlet megtekintése. 

 
Az agitációs és propagandaversek, a 
vicc, a paródia a szatíra 
fogalmának, jellegzetességeinek 
megismerése, ábrázolásuk 
gondolattérkép segítségével. 

 
A Tanú című film vagy abból 
részletek megtekintése, szállóigévé 
vált mondások gyűjtése. 
Komikus fordulatok, részletek 
keresése. Tanulói szótárak 

Ismert tartalmú szövegek biztonságos, 
értelmező felolvasása. 
Ismeretek a szöveg tartalmát és a 
beszélő szándékát tükröző kiejtésmód 
eszközeiről. 

 
Dramatizált formák, dialógusok közös 
és önálló olvasása, feldolgozása. 
Szituációk és instrukciók értelmezése, 
felismerése. 

 
 
 
 
 
 
 
Az agitációs és propagandaversek, a 
vicc, a paródia a szatíra műfaji 
jellemzőinek 
ismerete. 



 

 

 
 

képesség fejlesztése kooperatív 
munkával. 
Az empátia, a beleélő képesség, a 
fantázia, a kreativitás és az önismeret 
fejlesztése. 

 
 
 
 
 
Az összehasonlító képesség 
fejlesztése az időrendek érzékelése 
során. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az összehasonlítás 
képességének fejlesztése különböző 
művészi törekvésekhez, esztétikai 
elvekhez kapcsolódó művek olvasása 

szerepvállalása (pl. Illyés Gyula: 
Egy mondat a zsarnokságról, Nádas 
Péter: Emlékiratok könyve (részlet), a 
forradalomról készült film vagy 
filmrészlet). 

 
 
A kortárs irodalom. 

 
Rövid művek, műrészletek az elmúlt 
két évtized prózájából 

összeállítása sajátos szófordulatokból. 
 
A közvetett idő- és térmegjelölések 
megfigyelése páros munkában. 
A tapasztalatok, vélemények 
megfogalmazása érvek felsorolásával. 
Mások véleményének meghallgatása. 

 
Az elbeszélő viszonya az elbeszélt 
történethez, az elbeszélés hangneme, 
nyelvi megvalósulása, szóhasználat, 
irónia stb. 

 
Az elbeszélés és a történet időrendje 
közötti eltérés érzékelésére 
gyakorlatok. 
Előreutalások és kés-leltetések 
érzékelése és értelmezése az 
elbeszélésben. 

 
A saját régió kultúrájának, hagyomá- 
nyainak megismerése; az irodalmi 
emlékek, az intézmények, az irodalmi 
élet bemutatása prezentáció 
formájában, csoportmunkában. 
Feladatok egymástól lényegesen 
különböző művészi törekvésekhez, 
esztétikai elvekhez kapcsolódó művek 
összehasonlítására. 
Provokatív, izgalmas, „divatos” témák 
feldolgozása egyénileg vagy 
csoportosan (pl. Ki olvas ma? Szép-e 
ma a szépirodalom? Értéktelen-e a 
népszerű irodalom? stb.), különféle 

 
 
 
 
Alapismeretek a közvetett idő- és 
térmegjelölések azonosításának 
módjáról. 

 
 
 
 
 
 
Az elbeszélés és a történet időrendje 
közötti eltérés 
érzékelése, ismerete. Ismeretek az 
előreutalások és késleltetések 
szerepéről. 

 
 
A regionális kultúra egyes 
intézményeinek, szereplőinek, 
műveinek ismerete. 

 
 
 
 
Alapvető esztétikai minőségek 
felismerése. Saját vélemény 
megfogalmazása és megvédése egy- 
egy érv és idézet említésével a 
témának és a beszédhelyzetnek 
megfelelően. 



 

 

 
 

során.  álláspontok megfogalmazása, vita.  
Ajánlott tevékenységek a témakör projektjellegű bővítéséhez: 

• A holokauszt mint irodalmi téma 
 
6. Újabb irodalmunk versek, novellák, regényrészletek 

 
Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Az irodalmi művek, szövegek 
strukturális és tartalmi 
szempontú elemzése, az 
összefüggések felismeréseés 
értelmezése, jól alkalmazva a 
megfelelő terminusokat, és 
felismerve jelentőségüket és 
szerepüket. 
A lírai művek szépségeszménye 
kapcsán a testi-lelki egészség és 
betegség motívumának 
tudatosulása.  
A befogadás az írói látásmód és 
álláspont tudasosítása. 
Annak észrevétele, hogy az 
egyes korokhoz időnként 
jellegzetes módon kötődik egy 
vagy több kifejezésmód, stílus. 
A műfaj jellemzői mindig cask 
általában jellemzőek, és a 
konkrét mű nem feltétlenül felel 
meg mindenben a műfaji 
defiíiciónak. 
 
 

A magyar irodalom több 
kanonikus művének bemutatásán 
keresztül pl.:: 
József Attila:Curriculum vitae, A 
Dunánál 
Radnóti Miklós/helytállás, 
békeszeretet/. Gelléri Andor Endre, 
Illyés Gyula, / lírai hangvétel 
elbeszélés, Fokozás 
fordulat//Örkény István,/groteszk, 
abszurd/ , Weöres 
Sándor/szimultán verselés/ Árily 
Lajos/ intelem/Pilinszky 
János/látomás, látvány/ 
Metaforikus novellák 
Lázár Ervin:Az asszony, Tolnai 
Ottó: Zsoltár 
Regényrészletek: Szabó Magda, 
Kertész Imre, Sütő András 
műveiből 
 

Saját vélemények megfogalmazása 
érvek alapján. 
Az alkotó viszonya a témához, a mű 
hangneme, nyelvi megvalósulása, 
sajátos szó fordulatok megfigyelése 
és ezzel kapcsolatos g ondolatok 
kifejtése, 
Különböző nézőpontú látomásmodok 
összevetése /vita/ 
Memoriter tanulása. 
Esszé készítése a tanult alkotók 
bármelyik művéről- 
A témákhoz kapcsolódó háttéranyag 
feltárása, ismertetése. 
Dramatizálás 
A művek által megjelenített 
konfliktus helyzetek “átvilágítása” 
Prezentáció készítése a megismert 
írók, költők munkásságáról. 

. A műfaji “átlépések”” felismerése 
A téma, hangnem, műfaj 
összefüggéseinek feltárása. 
 
Az érvelés és az esszé 
kritériumainak ismerete 
 
Esztétikai normák feltárása, 
elfogadása vagy elutasítása érvek 
alapján. 
 
A lírai művek értelmezése. 
Novellák elsődleges és másodlagos 
kódjainak értelmezése. 
 
A művek meghatározó eleminek 
felismerése. 
 
 

 



 

 

 

7.  „MODERN IDŐK”- DRÁMA ÉS Médiaismeret 
 

Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 
Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás feltételei 

A nem verbális kifejezőeszközök A némafilm mint önálló kifejezési A némafilm néhány Alapismeretek a némafilm fő 
értelmezése, különféle művészeti ágak 
Média kifejezőeszközei 

forma, media nyelvezete, a mozgóképi 
éaa 

jellegzetességének megfogalmazása jellegzetességeiről. 
A media kifejezőeszközei, társadalmi  és az irott történetmondás 

hasonhasonlóságai tragikus szerelmi 
Az arcjáték, a gesztusok megfigyelése,  

szerepe, használata  hasonlóságai különbségei pl.drámában, 
színpadon és filmen, pl.: 

utánzása előzetes szempontok alapján. A testbeszéd, az arcjáték néhány 
 Shakespeare: Rómeó és Júlia (részlet  jelének ismerete. 
 vagy az egész mű, adaptációk, Kiscsoportos és páros jelenetalkotások,  
 feldolgozások). amelyekben alkalmazni kell Különböző konfliktuskezelési 
  mozgáselemeket, hanghatásokat. eljárások ismerete. 
 A drámai szerkezet, a monológ, a   
 dialógus, a tragédia műfaji jellemzői.Tö 

meg 
A drámai szerkezet, a monológ, a Alapismeretek a drámai szerkezet, a 

 megkommunikáció, dokumentumfilm, dialógus, a tragédia műfaji monológ, a dialógus, a tragédia műfaji 
 fikciós film, snit, jelenet, total.. jellemzőinek megismerése. jellemzőiről. 

  Az epikai és drámai Az epikai és drámai 
  történetmegjelenítés közötti történetmegjelenítés különbségeinek 
Az összehasonlítás képességének  hasonlóságok és eltérések ismerete. 
fejlesztése különböző műfajok és  megfigyelése. 

snitt 
 

művek összevetése alapján.    
 

Ajánlott tevékenységek a témakör projektjellegű bővítéséhez: 
• Egy kiválasztott jelenet teljes feldolgozása, előadása 
• Charlie Chaplin művészete 



 

 

 

8. ÉV VÉGI ÖSSZEFOGLALÁS 

 
Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
Továbbhaladás feltételei 

A nyelvhasználati, szövegalkotási, 
szövegértési képesség fejlesztése. 

 
 

Rendszerezés, összefoglalás, 
szelektálás. 

A 8. évfolyamon tanult ismeretek 
rendszerezése. 

 

A szövegértés és a szövegalkotás 
gyakorlása különböző 
szövegtípusokon. 
Év végi felmérés szövegértésből. 

A tanult ismeretek alkalmazása az év 
végi összefoglaló 
feladatokban. 
A tapasztalt hiányosságok pótlására 
irányuló gyakorlások egyéni, páros és 
csoportmunkában differenciáltan. 

Az év során megfogalmazott 
továbbhaladási feltételek. 

 
 

SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 
 

A fejlesztő szakasz második évfolyamán a diagnosztikus és összegző minősítés mellett érdemes minél gyakrabban élnünk a 
formatív értékeléssel. Ez az értékelési forma lehetővé teszi a tanuló számára az önkorrekciót. A folyamat közbeni irányítást tűzi ki 
céljául, a  tanulási sikerek megerősítését szolgálja, nem ítélkezik. 

Az értékelés nagy körültekintést igényel a pedagógus részéről, hisz a tanuló tanulási motivációját befolyásolja a siker és a 
kudarc. 

Elmarasztalás esetén is megfontoltan és tapintatosan kell eljárni. 
Az év során tanácsos 10-15 perc alatt megoldható diagnosztizáló méréseket beiktatni, amelyek segítségével pontosabb 

visszajelzést kapunk tanítványaink elért szintjéről. Ez segítségünkre van abban, hogy még tudatosabban tudjuk megszervezni a 
tanulás folyamatát, tanítási óráinkat 



HELYI TANTERV 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek  
az általános iskola 5–8. évfolyama számára 

 
KERETTANTERV /átvett, adaptált/  

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.)  

EMMI rendelet  
2. sz. melléklet 2.2.04 

alapján 

Célok és feladatok 

Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való 
eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget. Ennek középpontjában hagyományosan a 
történelem mint múltismeret áll, mely a társadalom közös emlékezeteként az emberi 
azonosságtudat egyik alapja. Ez az identitástudat sokrétű, a legszűkebb helyi közösségektől, a 
haza és a nemzet legnagyobb kohéziós erőt jelentő összefogó erején át, az európai kontinens 
közösségei által az emberiség egészéhez való tartozás érzéséig terjed. Kölcsönös függésünk 
megértése meghatározó jelentőségű, amely világtörténelmi látásmódot követel, és a különböző 
– főleg európai – kultúrák, de leginkább határainkon inneni és túli nemzeti értékeink 
megbecsülését jelenti. 
A történelem tanításának és tanulásának a célja olyan, hazánk és az emberiség múltjával 
kapcsolatos műveltség és képességek elsajátíttatása és elsajátítása, amely közös 
kommunikációs alapot szolgáltatva biztosítja egymás kölcsönös elfogadását a szűkebb és 
tágabb közösségek számára. Fontos a történelmi folyamatok megértetése és megértése is, olyan 
történelmi tudat kialakítását megalapozva, amelynek révén egyrészt beláthatóvá válik, hogy a 
jelen a múlt történéseinek a következménye is; másrészt viszont az, hogy mai életünk hatást fog 
gyakorolni a jövő nemzedékek sorsára. A történelem tanulásának tehát nem pusztán az a célja, 
hogy megismerjük múltunkat, hanem az is, hogy jobban tudjunk tájékozódni a jelenben. 
Kiemelt cél annak érzékeltetése, hogy a magyar nemzet történelme sokféle egyéb nemzetiség 
és etnikum együttműködésének az eredménye is. 
A múlt felidézésének igénye és az ehhez szükséges képességek fejlesztése csak akkor lehet 
eredményes, ha – figyelembe véve a tanulók életkori sajátosságait – élményszerű a tanítás. Az 
általános iskolai történelemtanításnak éppen ezért a múltat szemléletesen megjelenítő 
történettanításon kell alapulnia. A történetek a múlt színes, sodró valóságának, a valaha volt 
élet lehető lényegi teljességének képszerű felidézését jelentik. Segítik átélni a tanulóknak a 
történeti valóságot, vagyis a segítségükkel juttathatjuk el tanulóinkat a történelmi elemzésig, a 
megfelelő következtetések, általánosítások segítségével a tudományosan megalapozott 
történelmi ismeretek rendszeréhez. 



Mivel az 5–6. évfolyamos tanulók gondolkodása konkrét, ezért esetükben a múlt képszerű 
megjelenítése különös jelentőségű. Ennek érdekében a történetek megjelenítésén alapuló és 
tevékenység-központú feldolgozás a történelemtanítás alapelve, melynek eszközei között 
fontos szerepet játszik a jeles történelmi személyiségek bemutatása, valamint az egyes korok 
embereinek mindennapjait bemutató életmódtörténet. A 7–8. évfolyamos tanulók 
gondolkodása már inkább elvont fogalmi szintű, amely képes a múlt valóságát az általánosítás 
magasabb szintjén, sokoldalúbb történelmi összefüggésekbe ágyazva feldolgozni. A történelem 
képszerű megjelenítését jelentő történettanításra itt is szükség van, mely azonban már 
komolyabb elemzéssel társul, mivel ezek a tanulók képesek a történelem megismerésének, a 
jelenségek elemzésének magasabb szintjére is. 
A tananyag tevékenység-központú feldolgozása a kompetencia elvű képzés folyamatában a 
fejlesztési feladatok révén valósul meg. A tananyag elsajátítása elsősorban tanulói 
tevékenységgel lehetséges, a tevékenységek elvégzésére irányuló képességek fejlesztése pedig 
különböző típusú feladatok révén történik. A történelem megismeréséhez az ember és 
társadalom műveltségi terület egészére is érvényes fejlesztési területek – az ismeretszerzés és 
tanulás, a kritikai gondolkodás, a kommunikáció, valamint az időben és térben való tájékozódás 
– járulnak hozzá a legsajátosabb módon. Fontos, hogy a tanulók – az élethosszig tartó tanulás 
igényének megfelelve – képessé váljanak ismereteket meríteni szűkebb környezetükből, 
történetekből, könyvekből, képekből, tömegkommunikációs eszközökből, a világhálóról, 
statisztikai adatokból, grafikonokból, diagramokból, tárgyi és szöveges forrásokból és más 
ismerethordozókból. Az is lényeges, hogy az ezekből szerzett ismereteket egyre önállóbban és 
kritikusabban értelmezzék, és tudjanak belőlük következtetéseket levonni. 
A tantervi táblázatok fejlesztési követelmények oszlopában a fejlesztési feladatokra lehet 
példákat találni. Fontos, hogy egy kétéves ciklus során a megfelelő évfolyamokhoz kötött 
fejlesztési feladatok mindegyike legalább egyszer megjelenjen.  
A táblázatok témák rovatában dőlt betűvel jelöltek a tájékoztató jellegű, csupán javasolt 
ismétlődő/visszatérő és hosszmetszeti témák, a fejlesztési követelmények példaként szolgáló 
feladatai, valamint a kapcsolódási pontok ajánlott anyagai. 
A társadalmi és állampolgári ismeretek témakörei a társadalmi gyakorlatra összpontosító 
szocializációs célú tartalmi egységek, amelyek komplex módon reagálnak a diákokat 
közvetlenül érintő társadalmi jelenségekre. Alapokat kínálnak annak megértéséhez, hogy 
miként működik a társadalom, az állam és a gazdaság, amelyben saját maguk és családjuk 
mindennapi élete zajlik. 



Ismeretszerzési, feldolgozási és alkalmazási képességek  
fejlesztésének lehetőségei, feladatai 
A fejlesztési feladatok szerkezete 
1. Ismeretszerzés, tanulás 
2. Kritikai gondolkodás 
3. Kommunikáció 
4. Tájékozódás időben és térben 

1. Ismeretszerzés, tanulás 

5–6. évfolyam 7–8. évfolyam 

Emberi magatartástípusok, élethelyzetek 
megfigyelése, értelmezése. 
Információk gyűjtése adott témához 
segítséggel, könyvtárban, médiatárban, 
múzeumokban. 

Különböző emberi magatartástípusok, 
élethelyzetek megfigyelése, következtetések 
levonása. 
Önálló információgyűjtés adott témához 
különböző médiumokból, rövid szöveges 
tartalmi ismertető készítése. 
Az internet kritikus és tudatos felhasználása 
történelmi 
filozófia- és etikatörténeti ismeretek 
szerzésére. 

Ismeretszerzés személyes beszélgetésekből, tárgyak, épületek, képek közvetlen 
megfigyeléséből, hallott és olvasott elbeszélő szövegekből, különböző médiumok 
anyagából. 
Az információk rendszerezése és értelmezése. 
Kulcsszavak és kulcsmondatok keresése szövegekben. 
Vizuális rendezők (táblázatok, ábrák, vázlatok) készítése. 
Segédkönyvek, kézikönyvek, atlaszok, lexikonok használata. 
Az olvasmányokról lényeget kiemelő jegyzetek készítése. 
A tanultak felhasználása új feladathelyzetekben. 

2. Kritikai gondolkodás 

5–6. évfolyam 7–8. évfolyam 

Annak felismerése, hogy egy adott szöveg 
többféleképpen is értelmezhető. 
Híres emberek, történelmi személyiségek 
jellemzése. 
Történelmi szereplők viselkedésének 
vizsgálata, társadalmi csoportok, intézmények 
működésének elemzése.  
Feltevések megfogalmazása az egyének, 
csoportok viselkedésének mozgatórugóiról. 
Annak vizsgálata, hogy a történet szerzője 
részese, kortársa volt-e a leírt eseménynek. 

A lényeg kiemelése írott és hallott 
szövegekből, tételmondat meghatározása, 
szövegtömörítés, szöveg átfogalmazása adott 
szempont szerint. 
Többféleképpen értelmezhető szövegek 
jelentésrétegeinek feltárása. 
Híres emberek, történelmi személyiségek 
jellemzése, feltevések megfogalmazása a 
történelmi személyiségek cselekedeteinek, 
viselkedésének mozgatórugóiról. 
Feltevések megfogalmazása egyes 
társadalmi-történelmi jelenségek, 



intézmények hátteréről, feltételeiről, okairól. 
Érvek gyűjtése a feltevések mellett és ellen, 
Kérdések megfogalmazása a forrás 
megbízhatóságára. 

Kérdések önálló megfogalmazása a tárgyalt témával kapcsolatban. 
Társadalmi-történelmi, erkölcsi problémák felismerése, megfogalmazása. 
A lényeg kiemelése írott és hallott szövegekből. 
Adott történetben a valós és a fiktív elemek megkülönböztetése. Feltevések megfogalmazása 
igaz történetek szereplői cselekedeteinek, viselkedésének mozgatórugóiról. 
Az emberi (történelmi) cselekvés és annak következménye közötti kapcsolat felismerésének 
gyakorlása. 
Történelmi jelenetek elbeszélése, eljátszása különböző szempontokból. 
Erkölcsi kérdéseket felvető élethelyzetek felismerése, bemutatása. 
Önálló vélemény megfogalmazása eseményekről és személyekről, társadalmi, történelmi 
eseményekről, szereplőkről, jelenségekről, filozófiai kérdésekről. 
Érvek gyűjtése a saját vélemény alátámasztására, ellenérvek gyűjtése az ellenvélemények 
cáfolására. 
Tapasztalatok szerzése a valós, a lehetséges, a lehetetlen és a valószínű megítéléséről (pl. 
helyszín, idő, szereplők, események kapcsán). 
A különbségek felismerése és a változások nyomon követése egy-egy történelmi jelenség 
kapcsán. 
Különféle társadalmi-történelmi jelenségek összehasonlítása. 

3. Kommunikáció 

5–6. évfolyam 7–8. évfolyam 

Rajz készítése valamely történelmi vagy 
társadalmi témáról. 
Önállóan gyűjtött képekből összeállítás, tabló 
készítése. 

Rajzos vázlat készítése. 
Folyamatábra, diagram elemzése. 

Saját vélemény érthető megfogalmazása, a tárgyilagos érvelés és a személyeskedés 
megkülönböztetése. 
Mások véleményének türelmes meghallgatása és figyelembevétele. 
Események, történetek elbeszélése élőszóban, illetve emlékezetből. 
Szóbeli beszámoló a saját tapasztalatokról, önálló gyűjtő-, illetve kutatómunkával szerzett 
ismeretekről.  
Beszámoló, kiselőadás tartása szépirodalomból, sajtótermékekből, rádió- és a 
tévéműsorokból. 
A különböző információforrások alapján szóbeli következtetések megfogalmazása. 
Fogalmazás írása valamely történelmi-társadalmi és erkölcsi témáról. 
Események, történetek, jelenségek mozgásos, táncos, dramatikus megjelenítése. 

 



4. Tájékozódás térben és időben 

5–6. évfolyam 7–8. évfolyam 

Időmeghatározás más ismert eseményre, 
jelenségre való utalással (pl. a honfoglalás 
után, Mátyás uralkodása idején).  
Krisztus előtt, Krisztus után (vagy időszámítás 
előtt és után). 
Viszonyítások használata: most, előbb, 
később, ugyanakkor, régebben, nagyon régen. 
Az idő ábrázolása téri vizuális eszközökkel 
(pl. időszalag készítése). 

Időmeghatározás konkrét kronológiai 
adatokkal. 
Viszonyítások használata: konkrét történelmi 
időszakokhoz kapcsolódóan (pl. előző 
évtized, a reformkorban, a XX. században). 
Kronológiai adatok rendezése. 

Az idő tagolására szolgáló kifejezések használata évtized, évszázad, évezred, emberöltő. 
Események, jelenségek, tárgyak, személyek stb. időrendbe állítása. 
Néhány kiemelt esemény, jelenség időpontjának ismerete. A tanultak elhelyezése az időben 
a kiemelt időpontokhoz képest, kronológiai számítások. 
Az egyes történelmi jelenségek (gazdaság, kultúra, politika stb.) eltérő időbeli ritmusának 
felismerése. 
A múltban élt emberek életének összehasonlítása a jelennel. 
Események, személyek, tárgyak csoportosítása korok szerint. 
Egyes korszakok jellegzetességeinek megragadása és összehasonlítása. 
Történelmi időszakok, pl. századok összehasonlítása a változások mennyisége és gyorsasága 
szempontjából. 
A különböző korokban élt emberek sorsának összehasonlítása abból a szempontból, hogy mi 
változott az életük során. 
A gyorsan és lassan lezajló változások megkülönböztetése. 
Egyszerű térképek másolása kézi munkával. 
A tanult helyek megkeresése a térképen.  
Események, jelenségek leolvasása történelmi térképekről. 
Távolságok becslése és számítása történelmi térképeken. 
Egyszerű alaprajzok készítése. 
Tanult események, jelenségek topográfiai helyének megmutatása térképen. 
Néhány kiemelt esemény, jelenség topográfiai helyének elhelyezése vaktérképen. 

 



Kompetenciák 

A történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy az időszámítással kapcsolatos 
számítási feladatok révén hozzájárul a matematikai kompetencia fejlesztéséhez. Az 
információk feldolgozása lehetőséget ad a tanulók digitális kompetenciájának, esztétikai-
művészeti tudatosságának, kifejezőképességének, anyanyelvi és idegen nyelvi 
kommunikációkészségnek, kezdeményezőképességének, szociális és állampolgári 
kompetenciájának fejlesztéséhez is. Az emberiség történetének megismertetésével hozzájárul a 
tanulók erkölcsi neveléséhez, a magyar vonatkozások révén pedig a nemzeti öntudat 
erősítéséhez. Segíti az állampolgárságra és demokráciára nevelést, mivel hozzájárul ahhoz, 
hogy a fiatalok felnőtté válásuk után felelős döntéseket hozhassanak. A csoportmunkában 
végzett tevékenységek és feladatok lehetőséget teremtenek a demokratikus döntéshozatali 
folyamat gyakorlására. A kooperatív oktatási módszerek alkalmat adnak az önismeret és a 
társas kapcsolati kultúra fejlesztésére. A testi és lelki egészségre, valamint a családi életre 
nevelés érdekében a fiatalok megismerik a környezetük egészséget veszélyeztető leggyakoribb 
tényezőit. Ismereteket sajátítanak el a veszélyhelyzetek és a káros függőségek megelőzésével, 
a családtervezéssel, és a gyermekvállalással kapcsolatban. A kialakuló társadalomtudományi 
műveltségre, a történelmi példákra alapozva fejlődik a médiatudatosság. A társadalmi-
gazdasági események elemzése és megértése után a tanulókban ki kell alakulnia a 
környezettudatosságnak és a fenntarthatóságra törekvésnek. 

Értékelés 

Az értékelés során törekednünk kell arra, hogy a számonkérés formái minél változatosabbak, 
az életkornak megfelelőek legyenek. A hagyományos írásbeli és szóbeli módszerek mellett a 
diákoknak lehetőséget kell kapniuk arra, hogy a megszerzett tudásról és a közben elsajátított 
képességekről valamely konkrét, egyénileg vagy csoportosan elkészített termék létrehozásával 
is tanúbizonyságot tegyenek. 

Formái: 
 – szóbeli felelet, 
 – feladatlapok értékelése, 
 – tesztek, dolgozatok osztályozása, 
 – rajzok készítése, 
 – munkafüzeti tevékenység megbeszélése, 
 – gyűjtőmunka elismerése, 
 – poszter, plakát, prezentáció készítése előre megadott szempontok szerint, 
–  múzeumlátogatási tapasztalatok előadása. 



Óraterv 

 

 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Heti óraszám 2 óra 2 óra 2 óra 2 óra 

Éves 
óraszám 

72 óra 72 óra 72 óra 72 óra 

 

 

A szakmai munkaközösség javaslatára a helyi tantervünk a központi kerettanterv 90% 
feletti részét a tematikus egységek elmélyítésére, gyakorlására tervezte.



5–6. évfolyam 
Az általános iskolai történelemtanítás első két éve bevezet a történelem tanulásába. Olyan 
alapvető fejlesztési területek, nevelési célok állnak a középpontban, mint a nemzeti öntudat 
kialakítása, fejlesztése, a hazafias nevelés, az állampolgárságra és demokráciára nevelés 
megalapozása, valamint a tanulás tanítása. A kulcskompetenciák közül a szociális és 
állampolgári kompetencia, valamint a hatékony és önálló tanulás kiemelt jelentőségű. Fontos 
szempont az adott szakaszban a szűkebb és tágabb környezet történelmi, kulturális és vallási 
értékeinek a megismertetése, továbbá, hogy a tanulók bepillantást nyerjenek a történelmi múltat 
feldolgozó történész munkájába. Ajánlott a múzeumok, közgyűjtemények látogatása, 
rendeltetésük, szerepük megismertetése. Ez szolgálja a tantárgy vonzóvá tétele mellett annak 
hitelességét is. 
A rendszeres történelemtanítás az első két évben a történetek feldolgozásán, a jeles történelmi 
személyiségek és az adott korok mindennapjainak a bemutatásán alapul, kiemelten tárgyalva a 
magyar történelmi múlt sorsfordulóit. Ez a két év alapozza meg a tanulók időben és térben való 
tájékozódását. Mindezeknek a megvalósítása csak tevékenység-központú tanítással, változatos 
fejlesztési feladatok beiktatásával lehetséges. Törekedni kell a történelemtanítás 
élményszerűségére is, hogy a távoli korokat, az ott élő emberek világát élet közelien tudjuk 
feldolgozni. A feldolgozás során támaszkodni kell a korosztály élénk, alkotó fantáziájára is. 
Fontos, hogy figyelembe vegyük az 5–6. osztályos tanulók jellemzően konkrét gondolkodását, 
amely a múlt képszerű megjelenítését igényli. Építenünk kell az alsó tagozatos történelmi 
tárgyú olvasmányok élményanyagára is. 

5. évfolyam 

Tematikai egység címe órakeret 

Az emberiség őskora. Egyiptom és az ókori Kelet kultúrája 14 óra 

Az ókori görög-római világ 24 óra 

A középkori Európa világa 16 óra 

A magyarság történetének kezdetei és az Árpádok kora 18 óra 

Az össz. óraszám 72 óra 

 
 
 
 
 
 
  



 

Tematikai egység 
Az emberiség őskora.  

Egyiptom és az ókori Kelet kultúrája 

Órakeret  
14 óra 

(12+2 
óra) 

Előzetes tudás 
Alsó tagozatos olvasmányok az őskori emberről és a Bibliából. 
A negatív számok használata a mindennapi életben (hőmérséklet, 
adósság), a számok helye a számegyenesen. Az idő mérése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri az emberi munka és a környezethez való 
alkalmazkodás jelentőségét, valamint a különböző emberi 
közösségeknek (család, törzs stb.) az egyes történelmi korokban 
betöltött szerepét. Tudatosulnak benne az állam különböző 
társadalomszervező funkciói (munka megszervezése, védelem stb.). 
Belátja, hogy az emberi civilizációt sokak munkája teremtette meg, 
valamint a múlt emlékei, maradványai megóvásra érdemesek. 
Képes tankönyvi olvasmányok és képek által közvetített történetekből 
ismereteket szerezni az őskorról és az ókori Keletről, valamint azok 
valós és a fiktív elemeinek a megkülönböztetésére a régi korokról szóló 
történetekben. A történetek elmesélésével fejleszti szóbeli 
kifejezésmódját. Megérti az időszámítás jelentőségét és megismeri 
annak technikáját. Felismeri a történelmi térképek sajátosságait, a 
földrajzi térképekhez viszonyítva is. 

 
 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismétlés, az alsó tagozatos 
történelmi tárgyú 
olvasmányok felidézése. 
 
Rejtőzködő múlt, a régészek 
munkája. 
 
Képek az őskori ember 
életéből. 
 
Varázslók és varázslatok. Az 
őskor kulturális emlékei. 
 
Az első letelepült 
közösségek: falvak és 
városok. 
Falvak és városok. 
 
Az időszámítás. 
 
Az ókori Egyiptom. 
Hétköznapok és ünnepek. 
 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Tankönyvi szövegek 
tanulmányozása. (Pl. a 
régészet szerepe a múlt 
megismerésében.) 
– Képek, képsorok 
megfigyelése. (Pl. az emberek 
őskori tevékenységei leletek 
és rekonstrukciós rajzok 
alapján.) 
– Információk 
rendezése. (Pl. bibliai 
történetek olvasása alapján.) 
– A hallott és olvasott 
elbeszélő szövegek 
tartalmának elemzése. (Pl. 
bibliai történetek 
meghallgatása, olvasása 
alapján.) 
 
Kritikai gondolkodás:  
– Valós és fiktív elemek 
megkülönböztetése. (Pl. 

Magyar nyelv és irodalom: 
Mondák, mitológiai 
történetek, bibliai történetek 
(pl. a teremtéstörténet és a 
vízözön története a 
Bibliában). 
 
Erkölcstan: 
Alapvető erkölcsi értékek. 
 
Természetismeret: 
Tájékozódás a térképen, 
égtájak, földrészek, alapvető 
térképészeti jelölések. Az 
állatok háziasítása. 
 
Vizuális kultúra:  
Őskori művészet: 
építmények, barlangrajzok, 
szobrok (pl. Stonehenge, 
altamirai barlangrajz). 
Egyiptomi és mezopotámiai 
sírtípusok és templomok (pl. 



A piramisok titkai: az 
egyiptomi vallás, tudomány 
és művészetek. 
 
A Biblia. Történetek az 
Ószövetségből. Dávid és 
Salamon. 
A világvallások alapvető 
tanításai. Népek és vallások 
egymásra hatása. 
 
Ókori keleti örökségünk 
Mezopotámia, India, Kína 
területéről. Az írásbeliség 
kezdetei. 
Hasonlóságok és 
különbségek.  
 
Hammurapi törvényei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Összefoglalásra, gyakorlásra, 
ismétlésre szánt órakeret (a 
kerettantervben ún. szabad 
órakeret, az éves óraszám 
10%-a) 2 óra 

Bábel tornya.) 
 
Kommunikáció: 
– Ismertető az őskori 
szerszámokról, eszközökről; a 
művészet kezdeteiről. (Pl. a 
barlangrajzok és őskori 
szobrok alapján.) 
– A nagy folyamok 
szerepének érzékeltetése a 
földművelés kialakulásában. 
(Pl. az öntözéses földművelés 
és a kereskedelem 
kialakulásának okai, 
következményei.) 
– Az ókori kulturális 
örökség számbavétele írásban 
és szóban. (Pl. a piramisok, a 
kínai nagy fal; az írásfajták.) 
 
Tájékozódás időben és 
térben: 
– Az időszámítás 
kialakulásának okai és 
jelentősége. (Pl. időszalag 
készítése.) 

Kheopsz fáraó piramisa, 
zikkurat /toronytemplom/, a 
karnaki Amon templom), 
szobrok az ókori 
Egyiptomból (pl. az írnok 
szobra, Nofretete fejszobra), 
ókori keleti falfestmények 
vagy domborművek (pl. 
Fáraó vadászaton – thébai 
falfestmény). 

Értelmező 
kulcsfogalom 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, 
történelmi forrás, tény és bizonyíték. 

Tartalmi 
kulcsfogalom 

Életmód, kereskedelem, város, állam, egyeduralom, gazdaság, 
társadalom, kultúra, vallás, többistenhit, egyistenhit. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: őskor, ókor, régészet, szerszámkészítés, öntözéses 
földművelés, Krisztus előtt, Krisztus után, évtized, évszázad, 
emberöltő, fáraó, piramis, hieroglifa, ékírás, betűírás, múmia, Biblia, 
Ószövetség. 
Személyek: Ádám, Éva, Noé, Mózes, Dávid, Salamon. 
Topográfia: ókori Kelet, Egyiptom, Nílus, Jeruzsálem, Mezopotámia, 
Kína. 
Évszámok: Kr. e. 3000 körül (az Egyiptomi Birodalom egyesítése). 

 



Tematikai egység Az ókori görög-római világ 

Órakeret  
24 óra 

(23+1 
óra) 

Előzetes tudás 
Olvasmányok, filmek ókori görög és római mitikus és valós 
eseményekről, személyekről. Iskolában szerzett újszövetségi ismeretek. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri, hogy az ókori görögséget a közös nyelv, a mondai 
történetek, a vallás és az olimpiai játékok kapcsolták össze. Látja, hogy 
az athéniak a perzsák elleni harcokban nemcsak a földjüket, városukat 
védték, hanem a szabadságukat is. Értékeli az ókor hőseinek 
közösségükért tett bátor, önfeláldozó magatartását. Megérti, hogy a 
történelem szereplőit, hőseit elsősorban a közösség érdekében tett 
cselekedeteik alapján értékelhetjük. Tisztában van azzal, hogy az ókori 
rómaiak olyan hatalmas birodalmat hoztak létre, mely a Kárpát-
medence területére is kiterjedt, így fontos a pannóniai római 
örökségünk kulturális emlékeinek megismerése, megbecsülése és 
védelme. 
Képes szöveges és képi információk gyűjtésére, azok egymással való 
összevetésére ókori görög-római témákból, valamint korabeli régészeti 
emlékek megfigyelésére, lelet és rekonstrukció összevetése is. A 
megismert történelmi fogalmakat helyesen alkalmazza, az egyszerű 
írásos forrásokat megérti, és tanári segítséggel feldolgozza. Képes 
történelmi események időrendbe állítására és időszalagon való 
elhelyezésére is. 

 
 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mondák a krétai és trójai 
mondakörből. 
 
A görögök vallása és az ókori 
olimpiák. 
Hétköznapok és ünnepek. 
 
Hétköznapok Athénban és 
Spártában. 
Gyermekek nevelése, 
oktatása. 
 
Történetek a görög-perzsa 
háborúk korából. 
Békék, háborúk, hadviselés. 
Egyezmények, szövetségek. 
 
Az athéni demokrácia 
kialakulása és működése. 
 
Az athéni demokrácia 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Információk gyűjtése 
a görög világról. (Pl. az 
életmód jellegzetességei.) 
– Információk gyűjtése 
a görög-római világban 
lezajlott jelentősebb 
háborúkról képek és 
történelmi térképek 
segítségével. (Pl. a görög-
perzsa háborúk, a pun 
háborúk.) 
– Történetek és képek 
gyűjtése az ókori római 
világból. (Pl. Romulus és 
Remus mondája; 
olvasmányok feldolgozása 
Róma fénykoráról.) 
– Képszerű ismeretek 
gyűjtése az antik építészetről. 
(Pl. a görög és római 

Magyar nyelv és irodalom: 
Mese, monda, mítosz. (Pl. 
ismert görög mondák 
Prométheuszról, 
Odüsszeuszról, Daidalosz és 
Ikaroszról.) 
 
Idegen nyelvek:  
Néhány példa a görög/latin 
szavak átvételére a tanult 
idegen nyelvben. 
 
Matematika: 
A római számok. 
 
Erkölcstan: 
A vallási közösség és vallási 
intézmény. A nagy 
világvallások világképe és 
erkölcsi tanításai. 
 



virágkora. 
 
Művészek és művészetek, 
tudósok és tudomány az ókori 
görög világban. 
  
A görög kultúra. 
 
Történetek Nagy Sándorról. 
Birodalmak. 
 
Róma alapítása és 
terjeszkedésének kezdetei. A 
pun háborúk és hadvezérei. 
Birodalmak. A földrajzi 
környezet. Közlekedés, 
úthálózat, hírközlés. 
 
A római köztársaság 
kialakulása, működése, az 
Itáliai-félsziget meghódítása. 
 
Köztársaságból egyeduralom. 
Híres és hírhedt császárok. 
Uralkodók és államférfiak. 
 
A régi Róma művészeti 
emlékei, híres tudósai és 
művészei. 
 
Élet a Római Birodalomban. 
Család, lakóhely. 
 
Pannónia provincia. 
 
A kereszténység zsidó 
gyökerei, kialakulása és 
elterjedése. Az Újszövetség. 
Jézus története.  
A világvallások alapvető 
tanításai, vallásalapítók, 
vallásújítók.  
 
A Római Birodalom 
meggyengülése, a 
Nyugatrómai Birodalom 
bukása. 
 
 
Összefoglalásra, gyakorlásra, 

építészet hasonlóságainak és 
különbségeinek összevetése.) 
 
Kritikai gondolkodás: 
– Valóság és fikció 
szétválasztása egy-egy görög 
és római mondában. (Pl. a 
trójai faló története vagy 
Romulus és Remus.) 
– Mondák forráskritikai 
elemzése. (Pl. a valós és a 
fiktív elemek 
megkülönböztetése az 
Ariadné fonaláról szóló 
történetben.) 
– A hódító Róma 
történelmi szerepe. (Pl. a 
római hódítások pozitív és 
negatív következményei.) 
– Lelet és rekonstrukció 
összevetése. (Pl. Colosseum, 
diadalívek stb.) 
 
Kommunikáció: 
– A görög világ főbb 
jellegzetességeinek 
bemutatása. (Pl. néhány 
monda szóbeli felidézése.) 
– Szituációs játék. (Pl. 
az athéni demokrácia 
működése.) 
– Rendszerező tábla 
készítése (pl. az ókori 
Hellászról és a Római 
Birodalomról). 
 
Tájékozódás időben és 
térben: 
– Az Itáliai-félsziget 
elhelyezkedése, felszínének 
jellegzetességei. A Római 
Birodalom terjeszkedése. (Pl. 
a második pun háború 
nyomon követése történelmi 
térképen; a Római Birodalom 
helye Európa mai térképén.) 
– Az időszámítás 
technikájának gyakorlása. (Pl. 
a főbb görög és római 
események ábrázolása 

Természetismeret:  
A félsziget fogalma, 
jellegzetességei a gazdasági 
életben. A Balkán-félsziget és 
az Itáliai félsziget Európa 
térképén.  
 
Vizuális kultúra:  
Ókori épületek maradványai 
(pl. az athéni Akropolisz, a 
római Colosseum); a görög és 
római emberábrázolás, 
portrészobrászat; korai 
keresztény és bizánci 
templomok. 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: Részletek 
népszerű játékfilmekből. (Pl. 
Wolfgang Petersen: Trója; 
Oliver Stone: Nagy Sándor; 
Ridely Scott: Gladiátor; 
William Wyler: Ben Hur; 
Franco Zeffirelli: Jézus 
élete.) 



ismétlésre szánt órakeret (a 
kerettantervben ún. szabad 
órakeret, az éves óraszám 
10%-a) 1 óra 

párhuzamos időszalagon.) 

Értelmező 
kulcsfogalom 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, 
jelentőség. 

Tartalmi 
kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoportok, életmód, város, gazdaság, termelés, 
állam, birodalom, egyeduralom, demokrácia, királyság, köztársaság, 
császárság, vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: mítosz, városállam, olimpia, népgyűlés, Akropolisz, légió, 
rabszolga, provincia, népvándorlás, Újszövetség. 
Személyek: Zeusz, Periklész, Romulus, Hannibál, Julius Caesar, 
Augustus, Jézus, Mária, József, Attila. 
Topográfia: Balkán-félsziget, Olümposz, Athén, Spárta, Perzsa 
Birodalom, Marathón, Itáliai-félsziget, Róma, Karthágó, Szicília, 
Római Birodalom, Pannónia, Aquincum, Júdea, Betlehem. 
Évszámok: Kr. e. 776 (az első feljegyzett olimpia játékok), Kr. e. 490 
(a marathóni csata), Kr. e. V. század közepe (Athén fénykora), Kr. e. 
44 (Julius Caesar meggyilkolása), Kr. u. 476 (a Nyugat-római 
Birodalom bukása, az ókor vége). 

 
 

Tematikai egység A középkori Európa világa 

Órakeret  
16 óra 

(14+2 
óra) 

Előzetes tudás 
Olvasmányok – mesék és valós történetek –, filmek a középkor 
világából/világáról: királyok, lovagok, polgárok, parasztok. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri, hogy a különböző népek vallása, kulturális, 
társadalmi és gazdasági tevékenysége kölcsönösen hat egymásra. Látja, 
hogy a közösségeket a munka tartja fenn, a gazdasági fejlődés 
szempontjából pedig fontos az egyéni érdekeltség, valamint azt, hogy a 
társadalmi életet a szellemi és anyagi viszonyok együttesen határozzák 
meg. Érzékeli, hogy a korszak meghatározó vallási és szellemi 
irányzatainak (lovagi kultúra, humanizmus stb.) máig mutató hatásuk 
van. Felismeri a középkori keresztény államok kialakulása 
jelentőségét. 
Képes a középkori Európa főbb változásainak a bemutatására, 
meghatározó vallásainak megkülönböztetésére jellegzetességeik 
alapján. Sokoldalúan és kritikus szemlélettel megismeri a középkori 
ember életét, szóbeli kifejezőképességét fejleszti erről szóló történetek 
elbeszélésével. 

 
 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A Frank Birodalom és 
keresztény királyságok. A 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– A középkori élet 

Magyar nyelv és irodalom: 
Középkori témájú mesék, 



Bizánci Birodalom. 
 
Az iszlám vallás megjelenése 
és alapvető tanításai. Az 
iszlám kulturális hagyatéka. 
Népek és vallások egymásra 
hatása, együttélése. 
 
A keresztény egyház 
felépítése, jellemzői. 
A fontosabb európai államok 
az első ezredfordulón. 
 
Az uradalmak. Földesurak és 
jobbágyok. 
Család, lakóhely. 
 
A keresztény egyház. Világi 
papok és szerzetesek. 
 
Lovagi életmód, lovagi 
erények. A keresztes 
hadjáratok. 
 
A lovagok élete 
 
A középkori városok. A 
katedrálisok és a gótika. 
A polgárok. Falvak és 
városok. 
 
A céhek kialakulása, feladatai 
és működésük. 
A távolsági kereskedelem 
vízen és szárazföldön. 
Felfedezők, feltalálók. 
 
Járványok a középkorban. 
Betegségek, járványok. 
 
A középkori Európa 
öröksége. 
 
A humanizmus és a 
reneszánsz. A 
könyvnyomtatás. 
 
 
Összefoglalásra, gyakorlásra, 
ismétlésre szánt órakeret (a 

színtereinek, főbb 
jellemzőinek megismerése. 
(Pl. a földesúri vár 
felépítésének, az egyes részek 
funkciójának számba vétele 
képek alapján.) 
– Ismeretek gyűjtése az 
érett középkorról. (Pl. a 
reneszánsz stílus jegyeinek 
megfigyelése festmények, 
szobrok és épületek képeinek 
segítségével; a vallási 
fanatizmus 
megnyilvánulásai.) 
 
Kritikai gondolkodás: 
– Társadalmi csoportok 
jellegzetességeinek 
felismerése, összevetése. (Pl. 
a bencés rend legfontosabb 
jellegzetességeinek ismerete; 
társadalmi csoportok 
[szerzetesek, lovagok] közös 
jellemzői.) 
– A középkori városok 
jellegzetességeinek 
számbavétele, magyarázata, 
az életmód jellemzői. (Pl. 
képek és térképek segítségével 
megértetni, miért az adott 
helyen alakultak ki a 
középkori városok.) 
– Kérdések 
megfogalmazása egyszerű 
írásos források alapján. (Pl. a 
könyv-nyomtatás 
elterjedésének jelentősége a 
kultúrában.) 
 
Kommunikáció: 
– A középkori életmód 
ismertetése szóban vagy 
feldolgozása játékos 
formákban. (Pl. apródból 
lovag – a lovaggá válás 
folyamatának megbeszélése 
dramatizált formában) 
– Események, 
történések dramatikus 
megjelenítése. (Pl. hűbéri 

mondák a királyokról, 
lovagokról, földesurakról. 
 
Idegen nyelvek: 
A híresebb középkori városok 
nevének helyes kiejtése a 
tanult nyelven. 
 
Matematika: 
Az „arab” számok eredete. 
 
Vizuális kultúra: 
A középkori építészet, a 
román és a gótikus stílus 
jellemzői; középkori freskók, 
táblaképek, üvegablakok és 
oltárszobrok. Reneszánsz 
paloták. 
A reneszánsz nagy mesterei. 
 
Ének-zene:  
Gregorián énekek, a 
reneszánsz zene. 
 
Testnevelés és sport: 
Érdekességek a testedzés 
történetéből – a parasztok 
sportjai, lovagi játékok. 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: 
 Részletek népszerű 
játékfilmekből (pl. Mel 
Gibson: A rettenthetetlen; 
Luc Besson: Jeanne d’Arc.) 



kerettantervben ún. szabad 
órakeret, az éves óraszám 
10%-a) 2 óra 

eskü, lovaggá avatás.) 
 
Tájékozódás időben és 
térben: 
– A középkori 
birodalmak térképen való 
elhelyezése. (Pl. a Frank 
Birodalom, a Bizánci 
Császárság.) 
– Az időszalag 
használatának, valamint a 
tanult évszámokkal való 
számítás gyakorlása. (Pl. a 
tanult események elhelyezése 
az időszalagon.) 

Értelmező 
kulcsfogalom 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, 
történelmi forrás. 

Tartalmi 
kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoportok, életmód, város, falu, gazdaság, 
kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, politika, állam, államforma, 
politika, állam, államforma, királyság, császárság, egyeduralom, 
birodalom, vallás, vallásüldözés, kultúra. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: középkor, uradalom, hűbérúr, hűbéres, vár, jobbágy, 
robot, majorság, iszlám, pápa, szerzetes, eretnek, kolostor, kódex, 
lovag, középkori város, céh, járvány, távolsági kereskedelem, 
könyvnyomtatás. 
Személyek: Nagy Károly, Mohamed, Szent Benedek, Gutenberg. 
Topográfia: Bizánci Császárság, Frank Birodalom, Mekka, Arab 
Birodalom, Német-római Császárság. 
Évszámok: 622 (Mohamed „futása”), 800 (Nagy Károly császár), XV. 
század (könyvnyomtatás). 

 
 

Tematikai egység A magyarság történetének kezdetei és az Árpádok kora 

Órakeret  
18 óra 

(16+2 
óra) 

Előzetes tudás 

Magyar népmesék, hazai nemzetiségek és más népek meséi, 
mesefajták; mondák, regék, legendák. Alsó tagozatos olvasmányok a 
hun-magyar mondakörből, a vérszerződésről, a honfoglalásról, Szent 
Istvánról. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló megbecsüli az országalapítók és -építők (uralkodók és 
közemberek) munkáját és emlékét. Felismeri a közösségi összefogás, 
áldozatkészség és helytállás erejét a haza építésében és védelmében. 
Értékeli hazánk európai keresztény államközösségbe való sikeres 
beilleszkedését, felismeri a keresztény értékrend máig ható elemeit és 
azok jelentőségét. Belátja, hogy az utókor a korszak szereplőit a 
közösség érdekében tett cselekedeteik alapján értékeli. 
Megismeri és feldolgozza a magyarság régmúltját, a tények és a 



vitatott kérdések (eredet, rokonság stb.) együttes feltárásával is. 
Felismeri a mondák és valóság közötti kapcsolatokat és 
ellentmondásokat egyaránt. Különböző források feldolgozása és 
ütköztetése révén fejleszti kritikai gondolkodását. 

 
 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mondák, krónikák és 
történetek a magyarság 
eredetéről és vándorlásáról. 
 
Az ősi magyar harcmodor. 
Honfoglalás és letelepedés a 
Kárpát-medencében. A 
kalandozó hadjáratok. 
 
A keresztény magyar állam 
megalapítása, Géza fejedelem 
és Szent István intézkedései. 
 
A keresztény magyar állam 
megerősítése Szent László és 
Könyves Kálmán uralkodása 
idején. 
 
A tatárjárás.  
 
Az ország újjáépítése a 
tatárjárás után. IV. Béla, a 
második honalapító. 
Kisebbség, többség, 
nemzetiségek. 
 
Árpád-kori kulturális 
örökségünk. 
 
Összefoglalásra, gyakorlásra, 
ismétlésre szánt órakeret (a 
kerettantervben ún. szabad 
órakeret, az éves óraszám 
10%-a) 2 óra 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– A magyar őstörténetre 
vonatkozó ismeretek szerzése 
különböző típusú forrásokból. 
(Pl. a rovásírásos ABC 
megismerése.) 
– Történetek 
megismerése és feldolgozása. 
(Pl. Szent István és Szent 
László legendáiból.) 
 
Kritikai gondolkodás: 
– Forrásütköztetés a 
honfoglaló magyarok 
életmódjára vonatkozó 
ismeretek megbeszélése során 
(Pl. az ősi magyar hitvilág és 
az új vallás összehasonlítása.) 
– Történelmi 
személyiség jellemzése (pl. 
Szent István király 
Intelmeinek rövid részletei 
alapján). 
 
Kommunikáció: 
– Beszámolók, 
kiselőadások tartása. (Pl. 
Csaba királyfi, a 
vérszerződés, a fehér ló 
mondája.) 
– Rekonstrukciós rajzok 
elemzése. (Pl. az ősi magyar 
öltözködés, lakhely, 
szerszámok és fegyverek.) 
 
Tájékozódás időben és 
térben: 
– Történelmi mozgások 
megragadása. (Pl. a 
honfoglalás útvonalai.) 
– Kronológiai adatok 
rendezése. (Pl. a jelentősebb 

Magyar nyelv és irodalom: 
A hun-magyar mondakör. 
Részletek magyar szentek 
legendáiból. 
 
Természetismeret: 
A Kárpát-medence 
tájegységei, gazdaságföldrajzi 
jellegzetességeik. 
 
Ének-zene: 
A magyar népzene régi rétegű 
és új stílusú népdalai, a népi 
tánczene. 
 
Vizuális kultúra: 
Festmények, szobrok és 
filmek a magyar 
mondavilágról, a 
vérszerződésről, a 
honfoglalásról és az 
államalapításról. 
Népvándorlás kori tárgyak. A 
román stílus hazai emlékei. 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret:  
Részletek népszerű 
játékfilmekből. (Pl. Koltay 
Gábor: Honfoglalás; Koltay 
Gábor: István, a király.) 



Árpád-házi uralkodók 
elhelyezése az időszalagon.) 

Értelmező 
kulcsfogalom 

Változás és folyamatosság, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 
értelmezés, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, életmód, 
gazdaság, termelés, politika, állam, királyság, államszervezet, törvény, 
adó, vallás, vallásüldözés, kultúra. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: hun, finnugor, félnomád életmód, törzs, nemzetség, 
nagycsalád, fejedelem, táltos, honfoglalás, kalandozás, vármegye, 
tized, ispán, tatár, kun. 
Személyek: Attila, Álmos, Árpád, Géza fejedelem, Szent István, 
Gellért püspök, Szent László, Könyves Kálmán, IV. Béla, Szent 
Margit. 
Topográfia: Urál, Etelköz, Vereckei-hágó, Kárpát-medence, Erdély, 
Esztergom, Pannonhalma, Székesfehérvár, Buda, Muhi. 
Évszámok: IX. század (Etelköz), 895–900 (a honfoglalás), 997–
(1000)–1038 (I. /Szent/ István uralkodása), 1077 (I. /Szent/ László 
trónra lépése), 1241–1242 (a tatárjárás), 1301 (az Árpád-ház 
kihalása). 

 



6. évfolyam 

Tematikai egység címe órakeret 

A Magyar Királyság virágkora 15 óra 

A világ és Európa a kora újkorban 15 óra 

Magyarország a kora újkorban 20 óra 

A forradalmak és a polgárosodás kora 
Európában és Magyarországon 

22 óra 

Az össz. óraszám 72 óra 

 
72 óra 

 

Tematikai egység A Magyar Királyság virágkora 
Órakeret  

15 óra 

(13+2 óra) 

Előzetes tudás 
Mesék, mondák és valós történetek a Hunyadiakról. A nándorfehérvári 
hősök. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tudatosul a tanulóban, hogy a királyokat, uralkodókat a történetekben 
megismert személyes tulajdonságaik és a kor kihívásaira adott (a 
társadalom életére hatást gyakorolt) válaszaik eredményessége, illetve 
önfeláldozó magatartásuk alapján őrzi meg a történelmi emlékezet. 
Látja a törökellenes harcok hősiességének máig ható példáját. 
Felismeri az összefogás jelentőségét egy függetlenségéért küzdő nép 
életében. 
Látja a történelmi személyiség szerepét, jelentőségét, képes személyek, 
csoportok tetteinek megindokolására, valamint történetek mesei és 
valóságos elemeinek megkülönbözetésére. Megérti és értelmezi a képi 
és írásos források szövegét. 

 
 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A királyi hatalom 
megerősítése I. Károly idején. 
 
Nagy Lajos, a lovagkirály. 
Főbb törvényei. 
 
Egy középkori város: Buda. 
 
Hunyadi János törökellenes 
harcai. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Információk szerzése, 
rendszerezése és értelmezése 
szöveges és képi forrásokból. 
(Pl. I. Károly politikai és 
gazdasági intézkedése írásos 
és képi források 
felhasználásával.) 
– Történeti események 
feldolgozása mai szövegek és 

Magyar nyelv és irodalom: 
Népmesék és mondák Mátyás 
királyról. Arany János: Toldi. 
 
Ének-zene: 
Reneszánsz zene Mátyás 
király udvarából. 
 
Vizuális kultúra: 
A gótikus és a reneszánsz 



A nándorfehérvári diadal. 
 
Hunyadi Mátyás uralkodása 
és reneszánsz udvara. 
Uralkodók és államférfiak. 
 
Mátyás király hadserege. 
 
A mohácsi vereség és 
következményei. Buda eleste. 
 
Összefoglalásra, gyakorlásra, 
ismétlésre szánt órakeret (a 
kerettantervben ún. szabad 
órakeret, az éves óraszám 
10%-a) 2 óra 
 
 

rövid korabeli források 
alapján. (Pl. a 
nándorfehérvári győzelem.) 
 
Kritikai gondolkodás: 
– Lelet és rekonstrukció 
összevetése. (Pl. egy vár 
makettje és romjai.) 
 
Kommunikáció: 
– Tanulói kiselőadások 
tartása. (Pl. Élet a középkori 
Budán.) 
– Uralkodók és 
politikájuk jellemzése. (Pl. a 
lovagkirály külső és belső 
tulajdonságai.) 
 
Tájékozódás időben és 
térben: 
– Szinkronisztikus 
vázlat készítése (pl. a XIV-
XV. századi egyetemes és 
magyar történelmi 
eseményeiről). 

stílus építészeti emlékei 
Magyarországon. 
A középkori Buda 
műemlékei. 
Mátyás visegrádi palotája. A 
corvinák. 

Értelmező 
kulcsfogalom 

Változás és folyamatosság, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 
értelmezés, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, életmód, 
város, gazdaság, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, adó, politika, 
állam, törvény, királyság, vallás, kultúra. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: aranyforint, nádor, nemes, ősiség és kilenced törvénye, 
kormányzó, végvár. 
Személyek: I. Károly, I. (Nagy) Lajos, Luxemburgi Zsigmond, 
Hunyadi János, Hunyadi Mátyás, I. Szulejmán. 
Topográfia: Nándorfehérvár, Visegrád, Mohács. 
Évszámok: 1308 (I. Károly), 1456 (Nándorfehérvár), 1458-1490 
(Hunyadi Mátyás uralkodása), 1526 (a mohácsi vereség). 

 
 

Tematikai egység A világ és Európa a kora újkorban 
Órakeret  

15 óra 

(14+1 óra) 

Előzetes tudás 

Olvasmányok a földrajzi felfedezésekről, elsősorban Kolumbuszról, 
valamint a felfedezések előtti Amerikáról. Iskolai és iskolán kívüli 
ismeretek a protestáns vallásokról. Olvasmányok vagy filmélmények a 
Napkirályról és udvaráról. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

A tanulóban tudatosul, hogy az emberi alkotótevékenység, 
kezdeményezőképesség (tudományos felfedezések és technikai 



céljai találmányok stb.) a gazdasági fejlődés meghatározó elemei. Felismeri, 
hogy a felfedezők, újítók töretlen hite, szilárd akarata és kitartása 
záloga a sikerességnek. Látja, hogy a fejlettebb népek, államok 
erőfölényük birtokában leigázzák, gyarmatosítják a fejletlenebbeket, 
valamint, hogy az államok közötti és társadalmon belüli konfliktusok 
nem egyszer háborúhoz vagy polgárháborúhoz vezetnek, melyek 
jelentős emberáldozatokkal járnak. 
Felismeri a földrajzi felfedezések jelentőségét és hatását az európai és 
amerikai életmódra. Megérti a XVI-XVII. századi vallási megújulás 
okait és jelentőségét. Képes élményszerű ismeretek szerzésére a kora 
újkori „fényes udvarokról”, információk gyűjtésére, képi és szöveges 
források együttes kezelésére, a történelmi és földrajzi atlasz együttes 
használatára. Párhuzamokat keres megismert történelmi élethelyzetek, 
események és mai életünk között. 

 
 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A földrajzi felfedezések okai 
és céljai. Hódítók és 
meghódítottak. 
Felfedezők, feltalálók. 
 
A felfedezések hatása az 
európai (és amerikai) életre. 
 
A reformáció és a katolikus 
megújulás. 
Történelemformáló eszmék. 
 
Az alkotmányos királyság 
létrejötte Angliában. 
 
A Napkirály udvara. 
 
A felvilágosodás kora. 
Történelemformáló eszmék. 
 
Az észak-amerikai gyarmatok 
függetlenségi harca. Az 
Egyesült Államok létrejötte. 
Egyezmények, szövetségek. 
 
 
Összefoglalásra, gyakorlásra, 
ismétlésre szánt órakeret (a 
kerettantervben ún. szabad 
órakeret, az éves óraszám 
10%-a) 1 óra 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Információk szerzése 
és rendszerezése tanári 
elbeszélés, tankönyvi 
szövegek és képek alapján. 
(Pl. a Kolumbusz előtti 
Európán kívüli világról.) 
– Következtetések 
levonása a feldolgozott 
információkból. (Pl. a 
reformáció fő tanításai egy 
Luther-szövegrészlet 
alapján.) 
– Írásos vagy rajzos 
vázlat elemzése. (Pl. a királyi 
önkényuralom és az 
alkotmányos királyság 
jellemzői.) 
 
Kritikai gondolkodás: 
– Különbségek 
azonosítása egy-egy 
történelmi jelenség kapcsán 
(pl. a felfedezések okai és 
céljai)  
Kommunikáció: 
– Beszámolók készítése. 
(Pl. egy felfedező útja.) 
– Saját vélemény 
megfogalmazása (pl. a 
felvilágosodás 
jelentőségéről). 

Vizuális kultúra: 
A protestáns templomok 
külső-belső arculata. 
A barokk stílus 
jellegzetességei. A versailles-
i palota és Szentpétervár. A 
barokk legnagyobb mesterei. 
 
Ének-zene: 
A barokk és a klasszikus zene 
néhány mestere. 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: 
Részletek népszerű 
játékfilmekből (pl. Ridley 
Scott: A Paradicsom 
meghódítása; Eric Till: 
Luther; Mel Gibson: A 
hazafi). 



– Összehasonlító 
táblázatok készítése (pl. a 
katolikus és protestáns 
vallások különbségeiről). 
 
Tájékozódás időben és 
térben: 
– A korszak néhány 
kiemelt eseményének 
elhelyezése az időszalagon. 
– Néhány kiemelt 
esemény megjelölése 
kontúrtérképen. (Pl. a 
felfedező utak és az első 
gyarmatok.) 

Értelmező 
kulcsfogalom 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, 
történelmi forrás, értelmezés, jelentőség. 

Tartalmi 
kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, életmód, 
város, gazdaság, termelés, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, 
gyarmatosítás, politika, állam, államszervezet, alkotmányos királyság, 
köztársaság, parlamentarizmus, birodalom, vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: újkor, felfedező, gyarmat, manufaktúra, reformáció, 
protestáns, jezsuita, katolikus megújulás, felvilágosodás, alkotmány. 
Személyek: Kolumbusz, Luther, Kálvin, Cromwell, XIV. Lajos, 
Rousseau, Washington. 
Topográfia: Amerika, Versailles, London, Szentpétervár. 
Évszámok: 1492 (Kolumbusz), 1517 (Luther fellépése), 1776 (az 
amerikai Függetlenségi nyilatkozat). 

 
 

Tematikai egység Magyarország a kora újkorban 

Órakeret  
20 óra 

(18+2 óra) 

Előzetes tudás 
Mondák és történetek Hunyadi Jánosról, a török ellenes harcok 
világáról, az „igazságos” Mátyásról, valamint a mohácsi tragédiáról. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hazafiság erősítése a hódítókkal szembeni védekezés, a hősi 
önfeláldozás példáin keresztül. A tanuló felismeri, hogy az ország 
közösségeinek széthúzása gyengíti a társadalom védekező képességét a 
hódítókkal szemben, az összefogás és az egységes fellépés azonban 
még egy vereség esetén is a behódolás helyett megegyezést 
eredményezhet. 
Felismeri a török terjeszkedés megállításának jelentőségét hazánk és 
Európa szempontjából. Érzékeli, hogy két nagyhatalom közötti 
helyzetünk fokozott terhet rótt a társadalom minden rétegére. Látja a 
politikai megosztottság következményeit. Észleli, hogy az egyeduralmi 
törekvések saját céljával ellentétes hatást válthatnak ki. Képes 
egymásnak ellentmondó források értékelésére. Igény felkeltése 
múzeumok, várak felkeresésére határokon innen és túl. 



 
 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A három részre szakadt 
ország lakóinak élete. 
 
A végvárrendszer 
kialakulása, élet a 
végvárakban. 
 
Végvári harcok – végvári 
hősök. A nagy várháborúk 
éve (1552). 
Békék, háborúk, hadviselés. 
 
Reformáció és katolikus 
megújulás Magyarországon. 
 
Az Erdélyi Fejedelemség 
aranykora Bethlen Gábor 
idején. 
 
Élet a török hódoltságban. 
Öltözködés, divat. 
 
Habsburg-ellenes harcok és 
vallási mozgalmak a XVII. 
században, a török kiűzése. 
 
A Rákóczi-szabadságharc. 
 
Az ország újjáépítése, a 
hódoltsági területek 
benépesítése. 
Kisebbség, többség, 
nemzetiségek. 
 
Összefoglalásra, gyakorlásra, 
ismétlésre szánt órakeret (a 
kerettantervben ún. szabad 
órakeret, az éves óraszám 
10%-a) 2 óra 
 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Információgyűjtés, 
rendszerezés a tankönyvből 
és olvasókönyvekből (pl. a 
végvári katonák életéről). 
– Életmód-történeti 
ismeretek gyűjtése. (Pl. a kor 
jellegzetes magyar, német és 
török ruházkodása.) 
 
Kritikai gondolkodás: 
– A három országrész 
jellegzetességeinek 
összevetése. 
– A személyiség szerepe 
a történelemben: (Pl. II. 
Rákóczi Ferenc élete, 
pályaképe.) 
 
Kommunikáció: 
– Kiselőadás tartása a 
reformációról és 
ellenreformációról. (Pl. 
kulturális hatásuk elemzése.) 
 
Tájékozódás időben és 
térben: 
– Történelmi térkép 
elemzése. (Pl. információk 
gyűjtése a három részre 
szakadt ország térképének 
segítségével.) 

Magyar nyelv és irodalom: 
Gárdonyi Géza: Egri 
csillagok; Arany János: 
Szondi két apródja. 
 
Ének-zene: 
Népdalok a török korból, 
kuruc dalok. A barokk zene. 
A tárogató. 
 
Vizuális kultúra: 
Jelentősebb barokk 
műemlékek Magyarországon. 
Az erdélyi építészet 
jellegzetességei. 
A török hódoltság 
műemlékei: mecsetek, 
minaretek és fürdők. 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret:  
Részletek népszerű 
játékfilmekből. (Pl. Várkonyi 
Zoltán: Egri csillagok.) 

Értelmező 
kulcsfogalom 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, tény és 
bizonyíték, értelmezés, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, nemzetiség, 
népességfogyás, életmód, város, gazdaság, termelés, kereskedelem, 
pénzgazdálkodás, piac, adó, politika, állam, államszervezet, rendelet, 
birodalom, vallás, vallásüldözés. 



Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: végvár, hódoltság, szultán, szpáhi, janicsár, kuruc, 
labanc, hajdú, úrbér, jobbágyrendelet, zsellér, betelepítés, türelmi 
rendelet. 
Személyek: Dobó István, Bocskai István, Bethlen Gábor, Zrínyi 
Miklós, II. Rákóczi Ferenc, Mária Terézia, II. József. 
Topográfia: Pozsony, Bécs, Erdélyi Fejedelemség, Eger, 
Gyulafehérvár, Debrecen. 
Évszámok: 1541 (Buda török kézen), 1552 (a „nagy várháborúk” 
éve), 1686 (Buda visszavívása), 1703–1711 (a Rákóczi-
szabadságharc), 1740–1780 (Mária Terézia). 

 
 

Tematikai egység 
A forradalmak és a polgárosodás kora Európában és 

Magyarországon 

Órakeret  
22 óra 

(20+2 óra) 

Előzetes tudás 

Ismeretek olvasmányok és filmek alapján a francia forradalomról és 
Napóleonról. A gőz szerepe az első ipari forradalomban. Olvasmányok 
Széchenyiről, a Lánchídról és Kossuthról. Alsó tagozatos olvasmányok 
az 1848–49-es forradalomról és szabadságharcról. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri, hogy a polgárosodással párhuzamosan az 
szabadság, egyenlőség, testvériség eszméinek együttese nagy 
társadalmi mozgósító erővel hat. Látja, hogy a jelentős társadalmi és 
gazdasági átalakulásoknak egyaránt vannak győztesei és vesztesei, e 
folyamat vizsgálata feltárhatja a személyes és közösségi sors közötti 
összefüggéseket. Megérti, hogy az utókor nézőpontjából többnyire az 
válik történelmi személyiséggé, hőssé vagy mártírrá, aki a személyes 
érdekei elé a közösség hosszú távú érdekeit helyezi. 
Látja a középkori államok és a polgári nemzetállamok közti 
különbségeket. Értékeli a polgári nemzetállammá válás békés és 
erőszakos útjait. Hazafiságra nevelés a reformkor, a forradalom és a 
szabadságharc tanításának során. Megismeri és értékeli a korszak nagy 
történelmi személyiségei példamutató életét és munkásságát. 
Megismeri a reformkor legjelentősebb eredményeit, és értékeli ezek 
jelentőségét a korábbi magyarországi és a korabeli európai viszonyok 
tükrében. Képes a történeti forrásokon túl más tantárgyak ismereteinek, 
információinak felhasználására, következtetések levonására történelmi 
térképek segítségével. 

 
 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A francia forradalom és 
vívmányai. A jakobinus 
terror. 
 
Napóleon felemelkedése és 
bukása. 
Uralkodók és államférfiak. 
 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Ismeretszerzés tanári 
elbeszélés és vázlatrajz 
alapján. (Pl. Széchenyi és 
Kossuth reformkori 
tevékenysége.) 
– Következtetések 
levonása rövid közjogi 

Magyar nyelv és irodalom: 
Csokonai, Kölcsey, 
Vörösmarty és Petőfi versei; 
Jókai Mór: A kőszívű ember 
fiai. 
 
Természetismeret: 
Az iparfejlődés környezeti 



Az ipari forradalom első 
feltalálói és találmányai. 
Közlekedés, úthálózat, 
hírközlés. 
 
Széchenyi István elméleti és 
gyakorlati munkássága. 
 
A reformkori rendi 
országgyűléseken felmerülő 
fő kérdések. 
 
Kossuth Lajos programja és 
szerepe a reformkorban. 
 
Az 1848-as forradalom. 
A szabadságharc fontosabb 
csatái és jeles szereplői. 
 
Összefoglalásra, gyakorlásra, 
ismétlésre szánt órakeret (a 
kerettantervben ún. szabad 
órakeret, az éves óraszám 
10%-a) 2 óra 

forrásrészletekből. (Pl. az 
Emberi és polgári jogok 
nyilatkozatából.) 
 
Kritikai gondolkodás: 
– Változások és hatásaik 
nyomon követése. (Pl. a 
szabadságharc bukásának 
következményei.) 
– Érvekkel alátámasztott 
vélemény megfogalmazása. 
(Pl. Robespierre zsarnok 
vagy forradalmár?) 
 
Kommunikáció: 
– Tanulói kiselőadás 
jelentős történelmi 
személyiség életéről. (Pl. 
Wesselényi Miklósról, 
Kölcsey Ferencről.) 
 
Tájékozódás időben és 
térben: 
– Jelentős események 
egymásra hatásának 
vizsgálata. (Pl. a forradalom 
és a pozsonyi rendi 
országgyűlés történései.) 

hatásai. 
 
Ének-zene: 
Marseillaise, a nagy 
romantika mesterei. Erkel: 
Himnusz; Egressy Béni: 
Szózat; 1848-as dalok. 
 
Vizuális kultúra: 
A kort bemutató történeti 
festmények. 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret:  
Részletek népszerű 
játékfilmekből (pl. Andrzej 
Wajda: Danton; Bereményi 
Géza: A Hídember). 

Értelmező 
kulcsfogalom 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 
értelmezés, jelentőség, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 
forradalom, felemelkedés, lesüllyedés, népességrobbanás, migráció, 
életmód, város, gazdaság, termelés, erőforrás, kereskedelem, 
pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, politika, állam, 
államforma, királyság, köztársaság, államszervezet, hatalmi ág, 
parlamentarizmus, közigazgatás, nemzet, vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: népfelség elve, jakobinus, polgári nemzet, ipari 
forradalom, tőkés, bérmunkás, kapitalizmus, rendi országgyűlés, 
alsótábla, felsőtábla, reformkor, közteherviselés, cenzúra, 
sajtószabadság, választójog, felelős kormány, jobbágyfelszabadítás, 
honvédség, trónfosztás, nemzetiségi törvény. 
Személyek: XVI. Lajos, Robespierre, Napóleon, Watt, Széchenyi 
István, Kölcsey Ferenc, Wesselényi Miklós, Kossuth Lajos, Deák 
Ferenc, Petőfi Sándor, Batthyány Lajos, Jellasics, Görgei Artúr, Bem 
József. 
Topográfia: Párizs, Waterloo, Debrecen, Isaszeg, Buda, Világos, 
Arad. 
Évszámok: 1789 (a francia forradalom kezdete), 1815 (a waterlooi 
csata), 1830 (a Hitel megjelenése, a reformkor kezdete), 1832–1836 
(reformországgyűlés), 1848. március 15. (forradalom Pest-Budán), 



1849. április 14. (a Függetlenségi nyilatkozat), 1849. október 6. (az 
aradi vértanúk és Batthyány Lajos kivégzése). 

 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 

végén 

Az egyetemes emberi értékek elfogadása ókori, középkori és kora újkori 
egyetemes és magyar kultúrkincs élményszerű megismerésével.  
A családhoz, a lakóhelyhez, a nemzethez való tartozás élményének 
személyes megélése. 
A történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése 
és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok azonosítása. 
Az előző korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és 
szokásmódjainak felidézése. 
A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a 
kulcsfogalmak és fogalmak, amelyek fejlesztik a történelmi tájékozódás 
és gondolkodás kialakulását. 
Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti 
hősök cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek 
szempontjából értékeli. 
Tudja, hogy az egyes népeket főleg 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 tényezők együttesen befolyásolják. 
Tudja, hogy az emberi munka nyomán elinduló termelés biztosítja az 
emberi közösségek létfenntartását. 
Ismerje fel a társadalmi munkamegosztás jelentőségét, mely az áruter-
melés és pénzgazdálkodás, illetve a városiasodás kialakulásához vezet. 
Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és eltérő 
vagyoni helyzetű emberek alkotnak rétegeket, csoportokat. 
Tudja, hogy az eredettörténetek, a közös szokások, mondák erősítik a 
közösség összetartozását, a nemzeti öntudat kialakulásának alapjai. 
Tudja, hogy a társadalmi, gazdasági, politikai és vallási küzdelmek 
számos esetben összekapcsolódnak. Ismerje fel ezeket egy-egy 
történelmi probléma vagy korszak feldolgozása során. 
Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai 
között, a korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni. 
Legyen képes a történetek a feldolgozásánál a tér- és időbeliség 
azonosítására, a szereplők csoportosítására, illetve a valós és fiktív 
elemek megkülönböztetésére. Ismerje a híres történelmi személyiségek 
jellemzéséhez szükséges kulcsszavakat, cselekedeteket. 
Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni hallott és olvasott 
szövegekből, különböző médiumok anyagából. 
Legyen képes emberi magatartásformák értelmezésre, információk 
rendezésére és értelmezésére, vizuális vázlatok készítésére. 
Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és 
múzeumban; olvasmányairól készítsen lényeget kiemelő jegyzetet. 
Képes legyen szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával 
szerzett ismereteiről, és kiselőadást tartani. 
Ismerje az időszámítás alapelemeit (korszak, évszázad, évezred) tudjon 



ez alapján kronológiai számításokat végezni. Ismerje néhány kiemelkedő 
esemény időpontját. 
Legyen képes egyszerű térképeket másolni, alaprajzot készíteni. Legyen 
képes helyeket megkeresni, megmutatni térképen, néhány kiemelt 
jelenség topográfiai helyét megjelölni vaktérképen, valamint távolságot 
becsülni és számítani történelmi térképen. 
Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások 
véleményének figyelembe vételére. 

  



 

 

7–8. évfolyam 
Az alapfokú oktatást záró két évfolyam történelemtanításában már lehetőség van a múltat a 
korábbinál összetettebben, teljesebben, az általánosítás magasabb szintjét megragadva, 
sokoldalúbb összefüggésekbe ágyazva bemutatni. Az ebben a képzési szakaszban belépő 
társadalmi és állampolgári ismeretek a történelemmel együtt a korábbiaknál nagyobb 
lehetőséget kínál az állampolgárságra, demokráciára nevelésre. A nemzeti azonosságtudatra és 
a hazafiságra nevelés követelménye pedig Trianon utáni történelmünkben a határon túli 
magyarság sorsát nemzetünk múltjának és jelenének részeként kívánja tárgyalni. Fontos az 
európai integráció és a globalizáció folyamatának összeegyeztetése az egészséges nemzeti 
azonosságtudat kialakításával és ápolásával. A kulcskompetenciák közül a szociális és 
állampolgári kompetencia készíti elő tanulóinkat a közügyekben való részvételre. Ez elsősorban 
a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek keretében valósul meg. Tárgyunkon keresztül 
is elérendő fontos cél a hatékony, önálló tanulás és a történelmi ismeretek önálló elsajátítása 
képességének mind magasabb szintre emelése is. 
A 7–8. évfolyamon a tanulók már magasabb szintű elvont fogalmi gondolkodásra is képessé 
válnak. Az alsóbb évfolyamokra jellemző, a múltat megjelenítő történettanításnál ez már jobban 
közelít az elemzőbb jellegű irányába. Mindez nem jelenti azonban azt, hogy a képszerűség elvét 
és igényét teljességgel sutba dobjuk, de mindenképpen törekednünk kell arra, hogy a tanulókkal 
a történelem elemzésének alapvető módszereit elsajátíttassuk. A két évfolyam anyaga az elmúlt 
másfél évszázad történelmét dolgozza fel. A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretekkel 
együtt egyrészt felkészíti tanítványainkat arra, hogy megértsék saját korukat, másrészt, hogy a 
jelenben felmerülő kérdésekre főként a közelmúlt történelmében keressenek és kapjanak 
válaszokat. Legalább ennyire fontos azonban az is, hogy a demokrácia értékeinek 
bemutatásával felkészítsük őket a felelős állampolgári létre és a demokratikus közéletben való 
tudatos részvételre. 
A társadalmi és állampolgári ismeretek – mint szocializációs hatású témaköröket átfogó 
tartalmi terület – természetes módon kapcsolódik a Nat-ban megfogalmazott valamennyi 
általános fejlesztési feladathoz. Ez a lehetősége abból fakad, 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 is. A témakörök feldolgozása hozzájárul a szociális és 
állampolgári, valamint a kezdeményezőkészség és vállalkozási kompetencia fejlesztéséhez.  
általános nevelési célok közül jelentős mértékben segíti az állampolgárságra és demokráciára 
való nevelést, a másokért való felelősségvállalás és az önkéntesség gondolatának elmélyülését 
a tanulókban, a gazdasági és a pénzügyi nevelést, valamint kisebb mértékben a pályaorientációt 
is. 
Az általános iskola utolsó évfolyamán megjelenő társadalmi és állampolgári ismeretek 
témakörei a társadalomtudományi oktatás lezárását jelentik az iskolatípuson belül. A témakörök 



a történelmi tudásra építve foglalják össze, és a diákok saját életére vonatkoztatják a korábban 
megismert társadalmi, gazdasági és politikai fogalmakat, illetve viszonyrendszereket. E témák 
feldolgozása ugyanakkor előkészítés is a továbblépésre, hiszen ez az év fordulópontot jelent a 
tanulók többségének életében. 14 éves kortól felgyorsul a szocializáció. Egyre fontosabbá válik 
az állampolgári jogok és kötelességek ismerete, valamint tudatos gyakorlása, a gazdaság 
működésének átlátása, a vállalkozói szemlélet kialakulása, valamint a bonyolult társadalmi 
viszonyok reális értelmezése. A fiatalok egyre aktívabb önálló fogyasztókká válnak, ezért 
fontos, hogy e téren is a tudatosság jellemezze döntéseiket. A tantervben szereplő jelenismereti 
témakörök elő kívánják segíteni a fiatalok társadalmi beilleszkedését, egyéni 
érvényesülésülését és közösségi felelősségvállalását. Elsősorban azon képességek 
megerősödését kívánják támogatni, amelyek birtokában a tanulók el tudnak igazodni számukra 
ismeretlen helyzetekben, megoldásokat tudnak keresni azokra a problémákra, amelyekkel 
szembesülnek, képesek a lehetőségeik mérlegelésére, dönteni tudnak, valamint az általános 
emberi és polgári normáknak megfelelő módon viselkednek. 
Ebben az életszakaszban lesznek a tanulók között olyanok, akik közvetlenül vagy tanulási 
irányuk megválasztásával elindulnak a munka világa felé. Számukra külön is fontos lehet 
mindaz, amivel e témakörök feldolgozása hozzá tud járulni a pályaválasztásról, valamint a 
gazdasági és a pénzügyi kérdésekről való reális gondolkodás megalapozásához. 
Mind a XX. századi történelem, mind a társadalmi és állampolgári ismeretek témakörei is 
számos izgalmas lehetőséget kínálnak a médiamodul egységeinek beépítésére. Ezek az 
egységek a tanulási folyamat bármely pontján tetszés szerint elhelyezhetők, ahol támogatják az 
adott korszak jobb megértését – hozzájárulva egyúttal a médiaismeret sajátos fejlesztési 
céljainak a megvalósulásához is. 



7. évfolyam 
Tematikai egység címe órakeret 

A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új jelenségei 8 óra 

Önkényuralom és kiegyezés. A dualizmus kora 
Magyarországon 

13 óra 

A nagyhatalmak versengése és az első világháború 10 óra 

Európa és a világ a két háború között 11 óra 

Magyarország a két világháború között 15 óra 

A második világháború 15 óra 

Az össz óraszám 72 óra 

 
 
 
 

Tematikai egység 
A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új 

jelenségei 
Órakeret  

8 óra 

Előzetes tudás 

Jelentős események és történelmi személyiségek felidézése a 
középkori és az újkori Európa történetéből. Amerika felfedezése, a 
felfedezők élete. Találmányok, ipari fejlődés. Az 1848–1849-es 
magyar forradalom és szabadságharc eseményei. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri a nemzeti öntudatra és a hazafiságra nevelés 
megjelenésének jellemzőit, a nemzetépítést mint a közösségteremtés 
új formáját. Tudatosul benne a nemzetállamiság társadalmi összetartó 
ereje.  
Képes a középkor és az újkor egy-egy részterületének 
összehasonlítására, a XIX. századi Európa és Észak-Amerika 
történelme közös vonásainak egybevetésére. Felismeri, hogy a 
középkori és az újkori vezető államok közül néhány a XIX. században 
és ma is vezető szerepet tölt be a politikai és gazdasági életben. 
Megismeri és képes mérlegelni a tudományos és technikai fejlődés 
pozitív és negatív oldalát egyaránt. Megérti és értelmezi a változások 
lényegét, képes saját vélemény kifejtésére, önálló kutatómunkával 
történő alátámasztására. Képes az egyes események nyomon 
követésére és értelmezésére térképen, bizonyos tények, adatok 
felkutatásával. 

 
  



 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az egységes Németország 
létrejötte. 
 
Polgárháború az Amerikai 
Egyesült Államokban. 
 
Az ipari forradalom második 
szakaszának feltalálói és 
találmányai. 
Felfedezők, feltalálók. 
 
Szövetségi rendszerek és 
katonai tömbök kialakulása. 
 
 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Információk gyűjtése 
lexikonokból, az internetről 
vagy könyvtári kutatással. 
(Pl. a közlekedés fejlődése a 
lovas kocsitól az autóig.) 
 
Kritikai gondolkodás: 
– Magyarázat az 
egységes államok 
kialakulásának történelmi 
okaira. (Pl. az Egyesült 
Államok megszületése.) 
 
Kommunikáció: 
– Beszámoló készítése 
valamilyen témáról. (Pl. a 
korszak magyar tudósai, 
feltalálói.) 
 
Tájékozódás időben és 
térben: 
– A tanult földrajzi 
helyeknek térképen történő 
megkeresése. 
– Vaktérkép (pl. a 
központi hatalmak és az 
antant országok 
berajzolásához). 

Vizuális kultúra: 
A XIX-XX. század 
fordulójának stílusirányzatai. 
 
Ének-zene: 
Liszt Ferenc zenéje. A kort 
idéző híres operarészletek. 
 
Fizika: 
Korabeli felfedezések, 
újítások, találmányok (pl. 
autó, izzó, telefon). Ezek 
működésének elvei. 

Értelmező 
kulcsfogalom 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, tény és bizonyíték, 
interpretáció. 

Tartalmi 
kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, nemzet, nemzetiség, társadalmi 
mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, életmód, gazdaság, 
gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, kereskedelem, pénzgazdálkodás, 
piac, politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ágak, 
egyeduralom, önkényuralom, királyság, császárság, köztársaság, 
parlamentarizmus, demokrácia, közigazgatás, birodalom. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: polgárháború, nemzetállam, szabad verseny, monopólium, 
szociáldemokrácia, tömegkultúra. 
Személyek: I. Vilmos császár, Bismarck, Lincoln, Edison, Marx. 
Topográfia: Olaszország, Németország, Egyesült Államok. 
Évszámok: 1859 (csata Solferinónál), 1861-1865 (polgárháború az 
Egyesült Államokban), 1871 (a Német Császárság létrejötte). 

 
 
  



 

Tematikai egység 
Önkényuralom és kiegyezés. A dualizmus kora 

Magyarországon 

Órakeret  
13 óra 

(12+1 óra) 

Előzetes tudás 

A forradalom és a szabadságharc történetének ismerete. A magyar 
polgári átalakulás elhelyezése időben és térben, a XIX. századi 
Európa viszonyai közepette. Iskolai megemlékezések: az aradi 
vértanúk emléknapja. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri az uralkodói önkényt, és tudatosulnak benne a 
zsarnoki intézkedések hátrányai. A nemzetek közötti szembenállás 
feloldásaként felismeri és elfogadja a kölcsönös engedményeken 
alapuló megegyezés (kiegyezés) jelentőségét. Megismeri és 
megbecsüli a békés országépítő munka eredményeit, értékeit. 
Megismeri a magyar történelem főbb csomópontjait, kiemelkedő 
gazdasági és társadalmi folyamatait, fontosabb történéseit a XIX. 
század második feléből. Megérti, hogy az adott lehetőségek minél 
teljesebb körű kihasználása európai összehasonlításban is jelentős 
előrelépést hozott. Képes elemezni a korszak eredményeit, 
összehasonlítva a korábbi magyarországi fejlődés ütemével, illetve a 
korabeli európai viszonyokkal. Értékelése egy-egy jeles politikus, 
személyiség munkásságát. 

 
 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyarország az 
önkényuralom éveiben. 
 
A kiegyezés; Deák Ferenc 
szerepe létrejöttében. Az új 
dualista állam. 
Államférfiak. Egyezmények, 
szövetségek. 
 
Magyarország gazdasági, 
társadalmi és kulturális 
fejlődése. 
Népek egymásra hatása, 
együttélése. 
 
Budapest világváros. 
Urbanizáció. 
 
Az Osztrák-Magyar 
Monarchia együtt élő népei. 
A nemzetiségek helyzete. 
Kisebbség, többség, 
nemzetiségek. 
 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Az adatok oszlop- és 
kördiagramokban történő 
feldolgozása.(Pl. a korszak 
gazdasági fejlődésének 
jellemzői.) 
– Ismeretszerzés írásos 
és képi forrásokból. (Pl. 
tájékozódás Budapest XIX. 
századi történelmi 
emlékeiről.) 
 
Kritikai gondolkodás: 
– Érvek és ellenérvek 
gyűjtése a kiegyezésről. (Pl. 
vita arról, hogy ez a lépés az 
ország megmentésének vagy 
elárulásának tekinthető-e.) 
– Beszámoló a 
millenniumi eseményekről a 
kor fény- és árnyoldalait is 
bemutatva. 
 
Kommunikáció: 

Magyar nyelv és irodalom: 
Arany János: A walesi 
bárdok; Molnár Ferenc: A Pál 
utcai fiúk. 
 
Vizuális kultúra:  
A magyar történeti festészet 
példái. 
A századforduló magyar 
építészeti emlékei és 
legismertebb festői (Pl. Rippl-
Rónai József, Csontváry 
Kosztka Tivadar). 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: 
A családok eltérő helyzete, 
életszínvonala a XIX. század 
végén. 



A millenniumi ünnepségek. 
Hazánk a XX. század elején. 
 
Összefoglalásra, gyakorlásra, 
ismétlésre szánt órakeret (a 
kerettantervben ún. szabad 
órakeret, az éves óraszám 
10%-a) 1 óra 

– A dualista rendszer 
államszerkezeti ábrájának 
elkészítése, és magyarázata. 
– A kiegyezésben 
főszerepet játszó személyiség 
portréjának bemutatása (pl. 
Deák Ferenc, Eötvös József, 
Ferenc József). 
 
Tájékozódás térben és 
időben: 
– Földrajzi, néprajzi (pl. 
honismereti) és történelmi 
térképek összevetése. 
– Budapest fejlődésének 
nyomon követése (pl. 
korabeli és mai térképek 
alapján). 

Értelmező 
kulcsfogalom 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, tény és 
bizonyíték, jelentőség. 

Tartalmi 
kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, migráció, életmód, város, nemzet, 
nemzetiség, gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 
erőforrások, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, 
gazdasági válság, adó, politika, állam, államforma, államszervezet, 
önkényuralom, hatalmi ág, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, 
vallás. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: passzív ellenállás, kiegyezés, közös ügyek, dualizmus, 
millennium, agrárország, emigráció, amnesztia. 
Személyek: Deák Ferenc, I. Ferenc József, gróf Andrássy Gyula, báró 
Eötvös József, Kandó Kálmán, Bánki Donát. 
Topográfia: Osztrák-Magyar Monarchia, Budapest. 
Évszámok: 1867 (a kiegyezés), 1896 (a millenniumi ünnepségek). 

 
 

Tematikai egység A nagyhatalmak versengése és az első világháború 
Órakeret  

10 óra 

(8+2 óra) 

Előzetes tudás 
A XIX. századról szóló olvasmányok, filmek, képek. A 
nemzetállamok kialakulása Európában, mely folyamat 
konfliktusokhoz vezet. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri az emberi élet értékeit kiélezett történelmi 
helyzetben, elutasítja a háború pusztításait, megérteti, elfogadja, sőt 
feladatának érzi a hősi halottak emlékének ápolását, felismeri a békés 
életviszonyok jelentőségét. 
Megismeri az első világháborúhoz vezető történelmi folyamatokat, 
benne a szövetségkötéseket. A téma hazai vonatkozásaihoz 
ismereteket merít önálló gyűjtő- és kutatómunkával. Képes önállóan 
tájékozódni, a katonai eseményeket nyomon követni a térképen. 



Tudatosul benne, hogy Európa történelmének addigi legvéresebb 
időszaka az első világháború volt. 

 
 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A gyarmatbirodalmak 
kialakulása. Élet a 
gyarmatokon. 
 
Az első világháború 
kirobbanása. 
Tömegek és gépek háborúja. 
Békék, háborúk, hadviselés. 
 
Magyarok az első 
világháborúban. 
 
A háború következményei 
Oroszországban, Lenin és a 
bolsevikok hatalomra 
kerülése. 
 
Az Egyesült Államok 
belépése és az antant 
győzelme a világháborúban. 
Történelemformáló eszmék. 
 
Összefoglalásra, gyakorlásra, 
ismétlésre szánt órakeret (a 
kerettantervben ún. szabad 
órakeret, az éves óraszám 
10%-a) 2 óra 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Jegyzetek készítése 
Európa nagyhatalmainak 
vezetőiről. (Pl. II. Vilmos, 
Ferenc József, II. Miklós). 
– Ismeretszerzés a XIX. 
század végi nagyhatalmakról 
az internetről. 
 
Kritikai gondolkodás: 
– Érvek gyűjtése (pl. a 
háború törvényszerű kitörése, 
illetve annak elkerülhetősége 
mellett). 
 
Kommunikáció: 
– Grafikonok, 
táblázatok elemzése, 
készítése az első világháború 
legfontosabb adatairól. 
– Vita. (Pl. A 
politikusok szerepe és 
felelőssége az első 
világháború 
kirobbantásában.) 
 
Tájékozódás térben és 
időben: 
– A történelmi tér 
időbeli változásai. (Pl. a 
határok újrarajzolása a 
háború után)  
– Vaktérképek 
készítése. (Pl. frontvonalak 
berajzolása.) 
– Az események 
ábrázolása időszalagon. 

Földrajz: 
Európa, és benne a Balkán 
helye a mai földrajzi 
térképeken. 
 
Kémia: 
Vegyi fegyverek kémiai 
alapjai. 
 
Ének-zene: 
Katonanóták archív 
felvételekről. 
 
Vizuális kultúra: 
Korabeli fotók, albumok; 
részletek a Magyar 
évszázadok című 
tévésorozatból. 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: 
Játékfilmek részletei (Pl. Jean 
Renoir: A nagy ábránd; 
Stanley Kubrick: A dicsőség 
ösvényei; Delbert Mann: 
Nyugaton a helyzet 
változatlan stb.) 
 
Informatika: 
Adatok gyűjtése történelmi 
eseményekről és személyekről 
az interneten. 

Értelmező 
kulcsfogalom 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 
interpretáció, jelentőség, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 
gazdasági teljesítmény, politika, állam, államforma, államszervezet, 
birodalom, szuverenitás, háború, hadsereg. 

Fogalmak, Fogalmak: villámháború, állásháború/állóháború, bolsevik, szovjet, 



adatok hátország, kétfrontos háború. 
Személyek: II. Vilmos, Lenin, Wilson, II. Miklós. 
Topográfia: Szerbia, Szarajevó, Pétervár, Oroszország. 
Évszámok: 1914. július 28. (a világháború kirobbanása), 1914-1918 (az 
első világháború), 1917 (az oroszországi forradalom és a bolsevik 
hatalomátvétel). 

 
 

Tematikai egység Európa és a világ a két háború között 
Órakeret  

11 óra 

Előzetes tudás 
A XIX. század nagyhatalmainak ellentétei, a gyarmatosítás alakulása 
az előző évfolyam tanulmányai alapján. Az első világháború nagy 
csatái, új fegyverei, és a világégés következményei. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri, hogy a háborút lezáró békéket kizárólag a 
győztesek érdekeinek megfelelően kötik meg. Felismeri a háború és a 
válságok következményeként a szélsőséges politikai erők 
befolyásának növekedésének és hatalomra jutásának veszélyeit, 
azonosítja a modern diktatórikus rendszerek jellemzőit, és elítéli 
azokat. 
Megismeri a háború utáni rendezést és következményeit. Képes 
nyomon követni térképen a területi változásokat. Megérti a történelmi 
összefüggéseket, egyszerűbb háborús forrásokat képes elemezni. 
Felismeri, hogy a két világháború közötti időszak a demokráciák és 
diktatúrák közti vetélkedés jegyében telt el. 

 
 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A Párizs környéki békék. 
Európa új arca. 
 
A kommunista diktatúra a 
Szovjetunióban Sztálin, a 
diktátor. A GULAG 
rendszere. 
Birodalmak. 
 
A gazdasági világválság az 
Egyesült Államokban és 
Európában. 
 
Nemzetiszocializmus 
Németországban, Hitler a 
diktátor. 
 
A náci terjeszkedés kezdetei 
Európában. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Ismeretek szerzése a 
békekötés dokumentumaiból 
(pl. új országhatárok). 
– Statisztikák 
összevetése (pl. az európai 
nagyhatalmak és gyarmataik 
területük, népességük, 
ásványkincseik alapján). 
 
Kritikai gondolkodás: 
– Feltevések 
megfogalmazása a számunkra 
igazságtalan békéről. 
– Az első világháború 
utáni békék történelmi 
következményei, és az abból 
eredő újabb konfliktusok 
felismerése. 
– Többféleképpen 
értelmezhető szövegek és 

Földrajz: 
Kelet- és Közép-Európa 
térképe. 
 
Vizuális kultúra: 
Dokumentum- és játékfilmek, 
fotók, albumok. Játékfilmek 
(pl. Chaplin: Modern idők, A 
diktátor), rajzfilmek (pl. Miki 
egér), Walt Disney stúdiója 
(pl. Hófehérke és a hét törpe). 
Építészek (pl. W. Gropius, F. 
L. Wright, Le Corbusier), 
szobrászok (pl. H. Moore) és 
festők (pl. H. Matisse, P. 
Picasso, M. Duchamp, M. 
Chagall, S. Dali). 
 
Ének-zene: 
Neoklasszicizmus (pl. 
Stravinsky: Purcinella). 



képi dokumentumok 
elemzése. 
 
Kommunikáció: 
– A gazdasági 
világválság magyarázata, 
összehasonlítása napjaink 
gazdasági folyamataival. 
– Diagramok készítése 
(pl. termelési és 
munkanélküliségi adatokból). 
 
Tájékozódás térben és 
időben: 
– Az események és az 
évszámok elhelyezése a 
térképen. 

Értelmező 
kulcsfogalom 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, interpretáció, történelmi 
nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 
felemelkedés, lesüllyedés, életmód, város, nemzet, nemzetiség, gazdaság, 
gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági 
szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, gazdasági válság, 
politika, állam, államforma, államszervezet, egyeduralom, demokrácia, 
parlamentarizmus, diktatúra, közigazgatás, birodalom, szuverenitás. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: békediktátum, kommunizmus, GULAG, személyi kultusz, 
fasizmus, nemzetiszocializmus, kisantant, proletárdiktatúra, tőzsde, 
részvény, gazdasági válság. 
Személyek: Clemenceau, Sztálin, Roosevelt, Mussolini, Hitler. 
Topográfia: Szovjetunió, New York. 
Évszámok: 1918. november 11. (az első világháború vége), 1922 (a 
Szovjetunió megalakulása), 1929-1933 (a nagy gazdasági világválság), 
1933 (Hitler hatalomra kerülése). 

 
 

Tematikai egység Magyarország a két világháború között 
Órakeret  

15 óra 

(14+1 óra) 

Előzetes tudás 
A dualizmus korának Magyarországa. Korábbi olvasmányok a 
trianoni békediktátumról és a trianoni Magyarországról. Iskolai 
megemlékezések: a nemzeti összetartozás napja. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló azonosítja nemzeti önvédelem és az önfeladás közötti 
különbséget, felismeri a politikai kalandorság jellemzőit és 
következményeit. Tudatosul benne a trianoni békediktátum és 
országcsonkítás igazságtalansága, és nemzeti sorstragédiaként éli meg 
azt. Megérti, hogy egy-egy nemzet érdekérvényesítése legtöbbször 
egy másik nemzet kárára történik, így a vesztes fél ezt nem egyszer 
végzetes katasztrófaként éli meg. 



Az ismeretek, információk, érvek, ellenérvek egymással szembe- és 
egymás mellé állításával önálló véleményt alkot az adott korszakról. 
Ezek alapján a korszak és szereplői tevékenységének 
kiegyensúlyozottan értékeli, elismerve azok eredményeit, de nem 
elhallgatva bűneit sem. Felismeri, hogy a két háború közötti magyar 
politikát döntően a trianoni döntésre választ adó revízió határozta 
meg. Képes térképen bemutatni a Trianont követő területi 
változásokat, majd a revíziók ideiglenes eredményeit. 

 
 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az őszirózsás forradalom és a 
tanácsköztársaság okai, 
következményei. 
 
A trianoni békediktátum, 
országvesztés és a Horthy-
korszak kezdete. 
 
A Horthy korszak 
jellegzetességei. 
 
A kultúra, a művelődés a 
Horthy-korszakban.  
Gyermekek nevelése, 
oktatása. 
 
A határon túli magyarság 
sorsa a két világháború 
között. 
 
A revíziós politika első 
sikerei. 
 
Összefoglalásra, gyakorlásra, 
ismétlésre szánt órakeret (a 
kerettantervben ún. szabad 
órakeret, az éves óraszám 
10%-a) 1 óra 
 
 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Információk gyűjtése, 
grafikonokból, táblázatokból, 
szöveges forrásokból (pl. a 
Magyarországra nehezedő 
háború utáni terhekről). 
– Korabeli képi 
információforrások 
feldolgozása (pl. plakátok, 
képeslapok, 
újságillusztrációk). 
– A kor helyi és lakóhely 
környéki építészeti 
emlékeinek felkeresése. 
 
Kritikai gondolkodás: 
– Az 1918–1920 közötti 
folyamatok értelmezése. 
 
Kommunikáció: 
– Saját vélemények 
megfogalmazása történelmi 
helyzetekről (pl. a király 
nélküli Magyar 
Királyságról). 
– Információk gyűjtése, 
elemzése, érvek, ellenérvek 
felsorakoztatása (pl. a 
trianoni békediktátummal 
kapcsolatban). 
 
Tájékozódás térben és 
időben: 
– A revízió 
határmódosításainak nyomon 
követése, térképek és 
táblázatok segítségével. 

Biológia-egészségtan: 
Szent-Györgyi Albert izolálja 
a C-vitamint. 
 
Ének-zene: 
Kodály Zoltán és Bartók Béla 
zeneszerzői jelentősége. 
 
Vizuális kultúra: 
Aba-Novák Vilmos: Hősök 
kapujának freskói Szegeden, 
Derkovits Gyula: Dózsa-
sorozata. 

Értelmező Ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 



kulcsfogalom 
Tartalmi 

kulcsfogalom 
Társadalom, társadalmi csoport, identitás, felemelkedés, lesüllyedés, elit 
réteg, középréteg, alsó réteg, életmód, város, nemzet, nemzetiség. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: őszirózsás forradalom, tanácsköztársaság, vörösterror, 
fehérterror, kormányzó, numerus clausus, konszolidáció, revízió, 
zsidótörvény. 
Személyek: Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós, Bethlen István, 
Teleki Pál. 
Topográfia: Csehszlovákia, Jugoszlávia, Románia. 
Évszámok: 1918. október vége (az őszirózsás forradalom), 1919. március 
(a Magyarországi Tanácsköztársaság kikiáltása), 1920. március (Horthy 
kormányzóvá választása), 1920. június 4. (Trianon), 1938 (az első bécsi 
döntés), 1940 (a második bécsi döntés). 

 
 

Tematikai egység A második világháború 
Órakeret  

15 óra 

(12+3 óra) 

Előzetes tudás 
Az újabb háborúhoz vezető út. Események, társadalmi és kulturális 
törekvések, gazdasági törések a XX. század első felében. Iskolai 
megemlékezések: a holokauszt emléknapja. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri a társadalmi kirekesztés különböző formáit, 
elutasítja az ún. fajelméletet, felismerve annak következményeit. 
Tudatosulnak benne a hátországot sem kímélő háborús pusztítások. A 
frontkatonák és a civil lakosság személyes sorsán keresztül felismeri a 
háború kegyetlenségének és a hősi helytállás kettősségét. 
Megismeri az emberiség legnagyobb háborújának fontosabb 
eseményeit, és önálló véleményt alkot azokról. A korszak 
tanulmányozása során erősödik benne a társadalmi igazságosság iránti 
igény, az emberi jogok és a demokratikus intézményrendszerek 
tiszteletének fejlesztése, valamint a béke megőrzése fontosságának 
belátása. Tudatosulnak benne azok az okoknak, amelyek a pusztító 
háborúhoz vezettek, és melynek része a népirtás és a holokauszt. 
Képes önálló tudásbővítésre az iskolán kívül szerzett ismeretek (pl. 
filmek) felhasználásával. Ismeri és (pl. időszalagon, rendszerező 
táblán) ábrázolni tudja a háború fontosabb történései időrendjét, képes 
a térképen az egyidejűleg több fronton (és földrészen) is zajló 
események nyomon követésére. Tájékozott a háború fontosabb 
szereplőiről, megfelelően értékelve a tevékenységüket. 

 
 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A második világháború 
kezdete és első évei. 
 
A Szovjetunió német 
megtámadása. Koalíciók 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Írásos források, 
eredeti fotók és 
dokumentumfilmek 
feldolgozása (pl. a háború 

Magyar nyelv és irodalom: 
Radnóti Miklós: Nem 
tudhatom. 
 
Vizuális kultúra: 



létrejötte. A totális háború. 
Békék, háborúk, hadviselés. 
 
Fordulat a világháború 
menetében. 
Magyarország hadba 
lépésétől a német 
megszállásig. 
 
A hátország szenvedései. 
Népirtás a második 
világháborúban, a holokauszt. 
 
A második front 
megnyitásától a világháború 
végéig. A jaltai és a potsdami 
konferencia. 
 
Magyarország német 
megszállása. A holokauszt 
Magyarországon. Szálasi és a 
nyilasok rémuralma. Szovjet 
felszabadítás és megszállás. 
 
Összefoglalásra, gyakorlásra, 
ismétlésre szánt órakeret (a 
kerettantervben ún. szabad 
órakeret, az éves óraszám 
10%-a) 3 óra 

kirobbanásával 
kapcsolatban). 
– Önálló ismeretszerzés, 
majd beszámoló filmek 
alapján (pl. Ryan közlegény 
megmentése, Schindler 
listája, A bukás). 
– Diagramok készítése, 
értelmezése (pl. a háborús 
erőviszonyok ábrázolása). 
– Haditechnikai 
eszközök megismerése. 
 
Kritikai gondolkodás:  
– Magyarázat arra, hogy 
hazánkat földrajzi helyzete és 
revíziós politikája hogyan 
sodorta bele a háborúba. 
– Vita, elemzések, 
kiselőadások tartása a 
Horthy-korszak revíziós 
politikájával kapcsolatban. 
– Háborús 
háttérintézmények (pl. 
hátország, hírszerzés, 
koncentrációs tábor, 
GULAG) összehasonlítása. 
 
Kommunikáció: 
– Fegyverek, katonai 
eszközök és felszerelések 
bemutatása (pl. repülők, 
harckocsik, gépfegyverek, 
öltözetek). 
– Kiselőadások tartása, 
olvasmányok, filmek, 
elbeszélések alapján. 
– Érvek, ellenérvek egy-
egy vitára okot adó 
eseményről. (Pl. Pearl 
Harbor megtámadása; a 
partraszállás.) 
 
Tájékozódás térben és 
időben: 
– A főbb háborús 
események időrendbe állítása 
térségenként, frontonként. 
– Térképek elemzése, a 
folyamatok összefüggéseinek 

Eredeti fotók, háborús 
albumok. 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: 
Dokumentumfilmek (pl. a 
második világháború nagy 
csatái), játékfilmek (pl. 
Andrzej Wajda: Katyń; 
Michael Bay: Pearl Harbor – 
Égi háború; Joseph 
Vilsmaier: Sztálingrád; 
Andrzej Wajda: Csatorna; 
Ken Annikin: A leghosszabb 
nap; A halál ötven órája; Rob 
Green: A bunker). 



megértése, távolságok, 
területek becslése. 
– Egyszerű stratégiai 
térképek és csatatérképek 
készítése. 

Értelmező 
kulcsfogalom 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, 
interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, népességfogyás, migráció, életmód, 
gazdaság, termelés, erőforrás, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 
kereskedelem, politika, állam, államforma, államszervezet, diktatúra, 
birodalom, emberi jog, polgárjog, vallásüldözés. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: tengelyhatalmak, furcsa háború, hadigazdaság, totális 
háború, zsidóüldözés, holokauszt, gettó, deportálás, partizán. 
Személyek: Churchill, Kállay Miklós, Szálasi Ferenc. 
Topográfia: Lengyelország, Sztálingrád, Don-kanyar, Normandia, 
Auschwitz, Berlin, Jalta, Hirosima. 
Évszámok: 1939. szeptember 1. (a második világháború kirobbanása), 
1941. június 22. (Németország megtámadja a Szovjetuniót), 1941. június 
27. (Magyarország hadba lépése), 1941. december 7. (Pearl Harbor, az 
Egyesült Államok hadba lépése), (1943. január (a doni katasztrófa), 
1943. február eleje (a sztálingrádi csata vége), 1944. március 19. 
(Magyarország német megszállása), 1944. június 6. (a normandiai 
partraszállás,), 1944. október 15-16. (Horthy kiugrási kísérlete, Szálasi 
hatalomátvétele), 1945. április (a háború vége Magyarországon), 1945. 
május 9. (Európában befejeződik a háború), 1945. szeptember 2. (Japán 
kapitulációja). 

 

 

 



8. évfolyam 
Tematikai egység címe órakeret 

Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése 7 óra 

Magyarország a világháborús vereségtől a forradalom 
leveréséig 

10 óra 

A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása 7 óra 

A Kádár-korszak jellemzői 9 óra 

Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése 7 óra 

Demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése 
Magyarországon 

6 óra 

Társadalmi szabályok 3 óra 

Állampolgári alapismeretek 5 óra 

Pénzügyi és gazdasági kultúra 5 óra 

Háztartás és családi gazdálkodás 5 óra 

Médiakörnyezet, a média funkciói, a nyilvánosság 3 óra 

A médiamodellek és intézmények 3 óra 

A média társadalmi szerepe, használata –  
Reklám és hír a hagyományos és az új médiában 

2 óra 

Az össz. óraszám 72 óra 

 
 
  



 

Tematikai egység 
Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ 

kiépülése 

Órakeret  
7 óra 

(6+1 óra) 

Előzetes tudás 

A világháborúk története. A hírek egyre gyorsabb terjedésének 
történetisége, a napi aktuális események figyelése, az egyre szaporodó 
információk befogadása. Élmények, információk merítése a XX. 
századdal kapcsolatban más tantárgyakból, műveltségterületekből. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri az európai kontinens természetellenes 
megosztottságának veszélyeit, képes ennek személyes sorsokon 
keresztül való átélésére. Látja a nukleáris háború lehetőségének 
veszélyeit. Tudatosulnak benne a demokratikus és diktatórikus 
társadalmi rendszerek közötti különbségek az emberi szabadságjogok 
biztosítása terén. Látja, hogy a demokrácia a közös döntés 
intézményrendszerének az emberi jogokat leginkább biztosító 
formája. 
Felismeri, hogy a közelmúlt eseményei nagyban meghatározzák 
napjaink történéseit. Képes önállóan tájékozódni és véleményt alkotni 
az adott kor fordulópontjairól, valamint különböző időszakokat 
összevetni, összefüggések megállapítása céljából. Érvelni tud az egyes 
történelmi folyamatok (pl. globalizáció) kérdésében. Képes akár 
egymásnak ellentmondó források értékelésére, értelmezésére a 
történelmi hitelesség szempontjából. 

 
 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kétpólusú világ 
kialakulása. 
Az 1947-es párizsi 
békeszerződések. 
 
A kettéosztott Európa. A 
NATO és a Varsói Szerződés 
születése. 
Egyezmények, szövetségek. 
 
Válsággócok és fegyveres 
konfliktusok a hidegháború 
korában (Izrael Állam 
létrejötte, arab-izraeli és 
vietnami háborúk). 
 
Összefoglalásra, gyakorlásra, 
ismétlésre szánt órakeret (a 
kerettantervben ún. szabad 
órakeret, az éves óraszám 
10%-a) 1 óra 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Információk 
rendszerezése és értelmezése 
(pl. az Egyesült Államok és a 
Szovjetunió vetélkedéséről). 
– Információk szerzése 
a családok, gyermekek, nők 
helyzetéről a kettéosztott 
világban (pl. Európa nyugati 
és keletei felében és Észak-
Amerikában). 
 
Kritikai gondolkodás: 
– Kérdések 
megfogalmazása különféle 
eseményekhez kapcsolódóan. 
– Egymásnak 
ellentmondó a források 
gyűjtése, elemzése és 
ütköztetése. 
– Érvek gyűjtése azzal a 
kérdéssel kapcsolatban, hogy 

Földrajz: 
Kisebb államok és 
nagyhatalmak gazdasági, 
területi méreteinek 
összevetése. 
 
Vizuális kultúra: 
A korszak jellemző 
képzőművészeti alkotások. 
Köztéri szobrok. Modern 
építészet. 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: 
Játékfilmek (pl. Dror Zahavi: 
Légihíd – Csak az ég volt 
szabad, Adrzej Wajda: Hamu 
és gyémánt). 
 
Ének-zene: 
Penderecki: Hirosima 
emlékezete; Britten, Ligeti 



a globalizáció közelebb 
hozza vagy eltávolítja-e az 
egyes embereket egymástól. 
 
Kommunikáció: 
– Önálló gyűjtőmunkán 
alapuló beszámoló (pl. a 
távírótól a mobiltelefonig 
címmel). 
 
Tájékozódás térben és 
időben: 
– A NATO országok és 
a Varsói Szerződés 
tagállamainak azonosítása a 
térképen. 

György. 

Értelmező 
kulcsfogalom 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 
interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, társadalmi mobilitás, migráció, életmód, 
város, gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 
erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 
kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, adó, politika, állam, államforma, 
köztársaság, államszervezet, parlamentarizmus, közigazgatás, szuverenitás, 
demokrácia, diktatúra, emberi jog, polgári jog. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: hidegháború, vasfüggöny, jóléti állam, piacgazdaság, 
szuperhatalom. 
Személyek: Truman, Marshall, Hruscsov. 
Topográfia: Szovjetunió, NSZK, NDK, Kína, Észak- és Dél-Korea, 
Észak- és Dél-Vietnam, Kuba, Közel-Kelet. 
Évszámok: 1946 (a fultoni beszéd), 1947 (a párizsi békék), 1949 (a 
NATO, az NDK és az NSZK megalakulása), 1953 (Sztálin halála), 1955 
(a Varsói Szerződés), 1961 (Jurij Gagarin űrrepülése, a berlini fal 
felhúzása). 

 
 

Tematikai egység 
Magyarország a második világháború végétől az 
1956-os forradalom és szabadságharc leveréséig 

Órakeret  
10 óra 

(8+2 óra) 

Előzetes tudás 
A bolsevikok hatalomra kerülése Oroszországban. Tanácsköztársaság 
Magyarországon. A kommunista és szocialista eszmék. A második 
világháború következményei hazánkban. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló megismeri Magyarország szovjet mintára történő erőszakos 
átalakítását, megérti a kommunista diktatúra jellegét és lényegét. 
Értékeli az 1956-ban az idegen elnyomás és zsarnokság ellen föllázadt 
emberek, közösségek bátorságát, feladatvállalását, adott esetekben 
hősiességét, a hazafiságra nevelés és a nemzeti öntudat megerősítése 
érdekében. Együtt érez a szabadságharc hőseinek és áldozatainak 
sorsával, szolidáris velük. 



Felismeri, hogy a XX. században a két totalitárius diktatúra miképpen 
és milyen áldozatok árán alakította a világ, és benne Magyarország 
sorsát. Megismeri a kommunista diktatúrák embertelenségét, az ebből 
fakadó elnyomás, az alacsony életszínvonal jellegzetességeit, a 
vasfüggöny mögötti bezártság képtelen világát. Ismeretek merít az 
akkor élt emberek visszaemlékezéseiből, valamint a vonatkozó 
múzeumok anyagából is. Véleményt fogalmaz meg, melyet képes 
vitában képviselni. 

 
 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyarország 1945–1948 
között. 
 
Kommunista diktatúra: 
Rákosi, a diktátor. 
 
A személyes szabadság 
korlátozása, a mindennapi 
élet az ötvenes években. 
Hétköznapok és ünnepek. 
 
Az 1956-os magyar 
forradalom és szabadságharc. 
 
Összefoglalásra, gyakorlásra, 
ismétlésre szánt órakeret (a 
kerettantervben ún. szabad 
órakeret, az éves óraszám 
10%-a) 2 óra 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Információk, adatok, 
tények gyűjtése, értelmezése. 
(Pl. a korszak tanúinak 
meghallgatása, jegyzetek 
készítése.). 
– Az 1956-os 
események nyomon követése 
több szálon. Adatgyűjtés, 
fotók, filmek, a Terror Háza 
Múzeum meglátogatása. 
Vitafórum a 
visszaemlékezésekről. 
 
Kritikai gondolkodás: 
– Történelmi 
személyiségek (pl. Rákosi és 
társai) jellemzése. 
– A felszámolt polgári 
életforma és az új 
életkörülményeinek 
összehasonlítása. 
 
Kommunikáció: 
– Saját vélemény 
megfogalmazása a Rákosi-
diktatúráról. 
 
Tájékozódás térben és 
időben: 
– A magyar 
internálótáborok helyének 
megkeresése Magyarország 
térképén (pl. Recsk, 
Hortobágy). 
– Az 1956. október 23. 
és november 4. közötti 
események kronológiai 

Magyar nyelv és irodalom: 
Illyés Gyula: Egy mondat a 
zsarnokságról; Tamás Lajos: 
Piros a vér a pesti utcán; 
Márai Sándor: Mennyből az 
angyal. 
 
Vizuális kultúra: 
Az ötvenes évek építészete. 
Az első lakótelepek. A 
korszak jellemző 
képzőművészeti alkotásai. 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: 
 Játékfilmek (pl. Bacsó Péter: 
A tanú; Goda Krisztina: 
Szabadság, szerelem). 



sorrendbe állítása. 
– Magyarország 
vaktérképén az 1956-ban 
hazánkra törő szovjet 
csapatok útvonalának 
bejelölése. 

Értelmező 
kulcsfogalom 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, 
történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, migráció, 
életmód, város, nemzet, nemzetiség; 
gazdaság, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, 
gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, politika, állam, 
államforma, köztársaság, államszervezet, közigazgatás, szuverenitás, 
demokrácia, diktatúra, emberi jog, állampolgári jog, vallásüldözés, 
egyházüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: népbíróságok, államosítás, internálás, pártállam, ÁVH, 
kitelepítések, tervgazdaság, kollektivizálás, szövetkezet, 
tömegpropaganda, 
Személyek: Tildy Zoltán, Rákosi Mátyás, Nagy Ferenc, Kovács Béla, 
Mindszenty József, Nagy Imre, Kádár János. 
Topográfia: Debrecen, Recsk, Hortobágy. 
Évszámok: 1945. november (választások Magyarországon), 1946 (a 
második köztársaság és az új forint), 1947 (a kékcédulás választások, a 
párizsi béke), 1956. október 23. (forradalom kitörése), 1956. november 
4. (a forradalom leverésének kezdete). 

 
 

Tematikai egység 
A két világrendszer versengése, a szovjet tömb 

felbomlása 

Órakeret  
7 óra 

(6+1 óra) 

Előzetes tudás 

A háború után kialakuló két világrendszer, a hidegháború időszakának 
kezdete. Integrációs törekvések a politikai és gazdasági életben, új 
katonai szövetségek létrehozása. A háború után a nemzetek közötti 
összefogásnak egyre nagyobb a szerepe. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri a kommunista államberendezkedés 
fejlődésképtelenségét, tudatosulnak benne a bukás körülményei és 
következményei. Megismeri a két világrendszer vetélkedésének főbb 
történéseit. Felismeri a szovjet típusú országokban végbemenő 
rendszerváltozás lényegi elemeit. 
Képes a korszak főbb eseményeinek feldolgozására internet 
segítségével, korabeli sajtótudósítások és filmhíradók, valamint 
dokumentumfilmek felhasználásával. 

 
 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A gazdaság két útja: 
piacgazdaság és 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Adatok, képek 

Földrajz: 
Közép- és Kelet-Európa 



tervgazdaság. 
 
Az életmód változása, a 
populáris kultúra kialakulása 
és terjedése a világban. 
Öltözködés, divat. 
 
Tudományos és technikai 
forradalom. Fegyverkezési 
verseny és űrprogram.  
Felfedezők, feltalálók. 
 
A nyugati integráció. Az 
enyhülés kezdetei. 
államférfiak. 
 
Az európai szovjet típusú 
rendszer összeomlása. 
Birodalmak. 
 
A rendszerváltó Közép-
Kelet-Európa. Németország 
egyesülése. 
A Szovjetunió és Jugoszlávia 
felbomlása. 
 
Összefoglalásra, gyakorlásra, 
ismétlésre szánt órakeret (a 
kerettantervben ún. szabad 
órakeret, az éves óraszám 
10%-a) 1 óra 

gyűjtése a fegyverkezési és 
űrprogramról. 
– Információk gyűjtése 
a nagyhatalmak politikai és 
gazdasági helyzetéről. 
Hasonlóságok és 
különbségek felismerése, 
megfogalmazása. 
 
Kritikai gondolkodás: 
– Problémák 
felismerése, a szocialista 
gazdaság egyre jobban 
megmutatkozó 
gyengeségeinek elemzése (pl. 
a tervutasításos rendszer). 
– Érvek, ellenérvek 
gyűjtése a két rendszer 
(kapitalizmus és 
szocializmus) működésének 
értékeléséhez. Vitafórum 
rendezése. 
– A lényeg kiemelése, a 
kulcselemek megértetése 
grafikonok és képek alapján. 
 
Kommunikáció: 
– A szocialista és a 
kapitalista rendszer 
bemutatása szóban, 
kiselőadás tartása a 
szocializmusról források, 
olvasmányok alapján. 
 
Tájékozódás térben és 
időben: 
– Történelmi térkép és mai 
földrajzi térkép együttes 
használata. (Pl. a közép- és 
kelet-európai országok 
földrajzi helyzetének 
meghatározása.) 

országhatárainak változása. 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: 
A XX. század második 
felének filmművészete. (Pl. 
Florian Henckel von 
Donnersmarck: A mások 
élete.) 
 
Informatika: 
Adatok gyűjtése interneten 
jeles történelmi személyekről 
(pl. Gorbacsov, Szaharov, II. 
János Pál, Reagan), 
eseményekről (pl. a berlini fal 
lebontása). 
 
Ének-zene: 
John Cage. Emerson – Lake – 
Palmer: Egy kiállítás képei; 
John Williams: Filmzenék (pl. 
Csillagok háborúja, Harry 
Potter). 

Értelmező 
kulcsfogalom 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, történelmi 
nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, életmód, 
város, gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 
erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 
kereskedelem, politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, 
parlamentarizmus, közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, 
diktatúra, emberi jog, polgári jog, vallás, vallásüldözés. 



Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: tervgazdaság, piacgazdaság, beat-korszak, olajárrobbanás, 
atomkatasztrófa, mamutcégek, nemzetközi pénzvilág, csúcstechnológia. 
Személyek: Brezsnyev, Kennedy, Reagan, Gorbacsov, II. János Pál. 
Topográfia: Ukrajna, Észtország, Lettország, Litvánia, Csehország, 
Szlovákia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Németország, Prága, 
Csernobil. 
Évszámok: 1962 (a kubai rakétaválság), 1968 (a „prágai tavasz”, nyugati 
diáklázadások), 1989 (a berlini fal lebontása), 1991 (a Varsói Szerződés 
és a KGST felszámolása, a Szovjetunió felbomlása), 1991-1999 (a 
délszláv háború), 1991-2004 (Jugoszlávia felbomlása), 1993 
(Csehszlovákia szétválása, Csehország és Szlovákia létrejötte), 1999 
(Jugoszlávia NATO bombázása). 

 
 

Tematikai egység A Kádár-korszak jellemzői 
Órakeret  

9 óra 

(8+1 óra) 

Előzetes tudás 
A kétpólusú világ megszűnése, az európai szovjet típusú rendszerek 
összeomlása. A Szovjetunió, a szovjet típusú rendszer története 1917–
1990/1991 között. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló megismeri az 1956-ot követő kegyetlen megtorlást, tudatosul 
benne a társadalom és a hatalom közötti kényszerű kompromisszum 
eredménye és kártékony volta. 
Képes önálló vélemény alkotására a XX. század közép-kelet-európai 
népeinek történetéről. Megismeri hazánk útját a forradalom utáni 
megtorlástól a kádári időszak, a „legvidámabb barakk” főbb 
eseményein keresztül a rendszerváltozásig. 
A megélt és megírt történelem különbségeinek megfigyelése 
családtörténeti elemek felhasználásával. 

 
 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az 1956 utáni kádári 
diktatúra, a megtorlás 
időszaka. 
 
A kádári konszolidáció. Élet 
a „legvidámabb barakkban”. 
 
A pártállam csődje. 
A rendszer megváltoztatása 
kezdetei. 
 
Összefoglalásra, gyakorlásra, 
ismétlésre szánt órakeret (a 
kerettantervben ún. szabad 
órakeret, az éves óraszám 
10%-a) 1 óra 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Önálló információgyűjtés 
a kádári diktatúra éveiről. 
(Pl. az 1956-os forradalom 
hőseinek elítélése; a 
szövetkezetek létrehozása.) 
 
Kritikai gondolkodás:  
– Történelmi folyamat 
elemzése (pl. Magyarország 
útja a kommunizmustól 
szocializmus bukásáig). 
– Érvek gyűjtése 
ugyanazon korszak egyik, 
illetve másik történelmi 
szereplője mellett, illetve 

Vizuális kultúra: 
Dokumentum- és játékfilmek, 
a Mementó Szoborpark. 
Makovecz Imre építészete, 
Erdélyi Miklós művészete. 



ellen. 
 
Kommunikáció: 
– Beszélgetés a Kádár-
rendszer élő tanúival. 
 
Tájékozódás térben és 
időben: 
– Gazdasági, társadalmi, 
kulturális különbségek a 
magyar és a korabeli nyugat-
európai társadalmak között. 

Értelmező 
kulcsfogalom 

Változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi 
nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 
felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, migráció, 
életmód, város, gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, 
termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági 
teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, politika, állam, 
államforma, köztársaság, államszervezet, parlamentarizmus, közigazgatás, 
szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, emberi jog, polgári jog, 
vallás. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: munkásőrség, konszolidáció, népfelkelés, puha diktatúra, 
amnesztia, háztáji, pártállam, szamizdat, demokratikus ellenzék. 
Személyek: Kádár János. 
Topográfia: Salgótarján, Szászhalombatta, Bős-Nagymaros, Monor, 
Lakitelek. 
Évszámok: 1958 (Nagy Imre és vádlott társai kivégzése), 1968 (az új 
gazdasági mechanizmus), 1985 (monori találkozó), 1987 (a lakiteleki 
találkozó), 1989 (Nagy Imre és mártírtársainak újratemetése, a 
harmadik köztársaság kikiáltása). 

 
 

Tematikai egység Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése  
Órakeret  

7 óra 

(6+1 óra) 

Előzetes tudás 
A XX. század utolsó harmadának legfontosabb technikai újításai. A 
nyugat-európai integráció kezdetei. A szovjet tömb felbomlása. 
Politikai fordulat a rendszerváltó kelet-európai államokban. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló mérlegeli a globalizációs folyamatok előnyeit és hátrányait, 
képes megítélni a történelmi-társadalmi kérdéseket, folyamatokat a 
demokratikus értékek jegyében. 
Belátja a globalizáció és a rendszerváltozás közötti összefüggéseket. 
Kialakul benne a kisebbségek iránti megértés, a demokratikus és a 
környezettudatos gondolkodás. Azonosul az egységes Európa 
gondolatával, felkészül a közéletben való tudatos részvételre. 

 
 



Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az Európai Unió létrejötte és 
működése. 
Egyezmények, szövetségek. 
 
A közelmúlt háborúi, 
válsággócai (Közel-Kelet, 
Afganisztán, Irak, Irán). 
 
A globális világ sajátosságai, 
globalizáció előnyei és 
hátrányai. 
Történelemformáló eszmék. 
 
Összefoglalásra, gyakorlásra, 
ismétlésre szánt órakeret (a 
kerettantervben ún. szabad 
órakeret, az éves óraszám 
10%-a) 1 óra 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– A személyes 
tapasztalatokra alapozott 
információk gyűjtése (pl. a 
televízió, a mobiltelefon, az 
internet) előnyeiről és 
hátrányairól. 
 
Kritikai gondolkodás: 
– Környezeti- és 
atomkatasztrófák értékelése 
egy mai tizenéves. 
 
Kommunikáció: 
– Önálló vélemény 
megfogalmazása a szűkebb 
és tágabb környezetünket 
befolyásoló tényezőkről. 
 
Tájékozódás térben és 
időben: 
– A rendszerváltás 
(rendszerváltozás) ütemének 
összehasonlítása a volt 
szocialista országokban. 

Földrajz: 
Az Európai Unió kibővülése 
és jelenlegi működése. 
 
Biológia-egészségtan: 
Az ökológiai változások 
figyelemmel kísérése a XXI. 
század elején. 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: 
A XXI. század első 
évtizedének filmművészete. 
 
Erkölcstan: 
Az ember szerepe, helye a 
gyorsan változó világban. 

Értelmező 
kulcsfogalom 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, történelmi 
nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, életmód, 
város, gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 
erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 
kereskedelem, politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, 
parlamentarizmus, közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, 
diktatúra, emberi jog, polgári jog, vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: multikulturalizmus, terrorizmus, migráció, , integráció, 
euró, internet, tömegkommunikáció. 
Topográfia: az EU tagállamai. 
Évszámok: 1992 (a maastrichti szerződés aláírása), 1995 (a schengeni 
egyezmény életbe lépése), 2002 (az euró bevezetése), 2001. szeptember 
11. (terrortámadások az Egyesült Államokban), 2004 (tíz új tagállam 
csatlakozik az EU-hoz, köztük Magyarország is). 

 
 

Tematikai egység 
Demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése 

Magyarországon  

Órakeret  
6 óra 

(5+1 óra) 

Előzetes tudás A Kádár-korszak legfontosabb általános jellemzői. Az 
egypártrendszer működésének alapelvei. A pártállam csődjének okai 



és jelei a Kádár-korszak utolsó éveiben. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri a demokratikus átalakulás jelentőségét, az ezt 
tagadó álláspontokat kritikával illeti, a következményeket 
differenciáltan értékeli. 
Megismeri a demokratikus intézményrendszer működése fontosságát, 
erősödik benne a haza iránt érzett elkötelezettség érzése. 
Sokoldalúan felkészül a jövendő közéleti szerepekre. (Pl. A 
demokrácia játékszabályainak dramatikus módszerrel történő tanulása. 
A vitakultúra fejlesztése.) 

 
 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A demokratikus jogállam 
megteremtése. 
 
Magyarország csatlakozása a 
NATO-hoz és az Európai 
Unióhoz. 
 
A gazdasági élet és a jogi 
intézményrendszer a mai 
Magyarországon. 
 
A magyarországi 
nemzetiségek és etnikai 
kisebbségek.  
A cigány (roma) népesség 
helyzete. 
 
A határon túli magyarság 
sorsa a rendszerváltozást 
követően. 
Kisebbség, nemzetiség. 
 
Összefoglalásra, gyakorlásra, 
ismétlésre szánt órakeret (a 
kerettantervben ún. szabad 
órakeret, az éves óraszám 
10%-a) 1 óra 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Ismerkedés a 
jogállamiság 
intézményrendszerével. 
Következtetések levonása, 
majd azok rendszerezése. A 
napi közéletből vett példák 
felsorakoztatása. 
– Tapasztalatok gyűjtése a 
család, a szűkebb és tágabb 
környezet, az iskola 
mindennapi életéből. 
 
Kritikai gondolkodás: 
– A határon túl élő 
magyarok sorsának 
megismerése, a valós és 
fiktív elemek 
megkülönböztetése. 
– Történetek, élő tanúk 
visszaemlékezései, azok 
meghallgatása. (Pl. a 
rendszerváltás korának aktív 
szereplői és tanúi.). 
 
Kommunikáció: 
– Saját vélemény 
kialakítása a rendszerváltás 
éveinek dilemmáiról és 
eseményeiről. 
– A médiumok hírei és a 
környezetben tapasztalt 
valóság összehasonlítása. 
 
Tájékozódás térben és 
időben: 
– Az erdélyi, kárpátaljai, 

Földrajz: 
A Kárpát-medence magyarok 
által lakott területeinek 
meghatározása, vaktérképre 
rajzolása. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: 
A családok életszínvonalának 
változása a rendszerváltást 
követően. 



felvidéki és délvidéki 
magyarok életviszonyainak 
összehasonlítása egymással 
és a hazai viszonyokkal. 
– Jelentősebb határon túli 
magyarlakta települések 
bejelölése vaktérképre. 

Értelmező 
kulcsfogalom 

Változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi 
nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 
felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, migráció, 
életmód, város, gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, 
termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági 
teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, politika, állam, 
államforma, köztársaság, államszervezet, parlamentarizmus, közigazgatás, 
szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, emberi jog, polgári jog, 
vallás. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: privatizáció, rendszerváltás/rendszerváltozás, pluralizmus, 
demokratikus intézményrendszer, jogállam. 
Személyek: Antall József, Göncz Árpád, Horn Gyula, Orbán Viktor, 
Mádl Ferenc. 
Topográfia: Erdély, Kárpátalja, Felvidék, Délvidék, Várvidék 
(Burgenland). 
Évszámok: 1990 (szabad, többpárti választások Magyarországon), 1991 
(a szovjet csapatok távozása hazánkból), 1999 (csatlakozás a NATO-
hoz), 2004 (Magyarország EU-tag lett). 

 
 
 

Tematikai egység Társadalmi szabályok 
Órakeret  

3 óra 

Előzetes tudás 
Az emberi együttélésre vonatkozó hétköznapi és iskolai szabályok 
ismerete.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A legfontosabb együttélési szabályok jellemzőinek tudatosítása. 
Különféle típusú társadalmi szabályok értelmezése, a közös és az 
eltérő vonások felismertetése. Annak beláttatása, hogy minden 
közösséget a résztvevők által elfogadott írott és íratlan szabályok 
hoznak létre és tartanak fenn. A saját életre vonatkozó szabályok 
azonosítása. 

 
 

Témák Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Szokás, hagyomány, illem, 
erkölcs. 
 
A jogi szabályozás 
sajátosságai. 
 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– A médiából vett 
példák azonosítása az 
alapvető emberi jogok 
érvényesülése, illetve 
megsértése témakörében. 

Hon- és népismeret: 
Magyar népszokások. 
 
Biológia-egészségtan: 
Az élővilággal szembeni 
kötelességeink, és az állatok 



Jogok és kötelességek. 
 
Az alapvető emberi jogok. 
A gyermekek jogai, 
diákjogok. 
 
Egyenlőség és 
egyenlőtlenségek a 
társadalomban. 
 
Tapasztalatszerzés: 
valamilyen hivatalos ügy 
elintézésében. 

– Társadalmi 
egyenlőtlenségek és 
egyenlőségek azonosítása 
történelmi példák alapján. 
 
Kritikai gondolkodás: 
– Személyes 
tapasztalatok és korábban 
tanult ismeretek kapcsolása a 
szokás, a hagyomány, az 
illem, az erkölcs és a jog 
fogalmához. 
– Különböző társadalmi 
szabályok összehasonlítása 
és tipizálása. 
– Jogok és 
kötelezettségek egymáshoz 
kapcsolása a közösségi 
életben. 
 
Kommunikáció: 
– Érvelés valamilyen 
diákjog érvényesítésének 
szükségessége mellett. 

jogai. 
 
Erkölcstan: 
Szabadság és korlátozottság. 
Színesedő társadalmak. A 
társadalmi együttélés közös 
normái. 

Kulcsfogalmak Társadalom, norma, szabály, jog, kötelesség. 

Fogalmak 
Szokás, hagyomány, illem, erkölcs, alapvető emberi jog, gyermeki jog, 
hivatal, egyenlőség, társadalmi különbség, társadalmi egyenlőtlenség. 

 
 

Tematikai egység Állampolgári alapismeretek 
Órakeret  

5 óra 

Előzetes tudás 
A politikai ideológiák és struktúrák történelmileg kialakult 
alaptípusainak ismerete. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az állampolgári felelősség kialakítása. A köz- és egyéni érdek 
összeegyeztethetőségének problémái. Napjaink legjellemzőbb 
politikai rendszereinek megismertetése, és az ezzel kapcsolatban 
korábban tanultak fogalmi rendszerezése.  
A modern politikai rendszer működési mechanizmusának nagy 
vonalakban való áttekintése. Az önálló véleményalkotás 
gyakoroltatása egy-egy konkrét politikai jelenséggel kapcsolatban.  

 
 

Témák Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Államformák (királyság, 
köztársaság). 
 
Politikai rendszerek 
(demokrácia, diktatúra). 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Az államformákra és 
politikai rendszerekre 
vonatkozó történelmi 
ismeretek bemutatása szóban 

Erkölcstan: 
Tágabb otthonunk - Európa. A 
média és a valóság. 



 
A demokratikus állam 
működésének alapelvei 
(hatalommegosztás, 
hatalomgyakorlás és 
társadalmi kontroll). 
 
Állampolgári jogok és 
kötelességek. 
 
Magyarország politikai 
intézményei (államszervezet 
és társadalmi 
érdekképviseletek). 
 
A média, mint hatalmi ág. 
A nyilvánosság szerepe a 
közéletben. 
 
Tapasztalatszerzés: részvétel 
a diákönkormányzat 
munkájában. 

vagy írásban. 
– A magyarországi 
törvényalkotás folyamatának 
megértése. 
– A nyilvánosság politikai 
szerepének igazolása a 
médiából vett példák 
segítségével. 
 
Kritikai gondolkodás: 
– Vita az állampolgári 
jogok és kötelességek 
viszonyáról, ezek 
magyarországi 
érvényesüléséről. 
– A média és a politikai 
hatalom viszonyának 
elemzése konkrét példák 
alapján. 

Kulcsfogalmak 
Állam, politikai rendszer, államforma, királyság, köztársaság, hatalom, 
intézmény, szervezet, kormányzás, demokrácia, diktatúra, szélsőséges 
pártok és mozgalmak, államszervezet, hatalommegosztás. 

Fogalmak 
Hatalmi ág, érdekképviselet, állampolgári jogok, állampolgári 
kötelességek, közjó, politikai intézmény, média, közélet, nyilvánosság. 

  



Tematikai egység Pénzügyi és gazdasági kultúra 
Órakeret  

5 óra 

Előzetes tudás 
A munka világával kapcsolatos ismeretek és személyes tapasztalatok. 
Kamatszámítás. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tudatos tervezés és a személyes felelősségvállalás hangsúlyozása. 
Néhány gazdasági-pénzügyi alapfogalom megismertetése. 
A gazdaságról való gondolkodás megalapozása és formálása a 
gazdasági szereplők azonosításán és a saját gazdasági szerepe 
tudatosításán keresztül. 
A gazdaságra vonatkozó korábbi ismeretek rendszerezése. 

 
 

Témák Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

A gazdaság legfontosabb 
szereplői, és kapcsolatuk a 
piacgazdaságban 
(háztartások, vállalatok, 
állam, külföld, piac, 
pénzügyi közvetítők). 
 
A pénz funkciói és formái 
(érme, bankjegy, 
pénzhelyettesítők, 
bankkártyák). Az infláció. 
 
Pénzintézetek és 
tevékenységük (betétgyűjtés, 
hitelezés, kamat, tőke, 
árfolyam). 
 
Egy diák lehetséges 
gazdasági szerepei (munka, 
fogyasztás, gazdálkodás a 
zsebpénzzel). 
 
Tapasztalatszerzés: 
internetes tájékozódás 
árfolyamokról és befektetési 
lehetőségekről. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– A piacgazdaság 
modelljének megalkotása, a 
szereplők és a piacok közötti 
kapcsolatrendszer megértése. 
– Kiselőadások tartása a 
pénztörténet főbb 
korszakairól. 
– Egy külföldi 
osztálykirándulás 
költségvetésének elkészítése 
– a valuták közötti váltás 
gyakorlásával együtt. 
 
Kritikai gondolkodás: 
– Gazdasági-pénzügyi 
döntések szimulálása néhány 
feltételezett gazdasági 
változás tükrében. 
– Nyert, illetve feláldozott 
haszon mérlegelése néhány 
gazdasági döntésben. 

Földrajz:  
A gazdaság ágazatai. A 
magyar gazdaság főbb 
működési területei.  
A piac működésének alapelvei. 
A pénz szerepe a gazdaságban. 
Nemzeti és közös valuták. 
Árfolyam, valutaváltás. 
 
Matematika:  
Kamatszámítás. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: 
Korszerű pénzkezelés. 

Kulcsfogalmak Munka, gazdaság, piac, pénz, termelés, fogyasztás. 

Fogalmak 

Piacgazdaság, háztartás, vállalat, belföld, külföld, pénzintézet, 
pénzügyi közvetítő, bankjegy, pénzhelyettesítő, költségvetés, bevétel, 
kiadás, egyenleg, megtakarítás, betét, kötvény, befektetési jegy, 
hitelfelvétel, kamat, árfolyam, infláció. 

 
 
 



Tematikai egység Háztartás és családi gazdálkodás 
Órakeret  

5 óra 

Előzetes tudás 
Személyes tapasztalatok a családi – háztartási gazdálkodással 
kapcsolatban. Kamatszámítás. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyéni felelősség, kezdeményezőképesség és az alkotó munka 
szerepének tudatos felismertetése. 
A pénzkezelés alapvető fogalmainak megértetése a családi gazdálkodás 
legfontosabb kérdéseihez kapcsolódóan. 

 
 

Témák Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Családi bevételek: 
munkával szerzett 
jövedelmek, nem munkával 
szerzett jövedelmek 
(társadalmi juttatások, 
tulajdonból származó 
jövedelmek, örökség, 
nyeremény, vagyon). 
 
Családi kiadások: 
létszükségleti kiadások 
(élelem, ruházkodás, lakás, 
közüzemi szolgáltatások), 
egyéb kiadások (oktatási-
kulturális, szabadidős és 
rekreációs kiadások). 
 
Takarékosság a háztartások 
fogyasztásában és 
vásárlásában 
(energiahasználat, beruházás, 
tudatos vásárlás, 
hulladékkezelés és 
újrahasznosítás). 
 
Családi pénzkezelési 
technikák (megtakarítás és 
befektetés, hiány és hitel, 
bankszámlák, bankkártyák és 
banki műveletek). 
 
Tapasztalatszerzés: látogatás 
egy pénzintézetben, a 
lakossági folyószámlákhoz 
kapcsolódó banki 
tevékenységek megismerése. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– A családi és a személyes 
szükségletek, illetve vágyak 
számbavétele. Ezek 
rangsorolása és szimulációs 
gyakorlat keretében való 
összevetése a reális 
lehetőségekkel. 
– Különféle 
élethelyzetekhez kapcsolódó 
családi költségvetések 
tervezése. 
– Számításokkal 
alátámasztott választás 
minimum két banki 
megtakarítási lehetőség 
közül. 
– A háztartási 
megtakarítási lehetőségek 
azonosításának gyakorlása 
szituációs játék keretében. 
– Lakossági folyószámla 
adatainak értelmezése. A 
családi bevételek és kiadások 
szerkezetének grafikus 
ábrázolása. 

Földrajz:  
Egy termék árát befolyásoló 
tényezők. Kiadás és bevétel. 
Különböző fizetési módok. A 
fogyasztási szokások 
változásai. 
 
Matematika:  
Diagramok, táblázatok, 
grafikonok – adatleolvasás, 
készítés, értelmezés. Kamatos 
kamat, befektetés és hitel. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: 
A háztartás és a 
közszolgáltatások. 
Hulladékgazdálkodás. 

Kulcsfogalmak Család, szükséglet, munka, tulajdon, jövedelem. 



Fogalmak 

Háztartás, költségvetés, bevétel, kiadás, társadalmi juttatás, 
tulajdonból származó jövedelem, örökség, nyeremény, vagyon, 
létszükségleti kiadás, nem létszükségleti kiadás, beruházás, egyenleg, 
megtakarítás, befektetés, hitel, kamat, bank, bankszámla, 
bankkártya, banki művelet, lakossági folyószámla. 

 
 

Tematikai egység Médiakörnyezet, a média funkciói, a nyilvánosság 
Órakeret  

3 óra 

Előzetes tudás 
Személyes és közvetett kommunikáció megkülönböztetése. 
Minden médiumra kiterjedő, személyes médiahasználati tapasztalatok. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi 
szerepének, működési módjának tisztázása, az önálló és kritikus attitűd 
kialakítása, a kritikai médiatudatosság fejlesztése. 

 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

– Az internet, a televízió, a videojáték (mozi, rádió, újság) 
szerepének meghatározása. A média használata a 
mindennapokban. 
– A különféle médiatartalmak értelmezése, a média funkcióinak 
(megörökítés, tájékoztatás, vélemények befolyásolása, 
jövedelemszerzés, szórakoztatás, gyönyörködtetés, önkifejezés) 
azonosítása. 
– A nyilvánosság jelentésének és jelentőségének meghatározása, 
szerepének tisztázása az egyes korokban és társadalmakban. 

Informatika: 
Tájékozódás néhány 
online szolgáltatás 
céljáról lehetőségéről. 
Az internet 
kommunikációs 
szolgáltatásai (MSN, 
Skype, VoIP, chat, 
blog). 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Média, tömegkommunikáció, médiahasználat, funkció, médiaszöveg. 
nyilvánosság.  

 
 

Tematikai egység A médiamodellek és intézmények. 
Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 
A médiakörnyezet szereplőinek azonosítása: a 
fogyasztók/felhasználók és a médiatartalom-előállítók. 
Információk saját környezet médiahasználati szokásairól. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak megértetése, hogy miért jelenik meg a média közönsége kettős 
szerepben: mint vásárló és mint áru. 
A résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátítása, kritikai 
képességek fejlesztése. 

 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

– A médiapiacon az olvasóért, nézőért, felhasználóért folyó 
verseny szereplői, jellemzői és eszközei. 
– A fontosabb médiamodellek (közszolgálati, kereskedelmi, 
közösségi média) és jellemzői, valamint azok megkülönböztetése. 

Magyar nyelv és 
irodalom: 
A beszélő és az 
elbeszélő szerep, a 



– A médiaintézmények célközönségei (életkor, nem, végzettség, 
kulturális és egzisztenciális héttér, érdeklődés). 
– A közösségi hálózatok funkciói, jellemzői. 

mindentudó és a 
tárgyilagos elbeszélői 
szerep különbözősége, 
a közvetett és a 
közvetlen 
elbeszélésmód eltérései. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Közszolgálati média, kereskedelmi média, közösségi média. 

 
 

Tematikai egység 
A média társadalmi szerepe, használata –  

Reklám és hír a hagyományos és az új médiában 
Órakeret  

2 óra 

Előzetes tudás 

A kereskedelmi kommunikáció (reklám) megjelenési helyeinek, 
alapformáinak ismerete. 
A hírgyártáshoz kapcsolódó meghatározó tevékenységek (pl. újságíró, 
fotóriporter) ismerete. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A „naiv fogyasztói” szemlélet átértékelése, az önálló és kritikus attitűd 
kialakítása, a kritikai médiatudatosság fejlesztése. 

 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

– A reklámok a hirdetés és a médiaipar jellemzői. 
– A hírgyártás folyamatának, szereplőinek azonosítása. 
– A hír, a kommentár és a hírérték fogalmának meghatározása. 
– A pártatlanság és korlátai. 

Vizuális kultúra: 
Reklámhordozó 
felületek gyűjtése, 
csoportosítása, 
olvasása, értelmezése a 
reklámkészítő 
szándéka és 
kifejezésmódja közötti 
összefüggés alapján. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Hír, kommentár, hírérték, hírverseny, pártatlanság, hírportál, 
közösségi oldal. 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 

végén 

Az újkori és modernkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, 
események feldolgozásával a jelenben zajló folyamatok előzményeinek 
felismerése, a nemzeti azonosságtudat kialakulása. 
A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések 
felismerése (pl. technikai fejlődésének hatásai a társadalomra és a 
gazdaságra) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok (pl. társadalmi 
kirekesztés) azonosítása, megítélése. 
Az új- és modernkorban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és 
szokásmódjainak azonosítása, a hasonlóságok és különbségek 
felismerése. 
A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a 
kulcsfogalmak és fogalmak, amelyek segítik a történelmi tájékozódás és 
gondolkodás kialakulását, fejlődését. 
Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti 
hősök cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek 



szempontjából értékeli, tudjon példát mondani ellentétes értékelésre. 
Ismerje a XIX.-XX. század nagy korszakainak megnevezését, illetve 
egy-egy korszak főbb jelenségeit, jellemzőit, szereplőit, összefüggéseit. 
Ismerje a magyar történelem főbb csomópontjait egészen napjainkig. 
Legyen képes e hosszú történelmi folyamat meghatározó szereplőinek 
azonosítására és egy-egy korszak főbb kérdéseinek felismerésére. 
Ismerje a korszak meghatározó egyetemes és magyar történelmének 
eseményeit, évszámait, történelmi helyszíneit. Legyen képes 
összefüggéseket találni a térben és időben eltérő fontosabb történelmi 
események között, különös tekintettel azokra, melyek a magyarságot 
közvetlenül vagy közvetetten érintik. 
Tudja, hogy az egyes népek és államok a korszakban eltérő társadalmi, 
gazdasági és vallási körülmények között éltek, de a modernkor 
beköszöntével a köztük lévő kapcsolatok széleskörű rendszere épült ki. 
Tudja, hogy Európához köthetők a modern demokratikus viszonyokat 
megalapozó szellemi mozgalmak és dokumentumok. 
Tudja, hogy Magyarország a trianoni békediktátum következtében 
elvesztette területének és lakosságának kétharmadát, és közel ötmillió 
magyar került kisebbségi sorba. Jelenleg közel hárommillió magyar 
nemzetiségű él a szomszédos államokban, akik szintén a magyar nemzet 
tagjainak tekintendők. 
Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és vagyoni 
helyzetű emberek alkotnak rétegeket, csoportokat. 
Tudjon különbséget tenni a demokrácia és a diktatúra között, s tudjon 
azokra példát mondani a feldolgozott történelmi korszakokból és 
napjainkból. 
Ismerje fel a tanuló a hazánkat és a világot fenyegető globális 
veszélyeket, betegségeket, terrorizmust, munkanélküliséget. 
Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai 
között, és legyen képes egy-egy korszakra jellemző képeket, tárgyakat, 
épületeket felismerni. 
Tudja, hogy hol kell a fontos események forrásait kutatni, és legyen 
képes a megismert jelenségeket, eseményeket összehasonlítani. 
Ismerje a híres történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges 
adatokat, eseményeket és kulcsszavakat. 
Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni és egyszerű 
következtetéseket megfogalmazni hallott és olvasott szövegekből, 
különböző médiumok anyagából. 
Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és 
múzeumban; olvasmányairól készítsen lényeget kiemelő jegyzetet. 
Legyen képes könyvtári munkával és az internet kritikus használatával 
forrásokat gyűjteni, kiselőadást tartani, illetve érvelni. 
Ismerje fel a sajtó és média szerepét a nyilvánosságban, tudja 
azonosítani a reklám és médiapiac jellegzetességeit. 
Legyen képes szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával 
szerzett ismereteiről, és kiselőadást tartani. 
Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások 
véleményének figyelembe vételére, és tudjon ezekre reflektálni. 
Legyen képes példák segítségével értelmezni az alapvető emberi, 
gyermek- és diákjogokat, valamint a társadalmi szolidaritás különböző 



formáit. 
Legyen képes példák segítségével bemutatni a legfontosabb 
állampolgári jogokat és kötelességeket, tudja értelmezni ezek 
egymáshoz való viszonyát. 
Legyen képes a gazdasági és pénzügyi terület fontosabb szereplőit 
azonosítani, illetve egyszerű családi költségvetést készíteni, és 
mérlegelni a háztartáson belüli megtakarítási lehetőségeket. 

 



5. évfolyam 

A felső tagozaton az eddig megszerzett tudást és kompetenciákat kell elmélyíteni és 
kiterjeszteni. A mindennapi élet problémamegoldásához szükséges képességek és ismeretek 
elsajátítása mellett legalább ugyanilyen fontos, hogy a matematikatanulás szolgálja egy jól 
működő gondolkodásmód, egy tanulási stratégia, ítélőképesség, megértés és sok általánosabb 
pozitív emberi tulajdonság formálását is. 

Fontos feladat a tanulás tanítása, az elsajátítás képességének (emlékezet, figyelem, 
koncentráció, lényegkiemelés stb.) fejlesztése. Meg kell ismertetni a matematika bevált tanulási 
módszereit. 

A matematikai gondolkodásmódot fel kell használni a problémamegoldások során. Ehhez 
szükséges megfelelő szemléltető ábrákat, diagramokat, grafikonokat készíteni, ilyeneket 
értelmezni, elemezni és felhasználni; halmazokat jellemezni, szabályszerűségeket észrevenni, 
általánosító sejtéseket, állításokat megfogalmazni.  

Az érvelés, a cáfolás, a vitakészség, a helyes kommunikáció fejlesztése folyamatos 
feladatunk. Ehhez szükséges másokkal problémamegoldásban együttműködni, gondolatainkat, 
a megismert fogalmakat rendszerezni. A modellalkotás fontos eszköz, amely segítséget nyújt a 
problémák megoldásában. Fontos, hogy a tanulók a modellalkotásaik során a megértett és 
megtanult fogalmakat és eljárásokat fel tudják használni, és a modellekbe szervesen be tudják 
építeni. Szükséges, hogy problémahelyzetet leíró szöveg alapján a probléma lényegét 
felismerjék, majd annak megfelelő, a probléma megoldását elősegítő modelleket alkossanak. 
Fokozatosan fejleszteni kell a matematikai szaknyelv és jelölésrendszer használatát, 
alkalmazását. 

5. osztályban bővül a számkör a nagy számokkal, törtekkel, egész számokkal. A tanulók 
rendszerezik és elmélyítik a műveletekkel kapcsolatos ismereteket, különös tekintettel a 
műveletek fogalmára, a szöveges feladatok matematikai modelljének megalkotására. 
Gyakorolják a hétköznapi életben előforduló mennyiségek becslését, más, tanult 
mértékegységbe való átváltását. Tájékozódnak síkban és térben, megismerik az egyszerű 
síkbeli és térbeli alakzatokat. Fejlődik az alaklátásuk, térszemléletük. 



Általános iskola 

5. évfolyam 

Heti óraszám: 4 óra 

 

Éves óraszám: 144 óra 

 

Témakör 
Témakör feldolgozására javasolt 

óraszám 
Gondolkodási módszerek Folyamatosan fejlesztendő 
Számtan, algebra 80 
Függvények, az analízis elemei 6 
Geometria, mérés 40 
Valószínűség, statisztika Folyamatos 

 

 
A szabadon hagyott órák felhasználása 
 

• Számonkérés 
• Tehetséggondozás 
• Projektfeladatok elvégzése és megbeszélése 
• Játékos és versenyfeladatok 
• Történeti kitekintés 



 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, 
matematikai logika, kombinatorika, gráfok 

Órakeret 
folyamatos 

Előzetes tudás Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. Halmazba tartozó 
elemek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése. Annak 
eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba. 
A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben. Több, 
kevesebb, ugyanannyi fogalma. Állítások igazságtartalmának eldöntése. 
Néhány elem sorba rendezése, az összes eset megtalálása (próbálgatás-
sal). 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.  
A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, 
interaktív használatának fejlesztése. 
A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése. 
Valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése.  
Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása. 
Kommunikáció fejlesztése.  
A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye. 

 
 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Elemek elrendezése, 
rendszerezése adott szempont(ok) 
szerint. 
Néhány elem sorba rendezése 
különféle módszerekkel. 
Néhány elem kiválasztása.  

A kombinatorikus gondolkodás, a 
célirányos figyelem kialakítása, 
fejlesztése. 

 

Halmazba rendezés adott 
tulajdonság alapján. 

Halmazok metszete, uniója, 
részhalmaz fogalma szemlélet 
alapján. 
 

A helyes halmazszemlélet 
kialakítása. 
A megfigyelőképesség fejlesztése: 
Tárgyak tulajdonságainak 
kiemelése, összehasonlítás, 
azonosítás, megkülönböztetés, 
osztályokba sorolás, 
tulajdonságok szerint, az 
érzékszervek tudatos 
működtetésével. 
A közös tulajdonságok 
felismerése, tagadása. 

Informatika: 
könyvtárszerkezet a 
számítógépen.  

 

Változatos tartalmú szövegek 
értelmezése. 
Összehasonlításhoz szükséges 
kifejezések értelmezése, 

Értő, elemző olvasás fejlesztése. 
Kommunikáció fejlesztése a 
nyelv logikai elemeinek 
használatával.  

Magyar nyelv és 
irodalom: 
szövegértés, 
szövegértelmezés. 



használata (pl. egyenlő; kisebb; 
nem nagyobb, nem kisebb, 
nagyobb; több; kevesebb; nem; 
és; vagy; minden; van olyan, 
legalább, legfeljebb).  

A lényegkiemelés, a 
szabálykövető magatartás 
fejlesztése.  

A tanultakhoz kapcsolódó igaz és 
hamis állítások. 

A matematikai logika nyelvének 
megismerése, tudatosítása. 

Magyar nyelv és 
irodalom: a 
lényegkiemelés 
képességének 
fejlesztése. 

Megoldások megtervezése, 
eredmények ellenőrzése. 

Tervezés, ellenőrzés, 
önellenőrzés igényének a 
kialakítása.  

 

Egyszerű, matematikailag is 
értelmezhető hétköznapi 
szituációk megfogalmazása 
szóban és írásban. 
Definíció megértése és 
alkalmazása. 

Kommunikációs készség, 
lényegkiemelés fejlesztése. 

Magyar nyelv és 
irodalom: 
lényegkiemelés 
fejlesztése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, közös rész, igaz, hamis, nem, és, 
vagy, minden, van olyan, legalább, legfeljebb. 

 
 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

2. Számtan, algebra 
Órakeret 

80 óra 

Előzetes tudás 

Számok írása, olvasása (10 000-es számkör). Helyi érték, alaki érték, 
valódi érték. Római számok írása, olvasása. Negatív számok a 
mindennapi életben (hőmérséklet, adósság). 
Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek 
megnevezése. Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok, 
kerekítés. Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása. 
A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. Átváltások 
szomszédos mértékegységek között. Mérőeszközök használata. 
Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ). 
A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés 
alkalmazása. Fejben számolás százas számkörben. A szorzó- és 
bennfoglaló tábla biztos tudása. Összeg, különbség, szorzat, hányados 
fogalma. Műveletek tulajdonságai, tagok, illetve tényezők 
felcserélhetősége. Műveleti sorrend. Zárójel használata természetes 
számok halmazán. 
Négyjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás egy- és kétjegyű 
számmal írásban. Osztás egyjegyű számmal írásban. Műveletek 
ellenőrzése. 



Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási 
terv, becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata. 
Páros és páratlan számok, többszörös, osztó, maradék fogalma. 
Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen 
szimbólum kiszámítása. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Biztos számfogalom kialakítása. Számolási készség fejlesztése. A 
műveleti sorrend használatának fejlesztése, készségszintre emelése. 
Mértékegységek helyes használata és pontos átváltása. 
Matematikai úton megoldható probléma megoldásának elképzelése, 
becslés, sejtés megfogalmazása; megoldás után a képzelt és tényleges 
megoldás összevetése. Egyszerűsített rajz készítése lényeges elemek 
megőrzésével.  
Fegyelmezettség, következetesség, szabálykövető magatartás 
fejlesztése. 
Pénzügyi ismeretek alapozása. 
Ellenőrzés, önellenőrzés, az eredményért való felelősségvállalás. 

 
 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Természetes számok milliós 
számkörben, egészek, törtek, 
tizedes törtek. 
Alaki érték, helyi érték. 

Számlálás, számolás. Hallott 
számok leírása, látott számok 
kiolvasása.  

Számok ábrázolása 
számegyenesen. 
Matematikatörténet: a számolás 
fejlődéstörténete. 

Számfogalom mélyítése, a 
számkör bővítése.  
Kombinatorikus gondolkodás 
alapelemeinek alkalmazása 
számok kirakásával. 

 

Negatív szám értelmezése: 
– adósság, 
– fagypont alatti 

hőmérséklet, 
– földrajzi adatok 

(magasságok, mélységek). 

Mélységek és magasságok 
értelmezése matematikai 
szemlélettel. 

Természetismeret; 
hon- és népismeret: 
földrajzi adatok 
vizsgálata.  
Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek: időtartam 
számolása időszámítás 
előtti és időszámítás 
utáni történelmi 
eseményekkel. 



Összeadás, kivonás szóban, 
(fejben) és írásban, szemléltetés 
számegyenesen. 
Ellentett, abszolút érték. 
Negatív számok összeadása, 
kivonása, szorzásuk és osztásuk 
természetes számmal. 

Számolási készség fejlesztése. 

Készpénz, adósság fogalmának 
továbbfejlesztése. 
 

Természetismeret: 
összehasonlítás, 
számolás földrajzi 
adatokkal: tengerszint 
alatti mélység, 
tengerszint feletti 
magasság szűkebb és 
tágabb környezetünkben (a 
Földön). 

Közönséges tört fogalma.  A közönséges tört szemléltetése, 
kétféle értelmezése, felismerése 
szöveges környezetben. 

Ének-zene: hangjegyek 
értékének és a 
törtszámoknak a 
kapcsolata. 
 

Tizedes tört fogalma. 
A tizedes törtek értelmezése. 
Tizedes törtek jelentése, 
kiolvasása, leírása. 
Átlagszámítás. 

Helyiérték-táblázat használata. 
Mennyiségek kifejezése tizedes 
törtekkel: dm, cl, mm… 

 
 
 
Átlagolás szerepe a 
mindennapi életben. 

Egész számok, pozitív törtek 
helye a számegyenesen, 
nagyságrendi összehasonlítások. 

Matematikai jelek értelmezése 
(<, >, = stb.) használata. 

 

Összeadás, kivonás az egészek és 
a pozitív törtek körében. 
Természetes számmal szorzás, 
osztás a törtek körében (0 szerepe 
a szorzásban, osztásban). 

Számolási készség fejlesztése. 
A műveletekhez kapcsolódó 
ellenőrzés igényének és 
képességének fejlesztése. 
Önellenőrzés, önismeret 
fejlesztése. 

 

Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal, 
1000-rel egész számok, törtek és 
tizedes törtek körében. 

A műveletfogalom mélyítése. A 
számolási készség fejlesztése 
gyakorlati feladatokon keresztül. 

 

Összeg, különbség, szorzat, 
hányados változásai. 

Fegyelmezettség, 
következetesség, szabálykövető 
magatartás fejlesztése. 
Algoritmikus gondolkodás 
fejlesztése. 

 

Műveleti tulajdonságok, a helyes 
műveleti sorrend. 
Műveletek eredményeinek 
előzetes becslése, ellenőrzése, 
kerekítése. 

Egyszerű feladatok esetén a 
műveleti sorrend helyes 
alkalmazási módjának 
felismerése, alkalmazása. Az 
egyértelműség és a 
következetesség fontossága. 
Az ellenőrzési és becslési igény 
fejlesztése. 

 



Egyszerű elsőfokú, 
egyismeretlenes egyenletek, 
egyenlőtlenségek megoldása 
következtetéssel. 

A megoldások ábrázolása 
számegyenesen, ellenőrzés 
behelyettesítéssel. 
 

Önálló problémamegoldó 
képesség kialakítása és 
fejlesztése.  
Az egyenlő, nem egyenlő 
fogalmának elmélyítése.  
 
Ellenőrzés. 

 

Szorzásra, osztásra vezető, az 
egységhez viszonyított egyszerű 
arányos következtetések.  
A mindennapi életben felmerülő, 
egyszerű arányossági feladatok 
megoldása következtetéssel. 

A következtetési képesség 
fejlesztése. 
Értő, elemző olvasás fejlesztése. 
Annak megfigyeltetése, hogy az 
egyik mennyiség változása 
milyen változást eredményez a 
hozzá tartozó mennyiségnél. 

Hon- és népismeret; 
természetismeret: 
Magyarország 
térképéről 
méretarányos 
távolságok 
meghatározása. 
A saját település, 
szűkebb lakókörnyezet 
térképének használata. 
 

Szabványmértékegységek és 
átváltásuk: hosszúság, terület, 
térfogat, űrtartalom, idő, tömeg. 

Matematikatörténeti 
érdekességek: a hatvanas 
számrendszer kapcsolata idő 
mérésével. 

Gyakorlati mérések, 
mértékegység-átváltások helyes 
elvégzésének fejlesztése (pl. 
napirend, vásárlás). 
Az arányosság felismerése 
mennyiség és mérőszám 
kapcsolata alapján. 
Kreatív gondolkodás fejlesztése. 
Mennyiségi következtetés, 
becslési készség fejlesztése. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: főzésnél a 
tömeg, az űrtartalom 
mérése. 
 
Hon- és népismeret; 
természetismeret: 
ősi magyar 
mértékegységek. 

Szöveges feladatok megoldása. 
Egyszerű matematikai problémát 
tartalmazó rövidebb és hosszabb 
szövegek feldolgozása. 

Szövegértés fejlesztése: 
Egyszerű matematikai problémát 
tartalmazó és a mindennapi élet 
köréből vett szövegek 
feldolgozása. 
Algoritmikus gondolkodás 
fejlesztése, gondolatmenet 
tagolása. 
Emlékezés elmondott, elolvasott 
történetekre, emlékezést segítő 
ábrák, vázlatok, rajzok készítése, 
visszaolvasása. 

Magyar nyelv és 
irodalom: olvasási és 
megértési stratégiák 
kialakítása (szövegben 
megfogalmazott 
helyzet, történés 
megfigyelése, 
értelmezése, lényeges 
és lényegtelen 
információk 
szétválasztása).  
Vizuális kultúra:  
elképzelt történetek 
vizuális megjelenítése 
különböző 
eszközökkel. 



Osztó többszörös fogalma, 
meghatározása egyszerű 
esetekben. 

  

Osztó, többszörös alkalmazása. A tanult ismeretek felhasználása 
a törtek egyszerűsítése, bővítése 
során. 
Számolási készség fejlesztése. 

 

Algebrai kifejezések gyakorlati 
használata a terület, kerület, 
felszín és térfogat számítása 
során. 

Számolási készség fejlesztése. 
Feladatok a mindennapi életből: 
lakás festése, járólapozása, tejes 
doboz térfogata, teásdoboz 
csomagolása stb. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tízes számrendszer, helyi érték, alaki érték, számegyenes, összeadandók, 
az összeg tagjai, kisebbítendő, kivonandó, különbség, szorzandó, szorzó, 
szorzat, a szorzat tényezői, osztandó, osztó, hányados, maradék. Közös 
osztó, közös többszörös. Kerekítés, becslés, ellenőrzés.  
Negatív szám, előjel, ellentett, abszolút érték.  
Közönséges tört, számláló, nevező, közös nevező, tizedes tört, 
egyszerűsítés, bővítés. Mértékegységek. 

 
 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

3. Függvények, az analízis elemei 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Szabályfelismerés, szabálykövetés.  
A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek 
pótlása. 
Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Sorozat megadása szabállyal. A koordináta-rendszer biztonságos 
használata. Függvényszemlélet előkészítése. Probléma felismerése. 
Összefüggés-felismerő képesség fejlesztése. Szabálykövetés, 
szabályfelismerés képességének fejlesztése. 

 
 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Helymeghatározás gyakorlati 
szituációkban, konkrét esetekben. 
A Descartes-féle derékszögű 
koordinátarendszer. 
 
Matematikatörténet: Descartes. 

Megadott pont koordinátáinak 
leolvasása, illetve koordináták 
segítségével pont ábrázolása a 
Descartes-féle koordináta-
rendszerben. 
Sakklépések megadása, torpedó 
játék betű-szám koordinátákkal. 

Természetismeret: 
tájékozódás a 
térképen. Csillagászat. 



Osztálytermi ülésrend megadása 
koordinátarendszerrel. 
Tájékozódási képesség 
fejlesztése. 

Egyszerű grafikonok értelmezése. Eligazodás a mindennapi élet 
egyszerű grafikonjaiban. 

Természetismeret: 
időjárás grafikonok. 

Sorozat megadása a képzés 
szabályával, illetve néhány 
elemével. 
Példák konkrét sorozatokra. 
Sorozatok folytatása adott 
szabály szerint. 

Szabálykövetés, 
szabályfelismerés képességének 
fejlesztése.  

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Sorozat, koordináta-rendszer, síknegyedek, jelzőszámok, táblázat, 
grafikon. 

 
 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

4. Geometria, mérés 
Órakeret 

40 óra 

Előzetes tudás 

Egyszerű térbeli és síkbeli alakzatok felismerése. Egyszerű térbeli és 
síkbeli alakzatok megnevezése. 

Vonalak (egyenes, görbe). Hosszúság és távolság mérése (egyszerű 
gyakorlati példák). 
Háromszög, négyzet, téglalap, jellemzői. Kör létrehozása, 
felismerése, jellemzői. 
Egyszerű tükrös alakzat, tengelyes szimmetria felismerése. 
A test és a síkidom megkülönböztetése. Kocka, téglatest, jellemzői.  
Négyzet, téglalap kerülete. Mérés, kerületszámítás, mértékegységek. 
Négyzet, téglalap területének mérése különféle egységekkel, 
területlefedéssel. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Térelemek fogalmának elmélyítése – környezetünk tárgyainak 
vizsgálata. Távolság szemléletes fogalma, meghatározása.  
A sík- és térszemlélet fejlesztése. A vizuális képzelet fejlesztése. 
Rendszerező-képesség, halmazszemlélet fejlesztése. 
A geometriai problémamegoldás lépéseinek megismertetése 
(szerkesztésnél: adatfelvétel, vázlatrajz, megszerkeszthetőség 
vizsgálata, szerkesztés). 
Számolási készség fejlesztése.  
A szaknyelv helyes használatának fejlesztése. 
A geometriai jelölések pontos használata.  
Pontos munkavégzésre nevelés. Esztétikai érzék fejlesztése. 

 
 



Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tér elemei: pont, vonal, 
egyenes, félegyenes, szakasz, sík, 
szögtartomány. 

A tanult térelemek felvétele és 
jelölése. 

 

Párhuzamosság, merőlegesség, 
konvexitás. 
Síkidomok, sokszögek 
(háromszögek, négyszögek) 
szemléletes fogalma. 

Síkidomok, tulajdonságainak 
vizsgálata, közös tulajdonságok 
felismerése. 

Vizuális kultúra: 
párhuzamos és 
merőleges egyenesek 
megfigyelése 
környezetünkben. 
 
Hon- és népismeret: 
népművészeti minták, 
formák. 

A távolság szemléletes fogalma, 
adott tulajdonságú pontok 
keresése. 
Két pont, pont és egyenes 
távolsága. 
Két egyenes távolsága. 
Adott feltételeknek megfelelő 
ponthalmazok. 

Körző, vonalzók helyes 
használata, két vonalzóval 
párhuzamosok, merőlegesek 
rajzolása.  
Törekvés a szaknyelv helyes 
használatára (legalább, legfeljebb, 
nem nagyobb, nem kisebb…) 

Vizuális kultúra: 
térbeli tárgyak síkbeli 
megjelenítése. 

Kör, gömb szemléletes fogalma. 
Sugár, átmérő. 

Körök, minták megjelenésének 
vizsgálata a környezetünkben, 
előfordulásuk a művészetekben 
és a gyakorlati életben.  
Díszítőminták szerkesztése 
körzővel. 
Esztétikai érzék fejlesztése. 

Természetismeret: 
földgömb. 
 
Testnevelés és sport: 
tornaszerek: (labdák, 
karikák stb.). 
 
Vizuális kultúra: 
építészetben 
alkalmazott térlefedő 
lehetőségek (kupolák, 
víztornyok stb.). 

A szög fogalma, mérése. 
Szögfajták. 
A szög jelölése, betűzése. 
Matematikatörténet: görög betűk 
használata a szögek jelölésére, a 
hatvanas számrendszer 
kapcsolata a szög mérésével. 

Szögmérő használata. 
Fogalomalkotás képességének 
kialakítása, fejlesztése.  
Becslési készség fejlesztése. 

 
Törekvés a pontos 
munkavégzésre. 
Az érdeklődés felkeltése a 
matematika értékeinek, 
eredményeinek megismerésére. 
 

Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek: görög 
„abc” betűinek 
használata. 



Téglalap, négyzet rajzolása. 

Adott egyenesre merőleges 
„szerkesztése”. 

Adott egyenessel párhuzamos 
„szerkesztése”. 

 

Gyakorlati példák a fogalmak 
mélyebb megértéséhez. 
Törekvés a pontos 
munkavégzésre. 

 

Technika, életvitel és 
gyakorlat; vizuális 
kultúra: párhuzamos 
és merőleges 
egyenesek 
megfigyelése 
környezetünkben 
(sínpár, épületek, 
bútorok, képkeretek 
stb. élei). 

Téglalap, négyzet kerülete, 
területe. 

Adott alakzatok kerületének, 
területének meghatározása 
méréssel, számolással. 
Számolási készség fejlesztése. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: Udvarok, 
telkek kerülete. Az 
iskola és az otthon 
helyiségeinek 
alapterülete. 

Sokszögek kerülete. Kerület meghatározása méréssel, 
számolással. 
A matematika és gyakorlati élet 
közötti kapcsolat felismerése. 

 

Kocka, téglatest tulajdonságai, 
hálója. 
Téglatest (kocka) felszínének és 
térfogatának kiszámítása. 

Testek építése, tulajdonságaik 
vizsgálata. 
Rendszerező képesség, 
halmazszemlélet fejlesztése. 
Testek csoportosítása adott 
tulajdonságok alapján. 
Térszemlélet fejlesztése térbeli 
analógiák keresésével. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: téglatest 
készítése, 
tulajdonságainak 
vizsgálata. 
 
Vizuális kultúra: 
egyszerű tárgyak, 
geometriai alakzatok 
tervezése, makettek 
készítése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Pont, egyenes, szakasz, félegyenes, sík, merőlegesség, párhuzamosság, 
szögfajták. 
Távolság. 
Síkidom, sokszög, kör, test, csúcs, él, lap, szög, gömb. 
Konvexitás. 
Kerület, terület, felszín, testek hálója, térfogat.  

 



 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

5. Statisztika, valószínűség 
Órakeret 
folyamatos 

Előzetes tudás 
Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása. 
Valószínűségi játékok, kísérletek, megfigyelések. Biztos, lehetetlen, 
lehet, de nem biztos. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A statisztikai gondolkodás fejlesztése. 
A valószínűségi gondolkodás fejlesztése.  
Megfigyelőképesség, az összefüggés-felismerő képesség, elemző 
képesség fejlesztése. 

 
 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Valószínűségi játékok és 
kísérletek dobókockák, 
pénzérmék segítségével. 

Valószínűségi és statisztikai 
alapfogalmak szemléleti alapon 
történő kialakítása. 
A figyelem tartósságának 
fejlesztése. 
Kommunikáció és 
együttműködési készség 
fejlesztése a páros, ill. 
csoportmunkákban. 
Valószínűségi kísérletek 
végrehajtása. 

 

Adatok tervszerű gyűjtése, 
rendezése.  
Egyszerű diagramok, 
értelmezése, táblázatok olvasása, 
készítése. 

Tudatos és célirányos figyelem 
gyakorlása. 
Elemzőképesség fejlesztése a 
napi sajtóban, különböző 
kiadványokban található 
grafikonok, táblázatok 
felhasználásával. 

  

Átlagszámítás néhány adat esetén 
(számtani közép). 

Az átlag lényegének megértése. 
Számolási készség fejlődése. 

 

Kulcsfogalmak/
fogalmak 

Adat, diagram, átlag. 

 



 

A fejlesztés várt 
eredményei az 

5. évfolyam 
végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

− Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, 
felismerése. 

− Két véges halmaz közös része, két véges halmaz egyesítése, ezek 
felírása, ábrázolása. 

− Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. 

− Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel. 

− Állítások igazságának eldöntésére, igaz és hamis állítások 
megfogalmazása. 

− Összehasonlításhoz szükséges kifejezések helyes használata. 

− Néhány elem összes sorrendjének felsorolása. 
 
Számtan, algebra 

− Racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása 
számegyenesen. 

− Ellentett, abszolút érték felírása. 

− Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 

− Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének 
kiszámítása, a műveleti sorrendre vonatkozó szabályok ismerete, 
alkalmazása. Zárójelek alkalmazása.  

− Szöveges feladatok megoldása következtetéssel. 

− Becslés, ellenőrzés segítségével a kapott eredmények helyességének 
megítélése. 

− A hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg 
szabványmértékegységeinek ismerete. Mértékegységek egyszerűbb 
átváltásai gyakorlati feladatokban. Algebrai kifejezések gyakorlati 
használata a terület, kerület, felszín és térfogat számítása során. 

 
Összefüggések, függvények, sorozatok 

− Tájékozódás a koordinátarendszerben: pont ábrázolása, adott pont 
koordinátáinak a leolvasása. 

− Egyszerűbb grafikonok, elemzése. 

− Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, szabályok 
felismerése, megfogalmazása néhány tagjával elkezdett sorozat 
esetén. 

 
Geometria 

− Térelemek, félegyenes, szakasz, szögtartomány, sík, fogalmának 
ismerete. 

− A geometriai ismeretek segítségével a feltételeknek megfelelő ábrák 
rajzolása. A körző, vonalzó célszerű használata. 

− A tanult síkbeli és térbeli alakzatok tulajdonságainak ismerete és 
alkalmazása feladatok megoldásában. 

− Téglalap kerületének és területének kiszámítása. 



− A téglatest felszínének és térfogatának kiszámítása. 

− A tanult testek térfogatának ismeretében mindennapjainkban 
található testek térfogatának, űrmértékének meghatározása. 

 
Valószínűség, statisztika 

− Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. 

− Néhány szám számtani közepének kiszámítása. 

− Valószínűségi játékok, kísérletek során adatok tervszerű gyűjtése, 
rendezése, ábrázolása. 

 



6. évfolyam 

6. osztályban a törtek, negatív számok fogalmának szintézise, a műveletek kiterjesztése 
révén alakul a racionális számok halmazának fogalma. Az oszthatóság témakör jó lehetőséget 
ad a halmazokkal, a logikával kapcsolatos ismeretek alkalmazására. Az absztrakció fejlődését 
segíti elő a szöveges feladatok rajzos modelljeinek megalkotása. A problémamegoldás általános 
lépéseit követik a szöveges feladatok megoldásának lépései. A szimbolikus gondolkodás 
kialakulását segíti a transzformáció tanítása, az alakzatok tulajdonságainak megfigyelése, azok 
közötti összefüggések felfedezése. A 6. osztály egyik fő témája az arányossági szemlélet 
kialakítása, az egyenes arányosság, a törtrész-számítás, ezen alapulva a százalékszámítás 
tanítása következtetéssel. A szimbólumok használatát készíti elő a sorozatok alkotása képzési 
szabály alapján, az egyszerű nyitott mondatok felírása. 

 
 

Éves óraszám: 144 óra 

Heti óraszám: 4 óra 

 
 

Témakör Témakör feldolgozására javasolt óraszám 
Gondolkodási módszerek 3+Folyamatosan fejlesztendő 

Számtan, algebra 90 
Függvények, az analízis elemei Folyamatosan fejlesztendő 
Geometria, mérés 40 
Valószínűség, statisztika Folyamatos 

 
 

A szabadon hagyott órák felhasználásának lehetőségei 
 
 

• Számonkérés 
• Tehetséggondozás 
• Projektfeladatok elvégzése és megbeszélése 
• Játékos és versenyfeladatok 
• Történeti kitekintés 
• Kompetencia feladatok 

 
  



Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, 
matematikai logika, kombinatorika, gráfok 

Órakeret 
3+folyamatos 

 

Előzetes tudás Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. Halmazba tartozó 
elemek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése. Annak 
eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba. Részhalmaz 
fogalma. Két véges halmaz közös része, egyesítése. 
A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben. Több, 
kevesebb, ugyanannyi fogalma. Állítások igazságtartalmának eldöntése. 
Néhány elem sorba rendezése, kiválasztása az összes eset megtalálása 
(próbálgatással). 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.  
A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, 
interaktív használatának fejlesztése. 
A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése. 
Valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése.  
Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása. 
Kommunikáció fejlesztése.  
A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye. 

 
 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Elemek elrendezése, 
rendszerezése adott szempont(ok) 
szerint. 
Néhány elem sorba rendezése 
különféle módszerekkel. 
Néhány elem kiválasztása.  

A kombinatorikus gondolkodás, a 
célirányos figyelem kialakítása, 
fejlesztése. 

 

Halmazba rendezés adott 
tulajdonság alapján. 
A részhalmaz fogalom 
alkalmazása. 
Két véges halmaz közös részének, 
két véges halmaz egyesítésének 
alkalmazása. 

A helyes halmazszemlélet 
alakítása. 
A megfigyelőképesség fejlesztése: 
Tárgyak tulajdonságainak 
kiemelése, összehasonlítás, 
azonosítás, megkülönböztetés, 
osztályokba sorolás, 
tulajdonságok szerint, az 
érzékszervek tudatos 
működtetésével. 
A közös tulajdonságok 
felismerése, tagadása. 

Informatika: 
könyvtárszerkezet a 
számítógépen. 



Változatos tartalmú szövegek 
értelmezése. 
Összehasonlításhoz szükséges 
kifejezések értelmezése, 
használata (pl. egyenlő; kisebb; 
nagyobb; több; kevesebb; nem; 
és; vagy; minden; van olyan, 
legalább, legfeljebb).  

Értő, elemző olvasás fejlesztése. 
Kommunikáció fejlesztése a 
nyelv logikai elemeinek 
használatával.  
A lényegkiemelés, a 
szabálykövető magatartás 
fejlesztése.  

Magyar nyelv és 
irodalom: 
szövegértés, 
szövegértelmezés. 

Példák a biztos, a lehetséges és a 
lehetetlen bemutatására. 
A tanultakhoz kapcsolódó igaz és 
hamis állítások. 

A matematikai logika nyelvének 
megismerése, tudatosítása. 

Magyar nyelv és 
irodalom: a 
lényegkiemelés 
képességének 
fejlesztése. 

Megoldások megtervezése, 
eredmények ellenőrzése. 

Tervezés, ellenőrzés, 
önellenőrzés igényének a 
kialakítása.  

 

Egyszerű, matematikailag is 
értelmezhető hétköznapi 
szituációk megfogalmazása 
szóban és írásban. 
Definíció megértése és 
alkalmazása. 

Kommunikációs készség, 
lényegkiemelés fejlesztése. 

Magyar nyelv és 
irodalom: 
lényegkiemelés 
fejlesztése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, közös rész, igaz, hamis, nem, és, 
vagy, minden, van olyan, biztos, lehetséges, lehetetlen, legalább, 
legfeljebb, sorba rendezés, fadiagram. 

 
 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

2. Számtan, algebra 
Órakeret 

90 óra   
 

Előzetes tudás 

Számok írása, olvasása (milliós számkör). A természetes számok helyi 
értéke, alaki értéke, valódi értéke. Római számok írása, olvasása. 
Negatív számok, egész számok. 
Törtek, tizedes törtek. Számok helye a számegyenesen. 
Számszomszédok, kerekítés. Természetes számok, törtek, egész számok 
nagyság szerinti összehasonlítása. Törtek bővítése, egyszerűsítése. 
A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. Átváltások 
mértékegységek között. Mérőeszközök használata. 
Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ). 
A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés 
alkalmazása. Fejben számolás százas számkörben. A szorzó- és 



bennfoglaló tábla biztos tudása. Összeg, különbség, szorzat, hányados 
fogalma. Műveletek tulajdonságai. Műveleti sorrend. 
Természetes számok összeadása, kivonása, szorzás és osztás egy- és 
kétjegyű számmal írásban. Törtek összeadása, kivonása, szorzása 
természetes számmal. Egész számok összeadása, kivonása. Műveletek 
ellenőrzése.  
Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási 
terv, becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata. 
Páros és páratlan számok, többszörös, osztó, maradék fogalma. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Biztos számfogalom kialakítása. Számolási készség fejlesztése. A 
műveleti sorrend használatának fejlesztése, készségszintre emelése. 
Mértékegységek helyes használata és pontos átváltása. 
Matematikai úton megoldható probléma megoldásának elképzelése, 
becslés, sejtés megfogalmazása; megoldás után a képzelt és tényleges 
megoldás összevetése. Egyszerűsített rajz készítése lényeges elemek 
megőrzésével. 
Fegyelmezettség, következetesség, szabálykövető magatartás 
fejlesztése. 
Pénzügyi ismeretek alapozása. 
Ellenőrzés, önellenőrzés, az eredményért való felelősségvállalás. 

 
 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A negatív egész számok és a 
tizedes tört fogalmának 
mélyítése. Összevonás, szorzás, 
osztás az egész számok és a 
tizedes törtek körében. 

Számolási készség fejlesztése. 

A műveletekhez kapcsolódó 
ellenőrzés igényének és 
képességének fejlesztése. 
Önellenőrzés, önismeret 
fejlesztése. 

 

Műveleti tulajdonságok, a helyes 
műveleti sorrend. 

Műveletek eredményeinek 
előzetes becslése, ellenőrzése, 
kerekítése. 

Egyszerű feladatok esetén a 
műveleti sorrend helyes 
alkalmazási módjának 
felismerése, alkalmazása. Az 
egyértelműség és a 
következetesség fontossága. 
Az ellenőrzési és becslési igény 
fejlesztése. 

 

Közönséges tört és tizedes tört 
fogalmának mélyítése. Negatív 
törtek és tizedes törtek, negatív 
törtek és tizedes törtek a 
számegyenesen.  

Matematikai jelek értelmezése 
(<, >, = stb.) használata. 

Ének-zene: a 
törtszámok és a 
hangjegyek értékének 
kapcsolata. 



Szorzás, osztás a törtek körében. 

A 0 szerepe a szorzásban, 
osztásban. 

A számok reciprokának fogalma. 

Számolási készség fejlesztése. 

A műveletekhez kapcsolódó 
ellenőrzés igényének és 
képességének fejlesztése. 
Önellenőrzés, önismeret 
fejlesztése. 

 

A racionális számok halmaza. 
Véges és végtelen szakaszos 
tizedes törtek. 

A mennyiségi jellemzők 
kifejezése számokkal: 
természetes szám, racionális 
szám, pontos szám és közelítő 
szám. 

 

Egyszerű elsőfokú 
egyismeretlenes egyenletek, 
egyenlőtlenségek megoldása 
következtetéssel, lebontogatással. 
A megoldások ábrázolása 
számegyenesen, ellenőrzés 
behelyettesítéssel. 
 

Önálló problémamegoldó 
képesség kialakítása és 
fejlesztése.  
Állítások megítélése 
igazságértékük szerint. Az 
egyenlő, nem egyenlő 
fogalmának elmélyítése. 
Ellenőrzési igény fejlesztése. 

 

Arányos következtetések.  
A mindennapi életben felmerülő, 
egyszerű arányossági feladatok 
megoldása következtetéssel. 
Egyenes arányosság. 

A következtetési képesség 
fejlesztése. 
Értő, elemző olvasás fejlesztése. 
Annak megfigyeltetése, hogy az 
egyik mennyiség változása 
milyen változást eredményez a 
hozzá tartozó mennyiségnél. 
Arányérzék fejlesztése, a 
valóságos viszonyok becslése 
települések térképe alapján.  

Hon- és népismeret; 
természetismeret: 
Magyarország 
térképéről 
méretarányos 
távolságok 
meghatározása. 
A saját település, 
szűkebb lakókörnyezet 
térképének használata. 
 
Vizuális kultúra: valós 
tárgyak arányosan 
kicsinyített vagy 
nagyított rajza. 

A százalék fogalmának 
megismerése gyakorlati példákon 
keresztül. 
Az alap, a százalékérték és a 
százalékláb értelmezése, 
megkülönböztetése. 
Egyszerű százalékszámítási 
feladatok arányos következtetéssel. 

Az eredmény összevetése a 
feltételekkel, a becsült 
eredménnyel, a valósággal. 

Természetismeret:  
százalékos feliratokat 
tartalmazó termékek 
jeleinek felismerése, 
értelmezése, az 
információ 
jelentősége.  
 



Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek; pénzügyi, 
gazdasági kultúra: 
árfolyam, infláció, 
hitel, betét, kamat, 
árleszállítás. 

Szabványmértékegységek és 
átváltásuk: hosszúság, terület, 
térfogat, űrtartalom, idő, tömeg. 

Gyakorlati mérések, 
mértékegység-átváltások helyes 
elvégzésének fejlesztése (pl. 
napirend, vásárlás). 
Az arányosság felismerése 
mennyiség és mérőszám 
kapcsolata alapján. 
Kreatív gondolkodás fejlesztése. 
Mennyiségi következtetés, 
becslési készség fejlesztése. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: műszaki 
rajz készítésénél a 
mértékegységek 
használata, főzésnél a 
tömeg, az űrtartalom 
és az idő mérése. 

Szöveges feladatok megoldása. 
Egyszerű matematikai problémát 
tartalmazó rövidebb és hosszabb 
szövegek feldolgozása. 

Szövegértés fejlesztése: 
Egyszerű matematikai problémát 
tartalmazó és a mindennapi élet 
köréből vett szövegek 
feldolgozása. 
Algoritmikus gondolkodás 
fejlesztése, gondolatmenet 
tagolása. 
Emlékezés elmondott, elolvasott 
történetekre, emlékezést segítő 
ábrák, vázlatok, rajzok készítése, 
visszaolvasása. 

Magyar nyelv és 
irodalom: olvasási és 
megértési stratégiák 
kialakítása (szövegben 
megfogalmazott 
helyzet, történés 
megfigyelése, 
értelmezése, lényeges 
és lényegtelen 
információk 
szétválasztása).  
Vizuális kultúra:  
elképzelt történetek 
vizuális megjelenítése 
különböző 
eszközökkel. 

Maradékos osztás. 

Oszthatóság fogalma. Egyszerű 
oszthatósági szabályok (2-vel, 3-
mal, 5-tel, 9-cel, 10-zel, 100-zal). 
Két szám közös osztói, közös 
többszörösei. 

Eratoszthenész szitája, 
prímtéglák. 

Az osztó, többszörös fogalmának 
elmélyítése. 
Két szám közös osztóinak 
kiválasztása az összes osztóból. 
A legkisebb pozitív közös 
többszörös megkeresése. 
Számolási készség fejlesztése 
szóban (fejben). 
A bizonyítási igény felkeltése. 

 
Mindennapi élet: 
periódusok, ritmusok. 

Testnevelés: csapatok 
összeállítása. 



Osztó, többszörös alkalmazása. A tanult ismeretek felhasználása 
a törtek egyszerűsítése, bővítése 
során. 
Számolási készség fejlesztése. 

 

Algebrai kifejezések gyakorlati 
használata a terület, kerület, 
felszín és térfogat számítása 
során. 

Számolási készség fejlesztése. 
Feladatok a mindennapi életből: 
lakás festése, járólapozása, tejes 
doboz térfogata, teásdoboz 
csomagolása stb. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Oszthatóság, osztó, többszörös. Közös osztó, közös többszörös. 
Kerekítés, becslés, ellenőrzés. Arány, egyenes arányosság. Százalék, 
százalékérték, alap, százalékláb. 
Negatív szám, előjel, ellentett, abszolút érték.  
Közönséges tört, számláló, nevező, közös nevező, reciprok, tizedes tört, 
véges és végtelen szakaszos tizedes tört, racionális szám, egyenlet 
egyenlőtlenség. Mértékegységek. 

 
 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

3. Függvények, az analízis elemei 
Órakeret 

folyamatos 
 

Előzetes tudás 

Szabályfelismerés, szabálykövetés.  
A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek 
pótlása. 
Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése. 
Koordináta-rendszer, pontok koordinátáinak leolvasása, 
koordinátákkal adott pontok ábrázolása.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Sorozat megadása szabállyal. A koordináta-rendszer biztonságos 
használata. Függvényszemlélet előkészítése. Probléma felismerése. 
Összefüggés-felismerő képesség fejlesztése. Szabálykövetés, 
szabályfelismerés képességének fejlesztése. 

 
 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A Descartes-féle derékszögű 
koordinátarendszer alkalmazása. 

Tájékozódási képesség 
fejlesztése. 

Természetismeret: 
tájékozódás a 
térképen, fokhálózat. 

Táblázat hiányzó elemeinek 
pótlása ismert vagy felismert 
szabály alapján, ábrázolásuk 
grafikonon. 

Összefüggések felismerése. 
Együttváltozó mennyiségek 
összetartozó adatpárjainak 

 



jegyzése: tapasztalati 
függvények, sorozatok alkotása.  
A helyes függvényszemlélet 
megalapozása. 

Egyszerű grafikonok értelmezése. 
Változó mennyiségek közötti 
kapcsolatok, ábrázolásuk 
derékszögű koordináta-
rendszerben. 

Megfigyelőképesség, 
összefüggések felismerésének 
képessége, rendszerező-képesség 
fejlesztése. 

Természetismeret: 
időjárás grafikonok. 

Gyakorlati példák elsőfokú 
függvényekre. 
Az egyenes arányosság 
grafikonja. 

Eligazodás a mindennapi élet 
egyszerű grafikonjaiban. 

Mindennapi élet: 
vásárlás, háztartás. 
Fizika: út, idő 
sebesség kapcsolat. 
 

Sorozat megadása a képzés 
szabályával, illetve néhány 
elemével. 
Példák konkrét sorozatokra. 
Sorozatok folytatása adott 
szabály szerint. 

Szabálykövetés, 
szabályfelismerés képességének 
fejlesztése.  

Testnevelés és sport; 
ének-zene; dráma és 
tánc: ismétlődő 
ritmus, tánclépés, 
mozgás létrehozása, 
helymeghatározás a 
sportpályán. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Sorozat, egyenes arányosság, koordináta-rendszer, táblázat, grafikon. 

 
 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

4. Geometria, mérés 

 

Órakeret 
40 óra 

Előzetes tudás 

Vonalak (egyenes, görbe). Hosszúság és távolság mérése (egyszerű 
gyakorlati példák). Kerület, terület mérése. Mennyiségek, 
mértékegységek. 
Négyzet, téglalap meghatározása, tulajdonságai, kerülete, területe. 
Kör létrehozása, felismerése, jellemzői. 
Egyszerű tükrös alakzat, tengelyes szimmetria felismerése. 
A test és a síkidom megkülönböztetése. Kocka, téglatest, jellemzői, 
felszíne, térfogata.  
Szög fogalma, mérése, fajtái. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Térelemek fogalmának elmélyítése – környezetünk tárgyainak 
vizsgálata. Távolság szemléletes fogalma, meghatározása.  
A sík- és térszemlélet fejlesztése. A vizuális képzelet fejlesztése. 
Rendszerező-képesség, halmazszemlélet fejlesztése. 



A geometriai problémamegoldás lépéseinek megismertetése 
(szerkesztésnél: adatfelvétel, vázlatrajz, megszerkeszthetőség 
vizsgálata, szerkesztés). 
Számolási készség fejlesztése.  
A szaknyelv helyes használatának fejlesztése. 
A geometriai jelölések pontos használata.  
Pontos munkavégzésre nevelés. Esztétikai érzék fejlesztése. 

 
 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Párhuzamosság, merőlegesség, 
konvexitás felismerése, 
alkalmazása. 
Síkidomok, sokszögek 
(háromszögek, négyszögek) 
szemléletes fogalma. 

Síkidomok, tulajdonságainak 
vizsgálata, közös tulajdonságok 
felismerése. 

Vizuális kultúra: 
párhuzamos és 
merőleges egyenesek 
megfigyelése 
környezetünkben. 
 
Hon- és népismeret: 
népművészeti minták, 
formák. 

A távolság szemléletes fogalma, 
adott tulajdonságú pontok 
keresése. 
Adott feltételeknek megfelelő 
ponthalmazok. 
 
Matematikatörténet: Bolyai 
János, Bolyai Farkas. 

Körző, vonalzók helyes 
használata. 
Törekvés a szaknyelv helyes 
használatára (legalább, legfeljebb, 
nem nagyobb, nem kisebb…) 

Az érdeklődés felkeltése a 
matematika értékeinek, 
eredményeinek megismerésére. 

Vizuális kultúra: 
térbeli tárgyak síkbeli 
megjelenítése. 

Kör tulajdonságainak 
alkalmazása. Húr, szelő, érintő. 

A körző használata.  

Két ponttól egyenlő távolságra 
levő pontok. 
Szakaszfelező merőleges. 

A problémamegoldó képesség 
fejlesztése. A problémamegoldó 
képesség fejlesztése. 
Pontosság igényének fejlesztése. 

 

Szögmásolás, szögfelezés. 
Nevezetes szögek szerkesztése: 
30°, 60°, 90°, 120°. 

Törekvés a pontos munkavégzésre. 
A szerkesztés gondolatmenetének 
tagolása. 
Az érdeklődés felkeltése a 
matematika értékeinek, 
eredményeinek megismerésére. 

Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek: görög 
„abc” betűinek 
használata. 

Adott egyenesre merőleges 
szerkesztése. 

Gyakorlati példák a fogalmak 
mélyebb megértéséhez. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat; vizuális 
kultúra: párhuzamos 



Adott egyenessel párhuzamos 
szerkesztése. 
Téglalap, négyzet szerkesztése. 

és merőleges egyenesek 
megfigyelése 
környezetünkben 
(sínpár, épületek, 
bútorok, képkeretek 
stb. élei). 

Háromszögek csoportosítása 
oldalak és szögek szerint. 
A háromszög magasságának 
fogalma. 

Tulajdonságok megfigyelése, 
összehasonlítása. Csoportosítás. 
Halmazszemlélet fejlesztése. 

Vizuális kultúra: 
speciális háromszögek 
a művészetben. 

Négyszögek, speciális 
négyszögek (trapéz, 
paralelogramma, deltoid, 
rombusz) megismerése. 

Az alakzatok előállítása 
hajtogatással, nyírással, rajzzal. 
Alakzatok tulajdonságainak 
kiemelése, összehasonlítás, 
azonosítás, megkülönböztetés, 
osztályokba sorolás különféle 
tulajdonságok szerint. 

 

Egyenlőszárú szárú háromszög és 
speciális négyszögek 
szerkesztése, egyszerűbb 
esetekben.  

Körző és vonalzó használata. 
Pontos munkavégzésre törekvés. 
Esztétikai érzék fejlesztése. 
A szerkesztés gondolatmenetének 
tagolása. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: vizuális 
kultúra: megfelelő 
eszközök segítségével 
figyelmes, pontos 
munkavégzés. 

Szabályos sokszögek. 

 

Kerület meghatározása méréssel, 
számolással. 

 

Szimmetria a térben. 
 

Testek építése, tulajdonságaik 
vizsgálata. 
Térszemlélet fejlesztése térbeli 
analógiák keresésével. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: téglatest 
készítése, 
tulajdonságainak 
vizsgálata. 
Vizuális kultúra: 
egyszerű tárgyak, 
geometriai alakzatok 
tervezése, makettek 
készítése. 

A tengelyes tükrözés. 
Egyszerű alakzatok tengelyes 
tükörképének megszerkesztése.  
A tengelyes tükrözés 
tulajdonságai. 

Szimmetrikus ábrák készítése. 
Tükrözés körzővel, vonalzóval. 
Tükrözés koordináta-rendszerben. 
Transzformációs szemlélet 
fejlesztése. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: megfelelő 
eszközök segítségével 
figyelmes, pontos 
munkavégzés. 

Tengelyesen szimmetrikus 
alakzatok. 

A tengelyes szimmetria 
vizsgálata hajtogatással, tükörrel. 

Vizuális kultúra; 
természetismeret: 



Tengelyesen szimmetrikus 
háromszögek, négyszögek 
(deltoid, rombusz, húrtrapéz, 
téglalap, négyzet), sokszögek. 
A kör. 

A szimmetria felismerése a 
természetben és a művészetben. 

tengelyesen 
szimmetrikus 
alakzatok 
megfigyelése, 
vizsgálata a 
műalkotásokban. 

Tengelyesen szimmetrikus 
háromszögek, négyszögek 
területe. 
Terület meghatározás 
átdarabolással. 

Megfigyelőképesség fejlesztése.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Pont, egyenes, szakasz, félegyenes, sík, merőlegesség, párhuzamosság. 
Távolság, szakaszfelező merőleges, szögfelező. 
Kerület, terület, magasság. 
Tengelyes tükrözés, szimmetria. 
Egyenlő szárú háromszög, egyenlő oldalú háromszög, húrtrapéz, deltoid, 
rombusz.  

 
 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

5. Statisztika, valószínűség 
Órakeret 
folyamatos 

Előzetes tudás 
Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása. 
Valószínűségi játékok, kísérletek, megfigyelések. Biztos, lehetetlen, 
lehet, de nem biztos. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A statisztikai gondolkodás fejlesztése. 
A valószínűségi gondolkodás fejlesztése.  
Megfigyelőképesség, az összefüggés-felismerő képesség, 
elemzőképesség fejlesztése. 

 
 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Valószínűségi játékok és 
kísérletek dobókockák, 
pénzérmék segítségével (biztos, 
lehetetlen esemény). 

Valószínűségi és statisztikai 
alapfogalmak szemléleti alapon 
történő kialakítása. 
A figyelem tartósságának 
fejlesztése. 
Kommunikáció és 
együttműködési készség 
fejlesztése a páros, ill. 
csoportmunkákban. 
Valószínűségi kísérletek 

 



végrehajtása. 

Adatok tervszerű gyűjtése, 
rendezése.  
Egyszerű diagramok, 
értelmezése, táblázatok olvasása, 
készítése. 

Tudatos és célirányos figyelem 
gyakorlása. 
Elemzőképesség fejlesztése a 
napi sajtóban, különböző 
kiadványokban található 
grafikonok, táblázatok 
felhasználásával. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: menetrend 
adatainak értelmezése; 
kalóriatáblázat 
vizsgálata. 
Informatika: 
adatkezelés, 
adatfeldolgozás, 
információ-
megjelenítés.  

Átlagszámítás néhány adat esetén 
(számtani közép). 

Az átlag lényegének megértése. 
Számolási készség fejlődése. 

Természetismeret: 
időjárási átlagok 
(csapadék, hőingadozás, 
napi,  havi,  évi 
középhőmérséklet). 

Kulcsfogalmak/
fogalmak 

Adat, diagram, átlag, biztos esemény, lehetetlen esemény. 

 
 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 
6. évfolyam 

végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

− Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, 
felismerése. 

− Két véges halmaz közös részének, két véges halmaz uniójának 
felírása, ábrázolása. 

− Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. 

− Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel. 

− Állítások igazságának eldöntésére, igaz és hamis állítások 
megfogalmazása. 

− Összehasonlításhoz szükséges kifejezések helyes használata. 

− Néhány elem összes sorrendjének felsorolása. 
 
Számtan, algebra 

− Racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása 
számegyenesen. 

− Ellentett, abszolút érték, reciprok felírása. 

− Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 

− A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok 
megoldása következtetéssel, az egyenes arányosság értése, 
használata. 



− Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének 
kiszámítása, a műveleti sorrendre vonatkozó szabályok ismerete, 
alkalmazása. Zárójelek alkalmazása.  

− Szöveges feladatok megoldása következtetéssel, (szimbólumok 
segítségével összefüggések felírása a szöveges feladatok adatai 
között). 

− Becslés, ellenőrzés segítségével a kapott eredmények helyességének 
megítélése. 

− A százalék fogalmának ismerete, a százalékérték kiszámítása. 

− Számok osztóinak, többszöröseinek felírása. Közös osztók, közös 
többszörösök kiválasztása. Oszthatósági szabályok (2, 3, 5, 9, 10, 
100) ismerete, alkalmazása. 

− A hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg 
szabványmértékegységeinek ismerete. Mértékegységek egyszerűbb 
átváltásai gyakorlati feladatokban. Algebrai kifejezések gyakorlati 
használata a terület, kerület, felszín és térfogat számítása során. 

− Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása 
szabadon választott módszerrel. 

 
Összefüggések, függvények, sorozatok 

− Tájékozódás a koordinátarendszerben: pont ábrázolása, adott pont 
koordinátáinak a leolvasása. 

− Egyszerűbb grafikonok, elemzése. 

− Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, szabályok 
felismerése, megfogalmazása néhány tagjával elkezdett sorozat esetén. 

 
Geometria 

− Térelemek, félegyenes, szakasz, szögtartomány, sík, fogalmának ismerete. 

− A geometriai ismeretek segítségével a feltételeknek megfelelő ábrák 
pontos szerkesztése. A körző, vonalzó célszerű használata. 

− Alapszerkesztések: pont és egyenes távolsága, két párhuzamos 
egyenes távolsága, szakaszfelező merőleges, szögfelező, 
szögmásolás, merőleges és párhuzamos egyenesek. 

− Alakzatok tengelyese tükörképének szerkesztése, tengelyes 
szimmetria felismerése. 

− A tanult síkbeli és térbeli alakzatok tulajdonságainak ismerete és 
alkalmazása feladatok megoldásában. 

− Téglalap és a deltoid kerületének és területének kiszámítása. 

− A téglatest felszínének és térfogatának kiszámítása. 

− A tanult testek térfogatának ismeretében mindennapjainkban 
található testek térfogatának, űrmértékének meghatározása. 

 
Valószínűség, statisztika 

− Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. 



− Néhány szám számtani közepének kiszámítása. 

− Valószínűségi játékok, kísérletek során adatok tervszerű gyűjtése, 
rendezése, ábrázolása. 

 



Általános Iskola 

7. évfolyam 

Tizenhárom éves kortól a tanulók mindinkább általánosító elképzelésekben, elvont 
konstrukciókban gondolkoznak. Elméleteket gyártanak, összefüggéseket keresnek, próbálják 
értelmezni a világot. Az iskolai tanítás csak akkor lehet eredményes, ha alkalmazkodik 
ezekhez a változásokhoz, illetve igyekszik azokat felhasználva fejleszteni a tanulókat. A 
matematika kiválóan alkalmas arra, hogy a rendszerező képességet és hajlamot fejlessze. A 
felső tagozat utolsó két évfolyamában mind inkább szükséges matematikai szövegeket 
értelmezni és alkotni. Segítsük, hogy a tanulók a problémamegoldásaik részeként többféle 
forrásból legyenek képesek ismereteket szerezni. 

Ebben a korban a tanításban már meg kell jelennie az elvonatkoztatás és az absztrakciós 
készség felhasználásának, fejlesztésének. A matematika tanításában itt jelenik meg a konkrét 
számok betűkkel való helyettesítése, a tapasztalatok általános megfogalmazása. Ettől az 
évfolyamtól kezdve már komoly hangsúlyt kell helyeznünk arra, hogy a megsejtett 
összefüggések bizonyításának igénye is kialakuljon. A definíciókat és a tételeket mind inkább 
meg kell tudni különböztetni, azokat helyesen kimondani, problémamegoldásban mind 
többször alkalmazni. A mindennapi élet és a matematika (korosztálynak megfelelő) 
állításainak igaz vagy hamis voltát el kell tudni dönteni. A feladatok megoldása során 
fokozatosan kialakul az adatok, feltételek adott feladat megoldásához való szükségessége és 
elégségessége eldöntésének képessége. A tanítás része, hogy a feladatmegoldás előtt mind 
gyakrabban tervek, vázlatok készüljenek, majd ezek közül válasszuk ki a legjobbat. 
Esetenként járjunk be több utat a megoldás során, és ennek alapján gondoljuk végig, hogy 
létezik-e legjobb út, vagy ennek eldöntése csak bizonyos szempontok rögzítése esetén 
lehetséges. A feladatmegoldások során lehetőséget kell teremteni arra, hogy esetenként a 
terveket és a munka szervezését a feladatmegoldás közben a tapasztalatoknak megfelelően 
módosítani lehessen. Egyes feladatok esetén szükséges általánosabb eljárási módokat, 
algoritmusokat keresni. 

A matematika egyes területei más-más módon adnak lehetőséget ebben az életkorban az 
egyes kompetenciák fejlesztésére. A különböző matematikatanítási módszerek minden 
tananyagrészben segíthetik a megfelelő önismeret, a helyes énkép kialakítását.  

A tananyaghoz kapcsolódó matematikatörténeti érdekességek hozzásegítenek az 
egyetemes kultúra, a magyar tudománytörténet megismeréséhez. A gyakorlati élethez 
kapcsolódó szöveges feladatok segítik a gazdasági nevelést, a környezettudatos életvitelt, az 
egészséges életmód kialakítását. A definíciók megtanulása fejleszti a memóriát, a szaknyelv 
precíz használatára ösztönöz. A geometriai ismeretek elsajátítása közben a tanulók 
térszemlélete fejlődik, megtanulják az esztétikus, pontos munkavégzést. A halmazszemlélet 
alakítása és fejlesztése a rendszerező képességet erősíti. 

Az érdeklődés specializálódása természetes dolog. Akinél ez a reál tárgyak felé fordul, ott 
igényes feladatanyaggal, kiegészítő ismeretekkel kell elérni, hogy az ilyen irányú 
továbbtanuláshoz szükséges alapok kialakuljanak, az érdeklődés fennmaradjon. Akinél a 
matematika, illetve a reál tárgyak iránti érdeklődés csökken, ott egyrészt sok érdeklődést 
felkeltő elemmel: matematikatörténeti vonatkozással, játékokkal, érdekes feladatokkal lehet 
ezt az érdeklődést visszaszerezni, másrész célszerű sok olyan feladatot beiktatni, amelyek jól 



mutatják, hogy az életben sokszor előnybe kerülhetnek, jobb döntést hozhatnak azok, akik jól 
tudják a matematikát. 
 
 
 
 
Heti óraszám: 4 óra 
 
Éves óraszám: 144 óra 
 

Témakör Témakör feldolgozására javasolt óraszám 
Gondolkodási módszerek 4 + folyamatosan fejlesztendő 
Számelmélet, algebra 70 
Függvények, az analízis elemei 15 
Geometria, mérés 51 

 
 
A szabadon hagyott órák felhasználásának lehetőségei 
 

 Számonkérés 
 Tehetséggondozás 
 Projektfeladatok elvégzése és megbeszélése 
 Játékos és versenyfeladatok 
 Történeti kitekintés 



 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, 
matematikai logika, kombinatorika, gráfok 

Órakeret 
4 + folyamatos 

 

Előzetes tudás 

Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján. A részhalmaz fogalma. 
Két véges halmaz közös része. 
Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk 
megfogalmazása szóban és írásban. Állítások igazságának eldöntése. 
Igaz és hamis állítások megfogalmazása. Összehasonlításhoz szükséges 
kifejezések értelmezése, használata. Definíció megértése és 
alkalmazása. 
Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba 
rendezése különféle módszerekkel. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az önálló gondolkodás igényének kialakítása. Halmazok eszköz jellegű 
használata, halmazszemlélet fejlesztése. 
Szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése, a matematikai szaknyelv 
pontos használata. Saját gondolatok megértetésére való törekvés 
(szóbeli érvelés, szemléletes indoklás). Rendszerszemlélet, 
kombinatorikus gondolkodás fejlesztése. 
Fogalmak egymáshoz való viszonyának, összefüggéseknek a 
megértése. 
A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok használatának 
fejlesztése. 
A bizonyítás, az érvelés iránti igény felkeltése, a kulturált vitatkozás 
gyakoroltatása. 

 
 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Halmazba rendezés több 
szempont alapján a 
halmazműveletek 
alkalmazásával. 
Két véges halmaz uniója, 
különbsége, metszete. A 
részhalmaz. 

A halmazszemlélet fejlesztése. 
Rendszerszemlélet fejlesztése. 

 

Az „és”, „vagy”, „ha”, „akkor”, 
„nem”, „van olyan”, „minden” 
„legalább”, legfeljebb” 
kifejezések használata. 

A matematikai szaknyelv pontos 
használata. 
A nyelv logikai elemeinek egyre 
pontosabb használata. 

Magyar nyelv és 
irodalom: a lényeges és 
lényegtelen 
megkülönböztetése. 

Egyszerű („minden”, „van 
olyan” típusú) állítások 
igazolása, cáfolata konkrét 
példák kapcsán. 

Kulturált érvelés képességének 
fejlesztése. 

 



A matematikai bizonyítás 
előkészítése: sejtések, 
kísérletezés, módszeres 
próbálkozás, cáfolás. 

A bizonyítási igény felkeltése. 
Tolerancia, kritikai szemlélet, 
problémamegoldás. 
A kulturált vitatkozás 
elsajátítása. 

 

A gyakorlati élethez és a 
társtudományokhoz kapcsolódó 
szöveges feladatok megoldása. 

Szövegelemzés, értelmezés, 
szöveg lefordítása a matematika 
nyelvére. 
Ellenőrzés, önellenőrzés iránti 
igény erősítése. Igényes grafikus 
és verbális kommunikáció. 

Fizika; kémia; 
biológia-egészségtan; 
földrajz; technika, 
életvitel és gyakorlat: 
számításos feladatok. 

Matematikai játékok.  

Hanoi torony. 

Aktív részvétel, pozitív attitűd.   

Egyszerű kombinatorikai 
feladatok megoldása különféle 
módszerekkel (fadiagram, 
útdiagram, táblázatok készítése).  
Sorba rendezés. Néhány elem 
esetén az összes eset felsorolása. 

A kombinatorikus gondolkodás 
fejlesztése. 
Tapasztalatszerzés az összes eset 
rendszerezett felsorolásában. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, metszet. Alaphalmaz. 
Igaz, hamis, nem, és, vagy, minden, van olyan, biztos, lehetséges, 
lehetetlen. 

 
 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

2. Számelmélet, algebra 
Órakeret 

70 óra  
 

Előzetes tudás 

Racionális számkör. Számok írása, olvasása, összehasonlítása, 
ábrázolása számegyenesen. Műveletek racionális számokkal. 
Ellentett, abszolút érték, reciprok. 
Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 
A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok 
megoldása következtetéssel, egyenes arányosság. 
Alapműveletek racionális számokkal írásban. 
A zárójelek, a műveleti sorrend biztos alkalmazása. Helyes és értelmes 
kerekítés, az eredmények becslése, a becslés használata ellenőrzésre is. 
Szöveges feladatok megoldása. 
A százalékszámítás alapjai. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematikai ismeretek és a mindennapi élet történései közötti 
kapcsolat tudatosítása. Szavakban megfogalmazott helyzet, történés 
matematizálása; matematikai modellek választása, keresése, készítése, 
értelmezése adott szituációkhoz. Konkrét matematikai modellek 



értelmezése a modellnek megfelelő szöveges feladat alkotásával. 
A szabványos mértékegységekhez tartozó mennyiségek és 
többszöröseik, törtrészeik képzeletben való felidézése. 
Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és 
kiscsoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka 
tervezése, szervezése, megosztása. 
Az ellenőrzés, önellenőrzés iránti igény, az eredményért való 
felelősségvállalás erősítése. 

 
 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Racionális számok (véges, 
végtelen tizedes törtek), példák 
nem racionális számra (végtelen, 
nem szakaszos tizedes törtek). 

A számfogalom mélyítése.  

A természetes, egész és 
racionális számok halmazának 
kapcsolata. 

A rendszerező képesség 
fejlesztése. 

 

Műveletek racionális számkörben 
írásban és számológéppel. Az 
eredmény helyes és értelmes 
kerekítése. 
Eredmények becslése, 
ellenőrzése. 

Műveletfogalom mélyítése. 
A zárójel és a műveleti sorrend 
biztos alkalmazása. 
Számolási és a becslési készség 
fejlesztése. 
Az algoritmikus gondolkodás 
fejlesztése. 

Fizika; kémia; 
biológia-egészségtan; 
földrajz: számításos 
feladatok. 

A hatványozás fogalma pozitív 
egész kitevőre. 

A hatvány fogalmának 
kialakítása, fejlesztése. 
A definícióalkotás igényének 
felkeltése. 

 

Műveletek hatványokkal: azonos 
alapú hatványok szorzása, 
osztása. 
Hatványozásnál az alap és a 
kitevő változásának hatása a 
hatványértékre.  
Matematikatörténet: A sakktábla 
feltalálója. 

 Kémia: az 
anyagmennyiség 
mértékegysége (a 
mól). 
Földrajz: termelési 
statisztikai adatok. 

10 pozitív egész kitevőjű 
hatványai. 
Normálalak. 

Számolási készség fejlesztése 
(fejben és írásban). 

Kémia: számítási 
feladatok. 

Prímszám, összetett szám. 
Prímtényezős felbontás. 

Négyzetszámok. 

A korábban tanult ismeretek és 
az új ismeretek közötti 
összefüggések felismerése. 

 



Matematikatörténet: 
Érdekességek a prímszámok 
köréből. 

Oszthatósági szabályok. 
Számelméleti alapú játékok. 
Matematikatörténet: Tökéletes 
számok, barátságos számok. 
Legnagyobb közös osztó, 
legkisebb pozitív közös 
többszörös. 
Összetett oszthatósági szabályok. 

A tanult ismeretek felelevenítése. 
Oszthatósági szabályok 
alkalmazása a törtekkel való 
műveleteknél. 
A bizonyítási igény felkeltése 
oszthatósági feladatoknál.  
Két szám legnagyobb közös 
osztójának meghatározása 
prímtényezős felbontás alapján. 
A legkisebb pozitív közös 
többszörös meghatározása 
prímtényezős felbontás alapján. 

 

Arány, aránypár, arányos osztás. 
Egyenes arányosság, fordított 
arányosság. 

A következtetési képesség 
fejlesztése: a mindennapi élet és 
a matematika közötti gyakorlati 
kapcsolatok meglátása, a 
felmerülő arányossági feladatok 
megoldása során. 

Magyar nyelv és 
irodalom: szövegértés, 
szövegértelmezés. 
Fizika; kémia; 
földrajz: arányossági 
számítások 
felhasználása 
feladatmegoldásokban. 
Művészet: 
aranymetszés 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: műszaki 
rajzok értelmezése, 
modellek készítése 

Mértékegységek átváltása 
racionális számkörben. 

Gyakorlati mérések, 
mértékegység-átváltások helyes 
elvégzése. 
Ciklusonként átélt idő és lineáris 
időfogalom, időtartam, időpont 
szavak értő ismerete, használata. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: Főzésnél a 
tömeg, az űrtartalom 
és az idő mérése. 
Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek: évtized, 
évszázad, évezred. 

Az alap, a százalékérték és a 
százalékláb fogalmának ismerete, 
értelmezése, kiszámításuk 
következtetéssel, a megfelelő 
összefüggések alkalmazásával. 

A mindennapi élet és a 
matematika közötti gyakorlati 
kapcsolat meglátása a gazdasági 
élet, a környezetvédelem, a 
háztartás köréből vett egyszerűbb 
példákon. 

 



A mindennapjainkhoz köthető 
százalékszámítási feladatok. 
Gazdaságossági számítások. 

Feladatok az árképzés: 
árleszállítás, áremelés, áfa, bruttó 
bér, nettó bér, valamint 
különböző termékek (pl. 
élelmiszerek, növényvédő-
szerek, oldatok) anyagösszetétele 
köréből. 

Szövegértés, szövegalkotás 
fejlesztése. 
Becslések és következtetések 
végzése. 
Zsebszámológép célszerű 
használata a számítások 
egyszerűsítésére, gyorsítására. 

Magyar nyelv és 
irodalom: szövegértés, 
szövegértelmezés. 
 
Fizika; kémia: 
számítási feladatok. 
 
Kémia: oldatok 
tömegszázalékos 
összetételének 
kiszámítása. 
 
 

Az algebrai egész kifejezés 
fogalma. Egytagú, többtagú, 
egynemű kifejezés fogalma. 
Helyettesítési érték kiszámítása. 

Elnevezések, jelölések 
megértése, rögzítése, definíciókra 
való emlékezés. Egyszerű 
szimbólumok megértése és 
alkalmazása a matematikában. 
Betűk használata szöveges 
feladatok általánosításánál. 

Képletek használata, 
helyettesítési érték kiszámítása. 

Fizika: összefüggések 
megfogalmazása, 
leírása a matematika 
nyelvén. 

Egyszerű átalakítások: zárójel 
felbontása, összevonás. Egytagú 
és többtagú algebrai egész 
kifejezések szorzása racionális 
számmal, egytagú egész 
kifejezéssel.  
Matematikatörténet: Az algebra 
kezdetei. 

Egyszerű szimbólumok 
megértése és a matematikában, 
valamint a többi tantárgyban 
szükséges egyszerű 
képletalakítások elvégzése. 
Algebrai kifejezések egyszerű 
átalakításának felismerése. 
 

Fizika; kémia; 
biológia-egészségtan: 
Képletek átalakítása. 
A képlet értelme, 
jelentősége. 
Helyettesítési érték 
kiszámítása képlet 
alapján.  

Elsőfokú egyenletek, elsőfokú 
egyenlőtlenségek megoldása. 
Mérlegelv. 
Alaphalmaz, megoldáshalmaz. 

Az egyenlő, nem egyenlő 
fogalmának elmélyítése. 
Algoritmikus gondolkodás 
továbbfejlesztése. A megoldások 
ábrázolása számegyenesen.  
Pontos munkavégzésre nevelés. 
Számolási készség fejlesztése. 
Az ellenőrzés igényének 
fejlesztés. 

Fizika; kémia; 
biológia-egészségtan: 
számításos feladatok.  

A matematikából és a 
mindennapi életből vett egyszerű 
szöveges feladatok megoldása a 

Szövegértelmezés, 
problémamegoldás fejlesztése. 
A lényeges és lényegtelen 
elkülönítésének, az 

Magyar nyelv és 
irodalom: szövegértés, 
szövegértelmezés. A 



tanult matematikai módszerek 
használatával. Ellenőrzés. 
Egyszerű matematikai problémát 
tartalmazó hosszabb szövegek 
feldolgozása. 
Feladatok például a 
környezetvédelem, az egészséges 
életmód, a vásárlások, a család 
jövedelmének ésszerű 
felhasználása köréből. 

összefüggések felismerésének 
fejlesztése. Megoldási terv 
készítése, az eredmény előzetes 
becslése. 
A gondolatmenet tagolása. 
Az ellenőrzési igény további 
fejlesztése. 
Igényes kommunikáció 
kialakítása. 
Szöveges feladatok megoldása a 
környezettudatossággal, az 
egészséges életmóddal, a családi 
élettel, a gazdaságossággal 
kapcsolatban.  

gondolatmenet 
tagolása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Racionális szám. Hatvány, alap, kitevő. 
Százalékalap, százalékláb, százalékérték. 
Prímszám, összetett szám, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös 
többszörös. 
Arány, aránypár, arányos osztás, egyenes és fordított arányosság.  
Változó, együttható, algebrai egész kifejezés, helyettesítési érték, 
egynemű kifejezés, összevonás, zárójelfelbontás. 
Egytagú, többtagú kifejezés. 
Egyenlet, változó, egyenlőtlenség, mérlegelv, ellenőrzés. 

 
 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

3. Függvények, az analízis elemei 
Órakeret 

15 óra 
 

Előzetes tudás 

Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint. 
Biztos tájékozódás a derékszögű koordináta-rendszerben. 
Egyszerű grafikonok értelmezése. Egyszerű kapcsolatok ábrázolása 
derékszögű koordináta-rendszerben. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Függvényszemlélet fejlesztése. Grafikonok, táblázatok adatainak 
értelmezése, elemzése. 
Megoldás a matematikai modellen belül. Matematikai modellek 
ismerete, alkalmazásának módja, korlátai (sorozatok, függvények, 
függvényábrázolás). 

 
 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Két halmaz közötti 
hozzárendelések megjelenítése 
konkrét esetekben.  

A függvényszemlélet fejlesztése. 
Időben lejátszódó valós 
folyamatok elemzése a grafikon 

Fizika; biológia-
egészségtan; kémia; 
földrajz: 



Egyértelmű hozzárendelés két 
halmaz elemei között. 

Függvények és ábrázolásuk a 
derékszögű 
koordinátarendszerben. 

alapján. függvényekkel leírható 
folyamatok. 

Lineáris függvények. 
Egyenes arányosság grafikus 
képe. 

A mindennapi élet, a 
tudományok és a matematika 
közötti kapcsolat fölfedezése 
konkrét példák alapján. 
Számolási készség fejlesztése a 
racionális számkörben. 
Számítógép használata a 
függvények ábrázolására. 

Fizika: út-idő. 
 
 
 
 
 
 
 

Egyismeretlenes elsőfokú 
egyenletek grafikus megoldása. 

Helyzetfelismerés: a tanult 
ismeretek alkalmazása új 
helyzetben. 

 

Grafikonok olvasása, 
értelmezése, készítése: szöveggel 
vagy matematikai alakban 
megadott szabály grafikus 
megjelenítése értéktáblázat 
segítségével. 

Kapcsolatok észrevétele, 
megfogalmazása szóban, írásban. 

Grafikonok értő olvasása. 
Környezettudatosságra nevelés: 
pl. adatok és grafikonok 
elemzése a környezet 
szennyezettségével kapcsolatban. 

Földrajz: adatok 
hőmérsékletre, 
csapadék 
mennyiségére. 
 
Kémia: adatok 
vizsgálata a levegő és a 
víz szennyezettségére 
vonatkozóan. 

Egyszerű sorozatok vizsgálata. 
Számtani sorozat. 

 
Matematikatörténet: Gauss. 

Számolási feladatok megoldása 
konkrét elemekkel megadott 
sorozatoknál. Gauss-módszer.  

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Hozzárendelés, függvény, lineáris függvény, növekedés, csökkenés, 
értelmezési tartomány, értékkészlet, helyettesítési érték. 
Számtani sorozat, számtani közép. 

 
 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

4. Geometria 
Órakeret 

51 óra 
 

Előzetes tudás 

Pont, vonal, egyenes, félegyenes, szakasz, sík, szögtartomány. 
Háromszögek, csoportosításuk. Négyszögek, speciális négyszögek 
(trapéz, paralelogramma, deltoid). Kör és részei. Adott feltételeknek 
megfelelő ponthalmazok. Háromszög, négyszög belső és külső 
szögeinek összegére vonatkozó tapasztalatok. 



Téglatest tulajdonságai. 
Tengelyesen szimmetrikus alakzatok. Egyszerű alakzatok tengelyes 
tükörképének megszerkesztése. 
Két pont, pont és egyenes távolsága, két egyenes távolsága. 
Szakaszfelezés, szögfelezés, szögmásolás. Merőleges és párhuzamos 
egyenesek szerkesztése. Néhány nevezetes szög szerkesztése. 
Szerkesztési eszközök használata. 
Koordináta-rendszer megismerése, pont ábrázolása, adott pont 
koordinátáinak a leolvasása. 
A téglalap és a deltoid kerületének és területének kiszámítása. 
A téglatest felszínének és térfogatának a kiszámítása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rendszerező készség fejlesztése. 
A mindennapi élethez kapcsolódó egyszerű geometriai számítások 
elvégzésének fejlesztése. A gyakorlatban előforduló geometriai 
ismereteket igénylő problémák megoldására való képesség fejlesztése. 
Statikus helyzetek, képek, tárgyak megfigyelése. Geometriai 
transzformációkban megmaradó és változó tulajdonságok 
megfigyelése. 
Az esztétikai-, művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése. 
Képzeletben történő mozgatás: átdarabolás elképzelése, testháló 
összehajtásának, szétvágásának elképzelése. Különböző testhálók 
készítése kapcsán a kombinatorikus gondolkodás fejlesztése. 
A pontos munkavégzés igényének fejlesztése. 
A geometriai problémamegoldás lépéseinek megismertetése 
(szerkesztésnél: vázlatrajz, adatfelvétel, a szerkesztés menete, 
szerkesztés, diszkusszió). 
Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és kis 
csoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka 
tervezése, szervezése, megosztása; kezdeményezőkészség, 
együttműködési készség, tolerancia. 

 
 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Háromszögek osztályozása 
oldalak, illetve szögek szerint. 

A tanult ismeretek felidézése, 
megerősítése. 
A halmazszemlélet fejlesztése.  
A háromszögek és a négyszögek 
tulajdonságaira vonatkozó igaz- 
hamis állítások megfogalmazásán 
keresztül a vitakészség 
fejlesztése. 
Tömör, de pontos szabatos 
kifejezőkészség fejlesztése. A 
szaknyelv minél pontosabb 
használata írásban is. 

 



A háromszögek nevezetes 
vonalai és körei: A háromszögek 
magassága, magasságvonala, 
magasságpontja, súlyvonala, 
súlypontja, középvonala. 
A háromszög köré írt és beírt 
köre. 

A háromszögek kerületének és 
területének kiszámítása. 

A fogalmak, definíciók pontos 
ismerete és alkalmazása. 

Szerkesztéseknél vázlatkészítés, 
pontos esztétikus munkavégzés. 

Számolási készség fejlesztése. 
Átdarabolás a terület 
meghatározásához. Eredmények 
becslése. 

Informatika: tantárgyi 
szimulációs program. 

Építészet: tervrajzok. 

A háromszög és a négyszög belső 
és külső szögeinek összege. 
Matematikatörténet: Bolyai 
Farkas, Bolyai János. 
Érdekességek: gömbi geometria. 

Tételek megfogalmazása 
megfigyelés alapján. Bizonyítási 
igény felkeltése. 

 

Paralelogramma, trapéz, deltoid 
tulajdonságai, kerülete, területe. 
Sokszögek kerületének és 
területének meghatározása 
átdarabolással. 
Szabályos sokszögek. 
Kör kerülete, területe. 
A kör és érintője. 

Matematikatörténet:  története 
 

Törekvés a tömör, de pontos, 
szabatos kommunikációra. A 
szaknyelv egyre pontosabb 
használata írásban is. 
A terület meghatározása 
átdarabolással. 
A kör kerületének közelítése 
méréssel. 
Számítógépes animáció 
használata az egyes 
területképletekhez. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: hétköznapi 
problémák, területtel 
kapcsolatos számítás. 

(lefedések, szabászat, 
földmérés) 
 
Vizuális kultúra: 
Pantheon, Colosseum.  

A tanult síkbeli alakzatok 
(háromszög, trapéz, 
paralelogramma, deltoid) 
szerkesztése. 
Nevezetes szögek szerkesztése: 
15°, 45°, 75°, 105°, 135°. 

A szerkesztéshez szükséges 
eszközök célszerű használata. 
Átélt folyamatról készült leírás 
gondolatmenetének értelmezése 
(pl. egy szerkesztés leírt 
lépéseiről a folyamat felidézése). 
A szaknyelv pontos használata. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: műszaki 
rajz készítése. 
 
Földrajz: szélességi 
körök és hosszúsági 
fokok. 

Középpontos tükrözés.  
A középpontos tükrözés 
tulajdonságai. A középpontos 
tükörkép szerkesztése. 

Pontos, precíz munka elvégzése a 
szerkesztés során. A 
transzformációs szemlélet 
továbbfejlesztése. 

Vizuális kultúra: 
művészeti alkotások 
megfigyelése a tanult 
transzformációk 
segítségével.  

Középpontosan szimmetrikus 
alakzatok a síkban.  
A tanult sokszögek osztályozása 
szimmetria szerint. 

A megfigyelőképesség 
fejlesztése. 
Halmazképző, rendszerező 
képesség fejlesztése. 
A matematika kapcsolata a 
természettel és a művészeti 
alkotásokkal: művészeti 
alkotások vizsgálata (Escher, 

Vizuális kultúra; 
biológia-egészségtan: 
középpontosan 
szimmetrikus 
alakzatok 
megfigyelése, 
vizsgálata a 
műalkotásokban és a 



Vasarely). 
Gondolkodás fejlesztése 
szimmetrián alapuló játékokon 
keresztül. 

természetben. 

Tengelyes és középpontos 
szimmetria alkalmazása 
szerkesztésekben. 

A középpontos és tengelyes 
tükrözés tulajdonságainak 
felhasználása a szerkesztésnél. 

Áttekinthető, pontos szerkesztés 
igényének fejlesztése. 

Vizuális kultúra: 
festmények geometriai 
alakzatai. 

Párhuzamos szárú szögek. A tanult transzformációk 
tulajdonságainak felismerése, 
felhasználása a fogalmak 
kialakításánál. 

 

Az egybevágóság szemléletes 
fogalma, a háromszögek 
egybevágóságának esetei. 
Az egybevágóság jelölése.  

A megfigyelőképesség 
fejlesztése. 
A szaknyelv pontos használata. 

Vizuális kultúra: 
festmények, művészeti 
alkotások egybevágó 
geometriai alakzatai. 

Három- és négyszög alapú 
egyenes hasábok, forgáshenger 
hálója, tulajdonságai, felszíne, 
térfogata.  

Az elnevezések pontos ismerete. 

Helyes felszín és térfogat-
fogalom továbbfejlesztése. 

 
A halmazszemlélet és a 
térszemlélet fejlesztése. 
Zsebszámológép használata. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: modellek 
készítése, 
tulajdonságainak 
vizsgálata. 
Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári: 
történelmi épületek 
látszati képe és 
alaprajza közötti 
összefüggések 
megfigyelése. 
Vizuális kultúra: 
térbeli tárgyak síkbeli 
megjelenítése. 

Mértékegységek átváltása 
racionális számkörben.  

A gyakorlati mérések, 
mértékegységváltások helyes 
elvégzésének fejlesztése.  

Testnevelés és sport: 
távolságok és idő 
becslése, mérése. 
 
Fizika; kémia: mérés, 
mértékegységek, 
mértékegységek 
átváltása. 

Egyszerű számításos feladatok a 
geometria különböző területeiről. 

A számolási készség, a becslési 
készség és az ellenőrzési igény 
fejlesztése. 

Magyar nyelv és 
irodalom: szövegértés, 
szövegértelmezés. 



Zsebszámológép célszerű 
használata a számítások 
egyszerűsítésére, gyorsítására. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Geometriai transzformáció, tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, 
eltolás. Egybevágóság.  
Középpontos szimmetria, paralelogramma, rombusz. 
Egyállású szög, váltószög, csúcsszög. 
Belső és külső szög. Háromszög, magasságvonal, magasságpont, 
súlyvonal, súlypont. A háromszög köré írt és beírt köre. 
Hasáb, henger. Alaplap, alapél, oldallap, oldalél. 

 
 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 
7. évfolyam 

végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. 

 Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások tagadása. 

 Állítások, feltételezések, választások világos, érthető közlésének 
képessége, szövegek értelmezése egyszerűbb esetekben. 

 Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus 
összeszámlálásával. 

 Fagráfok használata feladatmegoldások során. 
 

Számtan, algebra 

  Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti 
sorrendre, zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes 
alkalmazása. Az eredmény becslése, ellenőrzése, helyes és értelmes 
kerekítése. 

 Mérés, mértékegység használata, átváltás. Egyenes arányosság, 
fordított arányosság. 

 A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések 
alkalmazása feladatmegoldás során. 

 A legnagyobb közös osztó kiválasztása az összes osztóból, a 
legkisebb pozitív közös többszörös kiválasztása a többszörösök közül. 

 Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás. 
 Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értéke. Összevonás. 

Többtagú kifejezés szorzása egytagúval. 

 Négyzetre emelés, hatványozás pozitív egész kitevők esetén. 
 Elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek. A matematikából és a 

mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldása 
következtetéssel, egyenlettel. Ellenőrzés. A megoldás ábrázolása 
számegyenesen. 

 A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek alkalmazása 
matematikai, természettudományos és hétköznapi feladatok 
megoldásában. 

 Számológép ésszerű használata a számolás megkönnyítésére. 



 
Összefüggések, függvények, sorozatok 

 Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint. 

 Az egyenes arányosság grafikonjának felismerése, a lineáris 
kapcsolatokról tanultak alkalmazása természettudományos 
feladatokban is. 

 Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok 
készítése, grafikonokról adatokat leolvasása. Táblázatok adatainak 
kiolvasása, értelmezése, ábrázolása különböző típusú grafikonon. 

 
Geometria 

 A tanuló a geometriai ismeretek segítségével képes jó ábrákat 
készíteni, pontos szerkesztéseket végezni. 

 Ismeri a tanult geometriai alakzatok tulajdonságait (háromszögek, 
négyszögek belső és külső szögeinek összege, nevezetes négyszögek 
szimmetriatulajdonságai), tudását alkalmazza a feladatok 
megoldásában. 

 Tengelyes és középpontos tükörkép szerkesztése.  

 Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének 
számítása feladatokban. 

 A tanult testek (háromszög és négyszög alapú egyenes hasáb, 
forgáshenger) térfogatképleteinek ismeretében ki tudja számolni a 
mindennapjainkban előforduló testek térfogatát, űrmértékét. 

 A hasábok, hengerek témakör megfelelő óraszám hiányában áttehető 
a nyolcadik évfolyamra. 

 



 

Általános iskola 

8. évfolyam 

Ebben az évfolyamban tovább folytatódik a szimbolikus gondolkodás kialakulása, ami 
megalapozza a betűkkel számolást, az egyenletek megoldását, azonosságok alkalmazását. Az 
absztrakció fejlődésével a logikai műveletek, a problémamegoldás lépéseinek alkalmazása, a 
feladatmegoldás tudatosabbá válik. Ezzel együtt fejlődnek az indoklások, a bizonyítási igény. 
 
 
 
Heti óraszám: 4 óra 
 
Éves óraszám: 144 óra 
 
 

Témakör Témakör feldolgozására javasolt óraszám 
Gondolkodási módszerek 6 + folyamatosan fejlesztendő 
Számelmélet, algebra 43 
Függvények, az analízis elemei 20 
Geometria, mérés 52 
Valószínűség, statisztika 10 

 
 
A szabadon hagyott órák felhasználásának lehetőségei 
 

• Számonkérés 
• Tehetséggondozás 
• Projektfeladatok elvégzése és megbeszélése 
• Játékos és versenyfeladatok 
• Történeti kitekintés 
• Kompetencia feladatok 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, 
matematikai logika, kombinatorika, gráfok 

 
Órakeret 

6 + folyamatos 
 

Előzetes tudás 

Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján. A részhalmaz fogalma. 
Két véges halmaz közös része, egyesítése. 
Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk 
megfogalmazása szóban és írásban. Állítások igazságának eldöntése. 
Igaz és hamis állítások megfogalmazása. Összehasonlításhoz szükséges 
kifejezések értelmezése, használata. Definíció megértése és 
alkalmazása. 
Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba 
rendezése különféle módszerekkel. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az önálló gondolkodás igényének kialakítása. Halmazok eszköz jellegű 
használata, halmazszemlélet fejlesztése. 
Szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése, a matematikai szaknyelv 
pontos használata. Saját gondolatok megértetésére való törekvés 
(szóbeli érvelés, szemléletes indoklás). Rendszerszemlélet, 
kombinatorikus gondolkodás fejlesztése. 
Fogalmak egymáshoz való viszonyának, összefüggéseknek a 
megértése. 
A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok használatának 
fejlesztése. 
A bizonyítás, az érvelés iránti igény felkeltése, a kulturált vitatkozás 
gyakoroltatása. 

 
 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Halmazba rendezés több 
szempont alapján a 
halmazműveletek 
alkalmazásával. 
Két véges halmaz uniója, 
különbsége, metszete. A 
részhalmaz. 

A halmazszemlélet fejlesztése. 
Rendszerszemlélet fejlesztése. 

 

Az „és”, „vagy”, „ha”, „akkor”, 
„nem”, „van olyan”, „minden” 
„legalább”, legfeljebb” 
kifejezések használata. 

A matematikai szaknyelv pontos 
használata. 
A nyelv logikai elemeinek egyre 
pontosabb, tudatos használata. 

Magyar nyelv és 

irodalom: a lényeges és 
lényegtelen 
megkülönböztetése. 

Egyszerű („minden”, „van 
olyan” típusú) állítások 

Kulturált érvelés képességének 
fejlesztése. 
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igazolása, cáfolata konkrét 
példák kapcsán. 

A matematikai bizonyítás 
előkészítése: sejtések, 
kísérletezés, módszeres 
próbálkozás, cáfolás. 

A bizonyítási igény felkeltése. 
Tolerancia, kritikai szemlélet, 
problémamegoldás. 
A kulturált vitatkozás 
elsajátítása. 

 

A gyakorlati élethez és a 
társtudományokhoz kapcsolódó 
szöveges feladatok megoldása. 

Szövegelemzés, értelmezés, 
szöveg lefordítása a matematika 
nyelvére. 
Ellenőrzés, önellenőrzés iránti 
igény erősítése. Igényes grafikus 
és verbális kommunikáció. 

Fizika; kémia; 

biológia-egészségtan; 

földrajz; technika, 

életvitel és gyakorlat: 
számításos feladatok. 

Matematikai játékok. Aktív részvétel, pozitív attitűd. 
(pl. Hanoi torony) 

 

Egyszerű kombinatorikai 
feladatok megoldása különféle 
módszerekkel (fadiagram, 
útdiagram, táblázatok készítése).  
Sorba rendezés, kiválasztás. 
Néhány elem esetén az összes 
eset felsorolása. 

A kombinatorikus gondolkodás 
fejlesztése. 
Tapasztalatszerzés az összes eset 
rendszerezett felsorolásában. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, metszet. Alaphalmaz. 
Igaz, hamis, nem, és, vagy, minden, van olyan, biztos, lehetséges, 
lehetetlen. 

 
 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

2. Számelmélet, algebra 
Órakeret 

43 óra 
 

Előzetes tudás 

Racionális számkör. Műveletek racionális számokkal. Pozitív egész 
kitevőjű hatvány fogalma. Műveletek hatványokkal. Ellentett, abszolút 
érték, reciprok. A zárójelek, a műveleti sorrend biztos alkalmazása. 
Helyes és értelmes kerekítés, az eredmények becslése, a becslés 
használata ellenőrzésre is. 

Prímszám, prímtényezőkre bontás. 
Algebrai kifejezések. Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek 
megoldása, mérlegelv. 
Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 
A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok 
megoldása következtetéssel, egyenes arányosság, fordított arányosság, 
arány, arányos osztás. 
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Szöveges feladatok megoldása. 
A százalékszámítás alapjai. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematikai ismeretek és a mindennapi élet történései közötti 
kapcsolat tudatosítása. Szavakban megfogalmazott helyzet, történés 
matematizálása; matematikai modellek választása, keresése, készítése, 
értelmezése adott szituációkhoz. Konkrét matematikai modellek 
értelmezése a modellnek megfelelő szöveges feladat alkotásával. 
A szabványos mértékegységekhez tartozó mennyiségek és 
többszöröseik, törtrészeik képzeletben való felidézése. 
Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és 
kiscsoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka 
tervezése, szervezése, megosztása. 
Az ellenőrzés, önellenőrzés iránti igény, az eredményért való 
felelősségvállalás erősítése. 

 
 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Racionális számok (véges, 
végtelen tizedes törtek), példák 
nem racionális számra (végtelen, 
nem szakaszos tizedes törtek). 

A számfogalom mélyítése.  

A természetes, egész és 
racionális számok halmazának 

kapcsolata. 

A rendszerező képesség 
fejlesztése. 

 

Műveletek racionális számkörben 
írásban és számológéppel. Az 
eredmény helyes és értelmes 
kerekítése. 

Eredmények becslése, 
ellenőrzése. 

Műveletfogalom mélyítése. 
A zárójel és a műveleti sorrend 
biztos alkalmazása. 
Számolási és a becslési készség 
fejlesztése. 

Az algoritmikus gondolkodás 
fejlesztése. 

Fizika; kémia; 
biológia-egészségtan; 
földrajz: számításos 
feladatok. 

A hatványozás fogalma pozitív 
egész kitevőre, egész számok 
körében. 

A hatvány fogalmának 
kialakítása, fejlesztése. 
A definícióalkotás igényének 
felkeltése. 

 

10 egész kitevőjű hatványai. Számolási készség fejlesztése 
(fejben és írásban). 

Kémia: számítási 
feladatok: az 
anyagmennyiség 
mértékegysége (a mól). 

Földrajz: termelési 
statisztikai adatok. 
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A négyzetgyök fogalma. 
Számok négyzete, négyzetgyöke. 
Példa irracionális számra  

(π, 2 ). 

Négyzetgyök meghatározása 
számológéppel. 

 

Arány, aránypár, arányos osztás. 
Egyenes arányosság, fordított 
arányosság. 

A következtetési képesség 
fejlesztése: a mindennapi élet és 
a matematika közötti gyakorlati 
kapcsolatok meglátása, a 
felmerülő arányossági feladatok 
megoldása során. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés, 
szövegértelmezés. 
 
Fizika; kémia; 

földrajz: arányossági 
számítások 
felhasználása 
feladatmegoldásokban. 
 
Technika, életvitel és 

gyakorlat: műszaki 
rajzok értelmezése. 

Mértékegységek átváltása 
racionális számkörben. 

Gyakorlati mérések, 
mértékegység-átváltások helyes 
elvégzése. 
Ciklusonként átélt idő és lineáris 
időfogalom, időtartam, időpont 
szavak értő ismerete, használata. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Főzésnél a 
tömeg, az űrtartalom 
és az idő mérése. 
 
Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: évtized, 
évszázad, évezred. 

A mindennapjainkhoz köthető 
százalékszámítási feladatok. 
Gazdaságossági számítások. 

Feladatok az árképzés: 
árleszállítás, áremelés, áfa, bruttó 
bér, nettó bér, valamint 
különböző termékek (pl. 
élelmiszerek, növényvédő-
szerek, oldatok) anyagösszetétele 
köréből. 

Szövegértés, szövegalkotás 
fejlesztése. 
Becslések és következtetések 
végzése. 
Zsebszámológép célszerű 
használata a számítások 
egyszerűsítésére, gyorsítására. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés, 
szövegértelmezés. 
 
Fizika; kémia: 
számítási feladatok. 
 
Kémia: oldatok 
tömegszázalékos 
összetételének 
kiszámítása. 
 
Fizika: hatásfok 
kiszámítása. 
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Egyszerű átalakítások: zárójel 
felbontása, összevonás. Egytagú 
és többtagú algebrai egész 
kifejezések szorzása racionális 
számmal, egytagú egész 
kifejezéssel.  

Matematikatörténet: az algebra 
kezdetei, az arab matematika. 

Egyszerű szimbólumok 
megértése és a matematikában, 
valamint a többi tantárgyban 
szükséges egyszerű 
képletalakítások elvégzése. 
Algebrai kifejezések egyszerű 
átalakításának felismerése. 

Fizika; kémia; 

biológia-egészségtan: 
Képletek átalakítása. 
A képlet értelme, 
jelentősége. 
Helyettesítési érték 
kiszámítása képlet 
alapján.  

Elsőfokú, illetve elsőfokúra 
visszavezethető egyenletek, 
elsőfokú egyenlőtlenségek 
megoldása. 
Azonosság. 
Azonos egyenlőtlenség. 
Alaphalmaz, megoldáshalmaz. 

Az egyenlő, nem egyenlő 
fogalmának elmélyítése. 
Algoritmikus gondolkodás 
továbbfejlesztése. A megoldások 
ábrázolása számegyenesen.  
Pontos munkavégzésre nevelés. 
Számolási készség fejlesztése. 
Az ellenőrzés igényének 
fejlesztés. 

Fizika; kémia; 

biológia-egészségtan: 
számításos feladatok.  

A matematikából és a 
mindennapi életből vett egyszerű 
szöveges feladatok megoldása a 
tanult matematikai módszerek 
használatával. Ellenőrzés. 
Egyszerű matematikai problémát 
tartalmazó hosszabb szövegek 
feldolgozása. 
Feladatok például a 
környezetvédelem, az egészséges 
életmód, a vásárlások, a család 
jövedelmének ésszerű 
felhasználása köréből. 

Szövegértelmezés, 
problémamegoldás fejlesztése. 
A lényeges és lényegtelen 
elkülönítésének, az 
összefüggések felismerésének 
fejlesztése. 
A gondolatmenet tagolása. 
Az ellenőrzési igény további 
fejlesztése. 
Igényes kommunikáció 
kialakítása. 
Szöveges feladatok megoldása a 
környezettudatossággal, az 
egészséges életmóddal, a családi 
élettel, a gazdaságossággal 
kapcsolatban.  

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés, 
szövegértelmezés. A 
gondolatmenet 
tagolása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Racionális szám. Hatvány, alap, kitevő. 
Négyzetgyök. Százalékalap, százalékláb, százalékérték. 
Arány, aránypár, arányos osztás, egyenes és fordított arányosság.  
Változó, együttható, algebrai egész kifejezés, helyettesítési érték, 
egynemű kifejezés, összevonás, zárójelfelbontás. 
Egytagú, többtagú kifejezés. 
Egyenlet, változó, egyenlőtlenség, azonosság, mérlegelv, ellenőrzés. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

3. Függvények, az analízis elemei 
Órakeret 

20 óra 
 

Előzetes tudás 

Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint. 
Biztos tájékozódás a derékszögű koordináta-rendszerben. 
Függvények és ábrázolásuk derékszögű koordináta-rendszerben. 
Lineáris függvények. 
Grafikonok értelmezése.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Függvényszemlélet fejlesztése. Grafikonok, táblázatok adatainak 
értelmezése, elemzése. 
Megoldás a matematikai modellen belül. Matematikai modellek 
ismerete, alkalmazásának módja, korlátai (sorozatok, függvények, 
függvényábrázolás). 

 
 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Függvények és ábrázolásuk a 
derékszögű 
koordinátarendszerben. 

A függvényszemlélet fejlesztése. 
Időben lejátszódó valós 
folyamatok elemzése a grafikon 
alapján. 

Fizika; biológia-

egészségtan; kémia; 

földrajz: 
függvényekkel leírható 
folyamatok. 

Lineáris függvények. 
 (Példa nem lineáris függvényre: 
f(x) = x2, f(x) =׀x׀). 
Függvények jellemzése 
növekedés, csökkenés. 

A mindennapi élet, a 
tudományok és a matematika 
közötti kapcsolat fölfedezése 
konkrét példák alapján. 
Számolási készség fejlesztése a 
racionális számkörben. 
Számítógép használata a 
függvények ábrázolására. 

Fizika: út-idő; 
feszültség-
áramerősség. 

Grafikonok olvasása, 
értelmezése, készítése: szöveggel 
vagy matematikai alakban 
megadott szabály grafikus 
megjelenítése értéktáblázat 
segítségével. 

Kapcsolatok észrevétele, 
megfogalmazása szóban, írásban. 
Környezettudatosságra nevelés: 
pl. adatok és grafikonok 
elemzése a környezet 
szennyezettségével kapcsolatban. 

Földrajz: adatok 
hőmérsékletre, 
csapadék 
mennyiségére. 
 
Kémia: adatok 
vizsgálata a levegő és a 
víz szennyezettségére 
vonatkozóan. 

Egyszerű sorozatok vizsgálata. 
Matematikatörténet: Gauss. 

Gauss-módszer.   
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Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Hozzárendelés, függvény, lineáris függvény, növekedés, csökkenés, 
értelmezési tartomány, értékkészlet. 
Számtani sorozat, mértani sorozat, számtani közép. 

 
 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

4. Geometria 
Órakeret 

52 óra 
 

Előzetes tudás 

Pont, vonal, egyenes, félegyenes, szakasz, sík, szögtartomány. 
Háromszögek, csoportosításuk. Négyszögek, speciális négyszögek 
(trapéz, paralelogramma, deltoid). Kör és részei. Adott feltételeknek 
megfelelő ponthalmazok. Háromszög, négyszög belső és külső 
szögeinek összegére vonatkozó ismeretek. 
Téglatest tulajdonságai. 
Tengelyesen és középpontos tükrözés. 
Nevezetes szögpárok. 
Háromszögek egybevágóságának esetei. 
Két pont, pont és egyenes távolsága, két egyenes távolsága. 
Szakaszfelezés, szögfelezés, szögmásolás. Merőleges és párhuzamos 
egyenesek szerkesztése. Néhány nevezetes szög szerkesztése. 
Szerkesztési eszközök használata. 
Koordináta-rendszer megismerése, pont ábrázolása, adott pont 
koordinátáinak a leolvasása. 
Háromszögek, speciális négyszögek kerületének és területének 
kiszámítása. 
Háromszög, négyszög alapú hasábok, hengerek felszínének és 
térfogatának a kiszámítása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rendszerező készség fejlesztése. 
A mindennapi élethez kapcsolódó egyszerű geometriai számítások 
elvégzésének fejlesztése. A gyakorlatban előforduló geometriai 
ismereteket igénylő problémák megoldására való képesség fejlesztése. 
Statikus helyzetek, képek, tárgyak megfigyelése. Geometriai 
transzformációkban megmaradó és változó tulajdonságok 
megfigyelése. 
Az esztétikai-, művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése. 
Képzeletben történő mozgatás: átdarabolás elképzelése, testháló 
összehajtásának, szétvágásának elképzelése. 
A pontos munkavégzés igényének fejlesztése. 
A geometriai problémamegoldás lépéseinek megismertetése 
(szerkesztésnél: vázlatrajz, adatfelvétel, a szerkesztés menete, 
szerkesztés, diszkusszió). 
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Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és kis 
csoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka 
tervezése, szervezése, megosztása; kezdeményezőkészség, 
együttműködési készség, tolerancia. 

 
 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Háromszögek osztályozása 
oldalak, illetve szögek szerint. 

A tanult ismeretek felidézése, 
megerősítése. 

A halmazszemlélet fejlesztése. A 
háromszögek tulajdonságaira 
vonatkozó igaz-hamis állítások 
megfogalmazása során részvétel 
vitában, a kulturált vita 
szabályainak alkalmazása. 

 

A háromszögek magassága, 
magasságvonala. A háromszögek 
kerületének és területének 
kiszámítása. 

Átdarabolás a terület 
meghatározásához. Eredmények 
becslése. 

Informatika: tantárgyi 
szimulációs program. 

A háromszög és a négyszög belső 
és külső szögeinek összege. 
Matematikatörténet: Bolyai 
Farkas, Bolyai János. 

Érdekességek: gömbi geometria. 

Tételek megfogalmazása 
megfigyelés alapján. Bizonyítási 
igény fejlesztése. 

 

Paralelogramma, trapéz, deltoid 
tulajdonságai, kerülete, területe. 
Kör kerülete, területe. 
A kör és érintője. 

Szabályos sokszögek. 

Törekvés a tömör, de pontos, 
szabatos kommunikációra. A 
szaknyelv minél pontosabb 
használata írásban is. 
A terület meghatározása 
átdarabolással. 
A kör kerületének közelítése 
méréssel. 

Számítógépes animáció 
használata az egyes 
területképletekhez. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: a 
hétköznapi problémák 
területtel kapcsolatos 
számításai (lefedések, 
szabászat, földmérés). 
 

Vizuális kultúra: 
Pantheon, Colosseum. 

A tanult síkbeli alakzatok 
(háromszög, trapéz, 
paralelogramma, deltoid) 
szerkesztése. 

Nevezetes szögek szerkesztése: 
15°, 45°, 75°, 105°, 135°. 

A szerkesztéshez szükséges 
eszközök célszerű használata. 
Átélt folyamatról készült leírás 
gondolatmenetének értelmezése 
(pl. egy szerkesztés leírt 
lépéseiről a folyamat felidézése). 
A szaknyelv pontos használata. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: műszaki 
rajz készítése. 
 
Földrajz: szélességi 
körök és hosszúsági 
fokok. 
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Magyar nyelv és 
irodalom: szabatos 
fogalmazás. 

Középpontos tükrözés.  
A transzformáció tulajdonságai, 
kép szerkesztése. 

Pontos, precíz munka elvégzése a 
szerkesztés során. A 
transzformációs szemlélet 
továbbfejlesztése. 

Vizuális kultúra: 
művészeti alkotások 
megfigyelése a tanult 
transzformációk 
segítségével. 

Középpontosan szimmetrikus 
alakzatok a síkban.  

 

A matematika kapcsolata a 
természettel és a művészeti 
alkotásokkal: művészeti 
alkotások vizsgálata (Penrose, 
Escher, Vasarely). 

Gondolkodás fejlesztése 
szimmetrián alapuló játékokon 
keresztül. 

Vizuális kultúra; 
biológia-egészségtan: 
középpontosan 
szimmetrikus 
alakzatok 
megfigyelése, 
vizsgálata a 
természetben és a 
műalkotásokban. 

Paralelogramma, rombusz 
tulajdonságai. 

A középpontos tükrözés 
tulajdonságainak felhasználása a 
tulajdonságok vizsgálatánál. 

 

Tengelyes és középpontos 
szimmetria alkalmazása 
szerkesztésekben. 

Pontos, precíz munka elvégzése a 
szerkesztés során. 

Vizuális kultúra: 
festmények geometriai 
alakzatai. 

Szögpárok (egyállású szögek, 
váltószögek, kiegészítő szögek). 

A tanult transzformációk 
felhasználása a fogalmak 
kialakításánál. 

 

Eltolás, a vektor fogalma. Egyszerű alakzatok eltolt 
képének megszerkesztése. 
A megfigyelőképesség 
fejlesztése. 
Áttekinthető, pontos szerkesztés 
igényének fejlesztése. 

 

Az egybevágóság szemléletes 
fogalma, a háromszögek 
egybevágóságának esetei. 
Az egybevágóság jelölése. ≅  

A megfigyelőképesség 
fejlesztése. 
A szaknyelv pontos használata. 

Vizuális kultúra: 
festmények, művészeti 
alkotások egybevágó 
geometriai alakzatai. 

Három- és négyszög alapú 
egyenes hasábok, forgáshenger 
hálója, tulajdonságai, felszíne, 
térfogata.  
Ismerkedés a forgáskúppal, 
gúlával, gömbbel. 

A halmazszemlélet és a 
térszemlélet fejlesztése. 
 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: modellek 
készítése, 
tulajdonságainak 
vizsgálata. 
Történelem, 

társadalmi és 
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állampolgári: 
történelmi épületek 
látszati képe és 
alaprajza közötti 
összefüggések 
megfigyelése. 
 
Vizuális kultúra: 
térbeli tárgyak síkbeli 
megjelenítése. 

Mértékegységek átváltása 
racionális számkörben.  

A gyakorlati mérések, 
mértékegységváltások helyes 
elvégzésének fejlesztése.  

Testnevelés és sport: 
távolságok és idő 
becslése, mérése. 
 
Fizika; kémia: mérés, 
mértékegységek, 
mértékegységek 
átváltása. 

Pitagorasz tétele 
Matematikatörténet: Pitagorasz 
élete és munkássága.  
A pitagoraszi számhármasok. 

A Pitagorasz-tétel alkalmazása 
geometriai számításokban. 
Annak felismerése, hogy a 
matematika az emberiség 
kultúrájának része. 
A bizonyítási igény felkeltése. 

 

Egyszerű számításos feladatok a 
geometria különböző területeiről. 

A számolási készség, a becslési 
készség és az ellenőrzési igény 
fejlesztése. 
Zsebszámológép célszerű 
használata a számítások 
egyszerűsítésére, gyorsítására. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés, 
szövegértelmezés. 

Kicsinyítés és nagyítás. A megfigyelőképesség 
fejlesztése: a középpontos 
nagyítás, kicsinyítés felismerése 
hétköznapi szituációkban. 

Földrajz: térkép. 
Biológia-egészségtan: 
mikroszkóp. 
 
Vizuális kultúra: valós 
tárgyak arányosan 
kicsinyített vagy 
nagyított rajza. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Geometriai transzformáció, tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, 
eltolás. Vektor. Egybevágóság.  
Középpontos szimmetria, paralelogramma, rombusz. 
Egyállású szög, váltószög, csúcsszög. 
Belső és külső szög. Háromszög, magasságvonal. 
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Hasáb, henger, gúla, kúp, gömb.  
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

5. Statisztika, valószínűség 
Órakeret 

10 óra 
 

Előzetes tudás 

Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. 
Néhány szám számtani közepének kiszámítása. Módusz, medián. 
Gyakoriság, relatív gyakoriság. 
Valószínűségi játékok és kísérletek az adatok tervszerű gyűjtése, 
rendezése, esélylatolgatás. Biztos, lehetetlen események. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A statisztikai gondolkodás fejlesztése. 
A valószínűségi gondolkodás fejlesztése. 
Gazdasági nevelés. 

 
 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adatok gyűjtése, rendszerezése, 
adatsokaság szemléltetése, 
grafikonok készítése. 

Adatsokaságban való eligazodás: 
táblázatok olvasása, grafikonok 
készítése, elemzése. 
Statisztikai szemlélet fejlesztése. 
Együttműködési készség 
fejlődése. 

Testnevelés és sport: 
teljesítmények 
adatainak, mérkőzések 
eredményeinek 
táblázatba rendezése. 

Adathalmazok elemzése (átlag, 
módusz, medián) és értelmezése, 
ábrázolásuk. 
Számtani közép kiszámítása.  

Gazdasági statisztikai adatok, 
grafikonok értelmezése, 
elemzése. Adatsokaságban való 
eligazodás képességének 
fejlesztése. 
Ok-okozati összefüggéseket 
felismerő képesség fejlesztése. 
Elemző képesség fejlesztése. 

Fizika; kémia; 

biológia-egészségtan; 

földrajz; történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: táblázatok 
és grafikonok 
adatainak ki- és 
leolvasása, elemzése, 
adatok gyűjtése, 
táblázatba rendezése. 

Informatika: 
statisztikai 
adatelemzés. 

Valószínűségi kísérletek. 
Valószínűség előzetes becslése, 
szemléletes fogalma. 
Valószínűségi kísérletek, 
eredmények lejegyzése. 

Valószínűségi szemlélet 
fejlesztése. 
Tudatos megfigyelőképesség 
fejlesztése. 
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Matematikatörténet: 
Érdekességek a valószínűség- 
számítás fejlődéséről. 

A tapasztalatok rögzítése 
képességének fejlesztése.  
Tanulói együttműködés 
fejlesztése. 
Számítógép használata a 
tudománytörténeti érdekességek 
felkutatásához. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Diagram, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség. 

 
 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 
8. évfolyam 

végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

− Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. 

− Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások 
tagadása. 

− Állítások, feltételezések, választások világos, érthető közlésének 
képessége, szövegek értelmezése egyszerűbb esetekben. 

− Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus 
összeszámlálásával. 

− Fagráfok használata feladatmegoldások során. 
 

Számtan, algebra 

−  Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti 
sorrendre, zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes 
alkalmazása. Az eredmény becslése, ellenőrzése., helyes és értelmes 
kerekítése. 

− Mérés, mértékegység használata, átváltás. Egyenes arányosság, 
fordított arányosság. 

− A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések 
alkalmazása feladatmegoldás során. 

− A legnagyobb közös osztó kiválasztása az összes osztóból, a 
legkisebb pozitív közös többszörös kiválasztása a többszörösök közül. 

− Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás. 

− Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értéke. Összevonás. 
Többtagú kifejezés szorzása egytagúval. 

− Négyzetre emelés, négyzetgyökvonás, hatványozás pozitív egész 
kitevők esetén. 

− Elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek. A matematikából és a 
mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldása 
következtetéssel, egyenlettel. Ellenőrzés. A megoldás ábrázolása 
számegyenesen. 
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− A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek alkalmazása 
matematikai, természettudományos és hétköznapi feladatok 
megoldásában. 

− Számológép ésszerű használata a számolás megkönnyítésére. 
 
Összefüggések, függvények, sorozatok 

− Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint. 

− Az egyenes arányosság grafikonjának felismerése, a lineáris 
kapcsolatokról tanultak alkalmazása természettudományos 
feladatokban is. 

− Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok 
készítése, grafikonokról adatokat leolvasása. Táblázatok adatainak 
kiolvasása, értelmezése, ábrázolása különböző típusú grafikonon. 

 

Geometria 

− A tanuló a geometriai ismeretek segítségével képes jó ábrákat 
készíteni, pontos szerkesztéseket végezni. 

− Ismeri a tanult geometriai alakzatok tulajdonságait (háromszögek, 
négyszögek belső és külső szögeinek összege, nevezetes négyszögek 
szimmetriatulajdonságai), tudását alkalmazza a feladatok 
megoldásában. 

− Tengelyes és középpontos tükörkép, eltolt alakzat képének 
szerkesztése. Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi 
helyzetekben (szerkesztés nélkül). 

− A Pitagorasz-tételt kimondása és alkalmazása számítási feladatokban. 

− Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének 
számítása feladatokban. 

− A tanult testek (háromszög és négyszög alapú egyenes hasáb, 
forgáshenger) térfogatképleteinek ismeretében ki tudja számolni a 
mindennapjainkban előforduló testek térfogatát, űrmértékét. 

 

Valószínűség, statisztika 

− Valószínűségi kísérletek eredményeinek értelmes lejegyzése, relatív 
gyakoriságok kiszámítása. 

− Konkrét feladatok kapcsán a tanuló érti az esély, a valószínűség 
fogalmát, felismeri a biztos és a lehetetlen eseményt. 

− Zsebszámológép célszerű használata statisztikai számításokban.  

− Néhány kiemelkedő magyar matematikus nevének ismerete, 
esetenként kutatási területének, eredményének megnevezése. 

 



Helyi tanterv 
az Él  idegen nyelv - Angol nyelv tantárgyhoz  
az általános iskolák 5-8. évfolyama számára 

Normál óraszám 
 
Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 
51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet  
2. sz. melléklet: Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára (2.2.02.1) 
megnevezésű kerettanterv előírása alapján. 

 
Bevezet  
 
Az idegen nyelvi kommunikáció – az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan – az alapvető 
nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, 
kifejezése és értelmezése idegen nyelven különböző tevékenységi formákban. Ilyen a hallott és 
olvasott szöveg értése, a szövegalkotás és az interakció szóban és írásban. Ezek a tevékenységek 
az élet különböző területein – oktatás és képzés, munka, családi és társas élet, szabadidős 
tevékenységek – az egyén szükségleteinek megfelelően folynak. Az idegen nyelvi kommunikáció 
olyan képességekre és készségekre is támaszkodik, mint a közvetítés az anyanyelv és az idegen 
nyelv között, valamint más kultúrák megértése. A nyelvhasználó tudásszintje változhat a 
különböző nyelvek, nyelvi tevékenységek (hallott szöveg értése, beszédkészség, olvasott szöveg 
értése, íráskészség és közvetítő készség), valamint az idegen nyelvet használó társadalmi-
kulturális háttere, igényei és érdeklődése szerint.  
 
Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök:  
A kommunikatív nyelvi kompetencia lexikális, funkcionális, grammatikai és szövegalkotási 
ismereteket, valamint szocio- és interkulturális készségeket feltételez. Az élethosszig tartó 
tanuláshoz a nyelvhasználónak el kell sajátítania az önálló tanulás stratégiáit és az ehhez 
szükséges eszközök használatát.  
A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, 
kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot. 
 
 
ALAPELVEK, CÉLOK  
Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel 
(KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A 
kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, vagyis a 
világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a 
motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is 
szükségesek. 
 

 
Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljait korunk emberének kommunikációs igényei 
határozzák meg, összhangban az Európa Tanács ajánlásaival.  
Az élő idegen nyelvek ismerete elengedhetetlen:  
— a világ dolgaiban való megbízható tájékozódáshoz;  
— a felelős, szabadon meghozott döntésekhez;  
— a munkaerőpiacon való boldoguláshoz;  
— a nemzetközi kommunikációba való bekapcsolódáshoz;  
— saját és más kultúrák értékeinek megértéséhez és megbecsüléséhez.  
 



A mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is fontos szerepet játszanak a 
szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, illetve a 
nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, felfogja 
mint nyelvi egységet, és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban vagy 
írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget. 
 
A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért 
tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a 
későbbiek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat 
középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív 
feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív 
nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több készség 
együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk. 
A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a 
feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is 
viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az adott 
kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs forrás 
lehet, és nagyban elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében nagy 
jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a 
motivációt. 
 
A tanuló a nyelvtanulási folyamat során kapjon világos/egyértelmű információt a tanulás céljáról, 
folyamatáról és módszereiről. Legyen alkalma a tanulási folyamat során saját kommunikációs 
szükségleteit megfogalmazni, témákat, tevékenységeket, eljárásmódokat kérni vagy javasolni. 
Nyíljon lehetősége önálló feladatmegoldásra, ismerje meg azon források használatát (szótárak, 
kézikönyvek, nyelvtankönyvek, gyakorlóanyagok, elektronikus források stb.), amelyek segíthetik 
az önálló munkában. Munkájának rendszeres tanári értékelése mellett sajátítsa el az önértékelés 
módszereit.  
A tanulónak legyen alkalma életkori sajátosságainak, érdeklődésének és kommunikációs 
szükségleteinek megfelelő, a való élet feladataihoz közel álló nyelvi tevékenységekben részt 
venni. Munkája során lehetőleg autentikus vagy adaptált, esetleg leegyszerűsített autentikus 
szövegekkel dolgozzon. Legyen módja változatos formában (pármunka, csoportmunka stb.) részt 
venni kommunikatív interakciókban és alkalma a célnyelv autentikus használatát megtapasztalni. 
 
A NYELVTANULÁS CÉLRENDSZERE  
 

A kommunikatív kompetencia fejlesztése 
 
A tanulók legyenek képesek megoldani nyelvhasználatot igénylő valós feladataikat az élet 
különböző területein, a magánéletben, a közéletben, az oktatásban vagy a munka világában.  
A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, vagyis 
a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a 
motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is 
szükségesek. 
A kommunikatív kompetencia több elemből áll. Részei a nyelvi, a szociolingvisztikai és a 
szövegkompetencia.  

o A nyelvi kompetencia magában foglalja a lexikai, grammatikai, szemantikai, 
fonológiai és morfológiai, helyesírási ismereteket, továbbá az ezek alkalmazásához 
szükséges készségeket, illetve bázisképességeket. A nyelvi kompetencia az olvasott és 
a hallott szöveg értésén, a beszédkészségen, az interakción, valamint az íráskészség 
fejlesztésén keresztül aktiválódik. 



o A szociolingvisztikai kompetencia azon társadalmi szokások és szabályok ismeretét 
jelenti, amelyek erősen befolyásolják a kommunikáció sikerességét, és amelyeket a 
tanárnak − az anyanyelvi kultúrától való eltérése miatt − tudatosítania kell a 
nyelvtanulókban (például udvariassági szokások, megszólítások, nyelvi rituálék, 
testbeszéd, humor, stílusrétegek, dialektusok).  

o A szövegkompetencia fejlesztése során a nyelvtanuló elsajátítja, hogyan épül fel egy 
szöveg, milyen elemek biztosítják annak koherenciáját a beszélt és az írott nyelvben, az 
interakció szabályait, illetve a különböző típusú szövegek jellegzetes nyelvi elemeit. A 
sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk kell 
azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes 
mondanivaló alakítható ki.  

 
 
A célnyelvi műveltség és az interkulturális kompetencia fejlesztése  
 
A tanulók legyenek képesek a saját és más kultúrák különbségeinek, illetve hasonlóságainak 
értelmezésére, váljanak nyitottabbá és érzékenyebbé más kultúrák irányába. Fontos a pozitív 
attitűd és motiváció kialakítása a nyelvtanulás, valamint általában más nyelvek és kultúrák 
megismerése iránt.  
A nyelv nem választható el attól a kultúrától, amely létrehozta és élteti, ezért a nyelvtanítást 
mindig össze kell kapcsolni a mindennapi élet kultúrájának megismertetésével, és segíteni kell a 
tanulókat abban, hogy a szélesebb értelemben vett célnyelvi műveltség elérhetővé váljon 
számukra. Különösen fontos a tanulás és tanítás során a nyelvtanuló interkulturális tudatosságának 
kialakítása, fejlesztése:  
A diák legyen képes felismerni és megérteni a saját és az idegen kultúra jellegzetességeit, a köztük 
lévő hasonlóságokat és különbségeket, továbbá ismerje és alkalmazza a más kultúrák 
képviselőivel való kapcsolatteremtéshez szükséges stratégiákat. 
 
A nevelési és tantárgy-integrációs lehet ségek kihasználása  
 
A tanuló legyen képes a tantervben szereplő más műveltségterületek egy-egy érdekes és fontos 
problémáját a tanult idegen nyelven is feldolgozni.  
Az élő idegen nyelvek tanítását és tanulását meghatározó alapelvekkel és a Nat célkitűzéseivel 
összhangban kívánatos a tantárgyközi integráció lehetőségének elősegítése. Az idegennyelv-
tanulás többek között olyan nyelvi, kulturális, szociokulturális, történelmi és interkulturális 
ismeretekkel gazdagíthatja a tanulókat, amelyeket más tantárgyak esetében is hasznosíthatnak. 
Ugyanakkor törekedni kell arra, hogy más műveltségterületek ismereteivel az idegen nyelvi órák 
során is találkozzanak a diákok.  
 
Az IKT alkalmazások készségszintű kialakítása és fejlesztése  
 
A tanulók szerezzenek tapasztalatokat és jártasságot a kommunikációs és információs 
technológiák felhasználásában idegen nyelvi tanulmányaik során, ezzel is segítve az autonóm 
nyelvtanulóvá válást.  
Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) minden eddiginél több lehetőséget 
biztosítanak a nyelvtanulóknak és tanároknak a célnyelvvel és célnyelvi közösséggel kialakítható 
közvetlen kapcsolatra. Az IKT jelentősen növelheti a nyelvtanítás és nyelvtanulás 
eredményességét, közvetlen hozzáférést biztosítva a célnyelvi kultúrához, azaz lehetővé teszi 
autentikus célnyelvi modellek keresését és felhasználását. Az IKT a korszerű nyelvoktatás, a 
differenciálás kiváló eszköze.  
 



A nyelvtanulási stratégiák kialakítása  
 
A nyelvtanulási folyamat sikeressége szempontjából kiemelt jelentőségűek a nyelvtanulási 
stratégiák. Az idegennyelv-tanulás nyújtson további lehetőséget az eredményes tanulás 
módszereinek elsajátítására: az előzetes tudás mozgósítására, az egyénre szabott módszerek 
kialakítására, a csoportos, együttműködő tanulásra, az önművelés igényének kialakítására, az 
élethosszig tartó tanulás fontosságának felismerésére.  
 
A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE  
 
Az értékelésnek az általános iskolai nyelvtanulás teljes időtartama alatt az a legalapvetőbb 
funkciója, hogy motiválja a tanulót az idegen nyelv tanulásában. Ezért a visszajelzés is minden 
évfolyamon elsősorban pozitív, a kevésbé sikeres, javításra szoruló fejlesztések csak a 
pozitívumokhoz képest kaphatnak hangsúlyt. A tanuló maga is egyre inkább képessé válik saját 
eredményeinek, eredményességének értékelésére mind a tanóra, mind a tanórán kívül folytatott 
idegennyelvi kommunikáció során.  
Kialakul emellett az a funkció is, hogy visszajelzést adjon arról, a tanuló a készség-fejlesztés 
területén az adott időpontban (a tanév közben folyamatosan vagy a tanév végén) éppen hol tart. 
Visszajelzés a tanulónak (és a szülőnek), hogy melyek az erős és gyenge pontjai, milyen attitűd 
jellemzi a nyelvtanuláshoz való viszonyát, honnan meríthet bátorítást, önbizalmat, illetve hová 
kell még energiát befektetnie. 
Fontos, hogy az értékelés rendszeres legyen, tartalmazzon formális (pl. dolgozat) és nem formális 
(órai munka) elemeket. Az értékelés során is ügyelni kell a differenciálás elvére, például külön 
feladatokkal ösztönözhetjük a motiváltabb tanulókat. 
 
  
 
A TANTERV ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK 
ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK  
 
Szakképesítéssel rendelkező nyelvtanár, aki rendszeresen figyelemmel követi a tantárgya 
módszertani újdonságait, és beépíti ezeket a mindennapi tanítási gyakorlatába. 
A nyelvtanításban a kommunikatív készségfejlesztés (és nem az ismeretátadás) áll a tanítás 
középpontjában, melyek megkövetelik a változatos tanulói tevékenységformák következetes 
alkalmazását. Szükséges, hogy a nyelvet tanító pedagógus gazdag és korszerű módszertani 
apparátussal rendelkezzen (pl. egyéni, páros és csoportmunka, projektmunka, kiegészítő eszközök 
alkalmazása). 
A hatékony nyelvtanulás legfontosabb személyi feltétele a kis csoportlétszám, az osztott csoport, 
mert így mindenkivel kiegyensúlyozottan tud foglalkozni a nyelvtanár, képes irányítani az egyéni 
vagy pármunkát, és összehangolni a néhány fős csoportok tevékenységét a csoportmunka során. 
A legfontosabb tárgyi feltételt a tanterem célszerű berendezése biztosíthatja. Célszerű a 
nyelvórákat olyan tanteremben tartani, ahol  mozgatható asztalok vagy padok, illetve székek 
állnak rendelkezésre. Ez a kommunikációt elősegítő ülésrend kialakításához szükséges. Legyen 
lehetőség az órán elkészített tárgyak (pl. képek) és szemléltetőeszközök elhelyezésére. 
Legyen a teremben lehetőleg CD- és/vagy DVD lejátszó, interaktív tábla. Legyen minden 
tanulónak hozzáférhető helyen külön felszerelése a manipulatív tevékenységekhez: olló, ragasztó, 
filctollak stb.  
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FEJLESZTÉSI FELADATOK, NYELVI SZINTEK  
 
A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a NAT-ban azok a nyelvi szintek és 
kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi 
követelményrendszerben mérceként használt Közös európai referenciakeret (KER) határoz meg. A 
nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak kontextust.  

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

  4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam 

Els  idegen 
nyelv 

KER-
szintben nem 
megadható 

A1 A2 B1 mínusz B1 

Második 
idegen nyelv 

– – – A1 A2 

 
Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a 

nyelvtanulással és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos 
pozitív attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, 
kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot.  

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció 
jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más 
tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az idegen 
nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat, 
amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak.  

Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a nyelvtanulási 
stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy nyelvtudásukat 
önállóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el.  
A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező 
minimumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben 
támasztott követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a 
NAT-ban azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi 
gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként használt Közös európai 
referenciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott 
témakörök kínálnak kontextust. A NAT által az egyes képzési szakaszokra minimumként 
meghatározott nyelvi szintek a következők: 
 

 
4. évfolyam, 

minimumszint 
8. évfolyam, 

minimumszint 
12. évfolyam, 

minimumszint 

Els  idegen nyelv 
KER-szintben nem 

megadható 
A2 B1 



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

  4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam 

Els  idegen 
nyelv 

KER-
szintben nem 
megadható 

A1 A2 B1 mínusz B1 

Az idegen nyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a nyelvtanulás 
fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az összefüggő 
beszéd és az íráskészség. A KER-ben meghatározott nyelvi szintek és kompetenciák azonban nem 
mechanikusan, hanem a tanulók életkori sajátosságainak tükrében értelmezve kerültek be a 
kerettantervbe.  

Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a NAT-ban 
megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több ponton 
érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli és írásbeli 
kommunikáció számos készségeleme átvihető az idegen nyelv tanulásába, és fordítva, az idegen 
nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi kommunikáció területén. 
A két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő módszerek alkalmazása esetén az is 
lehet sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, akinek hiányosak az anyanyelvi ismereti, 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 
sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének fejlesztését támogatta az 
internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a produktív nyelvhasználatra is. Az ingyen elérhető 
autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak, interaktív feladatok mellett az írott és a 
szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogolás is élményszerű nyelvtanulásra ad alkalmat. Az önálló 
tanulás képességének folyamatos fejlesztéséhez azonban szükség van a tanulásról magáról történő 
beszélgetésre, a tanulási stratégiák kialakításában való segítségnyújtásra, az önértékelés és a 
társértékelés alkalmainak megteremtésére is. 

A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek, 
érdeklődésének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek a tanulási folyamatba történő 
bekapcsolása. A nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert minden 
más tantárgynál több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a személyiség 
kibontakozásának támogatására. A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív megerősítés, a tanulók 
önmagukhoz mért fejlődésének elismerése.  

 
A 4–8. évfolyamokra vonatkozó ajánlott témakörök egyes elemei újra és újra megjelennek, 

lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb nézőpontból kerüljenek 
feldolgozásra, és így bővüljenek, mélyüljenek. A kerettanterv minden fejlesztési szakaszban új 
témaköröket is javasol a tanulók életkorához, szükségleteihez alkalmazkodva.  

 
 
Az általános iskola 5–8. évfolyamán az idegennyelv-tanítás szervesen épül az alsó tagozaton 

elért eredményekre. Az elsődleges cél a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának 
továbbfejlesztése, érdeklődésük fenntartása a nyelvek tanulása és a más nyelveket beszélő 
emberek és kultúrájuk megismerése iránt. A nyelvvel való játékos és örömteli foglalkozás, a 
kezdeti sikerek és a motiváló tanári visszajelzés ebben a nyelvtanulási szakaszban is segítik a 
tanulókat, hogy megmaradjon ösztönös tudásvágyuk és tanulási kedvük, bátran használják a 
rendelkezésükre álló nyelvi eszközöket, növekedjen önbizalmuk, fejlődjön önismeretük és 
önértékelésük. Mindez elengedhetetlen a nyelvtanulás hosszú távú eredményessége 
szempontjából. 



A tanulók az 5–8. évfolyamon minimálisan heti 3 órában tanulják az idegen nyelvet. A 
fejlesztés várható eredménye a 6. évfolyam végén a KER szerinti A1 szint, a 8. évfolyam végén az 
A2 szint. A középfokú oktatás erre a kimeneti szintre épít.  

 
 

 
5–6. évfolyam 

 
Az 5. évfolyam megkezdésekor a tanulók már legalább egy év nyelvtanulási tapasztalattal 
rendelkeznek. Hozzászoktak a célnyelvi óravezetéshez, megértik az órai tevékenységekre 
vonatkozó rövid, egyszerű utasításokat, tudják, hogy léteznek olyan iskolai és iskolán kívüli 
helyzetek, feladatok, amelyeket csak akkor képesek sikerrel megoldani, ha megfelelő idegennyelv-
ismerettel rendelkeznek. Már ismernek hangzó és írott célnyelvi szövegeket, megtették az első 
lépéseket az idegen nyelvi interakció és az összefüggő beszéd területén. Elkezdték az írást az 
idegen nyelv tanulásának szolgálatába állítani, és egyszerű formában használják az önkifejezés 
eszközeként is. A korosztály igényei és szükségletei szerint alakított idegennyelv-oktatás 
keretében megtapasztalták a játékos nyelvtanulás örömét. A feldolgozott tartalmak révén 
lehetőségük nyílt bepillantani egy, a sajátjukhoz részben hasonló, részben attól eltérő kultúrába. A 
pozitív visszajelzések önbizalmat adtak nekik, és néhány alapvető nyelvtanulási stratégia 
elsajátításával megtették az első lépéseket az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

Az 5–6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja az, hogy a tanulók 
változatlanul kedvet érezzenek a nyelvtanulás iránt, és örömüket leljék a nyelvvel való 
foglalkozásban, valamint hogy ébren maradjon kíváncsiságuk az idegen nyelvet beszélő emberek 
és kultúrájuk iránt, nyitottak maradjanak az új ismeretek, tapasztalatok befogadására.  

A nyelvelsajátítás területén a korábbiakhoz hasonlóan fontos cél a beszédértés és a 
beszédkészség fejlesztése, de ebben az életkorban fokozatosan felzárkózik melléjük az olvasott 
szöveg értése és az írás is. A készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, ahogy azok a 
valós kommunikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. Az idegen nyelv 
elsajátítása továbbra is minden esetben kontextusba ágyazva, konkrét beszédhelyzetek során 
történik, melyekben a verbális és a nem verbális elemek természetes egységet alkotnak.  

A motiváció fenntartása érdekében fontos, hogy a tanulók a fejlettségi szintjüknek 
megfelelő, változatos, érdekes és értelmes, kihívást jelentő tevékenységek során sajátítsák el az 
idegen nyelvet. A témakörök részben ugyanazok, mint az előző fejlesztési szakaszban, de 
bővülnek és mélyülnek, azzal párhuzamosan, ahogy a tanulók érdeklődése alakul, igényeik, 
szükségleteik változnak. További témák is feldolgozásra kerülnek, amelyek összhangban állnak 
a NAT-ban szereplő más műveltségi területek, tantárgyak tartalmaival. A „Témakörök” 
táblázatban megjelölt kapcsolódási pontok segítenek megtalálni azokat a területeket, ahol 
megvalósítható a tantárgyakon átívelő – akár közös projektek keretében történő – tanulás. 

Az 5–6. osztályban jelentősen bővül a tanulók szókincse. A nyelvtani szerkezeteket továbbra 
is kontextusba ágyazva sajátítják el, de fokozatosan felébred az érdeklődésük a célnyelv 
szabályrendszere és az anyanyelvükhöz hasonló, illetve attól eltérő nyelvi jelenségek iránt. 
Örömüket lelik a szabályszerűségek felfedezésében, de a szabályok ismerete csak csekély 
mértékben segíti nyelvi fejlődésüket. A helyes nyelvhasználat elsajátításában nagy szerepe van a 
nyelvi input minőségének és mennyiségének, valamint a tanulói megnyilatkozások esetében a 
pozitív tanári visszajelzésnek.  

Ebben a szakaszban is fontos célkitűzés, hogy a tanulók idegen nyelvi kompetenciájának 
fejlesztése szoros összefonódásban és kölcsönhatásban történjen a fejlesztési szakaszra 
vonatkozó nevelési célokkal és más kulcskompetenciák fejlesztésével, elsősorban az anyanyelvi 
kommunikációval, a szociális kompetenciával, az esztétikai-művészeti tudatossággal és 
kifejezőképességgel, valamint az önálló tanulással. Fokozatosan egyre nagyobb szerepet kap a 
digitális kompetencia, hiszen az IKT-eszközök használata idegen nyelven is az 
információszerzés és információcsere korszerű és hatékony eszköze.  



A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 6. évfolyam végére elérjék a KER szerinti 
A1 szintet. 

 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 

végén 

A1 szintű nyelvtudás: 
A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott 
célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid 
megnyilatkozásokat, szövegeket. 
Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal 
kommunikál. 
Felkészülés után elmond rövid szövegeket. 
Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, 
tartalmát. 
Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló írott 
szövegeket alkot.  

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

összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem különíthetők el 
egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek fejlesztése mindig 
integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben előfordulnak. Ezért 
nem szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett.  
 
 

Fejlesztési 
egység 

Hallott szöveg értése 

El zetes 
tudás 

Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi óravezetés követése, az 
egyszerű tanári utasítások és kérdések, valamint a korábban feldolgozott 
szövegek megértése, begyakorolt rövid párbeszédek folytatása, minta alapján 
egyszerű szövegek alkotása.  

A tematikai 
egység 

nevelési-
fejlesztési 

céljai 

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel 
támogatott célnyelvi óravezetés követése; 
az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó, bővülő szókinccsel 
megfogalmazott, de továbbra is rövid, egyszerű tanári utasítások megértése; 
az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból álló kérdések, 
néhány rövid mondatból álló megnyilatkozások megértése; 
a mindennapi témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben az 
ismerős szavak, fordulatok felismerése, ezekből következtetés a szövegek 
témájára;  
a megértést segítő feladatokra támaszkodva a lényeg és néhány konkrét 
információ kiszűrése ismert témájú rövid, egyszerű szövegekből; 
néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása. 

 

A fejlesztés tartalma 
A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel támogatott 
célnyelvi óravezetés növekvő biztonsággal történő követése (pl. osztálytermi 
rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasználat).  
Rövid, egyszerű tanári utasítások alaposabb és biztosabb megértése (pl. játékos feladatok; 
manuális tevékenységek; mozgásos, játékos tevékenységek).  
A tanulóhoz közel álló, ismert témákról szóló rövid kérdések és néhány rövid mondatból álló 
szövegek megértése. 
Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus 



szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése a szövegekben, 
következtetések levonása a témára, lehetséges tartalomra vonatkozóan; a szöveg lényegének 
kiszűrése megértést segítő, változatos feladatok segítségével.  
A megértés során egyre tudatosabb támaszkodás a hallott szövegeket kísérő nonverbális 
elemekre (pl. képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre.  
Tanári ösztönzésre a hallott szövegből kiszűrt információk egyre tudatosabb összekapcsolása 
a témával kapcsolatos egyéb ismeretekkel, és ezek alapján következtetések levonása a 
tartalomra vonatkozóan.  
Különböző beszélők egyre biztosabb megértése, amennyiben azok a célnyelvi normának 
megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, 
szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat hangsúlyozva, megismételve 
beszélnek.  
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, animációs filmek, a 
korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országokból 
érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd. 

 

Fejlesztési 
egység 

Szóbeli interakció 

El zetes tudás 
Részvétel interakciót igénylő tevékenységekben, egyszerű nyelvi eszközök 
alkalmazásával.  

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő 
szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva; 
egyszerű kérdések feltevése ismert témákról, illetve válaszadás egyszerű 
nyelvi eszközökkel a hozzá intézett kérdésekre; 
rövid beszélgetés folytatása ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, 
begyakorolt beszédfordulatokkal; 
rövid beszélgetés folytatása a társakkal a tanult témákról; 
rövid, egyszerű szövegek közös előadása; az ismert szöveg célnyelvi 
normákhoz közelítő kiejtése, helyes intonációval és megfelelő 
beszédtempóban. 

A fejlesztés tartalma 
A mondanivaló nonverbális elemekkel (pl. testbeszéddel, hanglejtéssel, vizuális eszközökkel) 
támogatott kifejezése bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel. 
Rövid válaszokkal, cselekvéssel való reagálás ismert témákhoz vagy osztálytermi 
szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, 
kérésekre, felszólításokra. 
Egyszerű kérdések feltevése ismert témákhoz, osztálytermi szituációkhoz, egyéni 
szükségletekhez kapcsolódva. 
Egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid párbeszéd eljátszása 
társakkal. 
Kommunikálás begyakorolt beszédfordulatokkal (pl. bemutatkozás, bemutatás, üdvözlés, 
köszönés, alapvető információ kérése és adása saját magáról, társairól, közvetlen 
környezetéről, különböző dolgok kérése és adása, tetszés, nemtetszés kifejezése). 
Meg nem értés esetén nonverbális elemekkel, pl. testbeszéddel támogatott ismétlés, 
magyarázat kérése. 
Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és 
alkalmazása (pl. beszélgetés kezdeményezése, figyelemfelhívás). 
Hallott, látott jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, időjárással kapcsolatos 
megfigyelésekre) való reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel. 



Aktív részvétel dalok, mondókák, versek, mesék, történetek előadásában, szóbeli nyelvi 
játékokban; nonverbális elemekkel támogatott történet elmondásába való bekapcsolódás az 
ismert szavak, kifejezések, beszédfordulatok szintjén. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Dalok, mondókák, versek, mesék, illusztrált történetek, mozgással kísért rövid 
cselekvéssorok, kérdések, rövid párbeszédek, dramatizált jelenetek, néhány mondatos 
leírások, egyszerű felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén alapuló 
szövegek. 

 

Fejlesztési egység Összefügg  beszéd 

El zetes tudás 
Néhány összefüggő mondat elmondása önmagáról és a tanult 
témákról. A megismert versek, mondókák felidézése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rövid, egyszerű szövegek elmondása, illetve párbeszéd előadása 
társaival közösen, tanári segítséggel; 
egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, összefüggő leírás 
adása saját magáról és a környezetében előforduló tárgyakról, 
élőlényekről, eseményekről;  
néhány egyszerű nyelvtani szerkezet és mondatfajta használata; 
a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések 
összekapcsolása kötőszavakkal; 
munkájának bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 
ismert szöveg elmondása a célnyelvi normához közelítő kiejtéssel, 
intonációval és beszédtempóban.  

A fejlesztés tartalma 

Gyermekirodalmi mű (pl. vers, dal, mese), történet, cselekvéssor közös vagy önálló előadása 
társak, másik osztály, szülők vagy tanárok részére. 
Felkészülést követően nonverbális elemekkel támogatott egyszerű nyelvi eszközökkel, 
begyakorolt beszédfordulatokkal megfogalmazott szerepjáték előadása társakkal.  
Minta alapján, tanári segítséggel összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, 
cselekvéssorok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután). 
Egyénileg vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy rövid bemutatása és értékelése (pl. 
közös plakát készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 
Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag hallgatása és együttes elmondása után közös vagy 
önálló ismétlés; a kiejtés, intonáció, hangsúly, ritmus játékos gyakorlása (pl. hangerő vagy 
hangszín változtatásával, érzelmek kifejezésével, ritmushangszerek vagy mozgás kíséretével). 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Dalok, versek, mesék, rövid történetek, cselekvéssorok, leírások (pl. tanulói munka 
bemutatása), rövid szerepek, interaktív feladatok. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

El zetes tudás 
Részvétel olvasást igénylő nyelvi tevékenységekben, ismert szavak, 
rövid szövegek elolvasása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megértést segítő elemekre támaszkodva felismeri és megérti az 
egyszerű szövegekben az ismert nevek, szavak és mondatok 
felismerése és megértése; 
a különböző műfajú, egyszerű, autentikus szövegek lényegének 
megértése;  
egyszerű, autentikus szövegekből néhány alapvető információ 
kiszűrése;  



az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatok elvégzése;  
a készségek, képességek kreatív használata az olvasott szövegek 
értelmezéséhez; 
érdeklődés kialakítása a célnyelvi kultúra irodalmi, művészeti 
alkotásai iránt. 

A fejlesztés tartalma 
Rövid, hétköznapi szövegekben ismerős nevek, szavak és egyszerű fordulatok felismerése. 
Írott szöveggel kapcsolatos tevékenységek végzése (pl. leírás alapján illusztráció készítése, 
képek sorba rendezése, szövegrészlettel való párosítása). 
Egyszerű, különböző műfajú szövegek olvasása, lényegük megértése, a szövegek feladatokon 
keresztül történő feldolgozása. 
Különböző műfajú szövegek (pl. versek, mesék, történetek, fabulák, viccek) közös olvasása. 
Egyszerű, informatív szövegből (pl. brosúrából, menetrendből, utcai táblákról, feliratokról) 
tárgyszerű információ szerzése. 
Rövid, egyszerű, írott instrukciók követése képek segítségével (pl. játék összerakása, 
útbaigazítás). 
Egyszerűsített nyelvezetű irodalmi alkotások olvasása (pl. versek, mesék, dalszövegek, 
novellák). 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Történetek, hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, egyszerű üzenetek, útleírások, 
képeslapok, feliratok, nyomtatványok hagyományos és online formában. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

El zetes tudás 
Részvétel írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekben, s ezek 
során rövid szavak, mondatok másolása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 
Megadott mintát követve különböző műfajú és életkorának 
megfelelő témájú rövid szövegek alkotása; 
írásbeli válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű 
kérdésekre; 
a közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli 
feladatok elvégzése; 
részvétel írásbeli nyelvi játékokban; 
a meglévő szókincs, tudás képes kreatív alkalmazása az őt érdeklő 
témájú, egyszerű szövegek írásához. 

A fejlesztés tartalma 
Szavak és rövid szövegek másolása, illetve hallás utáni leírása. 
Rövid mondatok írása egyszerű nyelvi szerkezetek felhasználásával (pl. napirend bemutatása, 
emberek, állatok, tárgyak jellemzése, képfeliratok készítése). 
Különböző műfajú, egyszerű, rövid szövegek írása (pl. hagyományos vagy elektronikus 
képeslap, üdvözlőlap, meghívó, üzenet, SMS, e-mail). 
Egyszerű, autentikus kérdőívek, adatlapok kitöltése. 
Projektmunka készítése (pl. poszterek, hirdetések, faliújságok, tájékoztató táblák, ismertetők).  
Az életkornak megfelelő irodalmi művek (pl. mesék, történetek) bizonyos elemeinek 
megváltoztatása, átírása. 
Különböző típusú szövegek kreatív írása (pl. napló, dalszöveg, listaversek, szabadversek). 
Egy-két mondatos üzenet, illetve bejegyzés írása internetes közösségi oldalon, blogban vagy 
fórumban. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 



Leírás, felirat, utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail, levél, 
adatlap, bejegyzés, dalszöveg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Javasolt témakörök  
5. évfolyam 

 

Család  
Családtagok. Személyes információk. Bemutatás, bemutatkozás. Számok, színek, ruhadarabok, 
személyes névmások. Háziállatok. 
 Kapcsolódási pontok: 

Erkölcstan: társas / családi kapcsolatok, szokások. 
 
Személyes adatok  
Életkor, születésnap, lakcím, foglalkozás. Országok és nemzetek. Lakóhelyünk a város.  
 Kapcsolódási pontok: 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: család és lakóhely. 
Természetismeret: tágabb környezetünk megismerése. 

Otthon  
Otthonom, szűkebb környezetem. Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak. Saját szoba 
bemutatása.Kedvenc játékaim. Lakóhelyem, tágabb környezetem 

Kapcsolódási pontok: 
           Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: család és lakóhely. 

Természetismeret: lakóhelyi környezet. 

Matematika: tájékozódás a térben, halmazok. 
Hon- és népismeret: az én városom, falum. 

Természet, állatok 
Állatokkal kapcsolatos foglalkozások. Napirend. Az idő. 
Állatok jellemzése. Kedvenc állat bemutatása. Kisállatok. Állatok a ház körül. Vadon élő és 
állatkerti állatok. Állatok a nagyvilágban. 
Kontinensek, tájegységek. 
 Kapcsolódási pontok: 

Természetismeret: élőlények a nagyvilágban / állatkertben; az állatok életmódjának főbb 
jellemzői, élőhelyeik.; a Föld szépsége, egyedisége: a Kárpát-medence és hazánk 
nagytájai, növénytakarója és élővilága. 
Technika, életvitel és gyakorlat: időbeosztás, napirend. 
 

Sport 
Sportágak és sporteszközök. Kedvenc sportom. Testrészek és mozgás. 
 Kapcsolódási pontok: 
            Természetismeret: az ember megismerése és egészsége: testrészek. 



Testnevelés és sport: mozgásos játékok, sportversenyek, szabályok 

 

 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek. Hobbik. Téli/nyári szünet. Kedvenc időtöltésem. 
Internet, interaktív játékok. Közös időtöltés barátokkal. 
 Kapcsolódási pontok:  

Testnevelés és sport: sportok. 
 

Ünnepek és szokások 
Születésnapi buli.  
Ünnepek itthon és a nagyvilágban (Halloween, Karácsony, Húsvét). 
 Angol gyerekdalok. 
 Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat; történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: 
hétköznapok, ünnepek 
Technika: angol születésnapi lapkészítése. 
Ének: angol születésnapi dal. 
 

  
 

1.  ÉN ÉS A CSALÁDOM, HÁZIÁLLATAINK  
 
Fejlesztési célok Tananyag A továbbhaladás feltételei 

A tanuló legyen képes a 
szituációnak megfelelően köszönni 
és elköszönni, bemutatkozni és 
bemutatni szűkebb családját, 
közelebbi rokonait. Családfa 
alapján ismerje fel az alapvető 
rokonsági fokokat. Tudjon 
érdeklődni más családjáról (pl.: hány 
testvére van). Tudjon beszélni saját 
állatairól és megnevezni egyéb, 
kedvtelésből tartott állatokat is.  

Kb. 45 szó, ill. kifejezés (elsősorban 
rokonsági fokokat kifejező főnevek, 
háziállatok; üdvözléssel, 
bemutatkozással, bemutatással 
kapcsolatos kifejezések, köszönések; 
személyes, birtokos és mutató név-
mások;névelők, a létige helyes 
használata).  

Tudjon köszönni, bemutatkozni és 
elköszönni. Ismerje a szűkebb 
családtagokat megnevező szavakat. 
Tudja megmondani, milyen állata van és 
ismerje néhány más háziállat nevét is. 

 
2.  SZEMÉLYI ADATOK (ÉLETKOR, LAKCÍM, SZÜLETÉSNAP, 
FOGLALKOZÁS)  
 

Fejlesztési célok Tananyag A továbbhaladás feltételei 
A tanuló legyen képes 
megmondani és az iránt 
érdeklődni, ki hány éves és mikor 
van a születésnapja, mi a címe, a 
telefonszáma és a foglalkozása. 
Tudja ezeket az adatokat kérdőívbe 
beírni, rövid e-mailt, üzenetet, 
születésnapi meghívót (minta 
alapján) írni. Ismerje a leg-

Kb. 50 szó, ill. kifejezés (tő- és 
sorszámnevek 100-ig; többes szám, 
foglalkozások; országok, 
nemzetiségek, néhány külső és belső 
tulajdonságra utaló melléknév).  
 

Tudja megmondani, hány éves és mikor 
van a születésnapja. Ismerje a számokat, 
hónapokat, napokat. Legyen képes minta 
alapján rövid üzenetet, jókívánságot írni. 
Tudja megnevezni szülei foglalkozását. 



gyakoribb foglalkozásokat és 
munkahelyeket.  
Használja a birtokos névmásokat, 
szerkezeteket. 

 
3. LAKÓHELYÜNK BEMUTATÁSA (OTTHONUNK HELYISÉGEI, FONTOSABB 

TÁRGYAI; FALU / KISVÁROS / NAGYVÁROS ÉS KÖRNYÉKE) 
 

Fejlesztési célok Tananyag 
 

A továbbhaladás feltételei 
A tanuló legyen képes 5-6 
összefüggő mondatban bemutatni 
saját otthonát, további 5-6 
összefüggő mondatban lakóhelyét. 
Tudjon érdeklődni más lakásáról, 
lakóhelyéről. Tudjon néhány 
mondatot mondani 
Magyarországról és Nagy-
Britanniáról. Tudja megnevezni a 
lakás berendezési tárgyait, a falu / 
kisváros / nagyváros jellemző 
helyeit, épületeit, természeti 
környezetére vonatkozó 
kifejezéseket.  

Kb. 60 szó, ill. kifejezés (berendezési 
tárgyak, lakás helyiségei, épületek, 
sorszámnevek az emelet 
megnevezésénél, melléknevek, 
elöljárószavak, rendhagyó többes 
számok, mutató névmások, a birtokos 
eset).  
 

Tud néhány mondatot mondani a 
lakóhelyéről. Ismeri a legfontosabb 
berendezési tárgyakat.  

 
4.  MUNKAHELYEK, ÁLLATOK KÜLSEJÉNEK LEÍRÁSA, NAPIREND, ID  
 

Fejlesztési célok Tananyag A továbbhaladás feltételei 
A tanuló legyen képes elmondani, 
hogyan tölti egy átlagos napját, 
illetve hétvégéjét.  
 
Mivel tölti szabadidejét, milyen 
sportokat kedvel, mi a hobbija. 
Tudjon a fentiekről érdeklődni. 
Legyen képes megmondani, 
mennyi az idő, ill. mit mikor szo-
kott csinálni.  
Használja az egyszerű jelen időt és 
a jelen idővel kifejezett jövő idővel  
kapcsolatos elöljárószókat. 
Képes legyen az állatok 
jellemzésére,  kedvenc állatának 
bemutatására.  

Kb. 50 szó, ill. kifejezés 
(testrészek, külső és belső 
tulajdonságokra utaló 
melléknevek, az állatok 
képességei; napirend a munkában, 
iskolában, munkák jellemzése).  
 
 

Tud néhány mondatot mondani a 
leggyakoribb napi tevékenységeiről. Ismeri 
az állatok testrészeit, a velük kapcsolatban 
tanult igéket. Tud megnevezni néhány 
szabadidős tevékenységet. Tudja 
megkérdezni és megmondani, mennyi az idő.

 
 
 
5.  ÜNNEPEK – CSALÁDI ÜNNEPEK, NÉHÁNY FONTOSABB BRIT ÉS MAGYAR 
ÁLLAMI ÜNNEP  
 

Fejlesztési célok Tananyag  



A továbbhaladás feltételei 
A tanuló legyen képes megnevezni a 
fontosabb ünnepeket (születésnap, 
névnap, karácsony, húsvét, pünkösd, 
szilveszter, újév). Ismerjen néhány 
angolszász nyelvterületre jellemző 
ünnepet 
(pl.: Guy Fawkes Day, Halloween, 
Valentine’s Day). Használja az 
évszámokat és a dátumokat.  

Kb. 30 szó, ill. kifejezés (ünnepek, 
családi események neve és az azzal 
kapcsolatos kifejezések és 
cselekedetek, néhány étel és ital).  
 

Ismer néhány (családi és nemzeti) 
ünnepet. Tudja megmondani az aznapi 
dátumot. 

 
 

Fogalomkörök − 5. évfolyam 
Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése 
 Jelenidejűség Present Simple  

 
She likes winter sports. 
When do you get up?  
I don’t drink milk. 

  Present Continuous 
 

Why is she crying?  
I’m leaving. 
 

Modalitás 
  Can (ability) 

 
Can you swim? 
I can/can’t swim. 

Birtoklás kifejezése 
  Genitive ’s 

 
Possessive adj. 

Kate’s brother 
Whose? 
Our/their… 

Névmások 
  Accusative of 

personal pronouns 
me, you, him, her, it, us, you, 
them 

  Demonstrative 
pronouns 

this/these, that/those 

Id beli viszonyok 
 Időpont kifejezése When? 

What time? 
What’s the time? 

on Monday, in the morning, 
in the evening, at 5 pm  
It’s quarter to eight. 

 
Mennyiségi viszonyok 
 Főnvek többes száma 

 
Regular and irregular 
plurals  

puppies, mice, children, 
people 

 Sorszámnevek Ordinal numbers first, second… 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Javasolt témakörök − 6. évfolyam 
Bevásárlás  

Kapcsolódási pontok:  
Technika, életvitel és gyakorlat: vásárlás. 

Étkezés. Étel- és italfajták.  
Kapcsolódási pontok: 
Természetismeret: az ember megismerése és egészsége: étrend. 

Öltözködés 
Ruhavásárlás. Ruhafajták, színek, minták 
 Kapcsolódási pontok: 
          Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: öltözködés, divat.  

Matematika: brit pénznemek, árak. 
          Ének: angol gyerekdal. 
          Angol országismeret: angol nagyáruházak bemutatása. 

Szabadidő, szórakozás 
Érdeklődési kör. Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltés. Közös időtöltés barátokkal. 
Filmek, jegyvásárlás. Múzeum. Kedvenc festmény bemutatása. Híres írók, zeneszerzők, festők, 
színészek. 

Kapcsolódási pontok: 

Vizuális kultúra: film, színház, kiállítások 

Család  
Én és a családom. Saját magam és családtagjaim külső-belső jellemzése. A munka világa. 
Foglalkozások és napirend. 

Kapcsolódási pontok: 
 Erkölcstan: társas / családi kapcsolatok, szokások. 

Otthon  
Otthonok a célnyelvi országokban és a nagyvilágban, napjainkban és a régmúltban. 
Lakáshirdetések. Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak. 

 Kapcsolódási pontok: 
Természetismeret: lakóhelyi környezet. 
Matematika: tájékozódás a térben. 
Hon- és népismeret: városom, falum. 
Földrajz, történelem:  településtípusok.  
Informatika: internetes kutatási feladat. 

 
 

 
 
 
 
 
 
1. VÁSÁRLÁS , PÉNZ  
 

Fejlesztési célok Tananyag 
 

A továbbhaladás feltételei 



A tanuló képes megnevezni a 
mindennap vásárolt árucikkeket és a 
fontosabb egyéb árucikkeket; az 
üzletfajtákat, áruházi osztályokat. 
Tudja használni a vásárláskor 
használatos leggyakoribb 
kifejezéseket, az árucikkekről 
információt kérni, azok árát 
megérteni.  

Kb. 40 szó, ill. kifejezés 
(alapvető árucikkek, boltfajták, 
áruházi osztályok, 
szolgáltatások, vásárlással 
kapcsolatos igék, kifejezések).  
 

Ismer néhány üzletfajtát és alapvető 
bolti cikket. Tud valamit az üzletben 
kérni és azt megköszönni. Legyen 
képes elolvasni és megérteni az 
árcédulán szereplő összeget. 

 
2. ÉTELEK, ÉTKEZÉSEK OTTHON ÉS ÉTTEREMBEN; VISELKEDÉS AZ 

ASZTALNÁL  
 

Fejlesztési célok Tananyag 
 

A továbbhaladás feltételei 
A tanuló ismerje az alapvető 
étkezéseket, ételféleségeket mind 
Magyarországra, mind Nagy-
Britanniára jellemzően. Tudjon 
étlapról udvariasan rendelni, az 
ételekről, italokról információt kérni, 
véleményt nyilvánítani. Legyen képes 
helyesen viselkedni étkezéskor. Tudja 
elmondani egy egyszerűbb étel 
receptjét.  
Használja a would segédigét, ismerje 
a megszámlálható és 
megszámlálhatatlan kategóriát. 

Kb. 50 szó, ill. kifejezés 
(étkezések, ételek, 
evőeszközök, edények, főzéssel 
kapcsolatos igék). 

Ismer és tud megnevezni néhány 
egyszerű ételt és italt. Igazodjon el egy 
angol nyelvű étlapon. Tudjon valamit az 
étteremben kérni és azt megköszönni. 

 
3.  SZABADID S TEVÉKENYSÉGEK, SPORTOK, PROGRAMJAVASLAT, HOBBI, 
SZÓRAKOZÁS 
 

Fejlesztési célok Tananyag 
 

A továbbhaladás feltételei 
A tanuló legyen képes szóban és írásban 
is beszámolni kedvenc időtöltéséről, 
néhány ismertebb társasjátékot 
megnevezni (pl. Activity, Scrabble, 20 
questions), tudjon érdeklődni mások 
szabadidős tevékenységéről. Tudjon 
vendégének programot összeállítani (jó 
és rossz időre is), s azt megindokolni.  

Kb. 50 szó, ill. kifejezés (egyéni és 
szervezett szabadidős 
tevékenységeket kifejező igék, 
azokkal kapcsolatos főnevek).  
 

Tudja megnevezni hobbiját, kedvenc 
időtöltését, és ismerjen néhány más 
szabadidős tevékenységre utaló 
főnevet. Tud rövid programot 
javasolni néhány egyszerű 
mondatban. 

 
 
 
 
 
 

4. EMBEREK KÜLS  ÉS BELS  JELLEMZÉSE, ÁLLATOK ÉS TÁRGYAK 
KÜLSEJÉNEK LEÍRÁSA  

 



Fejlesztési célok Tananyag 
 

A továbbhaladás feltételei 
A tanuló legyen képes személyek, 
állatok, tárgyak külsejét leírni, 
megnevezni néhány fontosabb belső 
tulajdonságot. Mások leírása alapján 
az adott személyt, állatot, tárgyat 
több közül kiválasztani. Tudjon 
tetszést / nemtetszést nyilvánítani és 
ezt röviden (egy mondatban) 
megindokolni, valamint mások 
véleményét megkérdezni. Tudja 
fokozni a mellékneveket, ezáltal 
összehasonlítást tenni. Képes rövid 
jellemzést írni saját magáról, egyéb 
személyekről, állatokról és 
tárgyakról. 
Használja a személyes névmások 
tárgyas alakját és a melléknevek 
fokozott alakjait. 

Kb. 50 szó, ill. kifejezés 
(testrészek, külső és belső 
tulajdonságokra utaló 
melléknevek, a minket körülvevő 
leggyakoribb tárgyak, anyagok 
neve; érzelmeket / tetszést / 
nemtetszést kifejező igék, kedvelt 
és nem kedvelt tevékenységek).  
 
 

Ismer néhány külső és belső 
tulajdonságokra utaló 
melléknevet.  
Tud tetszést / nemtetszést 
nyilvánítani. Ismerje a 
személyes névmásokat és 
néhány szokásos cselekvésre 
utaló 
 igét. 

 
 
 
5. SZEMÉLYI ADATOK (ÉLETKOR, LAKCÍM, FOGLALKOZÁS)  
 

Fejlesztési célok Tananyag A továbbhaladás feltételei 
A tanuló legyen képes megmondani és 
az iránt érdeklődni, ki hány éves és 
mikor van a születésnapja, mi a címe, a 
telefonszáma és a foglalkozása. Tudja 
ezeket az adatokat leírni, rövid e-mailt, 
üzenetet írni. Ismerje a leggyakoribb 
foglalkozásokat és munkahelyeket.  
Használja a birtokos névmásokat, 
szerkezeteket. 

Kb. 50 szó, ill. kifejezés (tő- 
és sorszámnevek 100-ig; 
napok, hónapok, évszakok; 
foglalkozások; országok, 
nemzetiségek, néhány külső és 
belső tulajdonságra utaló 
melléknév)  
 

Tudja megmondani, hány éves és mikor 
van a születésnapja. Ismerje a számokat, 
hónapokat, napokat. Legyen képes 
bemutatkozni, és bemutatni másokat is. 
Tudjon megnevezni foglalkozásokat. 

 
 

6. LAKÓHELYÜNK BEMUTATÁSA (OTTHONUNK HELYISÉGEI, FONTOSABB 
TÁRGYAI; FALU / KISVÁROS / NAGYVÁROS ÉS KÖRNYÉKE) 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
 

A továbbhaladás feltételei 
A tanuló legyen képes 5-6 összefüggő 
mondatban bemutatni saját otthonát, további 
5-6 összefüggő mondatban lakóhelyét. 
Tudjon érdeklődni más lakásáról, 
lakóhelyéről. Tudjon néhány mondatot mon-
dani Magyarországról és Nagy-Britanniáról. 
Tudja megnevezni a lakás berendezési 
tárgyait, a falu / kisváros / nagyváros 
jellemző helyeit, épületeit, természeti 

Kb. 60 szó, ill. kifejezés 
(berendezési tárgyak, lakás 
helyiségei, épületek, 
természeti formák, mellék-
nevek, elöljárószavak, 
képességhez kötött 
cselekvések).  
 

Tud néhány mondatot mondani 
a lakóhelyéről. Ismeri a 
legfontosabb berendezési 
tárgyakat. Legyen képes pár 
mondatot mondani arról, hogy 
mit tud és mit nem tud csinálni. 



környezetére vonatkozó kifejezéseket.  
 
 

Fogalomkörök −  6. évfolyam 
Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése 
 Jövőidejűség Going to  

 
What are you going to do 
on Saturday? 

Térbeli viszonyok 
 Irányok, 

helymeghatározás  
Prepositions, 
Prepositional Phrases  
 

on the right, on the left, in 
the middle, in front of, 
towards, over, along, 
through, 
round, past, into, across, 
out of, away from, as far as, 
onto, off 
 

Id beli viszonyok 
 Időpont, gyakorság How often? 

 
 
 
When? 
 

every day, on Saturdays,  
at weekends, in the 
mornings, every afternoon, 
never, sometimes, often, 
always 
When I was 6 … 
At the age of … 
two years ago 
on 15th September, 1830 

Modalitás 
  Can/could (ability 

and polite requests) 
I couldn’t help him. 
Can I have...? 
 

Mennyiségi viszonyok 
  Cardinal numbers  

31-100 
 

 Megszámlálhatóság Countable nouns 
 
Uncountable nouns 
 
 

How many CDs have you 
got? 
I’ve got a lot of/few CDs. 
How much money have you 
got? I’ve got a lot of/little 
money. 

 
 
 
 
Logikai viszonyok 
  Linking words 

 
Prepositional phrases 

as, so, if 
first, then, afterwards, finally 
be good at, be interested in 
on my own, look after fond of 

Min ségi viszonyok 



  Comparative and 
superlative of 
adjectives 

Tom’s younger than Sue. 
Mary is the prettiest girl. 

  Adverbs slowly ,too fast, good 
enough, quite long, mainly, 
totally, freezing cold. 

 
 
 
 
 
 
 

7–8. évfolyam 
 

A 7–8. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1 szintű nyelvtudással lépnek be a további 
nyelvtanulási folyamatba. Ez a Közös európai referenciakeret (KER) megfogalmazásában azt 
jelenti, hogy „alapszintű” és ezen belül „minimumszintű” nyelvismerettel rendelkeznek. Az előző 
fejlesztési szakaszokban, elsősorban osztálytermi keretek között, már számos olyan helyzetben 
kipróbálták magukat, amelyekben bizonyos feladatok megoldásához elengedhetetlenül szükségük 
volt a nyelvismeretre. Tisztában vannak azzal, hogy személyes boldogulásuk egyik fontos feltétele 
a használható nyelvtudás. Megismerkedtek különféle hallott és olvasott célnyelvi szövegekkel, 
fejlődött a beszédkészségük, és megtanulták, hogyan tudják az írást az idegen nyelv tanulásának 
szolgálatába állítani és egyszerű formában az önkifejezés eszközeként használni. A feldolgozott 
tartalmak révén bepillantottak egy idegen kultúrába, és lehetőségük nyílt azt összevetni a 
magyarral. A nyelvtanulás során kapott pozitív visszajelzések önbizalmat adtak nekik, és néhány 
alapvető nyelvtanulási stratégia elsajátításával megtették az első lépéseket az önálló nyelvtanulóvá 
válás útján. 

A 7–8. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi 
kommunikatív kompetenciájának fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az 
adott életkori szakaszra megfogalmazott nevelési célokkal, és más kulcskompetenciák 
fejlesztésével, elsősorban az anyanyelvi kommunikáció, a szociális kompetencia, az esztétikai-
művészeti tudatosság és kifejezőképesség, valamint a hatékony, önálló tanulás területén. Egyre 
nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia. A tanulás tartalmai révén további kapcsolódási 
pontok alakulnak ki a természettudományos és technikai kompetencia, valamint a munkaformák 
révén a kezdeményezőképesség fejlesztésével.  

A nyelvi készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, ahogy azok a valós 
kommunikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. A tanulók egyre több 
autentikus szövegfajtával ismerkednek meg, bővül a szókincsük, szélesedik nyelvtani ismereteik 
köre, egyre magabiztosabban tudják megvalósítani beszédszándékaikat. Amellett, hogy az új 
nyelvtani szerkezetekkel a korábbi fejlesztési szakaszokhoz hasonlóan továbbra is kontextusba 
ágyazva ismerkednek meg, egyre jobban érdeklik őket a nyelvben előforduló szabályszerűségek és 
az anyanyelvükhöz hasonló vagy attól eltérő nyelvtani jelenségek. A helyes nyelvhasználatban 
segítik őket azok a nyelvtani szabályok, amelyeket ők maguk fedeznek fel és fogalmaznak meg. 
Ugyancsak hathatós segítséget jelent számukra, ha gyakorlatot szereznek az önértékelés és a 
társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik tudatosításában és hibáik 
felismerésében, önálló javításában. A helyes nyelvhasználat elsajátításában változatlanul nagy 
szerepe van a nyelvi input minőségének és mennyiségének, valamint a tanulói megnyilatkozások 
esetében a pozitív tanári visszajelzésnek.  

A korábbi témakörök a 7–8. évfolyamon tovább bővülnek és mélyülnek azáltal, hogy a 
tanulók érdeklődése és igényei szerint új szempontokból kerülnek feldolgozásra. Ezek és az 



újonnan feldolgozásra kerülő témák is összhangban állnak a NAT-ban más műveltségi területeinek 
tartalmaival, és lehetővé teszik a tanulók számára, hogy a nyelv eszközével alaposabban, 
árnyaltabban megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket. Ebben a fejlesztési szakaszban 
tovább bővül azoknak a nyelvtanulási stratégiáknak a köre, amelyeket a tanulók megismernek és 
alkalmaznak a nyelvórákon. Ezek fokozatos elsajátítása lehetővé teszi számukra, hogy az iskolán 
kívül is egyre inkább hasznosítsák, fejlesszék nyelvtudásukat.  

A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 8. évfolyam végére elérjék a KER szerinti 
A2 szintet. 
 
 
 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz a gazdagodó nyelvi eszközökkel 
megfogalmazott célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rövid, 
hangzó szövegekhez kapcsolódó feladatok megoldása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasítások 
megértése; 
az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdések és kijelentések 
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 
gondolatmenetének 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 
alkalmazása. 

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, változatos 
feladatok segítségével.  
Ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben a beszélők gondolatmenetének 
követése a tanult nyelvi eszközökre támaszkodva, a beszédhelyzetet figyelembe vételével. 
Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a 
célnyelvi 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 
bemutató multimédiás anyagok, a korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok; tanárral, 
tanulótársakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, 
tanári beszéd, interaktív feladatok. 



 
 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 
beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

Egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban 
kommunikáció ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, 
begyakorolt beszédfordulatokkal; 
kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben, 
válaszadás a hozzá intézett kérdésekre, illetve rövid párbeszédek 
folytatása; 
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. 

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 
megfogalmazása, 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 kommunikálás 
célnyelvi beszélőkkel.  
Beszélgetés során meg nem értés esetén ismétlés, magyarázat kérése, visszakérdezés 
alkalmazása, illetve szükség esetén a saját mondanivaló átfogalmazása, egyszerűsítése, 
pontosítása 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, 
felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén, véleménykülönbségen 
alapuló szövegek, spontán megnyilvánulások. 

 
 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás A1 nyelvi szint, azaz felkészülés után rövid szövegek elmondása. 



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; 
rövid, egyszerű történetek mesélése; 
egyszerű állítások, összehasonlítás, magyarázat, indoklás 
megfogalmazása; 
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 
összekapcsolása 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 
bemutatása), előadás, prezentáció, témakifejtés. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz közös feldolgozást követően egyszerű olvasott 
szövegek lényegének, tartalmának megértése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismerős témákról szóló rövid szövegek megértése;  
az alapvető információk megtalálása az egyszerű, hétköznapi 
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 megértése 
(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 olvasása. 
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, egyszerű biztonsági 
előírások, magánlevelek. 

 
 
 
 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 
mintát követve különböző műfajú és a tanulók életkorának megfelelő 
témájú szövegek alkotása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

Összefüggő mondatok írása a közvetlen környezettel kapcsolatos 
témákról; 
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, 
fórumbejegyzés). 
Egyszerű írásos minták követése, kreatív átdolgozása, aktuális, konkrét és személyes 
tartalmakkal 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. 

 
Javasolt témakörök  

 7. Évfolyam 
Iskola, barátok 
Az angol nyelv szerepe napjainkban. 
 Kapcsolódási pontok: 
 Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, szeretet, tisztelet, egymás segítése. 

Média, kommunikáció 
Internet, közösségi oldalak. Infokommunikációs eszközök a mindennapokban. 

Kapcsolódási pontok: 
Informatika: az információs technológián alapuló kommunikációs formák, média, informatika. 

 
 

Szabadidő, szórakozás 
Film, színház, muzsika. 

Kapcsolódási pontok: 
Ének–zene: zenehallgatás. 
Dráma: színház, előadások. 

Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások. 

Természet, állatok 
Állatok a ház körül.Vadon élő és állatkerti állatok.Állatok a nagyvilágban. Kontinensek, tájegységek. 
Kapcsolódási pontok: 

Természetismeret: élőlények a ház körül, az állatok életmódjának főbb jellemzői; a Föld szépsége, egyedisége: 
a Kárpát-medence és hazánk nagytájai, növénytakarója és élővilága. 
 

Idő, időjárás és ruhadarabok 
Időjárási jelenségek. Ruhafélék.  

Kapcsolódási pontok: 
Földrajz: éghajlat és lakóhelyek; időjárási, éghajlati elemek. 

Étkezés- Egészséges életmód. 
Receptek: hozzávalók és utasítások. Egészséges táplálkozás.  A helyes táplálkozás. Étkezési szokások a 
célnyelvi kultúrában.  

Kapcsolódási pontok: 
Biológia-egészségtan: betegségek; azok megelőzése. 
Biológia-egészségtan: táplálkozás. 
Kémia: egészséges táplálkozás. 
Technika, életvitel és gyakorlat: családi munkamegosztás. 
Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges életmód; receptek. 

 

Városnézés, tömegközlekedés, útbaigazítás 
Különböző életformák: vidék és város. 
Városi közlekedés. Szolgáltatások. 



 

Kapcsolódási pontok: 
Matematika: tájékozódás a térben. 
Földrajz: országok, városok. Ismerkedés az angolul beszélő országokkal: Nagy-Britannia, Írország, 
USA, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland 
Hon- és népismeret: az én városom, falum, a hazai táj, a világörökség elemei. 
Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés, vásárlás. 

 
 
 
 
1.BARÁTSÁG ÉS CSALÁDI KAPCSOLATOK; LEVELEZÉS, E-MAIL, SZABADID , 
ID BEOSZTÁS  
 
 

Fejlesztési célok Tananyag 
 

A továbbhaladás feltételei 
A tanuló legyen képes másokat 
bemutatni, kifejezni az alapvető emberi 
tulajdonságokat. A tulajdonságok 
alapján tudja véleményét kifejezni 
(tetszés / nemtetszés / helyeslés / 
rosszallás). Ismerje az angol levélírás 
sajátosságait, ezeket tudja alkalmazni. 
Tudjon e-mailt írni. Tudja elmondani 
pár mondatban, mire való az internet.  
Helyesen használja a hasonlítás 
különböző formáit.  

Kb. 40 szó, ill. kifejezés 
(levélíráshoz szükséges 
kifejezések, melléknevek, 
informatikai kifejezések).  
 

Tud másokat bemutatni, kifejezni az 
alapvető emberi tulajdonságokat. Tudja 
véleményét kifejezni (tetszés / nemtetszés). 
Tudjon rövid e-mailt / levelet írni. Ismerje a 
melléknevek fokozott alakjait. 

 
 
 
2.  ID JÁRÁS, RUHADARABOK 
 

Fejlesztési célok Tananyag 
 

A továbbhaladás feltételei 
A tanuló tudjon az évszakhoz tartozó 
legfontosabb természeti, időjárási 
jelenségekről, illetve az egyes 
időjárással kapcsolatos öltözködésről 
beszélni (a már tanult ruhadarabok 
megnevezésével), valamint az egyes 
évszakokhoz tartozó legfontosabb 
tevékenységekről.  
Tudjon képekről beszélni, azokon 
egyes részletek helyét megérteni és 
meghatározni. 
Tudjon különbséget tenni a 
folyamatos és egyszerű jelen idő 
között.  

Kb. 40 szó, ill. kifejezés 
(időjárási jelenségek 
megnevezése, évszakokhoz 
kötött tipikus tevékenységek, 
gyümölcsök, zöldségek, téli 
sportok,ruhadarabok). 
Helymeghatározással 
kapcsolatos kifejezések, 
elöljárószavak. 
 

Tud néhány mondatot mondani az 
aktuális időjárásról, ill. röviden 
jellemezni az egyes évszakokat. Tud 
rövid képleírást adni szóban és/vagy 
írásban. Ismerje fel az egyszerű és a 
folyamatos jelen időt. 

 
3.  HÁZIMUNKA; F ZÉS, RECEPTEK, EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD 



 

Fejlesztési célok Tananyag 
 

A továbbhaladás feltételei 
A tanuló legyen képes beszámolni a 
mindennapos, illetve ritkábban 
végzett házimunkákról, a családi 
munkamegosztásról, valamint 
érdeklődni ezekről a 
tevékenységekről. Ismerje a 
leggyakoribb ételeket, konyhai és 
egyéb háztartási eszközöket és 
tevékenységeket. Tudja elmondani 
néhány egyszerű étel receptjét. 
Tudjon pár mondatot mondani az 
egészséges életmódról; mit együnk / 
ne együnk; igyunk / ne igyunk; 
hogyan éljünk.  

Kb. 50 szó, ill. kifejezés 
(házimunkával kapcsolatos 
igék, háztartási gépek, konyhai 
eszközök, alapanyagok, ételek, 
italok).  
 

Tud pár mondatot mondani a 
mindennapos házimunkákról. Ismerje a 
leggyakoribb ételeket, konyhai és 
egyéb háztartási eszközöket és 
tevékenységeket. Értse meg néhány 
egyszerű étel receptjét. Tudjon 
rendelni. 

 
 
4. EGÉSZSÉG, BETEGSÉG 
 

Fejlesztési célok Tananyag 
 

A továbbhaladás feltételei 
A tanuló tudjon válaszolni az 
egészségére vonatkozó alapvető 
kérdésekre, legyen képes elmondani a 
leggyakoribb panaszokat (fejfájás, láz, 
köhögés, hasmenés stb.) és ezek iránt 
érdeklődni. Ismerje a leggyakoribb 
betegségeket. Tudja elmondani, hogyan 
zajlott le egy betegsége, mi történt az 
orvosnál. Tudjon egyszerű tanácsokat 
adni.  
Tudjon néhány mondatot mondani az 
egészséges életmódról, pl.: mit 
együnk/ne együnk, sport, fitness, 
dohányzás mellőzése stb. 

Kb. 40 szó, ill. kifejezés 
(betegségek, tünetek, 
gyógyszerek, orvos 
utasításai).  
 

Tud a hogylétére vonatkozó 
kérdésre választ adni, legyen képes 
megmondani, ha fáj valamije, tudja 
megnevezni a testrészeket. Ismer 
néhány gyakori betegséget és azok 
tüneteit. 

 
 
 
5. ÚTBAIGAZÍTÁS, TÖMEGKÖZLEKEDÉS   
 

Fejlesztési célok Tananyag 
 

A továbbhaladás feltételei 



 

A tanuló legyen képes 
útbaigazítást kérni és adni, a 
térképen eligazodni. Ismerje a 
tömegközlekedési eszközöket és 
használatuk módját (jegyváltás, 
mozgólépcső stb.), alapvető 
előnyeiket és hátrányaikat.  
 

Kb. 40 szó, ill. kifejezés 
(tömegközlekedési eszközök, 
útbaigazításhoz szükséges 
kifejezések, városban található 
dolgok).  
 

Értsen meg és tudjon adni 
egyszerű útbaigazítást. Ismerje és 
tudja megnevezni a leggyakoribb 
tömegközlekedési eszközöket. 

 
Fogalomkörök 7. évf. 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 
Cselekvés, történés, létezés kifejezése 
 Múltidejűség Was/were, had, could  
Id beli viszonyok 
 Időtartam How long?  

(Past Simple) 
How long were you in Spain?  
For a month. 

    
Modalitás 
  Can/could/may expressing 

permission 
Must/musn’t 
Need/needn’t 
Should/shouldn’t 

Can/could/may I join you? 
 
You must see it. 
You needn’t come now. 
You should ask her. 

Logikai viszonyok    
 Szövegösszetartó 

eszközök 
 as, so, because 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Javasolt témakörök  
 8. évfolyam 

 

Híres emberek 
Életformák, napirend, szokások. 
A generációs szakadék. Élet a múltban: dédszüleim világa. 
 Kapcsolódási pontok: 

Történelem, generációs szakadék, nagy- és  dédszülők történetei 
Erkölcstan: társas kapcsolatok: család, otthon; az ember az időben: gyermekkor, felnőttkor, öregkor. 
Hon- és népismeret: családunk története 



 

Technika, életvitel és gyakorlat: családi munkamegosztás. 

Egészséges életmód 
Betegségek, tüneteik, kezelésük és megelőzésük. Balesetek, sérülések. Gyógyszerek. 

Kapcsolódási pontok: 
Biológia-egészségtan: betegségek megelőzése. 
Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges életmód. 
Testnevelés: a mozgás szerepe. 

Sport 
Testnevelés és sportok. 
 Kapcsolódási pontok: 

Biológia-egészségtan: az ember megismerése és egészsége. 
Testnevelés és sport: mozgásos játékok, sportversenyek, szabályok. 

 
Szabadidő, szórakozás 
Kempingezés, kirándulás, kalandos utazások, versenyek.  

Kapcsolódási pontok: 
Földrajz: tájékozódás a földrajzi térben, Európa, Európán kívüli kontinensek, tájak 
 

Utazás, városnézés. 
Ismerkedés az angolul beszélő országokkal: Nagy-Britannia, Írország, USA, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland. 
 Kapcsolódási pontok: 

Földrajz: tájékozódás a földrajzi térben, Európa, Európán kívüli kontinensek, tájak, országok. 
Hon- és népismeret:  városom, falum, a hazai táj, a világörökség elemei. 

Utazás, pihenés 
Utazási előkészületek. Szervezett és egyéni utazások. A repülőtéren és szállodában. 

Kapcsolódási pontok: 
Földrajz: tájékozódás a földrajzi térben, Európa, Európán kívüli kontinensek, tájak, országok, 
városok. 
Biológia-egészségtan: az erdők / sivatagok  világa. 

Természet, állatok 
Természeti csodák itthon és a nagyvilágban. Földünk (égtájak, kontinensek, óceánok). 
 Kapcsolódási pontok: 
 Földrajz, biológia – saját állat gondozása;  természetvédelem, védett állatok.  

Környezetünk védelme 
Környezettudatos viselkedés otthon és az iskolában. Szelektív hulladékgyűjtés. 
Veszélyeztetett állatok. 
 Kapcsolódási pontok: 

Földrajz: Európán kívüli kontinensek, tájak, országok.  
Biológia-egészségtan: környezeti rendszerek állapota, védelme, fenntarthatósága. 
Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos vásárlás, egészséges életmód. 
 
 

Fogalomkörök − 8. évfolyam 
Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése 
 Múltidejűség Past Simple v. Used to 

 
They used to play cards a lot. 
 



 

  Present Perfect Simple 
Already, yet, just 

Have you done your room? 
I haven’t finished it yet. 
 

Modalitás    
 Képesség Be able to She is able to finish it. 
 Kötelezettség Have to (Past) Did you have to be there? 
 Feltételezés és tiltás Must/can’t I must be very expensive. 

You mustn’t pollute the Earth. 
 
 
Függ  beszéd 
 Jelen időben Reported speech with 

present reporting verb  
He says he is tired. 
I don’t know where he lives. 
Tell him to stop it. 

Mennyiségi viszonyok 
  Indefinite pronouns all, both, none, neither, every, each 
Logikai viszonyok 
  Relative pronouns who, that, which 
  Question tags                                                            You like swimming, don’t you? 
Szenved  szerkezet    
 Jelen és múlt időben   Natural disasters are caused by 

people. 
The book was made from recyclegd 
paper. 

 
 
 
 



 

Függelék 
 
Az alábbi táblázatok az egyes KER-szintekhez rendelten tartalmazzák azokat a kommunikációs eszközöket 
valamint a hozzájuk tartozó angol nyelvi példákat, amelyeknek megvalósítására az adott szinten lehetőség 
van. Mivel a kommunikációs eszközök szintről szintre bővülnek, az újonnan belépő, a korábbi szinteken még 
nem megvalósuló elemekhez tartozó példák dőlt betűvel szerepelnek. 
 
A kommunikációs eszközök csoportosítása a következő: 

1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 
2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 
5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 
6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 
 
A fogalomkörök az alábbi viszonylatok kifejezésére szolgálnak: 

1. Cselekvés, történés, létezés  
2. Birtoklás  
3. Térbeli viszonyok 
4. Időbeli viszonyok 
5. Mennyiségi viszonyok 
6. Minőségi viszonyok 
7. Logikai viszonyok 
 

Angol nyelv 
 

Kommunikációs eszközök A1 

1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 
Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 
Köszönés How do you do?  

Good morning. 
Hello Tom. 
Hello, how are you? 
Hi! 

How do you do?  
Good morning. 
Hello Mary. 
Very well, thank you. And 
how about you? 
Hi! 

Elköszönés 
 
 
 
 

Goodbye. 
Bye-bye! 
Good night. 
Take care. 

Goodbye. 
Bye! 
 
Good night. 
Thanks. Bye! 

Köszönet és arra 
reagálás 

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

Not at all. 
You are welcome. 
No problem. 
Don’t mention it. 



 

Bemutatkozás, 
bemutatás 

My name is… 
May I/Can I/ Let me introduce myself. 
May I/Can/ Let me introduce you to 
Rosy?  

Hello. 
Hi!  
Pleased to meet you. Nice 
to meet you.  

Érdeklődés hogylét 
iránt és arra reagálás 

How are you feeling today? 
What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 
better, thanks. Not very 
well, I am afraid. 

Bocsánatkérés és arra 
reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 
I beg your pardon. 
 

That’s all right. 
It doesn’t matter. Never 
mind. 
 

Gratulációk, 
jókívánságok és arra 
reagálás 

Happy Christmas/New year/Birthday! 
Many happy returns (of the day) 
Congratulations! 
 

Happy Christmas /New 
Year/ Birthday! 
Thank you. 
Thank you, the same to 
you. 
 

Telefon felvétele Oxford, five oh two double one. Hello, this is Ms Brown 
speaking. 

Telefonon bemutatkozás Hello, this is Mary Smith speaking.  
 
2. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
 

Véleménykérés, és arra 
reagálás 

What do you think? How do you like 
it? 

I think it is rather strange. I 
like it. 

Valaki igazának az 
elismerése és el nem 
ismerése 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem 
értés 

Do you agree? 
What’s your opinion? 
How do you feel about it?  

OK. 
All right. 
I think he’s wrong/right. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 
What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t 
like it. 
He looks nice. 

Akarat, kívánság Would you like a biscuit? I’d like an ice-cream, 
please. 

3. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 
 

Dolgok, személyek 
megnevezése, leírása 

What is it? 
What’s it in English? 
What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 
of…/It’s used for… 
It’s big and comfortable. 

Információ kérés, adás 
 

Are you all right? 
When are the guests coming? 

Yes, I am. 
At 6 p.m. 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea. 

4. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 
 

Yes, sure. Yes, of course.  
I’m afraid I can’t. 



 

Javaslat és arra 
reagálás 

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

Meghívás és arra 
reagálás 

Are you free on Tuesday? 
Let’s meet on Sunday. 

Yes, I am. 
Good idea. 

Kínálás és arra 
reagálás 

Have an orange.  
Here you are. 

Yes, please. No, thank you. 
Thank you. 

5. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 
 
Megértés biztosítása Did you say the castle? 
Visszakérdezés, 
ismétléskérés 

Can you spell it for me? It spells… 

Nem értés, betűzés 
kérése, betűzés 

Sorry, I don’t understand. 
Could you understand? 
Sorry, what does that mean? 

 
 
Kommunikációs eszközök A2 

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 
 

 Kezdeményezés és válasz 
 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 
Köszönés How do you do?  

Good morning. 
Hello Tom. 
Hello, how are you? 
Hi! 

How do you do?  
Good morning. 
Hello Mary. 
Very well, thank you. And how 
about you? 
Hi! 

Elköszönés 
 
 
 
 

Goodbye. 
Bye-bye! 
Good night. 
Take care. 

Goodbye. 
Bye! 
 
Good night. 
Thanks. Bye! 

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

Not at all. 
You are welcome. 
No problem. 
n’t mention it. 

Bemutatkozás, bemutatás My name is… 
May I/Can I/ Let me introduce 
myself. 
May I/Can/ Let me introduce you 
to Rosy?  

Hello. 
Hi!  
Pleased to meet you. Nice to 
meet you.  

Érdeklődés hogylét iránt 
és arra reagálás 

How are you feeling today? 
What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 
better, thanks. Not very well, I 
am afraid. 



 

Bocsánatkérés és arra 
reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 
I beg your pardon 

That’s all right. 
It doesn’t matter. Never mind. 

Gratulációk, jókívánságok 
és arra reagálás 

Happy Christmas/New 
year/Birthday! 
Many happy returns (of the day) 
Congratulations! 
 

Happy Christmas /New Year/ 
Birthday! 
Thank you. 
Thank you, the same to you. 
 

Telefon felvétele Chichester, five oh two double 
one eight. 

Hello, this is Mary Brown 
speaking. 

Telefonon bemutatkozás Hello, this is Mary Smith 
speaking 

 

Megszólítás személyes 
levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 
levélben 

Best wishes, 
Love (from), 

 

2. Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
 
Öröm, sajnálkozás, bánat Are you happy about that? 

 
 
 
What do you think of that? 
 
How do you feel about that? 

Great! 
I’m so glad /very happy. 
I’m glad to hear that. 
I’m so pleased that… 
Good for you. 
Congratulations. 
I feel so happy for… 
 
I’m sorry to hear that. 
What a pity. 
Oh, no! 
Oh, dear! 
I feel so sorry for… 

Elégedettség, 
elégedetlenség, bosszúság 

What do you think of…? 
Are you pleased with…? 
Are you happy with…? 
Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 
That was fine/good/ nice  
I’m quite satisfied with… 
I’m quite happy with… 
I’m quite pleased with… 
 
It’s not good enough. 
That wasn’t very good. 

Csodálkozás Jane has lost her money. 
Tom is twenty. 
This is a book for you.  

How come? 
Is he? 
What a surprise! 

Remény What are you hoping for? 
What are you looking forward 
to? 

I am looking forward to… 
I hope you’ll have time to join 
me for dinner. 

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

What do you think? How do you like 
it? 

I think it is rather strange. I 
like it. 



 

Valaki igazának az 
elismerése és el nem 
ismerése 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem 
értés 

Do you agree? 
What’s your opinion? 
How do you feel about it?  

OK 
All right. 
I think he’s wrong/right. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 
What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t 
like it. 
He looks nice. 

Akarat, kívánság: Would you like a bisquit? I’d like an ice-cream, 
please. 

Képesség 
 

Can you speak French? 
Are you able to ride a horse? 

I can understand French. 
I am unable to ride a horse. 

Szükségesség Is that necessarily so?Do I have to...? 
Is it a must? For sure? 
 

People must sleep 
sometimes. 

Lehetőség It may rain.   
She might be late. 

 

Ígéret Will you come and meet me at the 
station? 

Don’t worry, I will. 
I promise to be there at 
five. 

Szándék, kívánság What would you like to do? 
Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 
I’d rather not go out 
tonight. 

Dicséret, kritika It’s great. It’s a good idea. It’s boring. 

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

What is it? 
What’s it in English? 
What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 
of…/It’s used for… 
It’s big and comfortable. 

Információkérés, -adás 
 

Are you all right? 
When are the guests coming? 

Yes, I am. 
At 6 p.m. 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea. 
Egymást követő 
események leírása 

What happened? 
 

First she finished lunch, 
then she phoned her friend 
and finally they all met at 
the cinema. 

Bizonyosság, 
bizonytalanság 

Do you think they will come? 
 
How old do you think she is? 

They will probably come. 
They might come, or they 
might not come. 
She can’t be very old. She 
must be 25. 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 
 
Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 
Yes, sure. Yes, of course.  
I’m afraid I can’t. 

Javaslat és arra reagálás Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 



 

Meghívás és arra reagálás Are you free on Tuesday? 
Let’s meet on Sunday. 

Yes, I am. 
Good idea. 

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  
Here you are. 

Yes, please. No, thank you. 
Thank you. 

6. Interakcióban jellemz  kommunikációs eszközök 
 
Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she live? 
Sorry, what did you say his 
name was? 

 Nem értés, magyarázatkérés, 
magyarázat értés ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 
Could you understand? 
Am I making myself clear? 
Sorry, what does that 
mean? 

 Betűzés kérése, betűzés Can you spell it for me? It 
spells… 

 Felkérés hangosabb, lassúbb 
beszédre 

Could you speak a little 
more slowly, please? 
Sorry, that was a bit too 
fast. 

 
 



 

MELLÉKLET 
 
Szintleírások (a KER alapján)  
 
A1, minimumszint  
Ezen a szinten a diák megérti és használja a mindennapok gyakoribb kifejezéseit és alapvető 
fordulatait, amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni, 
be tud mutatni másokat; képes válaszolni személyes jellegű (például, hol lakik), valamint 
ismerős emberekre, dolgokra vonatkozó kérdésekre; és fel is tud tenni ilyen jellegű 
kérdéseket. Képes egyszerű interakcióra, ha a másik személy lassan, világosan beszél és 
segítőkész. 
 
 
 
Olvasott szöveg értése  Megérti az ismerős szavakat, egyszerű 

mondatokat feliratokon, reklámokban, 
katalógusokban.  

Hallott szöveg értése  Megérti az ismerős szavakat, fordulatokat, 
amelyek személyére, családjára, közvetlen 
környezetére vonatkoznak.  

Beszédkészség  Részt vesz egyszerű beszélgetésekben, ha a 
partner lassan, jól artikulálva beszél. Feltesz 
és megválaszol egyszerű kérdéseket ismerős 
témára és helyzetre vonatkozóan. Egyszerű 
fordulatokkal le tudja írni lakóhelyét, 
ismerőseit.  

Interakció  Fel tud tenni és meg tud válaszolni 
személyes adatokra vonatkozó kérdéseket. 
Képes egyszerűen kommunikálni, de 
feltétlenül  
szüksége van ismétlésekre, körülírásokra és 
módosításokra. 

Íráskészség  Képes egyszerű nyomtatványt kitölteni, 
rövid üdvözletet megírni.  

Nyelvhelyesség  Csupán korlátozott módon tud használni 
néhány egyszerű, betanult nyelvtani 
szerkezetet és mondatfajtát. Rendelkezik 
alapszókinccsel, amely bizonyos konkrét 
szituációkra vonatkozó szavakból és 
fordulatokból áll.  

 
A2, alapszint  
Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek 
az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és 
családdal kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, iskola, állás). Az egyszerű és 
begyakorolt nyelvi helyzetekben képes úgy kommunikálni, hogy egyszerű és direkt módon 
cserél információt családi vagy mindennapi dolgokról. Tud egyszerű nyelvi eszközöket 
használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteivel 
kapcsolatos dolgokról. 
 



 

Olvasott szöveg értése  Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük 
történetek lényegét. A kért információt ki 
tudja keresni.  

Hallott szöveg értése  Megérti a leggyakoribb fordulatokat és 
szókincset, ha számára ismert dologról van 
szó. Megérti a rövid, világos és egyszerű 
üzenetek, bejelentések, egyéb gyakori 
szövegek lényegét.  

Beszédkészség  Részt vesz egyszerű, begyakorolt, 
hétköznapi témáról szóló beszélgetésben, 
amely ismert tevékenységhez kapcsolódó 
közvetlen információcserét igényel. 
Megérteti magát a társasági beszélgetésben. 
Röviden le tudja írni például a családját, 
lakóhelyét, tanulmányait.  

Interakció  Fel tud tenni kérdéseket, egyszerű 
állításokra reagál. Képes jelezni, mikor 
követi a kommunikációt, de ritkán ért meg 
eleget ahhoz, hogy saját maga fenn tudja 
tartani a beszélgetést.  

Íráskészség  Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, 
magánlevelet tud írni.  

Nyelvhelyesség  Néhány egyszerű szerkezetet helyesen 
használ, de még rendszeresen elkövet 
alapvető hibákat. Szókincse elegendő az 
alapvető kommunikációs szükségletek 
kielégítésére.  

 
B1, küszöbszint  
Ezen a szinten a diák megérti a világosan megfogalmazott, mindennapi szövegek fontosabb 
információit, amelyek ismert témáról szólnak, gyakori helyzetekhez kapcsolódnak, például 
munka, iskola, szabadidő. Önállóan elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a 
nyelvterületre utazás során adódik. Képes egyszerű, összefüggő szöveget alkotni ismert vagy 
az érdeklődési körébe tartozó témában. Le tudja írni élményeit, a különböző eseményeket, 
érzéseit, reményeit és törekvéseit, továbbá röviden meg tudja indokolni a különböző 
álláspontokat és terveket. 
 
Olvasott szöveg értése  Megérti olyan szövegek lényegét, illetve a 

bennük lévő információt, amelyek 
hétköznapi, gyakori témákkal foglalkoznak. 
Megérti az eseményekről, érzelmekről, 
véleményekről szóló írásokat. 

Hallott szöveg értése  Főbb vonalaiban megérti a rendszeresen 
előforduló, ismerős témáról szóló köznyelvi 
beszédet/társalgást. Megérti a legfontosabb 
információkat olyan rádió- és 
tévéműsorokban, amelyek aktuális 
eseményekről, illetve az érdeklődési 
köréhez vagy tanulmányaihoz kapcsolódó 
témákról szólnak, és amelyekben 



 

viszonylag lassan és világosan beszélnek.  

Beszédkészség  Felkészülés nélkül részt tud venni a 
nyelvterületen utazás közben felmerülő 
helyzetekben, valamint ismerős, 
mindennapi témákról adódó 
beszélgetésekben. Egyszerű, összefüggő 
fordulatokkal mondja el élményeit, céljait. 
Röviden megindokolja és megmagyarázza 
véleményét. Képes elmesélni egy történetet, 
és erről véleményt megfogalmazni.  

Interakció  Szemtől szemben képes egyszerű 
kommunikáció kezdeményezésére, 
fenntartására és befejezésére ismerős vagy 
számára érdekes témákban. Meg tudja 
ismételni az elhangzottak egy részét, hogy 
meggyőződjön arról, beszélgetőpartnerével 
egyformán értelmezik-e az elmondottakat.  

Íráskészség  Meg tud fogalmazni egyszerű, rövid, 
összefüggő szöveget ismert, hétköznapi 
témákban. Beszámol élményeiről, 
véleményéről.  

Nyelvhelyesség  Kiszámítható helyzetekkel kapcsolatos, 
begyakorolt szerkezetek és mondatfajták 
gyakran használt körét viszonylag helyesen 
alkalmazza. Megfelelő szókinccsel 
rendelkezik ahhoz, hogy ki tudja magát 
fejezni a  

 
 
B2, középszint  
Ezen a szinten a diák megérti az összetett konkrét vagy elvont témájú szövegek 
gondolatmenetét, beleértve az érdeklődési körének megfelelő szakmai beszélgetéseket is. 
Folyamatos és természetes interakciót tud kezdeményezni és fenntartani anyanyelvű 
beszélővel. Képes világos és részletes szöveget alkotni változatos témakörökben, kifejteni 
véleményét aktuális témákról a lehetséges előnyök és hátrányok részletezésével. 
 
Olvasott szöveg értése  Megérti a jelenkor problémáival kapcsolatos 

szövegek (cikkek, beszámolók, narratívák) 
lényegét, illetve a bennük rejlő információt, 
érvelést. Jórészt megérti az eseményekről, 
érzelmekről, véleményekről szóló, irodalmi 
prózai szövegeket.  

Hallott szöveg értése  Megérti a hosszabb előadást, képes követni 
az összetett érvelést, ha ezek számára nem 
idegen szakterületet érintenek. Megérti a 
rádióban és tévében elhangzó, aktuális 
eseményekről szóló hírműsorok lényegét, 
valamint a köznyelvet használó játékfilmek 



 

többségét.  

Beszédkészség  Felkészülés nélkül folyékonyan és 
természetesen vesz részt mindennapi 
témákat érintő, anyanyelvű beszélőkkel 
folytatott társalgásban. Részletesen kifejti, 
megindokolja, megmagyarázza és megvédi 
véleményét, el tud mondani egy történetet. 

 
 
Interakció  Képes beszélgetést kezdeményezni, 

megfelelő időpontban szólal meg, valamint 
be tudja fejezni a társalgást, ha szükséges, 
bár ezt nem mindig elegánsan valósítja meg. 
Ismerős témák esetén fenn tudja tartani a 
beszélgetést azáltal, hogy megértését jelzi, 
illetve más személyeket is be tud vonni a 
beszélgetésbe.  

Íráskészség  Képes világosan fogalmazni részletes, 
összefüggő szöveget a jelenkor 
problémáiról és az érdeklődésével 
egybevágó témákról. Beszámol 
élményeiről, kifejti véleményét, érvel egy 
álláspont mellett és ellen.  

Nyelvhelyesség  A nyelvtant viszonylag magas fokon uralja. 
Nem vét félreértést okozó hibát, és legtöbb 
hibáját képes kijavítani. Általános témákban 
és saját érdeklődési területén jó szókinccsel 
rendelkezik ahhoz, hogy szabatosan fejezze 
ki magát.  



 

 



 

 

TERMÉSZETISMERET 
 

5-6. ÉVFOLYAM 
 

HETI 2 ÓRA 
ÉVI 72 ÓRA 

 
 

Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran 
egészségkárosító életmódra csábító megoldások ráirányítják a figyelmet a 
természettudományos műveltség fontosságára, amelynek alapozása a természetismeret 
tantárgy egyik legfontosabb feladata.  

A tantárgy legfőbb célja a tanulók természet iránti érdeklődésének fenntartása. Olyan 
gyerekek nevelése, akik nyitottak a világra, felismerik a problémákat, keresik a jelenségek 
okait, következtetéseket tudnak levonni a tapasztalt tényekből, képesek kérdéseket 
megfogalmazni, és életkoruknak megfelelő válaszokat találnak a felvetődött kérdésekre. Ez a 
gondolkodásmód segít eligazodni a természeti és társadalmi környezetben, egyben kitágítja a 
világ megismerésének lehetőségét, a mindennapokban jól hasznosítható tudás megszerzését 
szolgálja. A korábban megszerzett ismeretekre és készségekre épülve fejleszti a természeti 
jelenségek megfigyelésének a képességét, fölkelti a megfigyelt jelenségek magyarázata iránti 
igényt, előkészíti a természettudományos megismerés módszereinek alkalmazását, és 
megalapozza a 7. évfolyamtól induló természettudományos tárgyak: a biológia-egészségtan, a 
fizika és a kémia, valamint a földrajz tanulását.  
A természetismeret tantárgy a 10–11 éves tanulók holisztikus világképéhez illeszkedve – a 
lehetőségekhez mérten – egységben mutatja meg az élő és élettelen világ jelenségeit, 
folyamatait, kölcsönhatásait. A megismerés során az elsődlegesen tapasztalati úton szerzett 
elemi ismeretekre építve fokozatosan fejlődik a diákok természettudományos fogalmi 
rendszere, alakulnak absztrakciós szintű ismereteik. A természetben, illetve a tanulók 
közvetlen környezetében megfigyelhető, tapasztalható jelenségek, folyamatok elemzése, 
kísérleti modellezése, az oksági összefüggések feltárása során formálódik a diákok 
természettudományos szemlélete.  

A természetismeret tantárgy fontos szerepet tölt be a megismerési módszerek 
elsajátításában, a természettudományos gondolkodásmód megalapozásában, a természethez 
való pozitív attitűd alakításában. Az iskolai tanulás folyamatába szervesen beépülnek a 
tanulóknak az élet különféle területein a legkülönbözőbb forrásokból és tapasztalatokból 
szerzett ismeretei, csakúgy, mint előzetes élményei, közvetlen tapasztalásai. Ez nemcsak a 
tanulás hatékonyságát, hanem a tanulási motivációt is erősíti. Az ismeretszerzés nem öncélú, 
hanem a gondolkodás és az önálló tanulás fejlesztését szolgálja. A használható tudás 
megszerzése lehetőséget nyújt ahhoz, hogy a tanuló új szituációban a tantárgyi kereteken 
kívül is sikeresen alkalmazza tudását. Az egyéni tapasztalatszerzésre épülő tanulás, a 
tevékenységközpontú módszerek, az IKT-eszközök alkalmazása, a vita és az érvelés olyan 
élményekhez juttatják a diákokat a tantárgy tanulása közben, amelyek elősegítik a 
természethez való pozitív viszonyulásuk fennmaradását, és hozzájárulnak a 
természettudományok iránti érdeklődés felkeltéséhez. 

A természettudományok egységes szemléletének kialakítását az ötödik évfolyamtól az 
érettségiig ívelő közös fejlesztési területek, rendezőelvek integrációja biztosítja. Az 
állandóság és változás látszólagos antagonizmusa, a rendszerek törvényszerűségeinek 
vizsgálata, a struktúra és funkció összefüggései, az anyag, az energia, az információ 
különböző formái más-más tartalomhoz kötődve jelennek meg, fejlesztve azokat a 



 

 

készségeket és képességeket is, melyek a tudományos megismerés, a technikai eszközök 
alkalmazásának feltételeit biztosítják. 

A fejlesztési területek közül kiemelkedik és különösen nagy hangsúlyt kap a 
természetismeret tantárgy keretein belül az ember szervezetének és működésének 
megismerése, a környezet és fenntarthatóság problémakörének elemzése. 

A természetismeret testi-lelki egészség témaköreinek kibontása során feltárja a 
környezet és az egészség kapcsolatát, hozzájárul az egészséges életvitel szokásrendszerének 
formálásához, segíti az együttélés szabályainak elfogadását és betartását. A Föld globális 
problémáinak vizsgálatán keresztül felhívja a figyelmet az ember személyes felelősségére, 
egyéni és közösségi szinten aktivizál a helyi környezeti problémák megoldása érdekében. A 
hazai tájak és életközösségek megismerése pedig hozzájárul a nemzeti büszkeség, a 
hazaszeretet fejlődéséhez. 

A természetismeret a többi tantárggyal közösen megalapozza azokat a megismerési 
képességeket, személyiségjegyeket, melyek birtokában a diákok elsajátítják a tanulás elemi 
módszereit, technikáit, átélhetik az ismeretszerzés örömét, a világ megismerésének szépségét. 
A tananyag feldolgozása több ponton kapcsolódik más tárgyak ismeretanyagához, fejlesztési 
követelményeihez. A tanulás folyamatában épít a tanulók meglévő tudására, lehetőséget ad az 
önálló információszerzésre is. 

A témakörök feldolgozása során a tanulási, a gondolkodási és a kommunikációs 
képességek fejlesztése párhuzamosan folyik, egymást erősítik. Ez teszi lehetővé, hogy a 
tanulók életkoruknak megfelelően használják a szaktudomány nyelvezetét a jelenségek, 
folyamatok értelmezése és a természet bemutatása során. 

Mindezek eredményeként a tanuló megőrizi kíváncsiságát, motivált marad az 
ismeretszerzésben. Egyénileg vagy társaival közösen aktívan vesz részt a tanítás-tanulás 
folyamatában. Ismeri és érti a tanulás során elérhető lehetőségeket, és képes a mindennapi 
életében, munkájában a felmerülő akadályok leküzdésére, a megszerzett ismeretek, 
képességek hasznosítására. Ez olyan szellemiséget, munkatermi hangulatot igényel, ahol a 
nevelő társ az ismeretszerzés folyamatában. Irányítja, segíti a tanulót a megismerés útján, 
lehetőséget teremt az egyéni differenciált munkára, visszajelzéseivel, értékelésével jobb 
teljesítményre ösztönzi őket. 
 
 

5–6. évfolyam 
 
A tantárgy az Ember és természet, valamint a Földünk-környezetünk műveltségterület 
tartalmait és fejlesztési feladatait öleli fel. A körülöttünk lévő világ komplex megismerését 
szolgálja, melyben a különböző tudományterületek – a fizika, biológia-egészségtan, kémia, 
földrajz – ismeretei összekapcsolódnak, egymást kiegészítik, magyarázatul szolgálnak 
mesterséges és természetes környezetünkben lejátszódó jelenségek megértéséhez. 

A megismerés a tanulók életkori sajátosságaihoz igazodik. A közelitől a távoli, az 
egyeditől az általános felé halad. Élmények, egyéni tapasztalatok megszerzésére törekszik. 
Kiemelt szerepük van a megfigyeléseknek, kísérleteknek, vizsgálódásoknak, melyek 
tapasztalatait – tanári irányítás mellett – növekvő önállósággal képesek elvégezni, rögzíteni, 
értelmezni, miközben egyre nagyobb jártasságot szereznek a balesetmentes 
eszközhasználatban, a csoportban végzett munka során a feladatok megosztásában és az 
együttműködésben. Alapvető elvárás évente legalább két kísérlet, vizsgálódás önálló 
elvégzése, illetve négy, tanórán bemutatott vizsgálatról feljegyzés készítése. 

Vizsgálódások közben feltárulnak az élő és élettelen anyagok tulajdonságai, 
szerkezetük és működésük összefüggései, az anyagok kölcsönhatásai és változásai. 



 

 

Megismerik a közvetlen környezet állatait, növényeit, jellemző tulajdonságait, jelentőségét, 
emberhez fűződő kapcsolatát.  

Hazánk tájainak és életközösségeinek vizsgálata során megtanulnak tájékozódni térben 
és időben, térképen és valóságban. Megértik az élő és élettelen környezet kölcsönhatásait, a 
szervezet és az életmód összefüggéseit. Eléjük tárul a természet formagazdagsága és 
szépsége, amely erősíti a fiatalok kötődését szűkebb és tágabb környezetükhöz, 
szülőföldjükhöz. 

A természetismeret tanulása során fejlődik a tanuló szemléleti térképolvasási 
képessége. A kerettanterv megjeleníti a legfontosabb topográfiai fogalmakat is. Elvárható 
tudás, hogy a tanuló felismeri és megmutatja ezeket a különböző ábrázolásmódú térképeken. 

A természetismeret tantárgy embert és környezetét, a természeti és társadalmi 
folyamatokat egységben jeleníti meg. Kutatja az okokat és a következményeket. 
Együttgondolkodásra sarkallja a tanulókat, megláttatja az emberi tevékenység pozitív és 
negatív hatásait. Rávilágít a fogyasztói társadalom hibáira, anyag- és energiatakarékos 
szokások kialakítására ösztönöz. Az ember személyes felelősségét hangsúlyozza az egészség 
és a környezet védelmében. 

A fiatalok számára legérdekesebb témakör saját szervezetük felépítésének és 
működésének megismerése, mely során feltárulnak a kamaszkori változások okai és a vele 
kapcsolatos tennivalók, tudatosulnak a veszélyeztető környezeti hatások. A hangsúly a 
betegségek megelőzésére helyeződik. A lelki egészség megőrzése érdekében ráirányítja a 
figyelmet a reális önismeret, a család és a társas kapcsolatok jelentőségére. 

Új elemként jelenik meg a követelményekben, hogy a tanuló a kétéves ciklus alatt 
legalább egy alkalommal önállóan dolgozzon fel egy természettudományos témát. A feladat 
lehetőséget nyújt a tehetségek kibontakoztatására, az elvégzett munka tükrözi a tanuló 
készségeinek, képességeinek fejlődését is. 

 
 
 

Természetismeret 
5. évfolyam 

Heti 2 óra 
Évi 72 óra 
 
 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Állandóság és változás környezetünkben -Anyag és 
néhány fontos tulajdonsága 

Órakeret 
11 óra 

Előzetes tudás 

Anyagok érzékszerveinkkel észlelhető (megfigyelhető) és mérhető 
tulajdonságainak felismerése, mérése, természetes (arasz, láb, nap, év) 
és mesterséges mérőeszközök használata. Halmazállapotok és 
halmazállapot-változások megkülönböztetése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A közvetlen környezet egyes anyagainak felismerése, megnevezése, 
bizonyos tulajdonságaik alapján történő csoportosítása, előre megadott 
halmazképző fogalmak alapján. 
A kísérlet mint bizonyítási módszer alkalmazása anyagok 
tulajdonságainak meghatározásában, jelenségek felismertetésében. 
Gyakorlottság kialakítása a mennyiségi tulajdonságok mérésében. 



 

 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Milyen közös és milyen eltérő 
tulajdonságai vannak a bennünket 
körülvevő anyagoknak? 
Miért és mivel lehet a testek 
egyes tulajdonságait megmérni? 
Hogyan készíthetünk 
keverékeket, és hogyan lehet 
azokat alkotórészeikre 
szétválasztani? 
Mi történik a cukorral, ha vízbe 
tesszük? 
Mi a hasonlóság és a különbség a 
fa égése és korhadása között? 
Mi kell az égéshez? 
Miért kell szellőztetni? 
Mi a teendő, ha valakinek 
meggyullad a ruhája? 
Miért nélkülözhetetlen a víz, a 
levegő és a talaj az élőlények 
számára? 
 
Ismeretek: 

Élő és élettelen anyag minőségi 
tulajdonságai, mérhető jellemzői. 
A talaj, a levegő és a víz 
tulajdonságai, szerepük az 
élővilág és az ember életében 
(konkrét példák). 
Az anyagok különféle 
halmazállapotainak és a 
halmazállapot-változásainak 
összefüggése a hőmérséklettel. 
 
Keverékek és azok 
szétválasztása. 
 
Gyors és lassú égés, a tűzoltás 
alapjai. Teendők tűz esetén. 
 
A víz tulajdonságai, megjelenési 
formái, jelentősége a 
természetben. 
 
A talaj szerkezete, képződése, 

A környezetben előforduló élő és 
élettelen anyagok felismerése, 
csoportosítása megadott 
szempontok alapján, szempontok 
keresése. 
 
Mérési eljárások, mérőeszközök 
használata a hőmérséklet, 
hosszúság, időtartam mérésének 
önálló elvégzése során megadott 
szempontok alapján. A mért 
adatok rögzítése, értelmezése. 
 
Olvadás, fagyás, párolgás, forrás, 
lecsapódás megfigyelése, példák 
gyűjtése a természetben, a 
háztartásban, az iparban. 
Hétköznapi és kísérleti 
tapasztalatok összehasonlítása, a 
közös vonások kiemelése.  
Olvadás és oldódás közötti 
különbség felismerése 
megfigyelés, kísérleti 
tapasztalatok alapján. 
 
Keverékek és oldatok készítése, a 
kapott új anyag megfigyelése, 
megnevezése. 
Keverékek és oldatok 
szétválasztása többféle módon. 
 
A tűzveszélyes anyagokkal való 
bánásmód és a tűz esetén 
szükséges teendők. elsajátítása, 
gyakorlása. 
 
A víz fagyáskor történő térfogat-
növekedésének bizonyítása, 
következményei a környezetben 
(példák gyűjtése, pl. kőzetek 
aprózódása, vízvezetékek 
szétfagyása). 
 
A talaj fizikai tulajdonságainak 
vizsgálata. 
 

Matematika: A becslés 
és mérés, mennyiségek 
nagyságrendi 
rendezése, számok, 
mérések, 
mértékegységek, 
mennyiségek 
használata, átváltás. 
Adatok lejegyzése, 
ábrázolása, rendezése, 
az adatok közötti 
kapcsolatok vizsgálata. 



 

 

szennyeződése és pusztulása.  
A talaj fő alkotóelemei 
(kőzettörmelék, humusz levegő, 
víz,).  
A talaj védelme. 
 
A levegő összetétele, a 
légnyomásváltozás okai. 

A talaj tápanyagtartalma és a 
növénytermesztés közötti 
kapcsolat felismerése. 
 
A talajszennyeződés okai és 
következményei. Személyes 
cselekvés gyakorlatának és 
lehetőségeinek megfogalmazása. 
 
A levegő egyes tulajdonságainak 
kísérletekkel való igazolása 
(összenyomható, a benne 
található egyik összetevő, az 
oxigén táplálja az égést, van 
tömege). A légnyomás elemi 
szintű értelmezése. 
 
A légnyomás változásának 
értelmezése konkrét példák 
alapján. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Anyag, élő-élettelen, halmazállapot, keverék, légnyomás, talaj, 
kőzettörmelék, humusz, talajnedvesség. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Élet a kertben 

Órakeret 
20 óra 

Előzetes tudás A növény testének részei, fás és lágy szár, életjelenségek. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szerkezet és a működés összefüggéseinek felismerése a virágos 
növények testfelépítésén keresztül. 
A zöldség- és gyümölcsfélék szerepe az egészséges táplálkozásban, 
fogyasztásuk egészségvédelmi szabályainak megismerése. 
A növények környezeti igénye – termesztése, valamint szerveinek 
felépítése – működése közötti oksági összefüggések feltárása, 
magyarázata. 
A felépítés és a működés kapcsolatának megfigyelése a növények 
testfelépítésének példáján.  
A fenntarthatóságot segítő szemlélet megalapozása a kártevők elleni 
védekezés kapcsán. 
A rendezett és szép környezet iránti igény felkeltése. Az ember 
személyes felelősségének felismertetése a környezet alakításában. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Mire van szükségük a 
növényeknek ahhoz, hogy 

A növények életfeltételeinek 
igazolása kísérletekkel. 
 
Ismert kerti növények 

Vizuális kultúra: 

gyümölcsök, 
zöldségfélék ábrázolása 
a festményeken. 



 

 

szépek, egészségesek legyenek, 
és bő termést hozzanak?  
Miért egészséges a zöldség-és 
gyümölcsfélék fogyasztása?  
Miben különbözik a konyhakert a 
virágos kerttől?  
Milyen növényi részt 
fogyasztunk, amikor zöldséget, 
gyümölcsöt eszünk? 
Mi a veszélye a kártevők 
vegyszeres irtásának? 
Miért találkozunk sok 
földigilisztával és csigával eső 
után? 
Miért képes az éti csiga 
sértetlenül átjutni az éles 
borotvapengén? 
Ismeretek: 

A növényi test felépítése, a 
szervek működése, a növények 
életfeltételei. 
Gyümölcs- és zöldségfélék 
(őszibarack, dió, szőlő, 
burgonya, vöröshagyma, paprika, 
káposztafélék) környezeti 
igényei, termőhelye, 
testfelépítése, ehető részei, 
élettartama, felhasználása.  
 
A zöldség- és gyümölcsfélék 
szerepe az egészség 
megőrzésében. Fogyasztásuk 
higiénés szabályai. 
 
A gyümölcs- és zöldségfélék 
kártevői: burgonyabogár, 
káposztalepke, házatlan csigák, 
monília. 
 
A kártevők elleni védekezés. A 
vegyszerhasználat 
következményei. 
 
A petúnia és atulipán szervei, 
testfelépítése. 
 
Dísznövények szerepe közvetlen 
környezetünkben (lakás, 
osztályterem, udvar). A 
növények gondozásának elemi 

összehasonlítása adott 
szempontok (testfelépítés, 
életfeltételek, szaporodás, 
anyagcsere) alapján. 
Az egyes fajok/fajták környezeti 
igényei és gondozási módja 
közötti összefüggés 
megismerése.  
 
Zöldség- és gyümölcsfélék ehető 
növényi részeinek 
összehasonlítása. A termény és a 
termés megkülönböztetése 
konkrét példákon keresztül.  
A főbb növényi szervek és a 
módosult növényi részek 
azonosítása ismert példákon.  
 
A kártevők alapvető rendszertani 
(országszintű) besorolása és a 
kártevők hatására bekövetkező 
elváltozások értelmezése.  
 
A vegyszermentes védekezés 
fontosságának tudatosítása, a 
biológiai védekezés 
lehetőségeinek és jelentőségének 
felismerése. 
 
A kert életközösségként való 
értelmezése.  
 
Egy tipikus egyszikű és egy 
tipikus kétszikű növény 
virágának vizsgálata; a 
tapasztalatok rögzítése. 
 
Növények telepítése, gondozása 
az osztályteremben, 
iskolaudvaron, a növények 
fejlődésének megfigyelése. 
 
A földigiliszta és az éti csiga 
megfigyelése, összehasonlítása. 
 
A kerti madarak szerepének 
bemutatása a kártevők 
megfékezésében. 

 
Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés: 
a szöveg egységei 
közötti tartalmi 
megfelelés felismerése; 
a szövegben elszórt, 
explicite 
megfogalmazott 
információk 
azonosítása, 
összekapcsolása, 
rendezése: a szöveg 
elemei közötti ok-
okozati viszony 
magyarázata; egy 
hétköznapi probléma 
megoldása a szöveg 
tartalmi elemeinek 
felhasználásával; 
hétköznapi kifejezés 
alkalmi jelentésének 
felismerése. 
 
Történelmi, társadalmi 
és állampolgári 

ismeretek: Amerika 
felfedezése. 
 
Matematika: Fogalmak 
egymáshoz való 
viszonya. 
Rendszerezést segítő 
eszközök és 
algoritmusok. 
Összehasonlítás, 
azonosítás, 
megkülönböztetés. 
Osztályozás egy és 
egyszerre két (több) 
saját szempont szerint, 
adott, illetve elkezdett 
válogatásban felismert 
szempont szerint. 
Matematikai modellek 
(hierarchikus 
kapcsolatok 
ábrázolása). 
 
Technika, életvitel és 



 

 

ismeretei. 
 
A földigiliszta és az éti csiga 
testfelépítése, életmódja, 
jelentősége. 
Jellegzetes kerti madarak. 

gyakorlat: zöldség- és 
gyümölcsfélék 
felhasználása. 
 
Informatika: 

információkeresés az 
interneten. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Zöldség, gyümölcs, virág, mag, termés, fő- és mellékgyökérzet, főeres 
levél, mellékeres levél, virág, takarólevél, lepellevél, ivarlevél, csonthéjas 
termés, bogyótermés, módosult növényi rész, gumó, egynyári, kétnyári, 
évelő növény, gyűrűsféreg, bőrizomtömlő, puhatestű, köpeny, 
zsigerzacskó, átalakulásos fejlődés, átalakulás nélküli fejlődés, 
tápláléklánc. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Állatok a házban és a ház körül 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás Háziállat, ízeltlábú, életjelenségek: mozgás, táplálkozás, légzés, 
szaporodás, fejlődés. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A felépítés és a működés kapcsolatának bemutatása a házban és a ház 
körül élő állatok testfelépítésének, életmódjának vizsgálatán keresztül. 
A tanulók természettudományos gondolkodásmódjának fejlesztése az 
élőhely-szervezet-életmód, a testfelépítés-működés-egyedfejlődés 
közötti oksági összefüggések feltárásával.  
A rendszerszemlélet fejlesztése az állatcsoportok jellemzőinek 
összegyűjtésével, a lényeges jegyek kiemelésével. A hierarchikus 
rendszerezés elvének megismerése és alkalmazása. 
Az ember és az állatok sokrétű kapcsolatának megláttatása, a felelős 
állattartás igényének kialakítása, szokásrendszerének formálása. 
Az egészséges életmódra való törekvés erősítése az állati eredetű 
táplálékok fogyasztásával kapcsolatos egészségügyi szabályok 
megismertetésével. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Hogyan vált háziállattá a kutya?  
Mi a kérődzés? 
Milyen szerepet töltenek be a 
háziállatok az ember életében? 
Hogyan védekezhetünk az állatok 
által terjesztett betegségek ellen? 
Miért költöznek el egyes 
madarak a tél beállta előtt? 
Miért és hogyan védjük télen a 
madarakat? 

Önálló kutatómunka a kutya 
háziasításával kapcsolatban.  
Az állattartás, az állatok védelme 
iránti felelősség megértése. 
 
A megismerési algoritmusok 
alkalmazása az állatok 
megfigyelése és bemutatása 
során.  
 
A testfelépítés – életmód – 
élőhely összefüggésének 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: őskor. 
 
Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés: 
a szöveg egységei 
közötti tartalmi 
megfelelés felismerése; 
szövegben elszórt, 
explicite 
megfogalmazott 



 

 

 
Ismeretek: 

Háziállatok: kutya 
Haszonállatok: sertés, 
szarvasmarha, házityúk 
testfelépítése, életmódja, 
hasznosítása. Az állatok 
életfeltételeihez illeszkedő felelős 
állattartás. 
 
Az állati eredetű tápanyagok 
szerepe az ember 
táplálkozásában. Állati eredetű 
anyagok felhasználása (toll, bőr). 
 
A házban és a ház körül élő 
állatok: házi veréb, füstifecske, 
házi légy testfelépítése, 
életmódja, jelentősége. 
 
Az állatok szerepe a betegségek 
terjesztésében. A megelőzés 
lehetőségei. 
 
Madárvédelmi alapismeretek. 

felismerése, magyarázata. 
 
A környezethez való 
alkalmazkodás bizonyítása 
példákkal, a megfigyelés 
eredményének rendszerezése, 
következtetések levonása. 
Az állatorvosi felügyelet 
jelentőségének felismerése az 
ember egészségének védelmében. 
 
Gerinces és gerinctelen állatok 
testfelépítése közötti különbségek 
azonosítása. 
 
A megismert állatok 
csoportosítása különböző 
szempontok szerint. 
 
A madárvédelem évszakhoz 
kötődő tennivalóinak elsajátítása, 
gyakorlása. 

információk 
azonosítása, 
összekapcsolása, 
rendezése; a szöveg 
elemei közötti ok-
okozati, általános-
egyes vagy kategória-
elem viszony 
felismerése. 
 
Matematika: Fogalmak 
egymáshoz való 
viszonya. 
Rendszerezést segítő 
eszközök és 
algoritmusok ismerete. 
Összehasonlítás, 
azonosítás, 
megkülönböztetés; 
különbségek, 
azonosságok 
megállapítása. 
Osztályozás egy és 
egyszerre két (több) 
saját szempont szerint, 
adott, illetve elkezdett 
válogatásban felismert 
szempont szerint. 
Matematikai modellek 
(hierarchikus 
kapcsolatok 
ábrázolása). 
 
Technika, életvitel és 

gyakorlat: állati 
eredetű táplálékok 
szerepe.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Háziállat, gerinces, gerinctelen, madár, emlős, patás, összetett gyomor, 
kérődző, ragadozó, növényevő, mindenevő, ízeltlábú, rovar, teljes 
átalakulás.  

 
 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Tájékozódás a valóságban és a térképen 

Órakeret 
11 óra 

Előzetes tudás Iránytű, alaprajz, fővilágtájak, térképvázlat, térkép. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

A térbeli tájékozódás fejlesztése valós környezetben, térképen és 
földgömbön. A földrajzi tér hierarchikus kapcsolatainak felismertetése. 



 

 

céljai Átfogó kép kialakítása Magyarország világban elfoglalt helyéről. 
A valóság és a térképi ábrázolás összefüggéseinek megláttatása, a 
térképi ábrázolásmód korlátainak belátása. 
A különböző térképek jelrendszerének megismerése, értelmezése, 
felhasználása az információszerzés folyamatában. 
Az elemi térképolvasás lépéseinek alkalmazása, a szemléleti 
térképolvasás megalapozása. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Hogyan készül a térkép? 
Miért van szükség térképre? 
Hogyan segíti a térkép 
jelrendszere ismeretlen tájak 
megismerését? 
Iránytű használata. 
Tájékozódás térképvázlattal. 
Útvonaltervezés térképen.  
Távolság mérése. 
Település- és turistatérképek 
használata. 
 
Ismeretek: 

Iránytű. Fő-és mellékvilágtájak.  
 
A valós tér átalakítása, alaprajz, 
térképszerű ábrázolás. 

 
A térábrázolás különböző formái 
– útvonalrajz, térképvázlat.  

 
A térképi ábrázolás jellemzői: 
égtájak, szín- és jelkulcs, névírás, 
méretarány, aránymérték. 
 
Térképfajták: domborzati, 
közigazgatási, turista-, és 
kontúrtérkép. 
 
Hazánk nagytájai, szomszédos 
országaink. 
 
Bolygónk térségei: földrészek és 
óceánok.  
 
Helymeghatározás: földrajzi 
fokhálózat. 

Irány meghatározása a valós 
térben. Az iránytű működésének 
mágneses kölcsönhatásként való 
értelmezése. 
 
A térkép és a valóság közötti 
viszony megértése. Eligazodás 
terepen térképvázlattal. 
 
A térábrázolás különböző 
formáinak összehasonlítása. 
Térképvázlat készítése a lakóhely 
részletéről. 
 
Felszínformák – alföld, dombság, 
hegység, völgy, medence – 
ábrázolásának felismerése a 
térképen. 
A térkép jelrendszerének 
értelmezése. Különböző 
jelrendszerű térképek elemzése, 
információ gyűjtése. 
Irány és távolság meghatározása 
(digitális és nyomtatott) térképen. 
 
Méretarány és az ábrázolás 
részletessége közötti összefüggés 
megértése. 
 
A különböző térképek ábrázolási 
és tartalmi különbségeinek 
megállapítása. 
 
Tájékozódás hazánk domborzati 
és közigazgatási térképén.  
 
Tájékozódás a földgömbön és a 
térképen. Földrészek, óceánok 
felismerése különböző 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: földrajzi 
felfedezések. 
 
Matematika: Térbeli 
mérési adatok 
felhasználása 
számításokban. 
Becslés. Nagyítás, 
kicsinyítés. Mérés, 
mértékegységek 
használata. Koordináta-
rendszer, aránypár. 
 
Magyar nyelv és 

irodalom: 

Szövegértés - a 
speciális jelrendszerek 
(pl. térkép) 
magyarázata, explicite 
megfogalmazott 
információk 
azonosítása, 
összekapcsolása, 
rendezése. A 
hétköznapi kifejezés 
alkalmi jelentésének 
felismerése. 
 
Informatika: keresés az 
interneten, 
alkalmazások 
használata. 



 

 

 
Európa helyzete, határai. Hazánk 
helye Európában. 

méretarányú és ábrázolásmódú 
térképeken. 
 
A nevezetes szélességi körök 
felismerése a térképen. 
Földrajzi helymeghatározás 
különböző tartalmú térképeken. 
 
Európa és Magyarország 
tényleges és viszonylagos 
földrajzi fekvésének 
megfogalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Fő- és mellékvilágtáj, alaprajz, útvonalrajz, térképvázlat, térkép. Térképi 
jelrendszer, domborzati, közigazgatási, turista- és kontúrtérkép, földrajzi 
fokhálózat, keresőhálózat, turistajelzés. 

Topográfiai 
ismeretek 

Alföld, Kisalföld, Északi-középhegység, Dunántúli-középhegység, 
Dunántúli-domb- és hegyvidék, Nyugat magyarországi-peremvidék. 
Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria. 
Baktérítő, Ráktérítő, Déli-sark, déli-sarkkör, Egyenlítő, Északi-sark, 
északi-sarkkör, kezdő hosszúsági kör. 
Atlanti-óceán, Csendes-óceán, Indiai-óceán, Jeges-tenger, Földközi-tenger, 
Afrika, Amerika, Európa, Ázsia, Ausztrália, Antarktika, Közép-Európa. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél A Föld és a Világegyetem 

Órakeret 
12 óra 

Előzetes tudás A Nap látszólagos napi járása, a Nap mint energiaforrás, időjárás, 
hőmérséklet, csapadék, szél. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A térbeli tájékozódás, a térfogalom fejlesztése átfogó kép kialakításával 
a Naprendszer felépítéséről, Földünknek a világegyetemben elfoglalt 
helyéről.  
A rendszerszemlélet fejlesztése a Nap, a Föld és a Hold mozgásai, a 
közöttük levő kölcsönhatások és következményeik vizsgálata során. 
Az oksági gondolkodás fejlesztése a természeti környezet jelenségeinek 
– a Hold fényváltozásainak, a napszakok, évszakok és az éghajlati 
övezetek kialakulásának – magyarázata, a légköri alapfolyamatok 
közötti oksági összefüggések feltárása során. Természeti törvények 
felismerése, alkalmazása a hétköznapi jelenségek értelmezésekor. 
Különböző típusú információforrások használatának gyakoroltatása 
éghajlati diagramok, tematikus térképek révén. 
A klímaváltozás és az emberi tevékenység közötti összefüggés 
felismerése, a személyes felelősség tudatosítása. 
A tudományos megismeréshez kötődő történeti szemlélet formálása. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, A Föld, a Nap és a Matematika: 



 

 

gyakorlati alkalmazások: 
Hogyan állapítható meg éjszaka 
iránytű nélkül az északi irány? 
Miért látjuk másnak a csillagos 
égboltot a különböző 
évszakokban? 
Miért van a sarkvidékeken 
hideg, a trópusokon meleg? 
Hogyan készül az időjárás-
jelentés? 
Miért váltakoznak az évszakok 
és a napszakok? 
Miért hosszabbak a nappalok 
nyáron, mint télen?  
Hogyan keletkezik a szél és a 
csapadék? 
Hogyan védhetjük magunkat 
villámláskor, hóviharban, 
hőségben, szélviharban? 
 
Ismeretek: 

A Föld helye a Naprendszerben 
és a Világegyetemben. 
 
Égitest, csillag, bolygó, hold. 
Sarkcsillag, csillagképek.  
 
A Naprendszer. A Nap 
jelentősége. A Nap, a Föld és a 
Hold egymáshoz viszonyított 
helyzete, mérete, távolsága, 
mozgása, kölcsönhatása. 
 
Kopernikusz hipotézisének 
tudománytörténeti jelentősége. 
 
A Föld alakja. A tengelykörüli 
forgás és a Nap körüli keringés 
következményei. 
 
Föld gömbhéjas szerkezete. 
Éghajlati övezetek. 
 
Időjárás, éghajlat és elemeik: 
napsugárzás, hőmérséklet, 
csapadék, szél. 
 
Légköri alapfolyamatok: 
felmelegedés, lehűlés, szél 
keletkezése, felhő- és 

Világegyetem közötti 
hierarchikus kapcsolat 
ábrázolása.  
 
A csillag és a bolygók közötti 
különbség felismerése. 
A sarkcsillag és egy-két 
csillagkép felismerése az 
égbolton. 
Érvek gyűjtése arról, hogy a 
Nap csillag. 
 
A holdfogyatkozás és a Hold 
fényváltozásainak értelmezése 
modell vagy más szemléltetés 
alapján. 
 
A napközpontú világkép 
egyszerű modellezése.  
 
A Föld mozgásai és a napi, évi 
időszámítás összefüggéseinek 
megértése. 
 
Az éghajlati övezetek 
összehasonlítása. 
 
Az évszakok váltakozásának 
magyarázata. 
 
Nap és a Föld helyzetének 
modellezése a különböző 
napszakokban és évszakokban. 
 
A Föld gömbalakja, a 
napsugarak hajlásszöge és az 
éghajlati övezetek közötti 
összefüggés felismerése. 
 
Időjárás-jelentés értelmezése, a 
várható időjárás 
megfogalmazása piktogram 
alapján. 
 
A csapadék és a szél 
keletkezésének leírása ábra vagy 
modellkísérlet alapján. 
 
A fizikai jelenségek 
(nyomásváltozás, 

Fogalmak egymáshoz 
való viszonya. 
Rendszerezést segítő 
eszközök és 
algoritmusok. 
Összehasonlítás, 
azonosítás, 
megkülönböztetés; 
különbségek, 
azonosságok 
megállapítása. 
Osztályozás egy és 
egyszerre két (több) 
saját szempont szerint, 
adott, illetve elkezdett 
válogatásban felismert 
szempont szerint. 
Matematikai modellek 
(hierarchikus 
kapcsolatok 
ábrázolása). 
 
Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés - a szöveg 
egységei közötti 
tartalmi megfelelés 
felismerése; szövegben 
elszórt, explicite 
megfogalmazott 
információk 
azonosítása, 
összekapcsolása, 
rendezése; a szöveg 
elemei közötti ok-
okozati, általános-
egyes vagy kategória-
elem viszony 
magyarázata. 
 
Informatika: 

információkeresés az 
interneten. 



 

 

csapadékképződés, 
csapadékfajták, a víz körforgása 
és halmazállapot-változásai. 
 
Éghajlat-módosító tényezők: 
földrajzi szélesség, óceántól 
való távolság, domborzat. 
 
Magyarország éghajlata: száraz 
és nedves kontinentális éghajlat. 
 
Veszélyes időjárási jelenségek: 
villámlás, szélvihar, hóvihar, 
hőség. 

hőmérsékletváltozás, 
halmazállapot változások) 
bemutatása a csapadék és a szél 
keletkezésében.  
 
Az időjárási elemek észlelése, 
mérése. A mért adatok 
rögzítése, ábrázolása. 
Napi középhőmérséklet, napi és 
évi közepes hőingadozás 
számítása. 
 
Időjárás és a gazdasági élet 
közötti kapcsolat bizonyítása 
konkrét példák alapján. 
Éghajlat-módosító tényezők 
felismerése a példákban. 
 
Éghajlat jellemzési 
algoritmusának megismerése és 
használata. 
Éghajlati diagramok és éghajlati 
térképek információtartalmának 
leolvasása, az adatok értékelése.  
 
A légkör általános 
felmelegedésének helyi és 
globális következményeinek 
felismerése példákban. 
 
A veszélyes időjárási 
helyzetekben való helyes 
viselkedés szabályainak 
összegyűjtése.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Világegyetem, égitest, csillag, bolygó, hold, holdfázis, tengelyferdeség, 
évszak, gömbhéjas szerkezet, éghajlati övezet, éghajlat, időjárás, napi és 
évi középhőmérséklet, napi hőingadozás, évi közepes hőingadozás, 
csapadék, szél 

Topográfiai 
ismeretek 

Naprendszer, Nap, Jupiter, Föld, Mars, Merkúr, Vénusz, Neptunusz, 
Szaturnusz, Uránusz, Hold. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Felszíni és felszín alatti vizek 

Órakeret 
9 óra 

Előzetes tudás A víz szerepe, előfordulása a természetben, a víz tulajdonságai. 
Állóvizek, folyóvizek. Vízszennyezés. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

A Környezet és fenntarthatóság fejlesztési terület részeként hazánk 
felszíni és felszín alatti vizei és jelentőségük megismerése, a nemzeti 



 

 

céljai azonosság és a hazaszeretet erősítése. 
A vízkészletre kifejtett egyéni és társadalmi-gazdasági hatások, a 
belőlük adódó problémák felismerése, megoldási módok keresésére 
való törekvés erősítése, a felelősségtudat erősítése egyéni és közösségi 
szinten. 
A takarékos vízhasználat szokásának megalapozása. 
A hazánk vízrajzáról való átfogó kép kialakítása során a szemléleti 
térképolvasás fejlesztése. 
Az összefüggések, törvényszerűségek alkalmazása a logikai 
térképolvasás elemi lépései során. 
A természetföldrajzi és társadalom-földrajzi folyamatok időléptéke 
közötti különbségek érzékeltetésével az időbeli tájékozódás, az 
időfogalom fejlesztése. 
Az érdeklődés felkeltése a közvetlen környezet szépségeinek, 
értékeinek megismerése és a környezeti problémák iránt. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 
Hol található hazánkban 
gyógyfürdő?  
Melyek a vízszennyezés forrásai 
lakóhelyeden (környékén)? 
Milyen jelek utalnak a víz 
szennyeződésére? 
Milyen károkat okozhatnak az 
árvizek és a belvizek? 
Mi veszélyezteti hazánk 
ivóvízkészletét? 
Melyek az egészséges, jó ivóvíz 
tulajdonságai? 
Hogyan takarékoskodhatunk az 
ivóvízzel otthon és az 
iskolában? 
 
Ismeretek: 
Felszín alatti vizek: talajvíz, 
hévíz, ásványvíz, gyógyvíz 
jellemzői, jelentősége az ember 
életében, gazdasági életében. 
 
A belvizek kialakulásának okai 
és következményei, az ellene 
való védekezés formái. 
 
Felszíni vizek: hazánk 
legjelentősebb állóvizei, 
folyóvizei. A folyók útja a 

Helyi környezeti problémák 
felismerése. Információgyűjtés 
tanári irányítással a lakóhely 
(környéke) vizeinek 
minőségéről. Következtetések 
levonása. 
 
Felszín alatti vizek 
összehasonlítása, vizek 
különböző szempontú 
rendszerezése. 
 
A felszíni és a felszín alatti 
vizek kapcsolatának igazolása 
példákkal. 
 
Az időjárás, a felszínforma és a 
belvízveszély közötti kapcsolat 
bizonyítása. 
 
A legjelentősebb hazai álló-és 
folyóvizek, a főfolyó, a 
mellékfolyó és a torkolat 
felismerése a térképen.  
 
A felszín lejtése, a folyó 
vízhozama, munkavégző 
képessége és a felszínformálás 
közötti összefüggés 
magyarázata. 
 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Szövegértés - a szöveg 
egységei közötti 
tartalmi megfelelés 
felismerése; a 
szövegben elszórt, 
explicite 
megfogalmazott 
információk 
azonosítása, 
összekapcsolása, 
rendezése: a szöveg 
elemei közötti ok-
okozati viszony 
magyarázata; egy 
hétköznapi probléma 
megoldása a szöveg 
tartalmi elemeinek 
felhasználásával; 
hétköznapi kifejezés 
alkalmi jelentésének 
felismerése. 
A táj, a természeti 
jelenségek 
ábrázolásának szerepe. 
 
Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: folyami 



 

 

forrástól a torkolatig. Vízgyűjtő 
terület, vízválasztó, vízjárás, 
folyók felszínformálása. 
 
Árvizek kialakulásának oka, az 
ellene való védekezés formái. 
 
Állóvizek keletkezése, 
pusztulása. Legnagyobb tavunk: 
a Balaton (keletkezése, 
jellemzése). 
 
A folyók, tavak haszna, 
jelentősége. Vízszennyezés 
okai, következményei, 
megelőzésének lehetőségei. 
Vizek védelme. 
 
A Balaton-felvidéki vagy a 
Fertő-Hanság Nemzeti Park 
értékei. 
 
Víztisztítási eljárások. 

Az éghajlat és a folyók vízjárása 
közötti összefüggés 
magyarázata. 
 
Egy választott nemzeti park 
vizes élőhelyének, természeti 
értékeinek bemutatása önálló 
ismeretszerzés, 
információfeldolgozás alapján. 
 
Példák gyűjtése arról, hogy a víz 
mint természeti erőforrás 
hogyan hat  a társadalmi, 
gazdasági folyamatokra.  
Személyes és közösségi 
cselekvési lehetőségek 
összegyűjtése az emberi 
tevékenység által okozott 
környezetkárosító folyamatok 
káros hatásainak csökkentésére. 
 
Különböző vizek (pl. csapvíz, 
ásványvíz, desztillált víz) 
fizikai-kémiai tulajdonságainak 
összehasonlítása.  
 
Ipari víztisztítás megfigyelése 
helyi víztisztító üzemben, vagy 
filmen.  

kultúrák. 
 
Technika, életvitel és 

gyakorlat: 
vízfelhasználás, 
víztisztítás, 
víztakarékosság. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Felszíni víz, felszín alatti víz, talajvíz, belvíz, hévíz, gyógyvíz, 
ásványvíz, folyóvíz, állóvíz, főfolyó, mellékfolyó, vízgyűjtő terület, 
vízválasztó, vízjárás, felszínformálás, vízszennyezés, vízvédelem.  

Topográfiai 
ismeretek 

Balaton, Fertő tó, Velencei-tó, Duna, Tisza, Körös, Dráva, Rába, 
Szigetköz, Szentendrei-sziget, Csepel-sziget, Mohácsi-sziget. 
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Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran 
egészségkárosító életmódra csábító megoldások ráirányítják a figyelmet a 
természettudományos műveltség fontosságára, amelynek alapozása a természetismeret 
tantárgy egyik legfontosabb feladata.  

A tantárgy legfőbb célja a tanulók természet iránti érdeklődésének fenntartása. Olyan 
gyerekek nevelése, akik nyitottak a világra, felismerik a problémákat, keresik a jelenségek 
okait, következtetéseket tudnak levonni a tapasztalt tényekből, képesek kérdéseket 
megfogalmazni, és életkoruknak megfelelő válaszokat találnak a felvetődött kérdésekre. Ez a 
gondolkodásmód segít eligazodni a természeti és társadalmi környezetben, egyben kitágítja a 
világ megismerésének lehetőségét, a mindennapokban jól hasznosítható tudás megszerzését 
szolgálja. A korábban megszerzett ismeretekre és készségekre épülve fejleszti a természeti 
jelenségek megfigyelésének a képességét, fölkelti a megfigyelt jelenségek magyarázata iránti 
igényt, előkészíti a természettudományos megismerés módszereinek alkalmazását, és 
megalapozza a 7. évfolyamtól induló természettudományos tárgyak: a biológia-egészségtan, a 
fizika és a kémia, valamint a földrajz tanulását.  
A természetismeret tantárgy a 10–11 éves tanulók holisztikus világképéhez illeszkedve – a 
lehetőségekhez mérten – egységben mutatja meg az élő és élettelen világ jelenségeit, 
folyamatait, kölcsönhatásait. A megismerés során az elsődlegesen tapasztalati úton szerzett 
elemi ismeretekre építve fokozatosan fejlődik a diákok természettudományos fogalmi 
rendszere, alakulnak absztrakciós szintű ismereteik. A természetben, illetve a tanulók 
közvetlen környezetében megfigyelhető, tapasztalható jelenségek, folyamatok elemzése, 
kísérleti modellezése, az oksági összefüggések feltárása során formálódik a diákok 
természettudományos szemlélete.  

A természetismeret tantárgy fontos szerepet tölt be a megismerési módszerek 
elsajátításában, a természettudományos gondolkodásmód megalapozásában, a természethez 
való pozitív attitűd alakításában. Az iskolai tanulás folyamatába szervesen beépülnek a 
tanulóknak az élet különféle területein a legkülönbözőbb forrásokból és tapasztalatokból 
szerzett ismeretei, csakúgy, mint előzetes élményei, közvetlen tapasztalásai. Ez nemcsak a 
tanulás hatékonyságát, hanem a tanulási motivációt is erősíti. Az ismeretszerzés nem öncélú, 
hanem a gondolkodás és az önálló tanulás fejlesztését szolgálja. A használható tudás 
megszerzése lehetőséget nyújt ahhoz, hogy a tanuló új szituációban a tantárgyi kereteken 
kívül is sikeresen alkalmazza tudását. Az egyéni tapasztalatszerzésre épülő tanulás, a 
tevékenységközpontú módszerek, az IKT-eszközök alkalmazása, a vita és az érvelés olyan 
élményekhez juttatják a diákokat a tantárgy tanulása közben, amelyek elősegítik a 
természethez való pozitív viszonyulásuk fennmaradását, és hozzájárulnak a 
természettudományok iránti érdeklődés felkeltéséhez. 

A természettudományok egységes szemléletének kialakítását az ötödik évfolyamtól az 
érettségiig ívelő közös fejlesztési területek, rendezőelvek integrációja biztosítja. Az 
állandóság és változás látszólagos antagonizmusa, a rendszerek törvényszerűségeinek 
vizsgálata, a struktúra és funkció összefüggései, az anyag, az energia, az információ 
különböző formái más-más tartalomhoz kötődve jelennek meg, fejlesztve azokat a 



készségeket és képességeket is, melyek a tudományos megismerés, a technikai eszközök 
alkalmazásának feltételeit biztosítják. 

A fejlesztési területek közül kiemelkedik és különösen nagy hangsúlyt kap a 
természetismeret tantárgy keretein belül az ember szervezetének és működésének 
megismerése, a környezet és fenntarthatóság problémakörének elemzése. 

A természetismeret testi-lelki egészség témaköreinek kibontása során feltárja a 
környezet és az egészség kapcsolatát, hozzájárul az egészséges életvitel szokásrendszerének 
formálásához, segíti az együttélés szabályainak elfogadását és betartását. A Föld globális 
problémáinak vizsgálatán keresztül felhívja a figyelmet az ember személyes felelősségére, 
egyéni és közösségi szinten aktivizál a helyi környezeti problémák megoldása érdekében. A 
hazai tájak és életközösségek megismerése pedig hozzájárul a nemzeti büszkeség, a 
hazaszeretet fejlődéséhez. 

A természetismeret a többi tantárggyal közösen megalapozza azokat a megismerési 
képességeket, személyiségjegyeket, melyek birtokában a diákok elsajátítják a tanulás elemi 
módszereit, technikáit, átélhetik az ismeretszerzés örömét, a világ megismerésének szépségét. 
A tananyag feldolgozása több ponton kapcsolódik más tárgyak ismeretanyagához, fejlesztési 
követelményeihez. A tanulás folyamatában épít a tanulók meglévő tudására, lehetőséget ad az 
önálló információszerzésre is. 

A témakörök feldolgozása során a tanulási, a gondolkodási és a kommunikációs 
képességek fejlesztése párhuzamosan folyik, egymást erősítik. Ez teszi lehetővé, hogy a 
tanulók életkoruknak megfelelően használják a szaktudomány nyelvezetét a jelenségek, 
folyamatok értelmezése és a természet bemutatása során. 

Mindezek eredményeként a tanuló megőrizi kíváncsiságát, motivált marad az 
ismeretszerzésben. Egyénileg vagy társaival közösen aktívan vesz részt a tanítás-tanulás 
folyamatában. Ismeri és érti a tanulás során elérhető lehetőségeket, és képes a mindennapi 
életében, munkájában a felmerülő akadályok leküzdésére, a megszerzett ismeretek, 
képességek hasznosítására. Ez olyan szellemiséget, munkatermi hangulatot igényel, ahol a 
nevelő társ az ismeretszerzés folyamatában. Irányítja, segíti a tanulót a megismerés útján, 
lehetőséget teremt az egyéni differenciált munkára, visszajelzéseivel, értékelésével jobb 
teljesítményre ösztönzi őket. 
 
 

5–6. évfolyam 
 
A tantárgy az Ember és természet, valamint a Földünk-környezetünk műveltségterület 
tartalmait és fejlesztési feladatait öleli fel. A körülöttünk lévő világ komplex megismerését 
szolgálja, melyben a különböző tudományterületek – a fizika, biológia-egészségtan, kémia, 
földrajz – ismeretei összekapcsolódnak, egymást kiegészítik, magyarázatul szolgálnak 
mesterséges és természetes környezetünkben lejátszódó jelenségek megértéséhez. 

A megismerés a tanulók életkori sajátosságaihoz igazodik. A közelitől a távoli, az 
egyeditől az általános felé halad. Élmények, egyéni tapasztalatok megszerzésére törekszik. 
Kiemelt szerepük van a megfigyeléseknek, kísérleteknek, vizsgálódásoknak, melyek 
tapasztalatait – tanári irányítás mellett – növekvő önállósággal képesek elvégezni, rögzíteni, 
értelmezni, miközben egyre nagyobb jártasságot szereznek a balesetmentes 
eszközhasználatban, a csoportban végzett munka során a feladatok megosztásában és az 
együttműködésben. Alapvető elvárás évente legalább két kísérlet, vizsgálódás önálló 
elvégzése, illetve négy, tanórán bemutatott vizsgálatról feljegyzés készítése. 

Vizsgálódások közben feltárulnak az élő és élettelen anyagok tulajdonságai, 
szerkezetük és működésük összefüggései, az anyagok kölcsönhatásai és változásai. 



Megismerik a közvetlen környezet állatait, növényeit, jellemző tulajdonságait, jelentőségét, 
emberhez fűződő kapcsolatát.  

Hazánk tájainak és életközösségeinek vizsgálata során megtanulnak tájékozódni térben 
és időben, térképen és valóságban. Megértik az élő és élettelen környezet kölcsönhatásait, a 
szervezet és az életmód összefüggéseit. Eléjük tárul a természet formagazdagsága és 
szépsége, amely erősíti a fiatalok kötődését szűkebb és tágabb környezetükhöz, 
szülőföldjükhöz. 

A természetismeret tanulása során fejlődik a tanuló szemléleti térképolvasási 
képessége. A kerettanterv megjeleníti a legfontosabb topográfiai fogalmakat is. Elvárható 
tudás, hogy a tanuló felismeri és megmutatja ezeket a különböző ábrázolásmódú térképeken. 

A természetismeret tantárgy embert és környezetét, a természeti és társadalmi 
folyamatokat egységben jeleníti meg. Kutatja az okokat és a következményeket. 
Együttgondolkodásra sarkallja a tanulókat, megláttatja az emberi tevékenység pozitív és 
negatív hatásait. Rávilágít a fogyasztói társadalom hibáira, anyag- és energiatakarékos 
szokások kialakítására ösztönöz. Az ember személyes felelősségét hangsúlyozza az egészség 
és a környezet védelmében. 

A fiatalok számára legérdekesebb témakör saját szervezetük felépítésének és 
működésének megismerése, mely során feltárulnak a kamaszkori változások okai és a vele 
kapcsolatos tennivalók, tudatosulnak a veszélyeztető környezeti hatások. A hangsúly a 
betegségek megelőzésére helyeződik. A lelki egészség megőrzése érdekében ráirányítja a 
figyelmet a reális önismeret, a család és a társas kapcsolatok jelentőségére. 

Új elemként jelenik meg a követelményekben, hogy a tanuló a kétéves ciklus alatt 
legalább egy alkalommal önállóan dolgozzon fel egy természettudományos témát. A feladat 
lehetőséget nyújt a tehetségek kibontakoztatására, az elvégzett munka tükrözi a tanuló 
készségeinek, képességeinek fejlődését is. 

 
 

 
Természetismeret 

6. évfolyam 
 
 

Heti 2 óra 
Évi 72 óra 
 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Az erdő életközössége 
Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 

Életközösség, lombhullató, örökzöld, porzós és termős virág, 
megporzás, telepes test, állatok csoportjai különböző tulajdonságaik 
alapján, összetett gyomor, kérődző állat, állandó madár, gerinctelen 
állatok egyedfejlődési típusai, élőlények bemutatásának algoritmusa, a 
környezet- szervezet- életmód és szervek felépítése-működése közötti 
összefüggés. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszerszemlélet fejlesztése, a rendszerfogalom mélyítése az erdő 
életközösségének, az élőlények szerveződésének, sokoldalú 
kapcsolatrendszerének ökológiai szemléletű vizsgálatával. 



A környezeti tényezők és az életközösségek szerkezete közötti 
összefüggés feltárása és magyarázata a hazai erdők példáján. 
Egészséges életmódra nevelés a természetjárás iránti igény felkeltésével, 
a természeti környezet védelmét szolgáló magatartás- és 
viselkedéskultúra fejlesztése. 
A környezet-szervezet-életmód, a szervek felépítése-működése közötti 
oksági összefüggések feltárása, bizonyítása az életközösség 
élőlényeinek megismerése során. 
Az emberi tevékenységnek a természetes életközösségére gyakorolt 
hatásainak elemzése; az erdőpusztulás okainak és következményeinek 
megismerése. 
Aktív természetvédelemre ösztönzés. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Hogyan változik a hegyvidéki 
erdők képe a magasság 
emelkedésével? 
Milyen jelei vannak az 
élőlények egymás közötti 
versengésének az erdőben? 
Miért kedvelt táplálék a vadhús 
és az erdei gomba? 
A gombák gyűjtésének és 
fogyasztásának szabályai. 
A kullancsok által terjesztett 
betegségek, jellemző tüneteik. A 
megelőzés és védekezés formái.  
Az erdőjárás magatartási 
szabályai. 
 
Ismeretek: 

Hazai erdőségek földrajzi helye, 
kialakulása, gyakori 
erdőtípusainak jellemzői. 
 
Az erdő mint életközösség. Az 
erdő szintjei, a környezeti 
tényezők függőleges irányú 
változásai. 
 
Az erdőszintek legjellemzőbb 
növényeinek (kocsánytalan 
tölgy, gyertyán, bükk, erdei 
fenyő, gyepürózsa, erdei 
pajzsika, nagy seprűmoha) 
környezeti igényei, faji 

A természetjárás viselkedési 
szabályainak megfogalmazása. 
 
Hazai erdők életközösségének 
ökológiai szemléletű jellemzése. 
 
Az élő és az élettelen környezeti 
tényezők szerepének bemutatása 
az erdők kialakulásában, 
előfordulásában és az erdők 
függőleges tagolódásában. 
 
A növények környezeti igénye 
és előfordulása közti oksági 
összefüggések bemutatása 
konkrét példákon keresztül. 
 
A tölgy-, bükk- és fenyőerdők 
összehasonlítása. 
 
A megismerési algoritmusok 
alkalmazása az állatok és a 
növények faji sajátosságainak 
bemutatásakor. 
 
Az ehető és mérgező 
gombapárok összehasonlítása. 
 
A mohák, harasztok, 
nyitvatermők és zárvatermők 
összehasonlítása jellegzetes 
képviselőik példáján. 
 
Az erdő növényeinek különböző 

Magyar nyelv és 

irodalom: Szövegértés 
– a szöveg egységei 
közötti tartalmi 
megfelelés 
felismerése; szövegben 
elszórt, explicite 
megfogalmazott 
információk 
azonosítása, 
összekapcsolása, 
rendezése; a szöveg 
elemei közötti ok-
okozati, általános-
egyes vagy kategória-
elem viszony 
magyarázata. 
Az erdő megjelenítése 
irodalmi alkotásokban. 
 
Matematika: 

Fogalmak egymáshoz 
való viszonya. 
Rendszerezést segítő 
eszközök és 
algoritmusok.  
Összehasonlítás, 
azonosítás, 
megkülönböztetés; 
különbségek, 
azonosságok 
megállapítása. 
Osztályozás egy és 
egyszerre két (több) 



jellemzői, testfelépítése, 
hasznosítása, az 
életközösségben betöltött 
szerepe. 
 
Az erdőszéli csiperke és a 
gyilkos galóca faji sajátosságai. 
A (bazidiumos) gombák 
testfelépítése, táplálkozása, 
szaporodása. A gombák szerepe 
az életközösségekben, az 
egészséges táplálkozásban. A 
gombafogyasztás szabályai. 
 
Az erdő gerinctelen és gerinces 
állatainak (szarvasbogár, 
gyapjaslepke, erdei 
vöröshangya, koronás 
keresztespók, közönséges 
kullancs, széncinege, nagy 
tarkaharkály, gímszarvas, 
vaddisznó, erdei fülesbagoly, 
róka) külleme, teste, élete, 
szerepe az erdő életében. 
 
A kullancsok által terjesztett 
betegségek, az ellenük való 
védekezés. A kullancseltávolítás 
fontossága, módszerei. 
 
Táplálkozási láncok, 
táplálékhálózat. 
 
A vadgazdálkodás szerepe, 
jelentősége. 
 
Az erdő szociális, 
környezetvédő szerepe; 
veszélyeztetettsége. Az 
erdőjárás szabályai. 
 
Herman Ottó munkásságának 
jelentősége. 

szempontú csoportosítása. 
 
A növények és gombák 
táplálkozása közötti 
különbségek magyarázata. 
 
A pókszabásúak, a rovarok, a 
lepkék és a bogarak 
összehasonlítása. 
 
Az orvoshoz fordulás eseteinek 
felismerése. 
 
Erdei táplálkozási láncok 
összeállítása.  
 
A vadállomány szabályozása és 
az élőhely védelme közötti 
kapcsolat megértése. 
 
A környezetszennyezés, 
élőhelypusztulás 
következményeinek bemutatása 
konkrét példákon. 
 
Erdei életközösség megfigyelése 
terepen, vagy jellegzetes erdei 
növények, növényi részek 
vizsgálata, a tapasztalatok 
rögzítése. A kullancsfertőzés 
elleni védekezés alkalmazása 
természetjárás során. 

saját szempont szerint, 
adott, illetve elkezdett 
válogatásban felismert 
szempont szerint. 
Matematikai modellek 
(hierarchikus 
kapcsolatok 
ábrázolása). 
 
Technika, életvitel és 

gyakorlat: állati 
eredetű táplálékok 
szerepe; a fa 
megmunkálása; a 
betegség tünetei. 
 
Informatika: 

információkeresés az 
interneten. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Erdő, zárvatermő, nyitvatermő, haraszt, moha, virágtalan növény, gomba, 
spóra, barkavirágzat, makktermés, tűlevél, tobozvirágzat, cserje, 
pókszabású, rovar, bogár, lepke, csáprágó, pödörnyelv, kúszóláb. 
vésőcsőr. 

 
 



 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Vizek, vízpartok élővilága 

Órakeret 
13 óra 

Előzetes tudás 
A víz jelentősége a földi élet szempontjából; az állatok csoportosítása 
különböző szempontok szerint, az állatok jellemzésének szempontjai 
vízszennyezés forrásai, következményei. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az élő és élettelen környezeti tényezők sokoldalú 
kapcsolatrendszerének megismerése a vizek-vízpartok 
életközösségében. 
Az élőhely – szervezet – életmód összefüggéseinek magyarázata a víz-
vízpart élőlényeinek vizsgálata során. 
A természetszeretet és természetvédelem iránti elkötelezettség 
elmélyítése az élővilág változatosságának, sokszínűségének. 
sérülékenységének tudatosításával. 
A természet jelzéseinek felismertetése, értelmezése, az okok és 
következmények elkülönítése az emberi tevékenységek és az élettelen 
környezet közötti kapcsolatrendszer elemzésével. 
A helyi környezeti problémák iránti érdeklődés felkeltése. A személyes 
felelősség tudatosítása a vízkészlet tisztaságának megőrzésében. A 
tanulók aktív cselekvésre ösztönzése a természet védelmében egyéni és 
közösségi szinten. 

 
 



 
 
 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 
Meleg, nyári napokon olykor 
tömegesen pusztulnak a halak a 
Balatonban. Mi ennek az oka? 
Mire mondják, hogy virágzik a 
Tisza? 
Miért félnek az emberek a 
kígyóktól, békáktól? 
Mi a „kígyóing”? 
Mit tehetünk, hogy kevesebb 
szúnyog fejlődjön ki 
környezetünkben? 
 
Ismeretek: 

A vízi élőhely jellemző élettelen 
környezeti tényezői. 
 
Vizek egysejtűi: zöld szemes 
ostoros, papucsállatka, 
baktériumok testfelépítése, 
életmódja. 
 
Vízi-vízparti növénytársulások 
vízszintes tagozódása: lebegő, 
gyökerező hínár, nádas 
mocsárrétek, ártéri erdők 
jellegzetes növényeinek 
testfelépítése, életmódja 
jelentősége. 
 
A vízi-vízparti életközösség 
jellemző gerinctelen és gerinces 
állatai: tavi kagyló, orvosi pióca, 
kecskerák, szúnyogok, 
szitakötők, (tiszavirág) ponty, 
leső harcsa, kecskebéka, 
vízisikló, tőkés réce, barna réti 
héja, fehér gólya külleme, teste, 
élete, jelentősége az 
életközösségben, az ember 
életében, védettségük. 
 

A vízi és a szárazföldi élőhely 
környezeti tényezőinek 
összehasonlítása. 
 
Egysejtű élőlények 
megfigyelése, 
összehasonlításuk.  
 
A növények környezeti igényei 
és térbeli elrendeződése közötti 
összefüggés bemutatása egy 
konkrét vízi, vagy vízparti 
társulás példáján. 
 
A megismerési algoritmusok 
alkalmazása a lágy- és fásszárú 
növények leírása és a gerinces 
és a gerinctelen állatok 
bemutatása során. 
során. 
 
A növényi szervek környezethez 
való alkalmazkodásának 
bemutatása konkrét példákon. 
 
A vízparti növények 
környezetvédelmi és gazdasági 
jelentőségének bemutatása 
konkrét példákon. 
 
Az állatok különböző 
szempontú csoportosítása. 
 
A vízi élethez való 
alkalmazkodás példákkal 
történő illusztrálása. 
 
Táplálkozási láncok 
összeállítása a megismert 
fajokból. 
 
Az emberi tevékenység 
hatásainak elemzése, a 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés - a szöveg 
egységei közötti 
tartalmi megfelelés 
felismerése; szövegben 
elszórt, explicite 
megfogalmazott 
információk 
azonosítása, 
összekapcsolása, 
rendezése; a szöveg 
elemei közötti ok-
okozati, általános-
egyes vagy kategória-
elem viszony 
magyarázata. 
 
Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

fűzfavesszőből, nádból 
készült tárgyak a 
környezetünkben. 
 
Matematika: Fogalmak 
egymáshoz való 
viszonya. 
Rendszerezést segítő 
eszközök és 
algoritmusok. 
Összehasonlítás, 
azonosítás, 
megkülönböztetés; 
különbségek, 
azonosságok 
megállapítása. 
Osztályozás egy és 
egyszerre két (több) 
saját szempont szerint, 
adott, illetve elkezdett 
válogatásban felismert 
szempont szerint. 
Hierarchikus 



Kölcsönhatások az 
életközösségben: táplálkozási 
láncok, táplálékhálózatok. 
 
Az életközösség 
veszélyeztetettségének okai, 
következményei: 
tápanyagdúsulás és a 
méreganyag koncentrálódása. 
 
Az életközösség védelme. 

környezetszennyezés és az 
ember egészsége közötti 
összefüggés felismerése. 
 
Az állatok egyedszáma, 
veszélyeztetettsége és 
védettsége közötti összefüggés 
elemzése. 
 
Terepgyakorlat: egy vízi-
vízparti életközösség 
megfigyelése. 

kapcsolatok 
ábrázolása. 

Kulcsfogalmak/
fogalmak 

Egysejtű, sejtszervecske, baktérium, moszat, telepes test, gyöktörzs, 
kétlaki növény, hínárnövényzet, gerinctelen, gyűrűsféreg, puhatestű, 
kagyló, ízeltlábú, rovar, rák, gerinces, hal, kopoltyú, úszóláb, lemezes 
csőr, gázlóláb, tépőcsőr, markoló láb, lágyhéjú tojás, átalakulásos 
fejlődés, átváltozás, átalakulás nélküli fejlődés, költöző madár, téli álom, 
változó testhőmérséklet. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Az ember szervezete és egészsége 

Órakeret 
17 óra 

Előzetes tudás Testrész, életjelenség, csont, izom, táplálkozás, érzékszerv, érzékelés, 
betegség, egészség, életszakasz. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az emberi test felépítésével és működésével kapcsolatos meglévő 
ismereteik rendszerezése. Az egészséget veszélyeztető tényezők 
felismerése, az egészséges életvitel szokásrendszerének formálása.  
Az ember személyes felelősségének tudatosítása egészségének 
megőrzésében, sorsának, életpályájának alakításában. 
A környezet – szervezet – életmód – egészségi állapot közötti 
összefüggés feltárása, a higiénés kultúra fejlesztése. 
A betegségek megelőzésének, az időbeni orvoshoz fordulás 
jelentőségének tudatosítása. 
A reális énkép, önismeret fejlesztése, az alapvető emberi értékek, 
erkölcsi normák elfogadása, a velük való azonosulás. 
Az egészségvédelemmel kapcsolatos információk iránti érdeklődés 
felkeltése, megfelelő szintű jártasság kialakítása az információk 
feldolgozásában, értelmezésében. A fogyatékkal élő emberek 
elfogadása, segítése. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Mi a serdülőkori változások 
oka? 
Miért gyakoriak a konfliktusok 

A kamaszkori változások 
jeleinek és okainak 
összegyűjtése. 
 
Adatok elemzése a 10–12 éves 

Magyar nyelv és 

irodalom: Szövegértés 
– a szöveg egységei 
közötti tartalmi 
megfelelés 



a serdülők életében? Hogyan 
oldhatók fel? 
Mi a különbség a fiúk és a 
lányok nemi működése között? 
Mit jelent a függőség és melyek 
a tünetei? 
Milyen hatást fejt ki a serdülő 
szervezetére a cigaretta, az 
alkohol és a kábítószer? 
Hogyan befolyásolják a barátok, 
a család a fiatal életét? 
Fiatalkori bűnözés adatai. 
Helyes és helytelen testtartás. 
 
Ismeretek: 

Testkép, testalkat, testtájak. Az 
emberi test méretének, 
arányainak változásai az 
egyedfejlődés során. 
 
A mozgás szervrendszere. A 
vázrendszer és az izomzat fő 
jellemzői. A mozgás-
szervrendszer felépítése és 
működése közötti kapcsolat. A 
kamaszkori elváltozások okai, 
következményei, megelőzésük 
lehetőségei. 
 
A táplálkozás, a légzés, a 
kiválasztás és a keringés 
legfontosabb szervei. 
Kapcsolatok az anyagcsere 
életjenségei, szervrendszerei 
között. 
 
Az egészséges táplálkozás 
alapelvei. A táplálék 
mennyisége és minősége. Az 
étkezések száma, aránya. 
 
A férfi és a női nemi szervek 
felépítése és működése. 
Serdülőkori változások. A két 
nem testi és lelki 
tulajdonságainak különbségei. A 
nemi szervek egészsége, 
személyi higiéniája. 
 
Az egyedfejlődés szakaszai. 

fiatalok egészségi állapotáról 
(túlsúly, alultápláltság, 
tartáshibák, lúdtalp, stb.) az 
okok elemzése következtetések 
levonása. 
 
A testarányok és méretek 
összehasonlítása a különböző 
életszakaszokban.  
A divat és a média szerepének 
tudatosulása a testkép 
kialakításában. 
A külső megjelenés 
összetevőinek, jelentésének és 
hatásainak felismerése. 
 
A mozgás és a fizikai, szellemi 
teljesítőképesség 
összefüggéseinek bizonyítása 
példákon. 
 
A táplálkozás, a légzés és a 
mozgás közti kapcsolatok 
bemutatása konkrét példákon. 
 
Egyszerű kísérletek a mozgás, a 
pulzus, illetve a légzésszám 
közötti kapcsolatra. Az adatok 
rögzítése és értelmezése. 
 
Táplálékpiramis összeállítása.  
 
Táplálkozási szokások, étrendek 
elemzése, javaslatok 
megfogalmazása. 
 
A túlsúlyosság és a kóros 
soványság veszélyeinek 
bemutatása.  
 
Nemi szervek működésének 
serdülőkori változásai, a 
testalkat és a lelki tulajdonságok 
összefüggéseinek elemzése. 
 
Férfi és női szerepek 
megkülönböztetése, fiúk és 
lányok jellemző 
tulajdonságainak 
összehasonlítása, kapcsolatba 

felismerése; szövegben 
elszórt, explicite 
megfogalmazott 
információk 
azonosítása, 
összekapcsolása, 
rendezése; a szöveg 
elemei közötti ok-
okozati, általános-
egyes vagy kategória-
elem viszony 
magyarázata. 
Család, baráti 
kapcsolatok ábrázolása 
az irodalomban. 
 
Informatika: 
információkeresés, 
adatgyűjtés és 
-értelmezés. 
 
Vizuális kultúra: az 
emberi test ábrázolása, 
a szép test fogalma a 
különböző korokban. 
 
Technika, életvitel és 

gyakorlat: 
elsősegélynyújtás; 
betegjogok, 
egészségügyi ellátás. 



Méhen belüli és méhen kívüli 
fejlődés.  
 
A serdülő személyiségének 
jellemző vonásai. 
 
Az ember értelmi képességének, 
érzelmi intelligenciájának 
alapvonásai. 
 
Az önismeret és az önfejlesztés 
eszközei. Viselkedési normák, 
szabályok jelentősége az ember 
életében 
 
A családi és a társas kapcsolatok 
jelentősége. 
 
Veszélyforrások és megelőzésük 
lehetőségei a háztartásban, 
közlekedésben, sportolás 
közben. 
 
Az érzékszervek szerepe. A látó 
és hallószerv károsító hatásai. 
megelőzésük módja.  
 
Elsősegélynyújtás elemi 
ismeretei. 
 
Környezet és az ember 
egészsége. Fertőzés, betegség, 
járvány. A leggyakoribb fertőző 
betegségek tünetei és 
megelőzésük módjai. 
Lázcsillapítás és diéta.  
 
Orvosi ellátással kapcsolatos 
ismeretek. 
 
Káros szenvedélyek. Az 
alkohol, a dohányzás, 
kábítószerek hatásai az ember 
szervezetére, személyiségére. 

hozása a nemi szerepekkel. 
 
Az egyes életszakaszok 
legfontosabb jellemzőinek 
bemutatása.  
 
A kommunikáció 
jelentőségének bizonyítása 
különböző szituációkban. 
 
A konfliktusok okainak és 
következményeinek elemzése, a 
feloldás formáinak 
megismerése. 
 
Veszélyhelyzetek, kockázatok 
azonosítása különböző 
szituációkban. 
 
A viselkedés és a balesetek 
közötti oksági összefüggések 
vizsgálata. 
 
Az érzékszervek védelmét 
biztosító szabályok és szokások 
megismerése, alkalmazása. 
 
Az ájult beteg ellátása. A 
sebellátás, vérzéscsillapítás 
gyakorlata. 
 
A környezet és az ember 
egészsége közötti kapcsolat 
felismerése.  
 
Az eredményes gyógyulás és az 
időbeni orvoshoz fordulás 
összefüggéseinek belátása. 
 
A személyes felelősség, a család 
és a környezet szerepének 
bemutatása (irodalmi példák) a 
függőségek megelőzésében. 
 
A kipróbálás és a függőség 
összefüggéseinek megértése. 



Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Csont, izom, ízület, mozgásszervi elváltozás, tápcsatorna, emésztés, 
felszívódás, tápanyag, normál testsúly, túlsúly, alultápláltság, légzés, 
tüdő, vér, szív, kiválasztás, vese, petefészek, here, nemi hormon, 
ivarsejt, magömlés, menstruáció, nőies, férfias jelleg, érzékszerv, 
egészség, betegség, fertőzés, járvány. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 

évfolyamos 
ciklus végén 

A tanuló tudjon anyagokat, kölcsönhatásokat, fizikai, kémiai 
változásokat felismerni, jellemezni. Értelmezze a jelenségeket az 
energiaváltozás szempontjából  
Ismerje az emberi szervezet felépítését, működését, serdülőkori 
változásait és okait. Tudatosuljanak az egészséget veszélyeztető hatások, 
alapozódjon meg az egészséges életvitel szokásrendszere. 
Formálódjon reális énképe, értse a családi és a társas kapcsolatok 
jelentőségét, élete irányításában kapjon döntő szerepet az erkölcsi 
értékrendnek való megfelelés. Legyen embertársaival empatikus és 
segítőkész. 
Ismerje a Föld helyét a Világegyetemben, Magyarország helyét 
Európában. 
Alakuljon ki átfogó kép hazai tájaink természetföldrajzi jellemzőiről, 
természeti-társadalmi erőforrásairól, gazdasági folyamatairól, környezeti 
állapotukról. Legyen képe a közöttük levő kölcsönhatásokról. 
Ismerje hazánk legjellemzőbb életközösségeit, termesztett növényeit, a 
házban és ház körül élő állatait. Értse az élő és élettelen környezeti 
tényezők kölcsönhatását. Ismerje fel a környezet-szervezet-életmód, 
valamint a szervek felépítése és működése közötti összefüggéseket. 
Tudjon tájékozódni a térképeken. Értelmezze helyesen a különböző 
tartalmú térképek jelrendszerét, használja fel az információszerzés 
folyamatában. 
Erősödjön a természet és a haza iránti szeretete. Törekedjen a természeti 
és társadalmi értékek védelmére. 
Ismerje fel szűkebb és tágabb környezetében az emberi tevékenység 
környezeti hatásait. Anyag- és energiatakarékos életvitelével, tudatos 
vásárlási szokásaival önmaga is járuljon hozzá a fenntartható 
fejlődéshez.  
Legyen képes egyszerű kísérleteket, megfigyeléseket, méréseket 
önállóan, illetve. csoportban biztonságosan elvégezni, a tapasztalatokat 
rögzíteni, következtetéséket levonni. 
Legyen nyitott, érdeklődő a világ megismerése iránt. Az internet és a 
könyvtár segítségével legyen képes tudása bővítésére. Legyenek saját 
ismeretszerzési, ismeretfeldolgozási módszerei.  

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Alföldi tájakon 

Órakeret 
4 óra 

Előzetes tudás 
Síkság, alföld, élőhely, életközösség, madár, emlős, ízeltlábú, rovar, 
táplálkozási lánc, táplálkozási hálózat, környezetszennyezés, környezet 
– szervezet – életmód összegfüggései, élőlények bemutatásának 



algoritmusa, tájékozódás a térképen, diagramok, tematikus térképek 
értelmezése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Átfogó kép kialakítása alföldi tájaink természetföldrajzi jellemzőiről, 
természeti-társadalmi erőforrásairól, gazdasági folyamatairól, környezeti 
állapotáról. 
A természeti, társadalmi-gazdasági értékek megismerésén keresztül a 
hazához való kötődés erősítése, a nemzettudat fejlesztése. 
Az alföldek keletkezésének vizsgálata során a folyamatok sorrendjének, 
időléptékének érzékeltetése. 
A szemléleti térképolvasás elemi készségeinek fejlesztése. 
A környezetre kifejtett egyéni és társadalmi hatások és a belőlük adódó 
problémák felismertetése, megoldási módok keresése. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Hogyan alakultak ki hazánk 
alföldjei az egykori tenger 
helyén? 
Mi a futóhomok? 
Hogyan lesz a búzából kenyér? 
Melyik hungarikum köthető az 
Alföldhöz? 
Gyógyítanak-e a 
gyógynövények? 
 
Ismeretek: 

Hazai alföldjeink keletkezése. 
 
A Kisalföld és az Alföld tájai, 
természeti adottságai. 
 
A füves puszták jellegzetes 
növényei: fűfélék, gyógy- és 
gyomnövények, jellemzőik, 
jelentőségük. 
 
Az életközösség állatai: sáskák, 
szöcskék, gyíkok, fácán, mezei 
pocok, mezei nyúl, egerészölyv 
szervezete, életmódja. 
 
A Kiskunsági vagy a Hortobágyi 
Nemzeti Park természeti értékei. 
 
Alföldek hasznosítása, szerepük 
a lakosság élelmiszerellátásában. 
Termesztett növényei: búza, 

A Kisalföld, a Kiskunság és a 
Nagykunság természeti 
adottságainak összehasonlítása.  
 
A tájjellemzés algoritmusának 
megismerése, gyakorlása a 
megismert tájak bemutatása 
során. 
 
Információk leolvasása 
különböző diagramokról, 
tematikus térképekről.  
 
A megismert életközösségek 
ökológiai szemléletű jellemzése.  
A növényi szervek környezeti 
tényezőkhöz való 
alkalmazkodásának bemutatása 
konkrét példákon.  
A környezet – szervezet – 
életmód összefüggéseinek 
bemutatása konkrét példákon 
A megismerési algoritmusok 
használata az élőlények 
jellemzése során. 
Állatok különböző szempontú 
csoportosítása. 
Táplálékláncok készítése a 
megismert növényekből és 
állatokból. 
 
Egy választott nemzeti park 
természeti értékeinek, vagy ősi 
magyar háziállatok bemutatása 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Szövegértés - a szöveg 
egységei közötti 
tartalmi megfelelés 
felismerése. Szövegben 
elszórt, explicite 
megfogalmazott 
információk 
azonosítása, 
összekapcsolása, 
rendezése; a szöveg 
elemi közötti ok-
okozati, általános-egyes 
vagy kategória-elem 
viszony magyarázata. 
Alföld megjelenítése 
irodalmi alkotásokban. 
 
Matematika: Fogalmak 
egymáshoz való 
viszonya. 
Rendszerezést segítő 
eszközök és 
algoritmusok ismerete. 
Összehasonlítás, 
azonosítás, 
megkülönböztetés; 
különbségek, 
azonosságok 
megállapítása. 
Osztályozás egy és 
egyszerre két (több) 
saját szempont szerint, 



kukorica, napraforgó; jellegzetes 
szerveik, termesztésük, 
felhasználásuk. 
 
A növénytermesztés, 
állattenyésztés és az 
élelmiszeripar összefüggései. 

önálló kutatómunka alapján. 
 
A természeti és a kultúrtáj 
összehasonlítása. A gazdasági 
tevékenység életközösségre 
gyakorolt hatásának bemutatása 
példákon.  

adott, illetve elkezdett 
válogatásban felismert 
szempont szerint. 
Matematikai modellek 
(hierarchikus 
kapcsolatok 
ábrázolása). 
 
Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: a honfoglaló 
magyarok háziállatai. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Síkság, alföld, feltöltődés, természeti erőforrás, fűféle, koronagyökér, 
takarólevél nélküli virág, fészek-, kalász-, torzsavirágzat, szemtermés, 
kifejlés, kétéltű, hüllő, rágcsáló. 

Topográfiai 
ismeretek 

Alföld, Kisalföld, Duna-Tisza-köze, Tiszántúl, Mezőföld, Kiskunság, 
Nagykunság, Hortobágy, Szeged, Kecskemét, Debrecen, Győr. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Hegyvidékek, dombvidékek 

Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás 

Jellegzetes felszíni formák (síkság, alföld, dombság, hegység, völgy, 
medence), a folyók felszínformálása, kőzetek (homok, lösz,) és 
ásványkincsek (barnaszén, feketekőszén, kőolaj, földgáz), 
környezetszennyezés, talajpusztulás. A növény jellegzetes szervei, fő 
típusaik, egynyári, kétnyári, évelő növény. Természeti erőforrások – 
társadalmi, gazdasági folyamatok összefüggései, éghajlati diagramok, 
éghajlati térképek értelmezése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egyensúly és stabilitás fogalmának mélyítése a külső és belső erők 
egyensúlyának a földfelszín mai képének kialakításában való 
szerepének megismerésével. 
A természeti erőforrások és a társadalmi-gazdasági folyamatok 
összefüggéseinek bizonyítása, következtetések levonása. A logikai 
térképolvasás megalapozása. 
A hazaszeretet elmélyítése hazai tájaink szépségeinek és értékeinek 
bemutatásával. 
A földrajzi tér megismerési módszereinek továbbfejlesztése. Az 
információgyűjtés és feldolgozás fejlesztése a térképek, diagramok, 
adatsorok használatában való jártasság és a szemléleti térképolvasás 
készségeinek fejlesztésével. 
A földfelszín kialakulása és az ember termelő tevékenysége során 
végzett tájátalakítás időléptéke közötti különbség érzékeltetése. Az 
emberi tevékenység által okozott károk és a megelőzés lehetőségeinek 
megismerése, a személyes felelősségérzet erősítése. 



Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Hogyan keletkeztek a hegységek? 
Hogyan működnek a vulkánok? 
Mi az oka annak, hogy a 
Bükkben csak a hegy lábánál 
találunk forrásokat? 
A biodízel mint energiaforrás. 
Használatának előnyei és 
hátrányai. 
Mire használják a bazaltot és a 
mészkövet?  
 
Ismeretek: 

Hazai hegységeink keletkezése, a 
belső erők szerepe a 
hegységképződésben: gyűrődés, 
vetődés, vulkánosság.  
 
A külső felszínformáló erők: víz, 
szél, jég, hőmérsékletingadozás 
hatásai. A lepusztulás – szállítás 
– lerakódás – feltöltődés 
kapcsolata. 
 
Kőzetek vizsgálata. Az andezit, 
bazalt, mészkő, homok, lösz, 
barnakőszén, feketekőszén 
jellegzetes tulajdonságai, 
felhasználásuk. 
 
Az Északi-középhegység és a 
Dunántúli-középhegység 
természeti adottságai, tájai. 
 
Bükki Nemzeti Park természeti 
értékei. 
 
Élet a hegyvidékeken: A 
természeti erőforrások és az 
általuk nyújtott lehetőségek. Az 
erdő gazdasági jelentősége, 
napsütötte déli lejtők – 
szőlőtermesztés – borászat, 
ásványkincsek és ipari 
felhasználásuk. 

A gyűrődés, vetődés, vulkáni 
működés megfigyelése egyszerű 
modellkísérletekben.  
 
Példák a különböző 
hegységképződési folyamatok 
eredményeként létrejött 
formakincs kapcsolatára. 
 
Aprózódás és mállás, külső és 
belső erők összehasonlítása.  
 
Néhány jellegzetes hazai kőzet 
egyszerűen vizsgálható 
tulajdonságainak megállapítása, 
összehasonlításuk, 
csoportosításuk.  
Példák a kőzetek tulajdonságai és 
felhasználásuk közötti 
összefüggésekre.  
 
Az Északi-középhegység és a 
Dunántúli-középhegység 
megadott szempontok szerinti 
összehasonlítása. 
 
Önálló ismeretszerzés, 
információ feldolgozás a nemzeti 
park bemutatása során. 
 
Az alföldek és a hegyvidékek 
éghajlatának összehasonlítása, a 
különbségek okainak bemutatása 
az éghajlati diagramok, tematikus 
térképek elemzésével. 
 
A mészkő- és vulkanikus 
hegységek vízrajza közti 
különbségek indoklása. 
 
A természetes növénytakaró 
övezetes változásának 
magyarázata. 
 
Természeti erőforrások és a 
társadalmi-gazdasági kapcsolatok 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés 
– a szöveg egységei 
közötti tartalmi 
megfelelés felismerése; 
szövegben elszórt, 
explicite 
megfogalmazott 
információk 
azonosítása, 
összekapcsolása, 
rendezése; a szöveg 
elemi közötti ok-
okozati, általános-
egyes vagy kategória-
elem viszony 
magyarázata. 
 
Matematika: Fogalmak 
egymáshoz való 
viszonya. 
Rendszerezést segítő 
eszközök és 
algoritmusok ismerete. 
Összehasonlítás, 
azonosítás, 
megkülönböztetés; 
különbségek, 
azonosságok 
megállapítása. 
Osztályozás egy és 
egyszerre két (több) 
saját szempont szerint, 
adott, illetve elkezdett 
válogatásban felismert 
szempont szerint. 
Matematikai modellek 
(hierarchikus 
kapcsolatok 
ábrázolása). 
 
Technika, életvitel és 

gyakorlat: anyagok 
megmunkálása. 



 
Az ember gazdasági 
tevékenységének 
következményei. A táj 
arculatának változása. 
 
A dunántúli domb- és hegyvidék, 
Nyugat-magyarországi 
peremvidék természeti adottságai, 
tájai. 
 
Élet a dombvidéken. Természeti 
erőforrások. 
 
Termesztett növényei: lucerna, 
repce testfelépítése, termesztése, 
felhasználása.  
 
A növénytermesztés, 
állattenyésztés és az 
élelmiszeripar kapcsolata. 
 
A mezőgazdaság hatása a 
környezetre: talajpusztulás, 
környezetszennyezés. 

bemutatása konkrét példák 
alapján. 
 
Az emberi tevékenység kárt 
okozó hatásainak bizonyítása 
konkrét példákon keresztül. 
 
Az ország nyugati tájai 
éghajlatának összehasonlítása az 
Alfölddel éghajlati térképek, 
diagramok felhasználásával. Az 
eltérés indoklása. 
 
A víz felszínformáló szerepének 
bemutatása a dombvidék 
felszínének formálásában. 
Példák az ásványkincsek és az 
ipar összefüggéseire. 
 
Egy adott tájon termeszthető 
növények bemutatása a növény 
környezeti igényei, valamint a 
talaj és az éghajlati adottságok 
alapján.  
 
A mezőgazdasági 
környezetszennyezés formáinak 
és hatásainak bemutatása konkrét 
példákon. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Gyűrődés, vetődés, rög, lépcsős felszín, beszakadt árok, vulkán, kráter, 
kürtő, magma, magmakamra, láva, vulkáni hamu, andezit, bazalt, mészkő, 
belső erő, külső erő, bauxit, lignit.  
Gyökérgümő, pillangós virág. 

Topográfiai 
ismeretek 

Dunántúli domb- és hegyvidék, Dunántúli-középhegység, Északi-
középhegység, Nyugat-magyarországi peremvidék, Bakony, Vértes, 
Dunazug-hegység, Börzsöny, Cserhát, Mátra, Bükk, Zempléni-hegység, 
Aggteleki-karszt, Kékes, Alpokalja, Zalai-dombság, Somogyi-dombság, 
Tolnai-hegyhát, Mecsek, Miskolc, Veszprém, Pécs. 

 
 
 
 
 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Tájékozódás a valóságban és a térképen 

A Föld és a Világegyetem 

Órakeret 
12 óra 

Előzetes tudás Iránytű, alaprajz, fővilágtájak, térképvázlat, térkép. 



A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A térbeli tájékozódás fejlesztése valós környezetben, térképen és 
földgömbön. A földrajzi tér hierarchikus kapcsolatainak felismertetése. 
Átfogó kép kialakítása Magyarország világban elfoglalt helyéről. 
A valóság és a térképi ábrázolás összefüggéseinek megláttatása, a 
térképi ábrázolásmód korlátainak belátása. 
A különböző térképek jelrendszerének megismerése, értelmezése, 
felhasználása az információszerzés folyamatában. 
Az elemi térképolvasás lépéseinek alkalmazása, a szemléleti 
térképolvasás megalapozása. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Hogyan készül a térkép? 
Miért van szükség térképre? 
Hogyan segíti a térkép 
jelrendszere ismeretlen tájak 
megismerését? 
Tájékozódás térképvázlattal. 
 
Ismeretek: 

Iránytű. Fő-és mellékvilágtájak.  
 
A valós tér átalakítása, alaprajz, 
térképszerű ábrázolás. 

 
 

 
Hazánk nagytájai, szomszédos 
országaink. 
 
Bolygónk térségei: földrészek és 
óceánok.  
 
Helymeghatározás: földrajzi 
fokhálózat. 
 
Európa helyzete, határai. Hazánk 
helye Európában. 

Irány meghatározása a valós 
térben. Az iránytű működésének 
mágneses kölcsönhatásként való 
értelmezése. 
 
A térkép és a valóság közötti 
viszony megértése. Eligazodás 
terepen térképvázlattal. 
 
. 
 
A térkép jelrendszerének 
értelmezése. Különböző 
jelrendszerű térképek elemzése, 
információ gyűjtése. 
Irány és távolság meghatározása 
(digitális és nyomtatott) térképen. 
 
 
 
Tájékozódás a földgömbön és a 
térképen. Földrészek, óceánok 
felismerése különböző 
méretarányú és ábrázolásmódú 
térképeken. 
 
A nevezetes szélességi körök 
felismerése a térképen. 
Földrajzi helymeghatározás 
különböző tartalmú térképeken. 
 
Európa és Magyarország 
tényleges és viszonylagos 
földrajzi fekvésének 
megfogalmazása. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: földrajzi 
felfedezések. 
 
Matematika: Térbeli 
mérési adatok 
felhasználása 
számításokban. 
Becslés. Nagyítás, 
kicsinyítés. Mérés, 
mértékegységek 
használata. Koordináta-
rendszer, aránypár. 
 
Magyar nyelv és 

irodalom: 

Szövegértés - a 
speciális jelrendszerek 
(pl. térkép) 
magyarázata, explicite 
megfogalmazott 
információk 
azonosítása, 
összekapcsolása, 
rendezése. A 
hétköznapi kifejezés 
alkalmi jelentésének 
felismerése. 
 
Informatika: keresés az 
interneten, 
alkalmazások 
használata. 



Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Fő- és mellékvilágtáj, alaprajz, útvonalrajz, térképvázlat, térkép. Térképi 
jelrendszer, domborzati, közigazgatási, turista- és kontúrtérkép, földrajzi 
fokhálózat, keresőhálózat, turistajelzés. 

Topográfiai 
ismeretek 

Alföld, Kisalföld, Északi-középhegység, Dunántúli-középhegység, 
Dunántúli-domb- és hegyvidék, Nyugat magyarországi-peremvidék. 
Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria. 
Baktérítő, Ráktérítő, Déli-sark, déli-sarkkör, Egyenlítő, Északi-sark, 
északi-sarkkör, kezdő hosszúsági kör. 
Atlanti-óceán, Csendes-óceán, Indiai-óceán, Jeges-tenger, Földközi-tenger, 
Afrika, Amerika, Európa, Ázsia, Ausztrália, Antarktika, Közép-Európa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIOLÓGIA 
7-8. évfolyam 

 
 

A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos és egyben szerves 
része. Különös jelentőségét az adja, hogy az élő természettel foglalkozik, amelynek része a 
társadalomban élő, tanuló ember is. Az e kerettantervben szereplő biológia tantárgy 
témakörei, és azok feldolgozási módjai a Nat azon törekvésére építenek, amely szerint a 
természettudományokban való alapvető jártasság nemcsak az orvosok, mezőgazdászok, 
környezetvédők, biológusok és a szaktudósok, hanem minden ember számára fontos. A 
biológia tanulása által a diákok nemcsak az élő természet szépségét és változatosságát, de 
saját szervezetük működését is megismerik, miközben egyre jobban megértik a természeti 
törvényszerűségeket, a jelenségek hátterében zajló folyamatokat és a közöttük lévő 
összefüggéseket. 

Az általános iskolai biológia az alsó tagozatos környezetismeret, illetve az 5–6. 
évfolyamon tanult természetismeret tantárgy folytatása, de azoktól eltérően már csak az élők 
világával foglalkozik. A tantárgy tanulásának fontos feladata a természetről és az emberről, a 
kettő kapcsolatáról való szemlélet formálása, a diákok egészséges életmódjának és 
környezettudatos magatartásának alakítása. 

Annak érdekében, hogy diákjaink nyitottak legyenek a világra, tudjanak tapasztalati 
tényekből következtetéseket levonni, felismerjék a problémákat, keressék azok okait, és 
életkoruknak megfelelő válaszokat fogalmazzanak meg a felvetődött kérdésekre, a biológia 
tanulása során a mindennapi életben tapasztalható jelenségekből, problémákból kiindulva 
jutunk el a megoldáshoz szükséges ismeretekhez, és azok alkalmazásához. 

A tartalmak egy része lehetőséget ad a társadalom és a gazdaság aktuális problémáinak 
felismerésére és értelmezésére, az aktív és felelős állampolgári magatartás gyakorlására. 

A célok megvalósításához elengedhetetlen, hogy a tanulók aktívan részt vegyenek az 
ismeretszerzés folyamatában. Ehhez megfelelő motiváció, tanulási környezet és az (inter)aktív 
tanulási formákat támogató tanulásszervezés szükséges, amelynek során folyamatosan 
fejlődik a természettudományos gondolkodáshoz nélkülözhetetlen megfigyelőképesség, a 
könyvtári és más információforrások használata, az információk rögzítésének és felidézésének 
képessége. Ennek során alakul a diákok egyéni tanulási stílusa és együttműködési képessége, 
megtanulnak másokkal együttműködni és csoportban tanulni. 

A 7–8. évfolyamon a diákoknak az élővilág és az élőlények iránti szeretetére és 
kíváncsiságára építve – a fiatalabb korra jellemző – közvetlen megfigyelésen és 
tapasztalatszerzésen alapuló, többnyire leíró jellegű tudásépítés mellett egyre erőteljesebben 
jelenik meg az absztrakt gondolkodás fejlesztése. A természet szépségére, az élővilág 
„érdekes dolgaira” történő rácsodálkozás a kíváncsiság kielégítése és fenntartása mellett 
azokat a pozitív érzelmeket mozgósítja, melyek motiváló hatása a tanulás fáradtságosabb 
szakaszain is átsegíti a tanulót. 

A tanítás-tanulás folyamatát a fejlesztő értékelés segíti, amely támogatja a tanulónak a 
tanulás folyamatában való aktív részvételét, segíti a reális önismeret alakulását és az önálló 
tanulási stratégiák kiépítését. 

A tananyag a természet leíró megismeréséből kiindulva fokozatosan halad a 
jelenségek hátterében lévő általános természeti törvények felismerése, a természetben lévő 
kölcsönhatások megismerése és megértése felé. A Föld nagy tájai zonális életközösségeinek 
megismerése során, a biomok jellegzetes élőlényeinek megismerése által világossá válnak a 
fajok elképesztő sokfélesége mögött rejlő alapvető törvényszerűségek: a testfelépítésnek és a 
működésnek, illetve az állati viselkedésnek a környezeti feltételekhez való alkalmazkodása. 
Példák sorozatán keresztül derül fény az életközösségek felépülésének törvényszerűségeire, és 



a fajok közötti kapcsolatok különböző típusainak megismerésére. Sor kerül a fajok 
sokféleségében való rendszerezés szükségszerűségének belátására és a tudományos rendsze-
rezés alapjainak a megismerésére. 

Az egyedekből álló szerveződés, valamint az egyedek jellemzésének és működési 
sajátosságainak a megismerését az egyed alatti szerveződési szintek megismerése követi: a 
struktúra és a funkció közötti kapcsolat megvalósulása a sejtekben és a szövetekben, a 
növényi és az emberi szervekben, szervrendszerekben. 

A környezettudatosság és a fenntarthatóság tantárgyakon átívelő nevelési feladat, 
amely karakteresen kötődik a természettudományos tárgyakhoz és a biológiához. 
Megvalósítása leginkább az életközösséggel és az emberrel foglakozó tematikus egységeknél 
valósítható meg.  

A tudományos megismerés során nemcsak a „mi van a természetben?”, hanem „miért 
éppen úgy van?” kérdésre is keressük a választ. Több témakör tartalma ad lehetőséget arra, 
hogy a tanulók tervezett megfigyeléseket, kísérleteket, méréseket végezzenek, és 
tapasztalataikról feljegyzéseket készítsenek. A balesetmentes kísérletezés fegyelemre szoktat, 
miközben fejleszti a megfigyelés és az elemzés képességét. Az önálló tanulás megvalósítását 
segítik a gyűjtőmunkára épülő, prezentációval is kísért kiselőadások és projektek, melyek 
információhordozók alkalmazására és természettudományi témájú ismeretterjesztő források 
keresésére, követésére, értelmezésére épülnek. A tudomány gyakorlati alkalmazásának 
felelősségét az egészség, a természeti erőforrások és a környezeti rendszerek állapotának 
kontextusában helyezzük el. 

Az ember megismerése és egészsége fejlesztési feladataihoz kapcsolódó tartalmaknak 
és tevékenységeknek meghatározó szerepük van a kamaszok reális önismeretének 
alakításában. Nevelési feladataink súlypontjai a testi-lelki egészségre, a családi életre 
nevelésre, az önismeret és a társas kultúra fejlesztésére és a fenntarthatóságra koncentrálnak. 
Szándékainknak azonban van erkölcsi-állampolgári vetülete is, azaz az önmaga 
cselekedeteiért és azok következményeiért viselt felelősség tudatával rendelkező személyiség 
alakítása.  

 
 
 

7. évfolyam 
Biológia 

Heti 2 óra 
Évi 72 óra 
 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az élőlények változatossága I. 

Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 
Az éghajlat elemei, talaj (humusz), éghajlati övezetek, a környezeti 
tényezők hatása az élőlényekre, táplálkozási lánc, a víz körforgása a 
természetben. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszerszemlélet fejlesztése az élővilág és a környezet 
kapcsolatának, az életközösségek szerkezetének, időbeni változásának 
elemzése során.   
Az életközösségek belső kapcsolatainak megértése a fajok közötti 
kölcsönhatások típusain keresztül. 
Az életközösségek veszélyeztetettségének felismerése, a lokális 



környezetszennyezés globális következményeinek feltárása. 
Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 
ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Hogyan határozzák meg az 
élettelen környezetei tényezők az 
élőket, az élők az élőket, az 
élettelen az élőket, az élettelen az 
élettelent? 
Miért elképzelhetetlen az ÉLET a 
Földön víz nélkül?  
Szobanövényeink egy része 
trópusi eredetű. Milyen ápolási 
igényben nyilvánul ez meg (pl. 
orchideák, broméliák, kaktuszok, 
filodendron)?  
Milyen következményekkel jár az 
erdők kiirtása? Milyen forrásból 
tudjuk C-vitamin szükségletünket 
kielégíteni a téli hónapokban?  
Ismeretek: 

A környezeti tényezők (fény, 
hőmérséklet, levegő, víz, talaj) 
hatása a növényzet kialakulására. 
A víz szerepe a földi élet 
szempontjából (testalkotó, élettér, 
oldószer).  
Példák az élőlényeknek a magas 
hőmérséklethez való 
alkalmazkodásra.  
Az életközösségek vízszintes és 
függőleges rendeződése mint a 
környezeti feltételek optimális 
kihasználásának eredménye. 
A forró éghajlati öv jellegzetes 
biomjainak jellemzése (területi 
elhelyezkedés, kialakulásuk okai, 
főbb növény- és állattani 
jellemzői). 
Fajok közötti jellegzetes 
kölcsönhatások (együttélés, 
versengés, élősködés, 
táplálkozási kapcsolat) a trópusi 
éghajlati öv életközösségeiben. 
A biológiai óra.  
Az élőhelyek pusztulásának, azon 
belül az elsivatagosodásnak az 
okai és következményei.  

Példák a növények környezethez 
való alkalmazkodására 
(szárazságtűrő, fénykedvelő, 
árnyéktűrő). 
Példák a víz fontosságára. 
A magas hőmérséklet mellett a 
csapadék mennyiségéhez, illetve 
eloszlásához való alkalmazkodási 
stratégiák (testfelépítés, életmód, 
élőhely és viselkedés) bemutatása 
néhány jellegzetes forró éghajlati 
növény és állat példáján 
keresztül. 
Az élővilággal kapcsolatos térbeli 
és időbeli mintázatok 
magyarázata a forró éghajlati öv 
biomjaiban. 
A kedvezőtlen környezet és a 
túlélési stratégiákban 
megnyilvánuló alkalmazkodás  
felismerése.  
Táplálkozási lánc összeállítása a 
forró éghajlati öv biomjainak 
jellegzetes élőlényeiből. 
A trópusokról származó 
gyümölcsökkel és fűszerekkel 
kapcsolatos fogyasztási szokások 
elemzése; kapcsolatuk a 
környezetszennyezéssel. 
Projektmunka lehetősége: a forró 
éghajlati övben megvalósuló 
emberi tevékenység (az 
ültetvényes gazdálkodás, a 
fakitermelés, a vándorló-égető 
földművelés, a vándorló 
állattenyésztés, túllegeltetés, az 
emlősállatok túlzott vadászata, a 
gyors népességgyarapodás) 
hatása a természeti folyamatokra; 
cselekvési lehetőségek felmérése. 
Az elsivatagosodás 
megakadályozásának lehetőségei. 

Földrajz:  

A Föld gömb alakja és 
a földrajzi övezetesség, 
a forró éghajlati öv. 
Tájékozódás térképen. 
 
Matematika: 

modellezés; 
összefüggések 
megjelenítése.  
 

Kémia:  

a víz szerkezete és 
jellegzetes 
tulajdonságai. 
 
Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek:  
A tengeren túli 
kereskedelem 
jelentősége 
(Kolumbusz Kristóf) 



Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Környezeti tényező, életfeltétel, tűrőképesség, környezethez való 
alkalmazkodás; trópusi esőerdő, erdős és füves szavanna, trópusi sivatag, 
elsivatagosodás; versengés, együttélés, táplálkozási lánc; gerinces, hüllő, 
madár, emlős. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Az élőlények változatossága II. 
Az élővilág alkalmazkodása a négy évszakhoz 

Órakeret 
13 óra 

Előzetes tudás 
A környezeti tényezők hatása az élőlényekre, az éghajlat elemei és 
módosító hatásai, éghajlati övezetek, táplálkozási lánc.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Életközösségek felépítésének és belső kapcsolatrendszerének 
megismerése megfigyelések és más információforrások alapján. 
Az élőlények alkalmazkodásának bizonyítása a testfelépítés, életmód, 
élőhely és viselkedés kapcsolatának elemzésével.  
Az emberi szükségletek kielégítésének környezeti következményei, 
veszélyei feltárása során a globális problémákról való gondolkodás 
összekapcsolása a lokális, környezettudatos cselekvéssel. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Honnan „tudja” egy növény, 
hogy mikor kell virágoznia? 
Honnan „tudja” a rigó, hogy 
mikor van tavasz? 
Hogyan változik a rét, vagy a 
park füve a nyári szárazságban, 
illetve eső után? 
A természetes növénytakaró 
változása a tengerszint feletti 
magasság, illetve az egyenlítőtől 
való távolság függvényében. 
Hogyan alakulnak ki a savas esők 
és hogyan hatnak a természetre?  
 
Ismeretek: 

A mérsékelt övezet és a 
magashegységek környezeti 
jellemzői.  
A mérsékelt éghajlati övezet 
biomjainak (keménylombú erdők, 
lombhullató erdőségek, füves 
puszták jellemzői) jellemzése 
(földrajzi helye, legjellemzőbb 
előfordulása, környezeti 
feltételei, térbeli szerkezete, 
jellegzetes növény- és állatfajok). 
A mérsékelt öv biomjainak 

A környezeti tényezők és az 
élővilág kapcsolatának 
bemutatása a méréskelt övi 
biomok néhány jellegzetes 
élőlényének példáján.  
A környezeti tényezők élővilágra 
tett hatásának értelmezése a 
mérsékelt övi (mediterrán, 
kontinentális, tajga, 
magashegységi övezetek, déli és 
északi lejtők) fás társulások 
összehasonlításával. 
A megismert állatok és növények 
jellemzése (testfelépítés, életmód, 
szaporodás) csoportosítása 
különböző szempontok szerint. 
Példák az állatok közötti 
kölcsönhatásokra a jellegzetes 
hazai életközösségekben.  
A lakóhely közelében jellegzetes 
természetes és mesterséges 
életközösségek összehasonlítása. 
Az ember és a természet sokféle 
kapcsolatának elemzése 
csoportmunkában:  
– A természetes élőhelyek 

pusztulásának okai (pl. savas 
eső, fakitermelés, az 
emlősállatok túlzott 

Földrajz:  

Mérsékelt övezet, 
mediterrán éghajlat, 
óceáni éghajlat, 
kontinentális éghajlat, 
tajgaéghajlat, 
függőleges földrajzi 
övezetesség. 
Időjárási jelenségek, a 
földfelszín és az 
időjárás kapcsolata, 
légköri és tengeri 
áramlatok (Golf-
áramlat, 
szélrendszerek). 
Csapadékfajták. 
 

Vizuális kultúra: 

formakarakterek, 
formaarányok. 
 
Magyar nyelv és 

irodalom: Szövegértés 
– a szöveg egységei 
közötti tartalmi 
megfelelés felismerése; 
a szöveg elemei közötti 
ok-okozati, általános-
egyes vagy kategória-



jellegzetes növényei és állatai.  
Fajok közötti kölcsönhatások 
néhány jellegzetes hazai 
társulásban (erdő, rét, víz-
vízpart). 
Az ember természetátalakító 
munkájaként létrejött néhány 
tipikus mesterséges 
(mezőgazdasági terület, ipari 
terület, település) életközösség a 
Kárpát-medencében.  
A környezetszennyezés jellemző 
esetei és következményei 
(levegő, víz, talajszennyezés). 
Invazív és allergén növények 
(parlagfű). 

vadászata, felszántás, 
legeltetés, turizmus) és 
veszélyei; a fenntartás 
lehetőségei. 

– Aktuális 
környezetszennyezési 
probléma vizsgálata. 

– Az invazív növények és 
állatok betelepítésének 
következményei. 

– Gyógy- és allergén növények 
megismerése. 
Gyógynövények 
felhasználásának, az allergén 
növények ellen való 
védekezés formáinak ismerete 
és jelentőségének felismerése. 

A lakókörnyezet közelében lévő 
életközösség megfigyelése: a 
levegő-, a víz- és a 
talajszennyezés forrásainak, a 
szennyező anyagok típusainak és 
konkrét példáinak megismerése, 
vizsgálata. 
Lehetséges projektmunka: helyi 
környezeti probléma felismerése, 
a védelemre vonatkozó javaslat 
kidolgozása. 

elem viszony 
magyarázata. 
Petőfi: Az Alföld. 
 
Matematika: 

Algoritmus követése, 
értelmezése, készítése. 
Változó helyzetek 
megfigyelése; a 
változás kiemelése 
(analízis). Adatok 
gyűjtése, rendezése, 
ábrázolása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tundra, plankton, egysejtű, moszat, szivacs, csalánozó, gerinces, hal, 
madár, emlős; környezeti tényező, tűrőképesség, táplálkozási hálózat, 
fenntartható fejlődés. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Az élőlények változatossága III. 
Az élővilág alkalmazkodása a hideghez, és a 

világtenger övezeteihez 

Órakeret 
15 óra 

Előzetes tudás 
Éghajlati övezetek, vizek, vízpartok élővilága; környezeti tényezők, 
életfeltételek, a fajok közötti kölcsönhatások típusai 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az élővilág sokféleségének, mint értéknek felismerése. 
Az életközösség anyag- és energiaáramlása és az egyensúlyi állapot 
közötti összefüggés megértése. 
A Föld globális problémáinak összegzése, a fenntarthatóságot 
támogató életvitel, illetve az egyéni és közösségi cselekvés 
megalapozása. 
A tudomány és a technika a társadalomban és a gazdaság fejlődésében 
játszott szerepének bemutatása konkrét példák alapján. 
A kutató és mérnöki munka jelentőségét felismerő és értékelő attitűd 
megalapozása.  



Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért élhetnek fenyők, illetve 
örökzöld növények a mediterrán 
és az északi mérsékelt éghajlaton 
is? 
Miben hasonlít a sivatagi, illetve 
a hideg égövi állatok túlélési 
stratégiája? 
Miben mások a szárazföldi és a 
vízi élőhelyek környezeti 
feltételei? 
Milyen veszélyekkel jár a globális 
fölmelegedés a sarkvidékek és az 
egész Föld élővilágára?  
 
Ismeretek: 

A hideg éghajlati övezet 
biomjainak jellemzése az extrém 
környezeti feltételekhez való 
alkalmazkodás szempontjából.  
A világtenger, mint élőhely: 
környezeti feltételei, tagolódása.  
A világtengerek jellegzetes 
élőlényei, mint a vízi környezeti 
feltételekhez való alkalmazkodás 
példái.  
Az életközösségek belső 
kapcsolatai, a fajok közötti 
kölcsönhatások konkrét típusai. 
Anyagforgalom  és 
energiaáramlás a tengeri 
életközösségekben. 
Az élőhelyek pusztulásának okai: 
a prémes állatok vadászata, a 
túlzott halászat, a bálnavadászat, 
a szennyvíz, a kőolaj, a radioaktív 
hulladék, a turizmus 
következményei. 
A Föld globális problémái: 
túlnépesedés – a világ élelmezése, 
fogyasztási szokások – anyag- és 
energiaválság, 
környezetszennyezés – a 
környezet leromlása. 
Konkrét példák a biológiának és 
az orvostudománynak a 

Az extrém környezeti 
feltételekhez (magas és alacsony 
hőmérséklet, szárazság) való 
alkalmazkodás eredményeként 
kialakuló testfelépítés és életmód 
összehasonlítása a hideg és a 
trópusi övben élő élőlények 
példáin.  
Önálló kutatómunka: a 
világtengerek szennyezésével 
kapcsolatos problémák.  
A megismert élőlények 
csoportosítása különböző 
szempontok szerint.  
Táplálkozási lánc és 
táplálékpiramis összeállítása a 
tengeri élőlényekből. 
Példák a fajok közötti 
kölcsönhatásokra a tengeri 
életközösségekben. 
Kutatómunka: nemzetközi 
törekvések a környezetszennyezés 
megakadályozására, illetve a 
környezeti terhelés csökkentésére. 
Az ember természeti 
folyamatokban játszott 
szerepének kritikus vizsgálata 
példák alapján. 
Az életközösségek, a bioszféra 
stabil állapotait megzavaró 
hatások és a lehetséges 
következmények azonosítása. 
A környezeti kár, az ipari és 
természeti, időjárási katasztrófák 
okainak elemzése, elkerülésük 
lehetőségeinek bemutatása. 
Az energiaátalakító folyamatok 
környezeti hatásának elemzése, 
alternatív energiaátalakítási 
módok összehasonlítása. 
Az energiatakarékos magatartás 
módszereinek és ezek 
fontosságának megismerése 
önálló forráskeresés és 
feldolgozás alapján. 
Az ismeretszerzés eredményeinek 
bemutatása, mások 

Földrajz:  

hideg övezet, sarkköri 
öv, sarkvidéki öv. 
 

Matematika: 

táblázatok, rajzos 
modellek, diagramok, 
grafikonok leolvasása, 
megértése. 
 

Fizika:  

Az energia-
megmaradás elvének 
alkalmazása.  
Az energiatermelés 
módjai, kockázatai.  
A Nap 
energiatermelése. 
Időjárási jelenségek, a 
földfelszín és az 
időjárás kapcsolata. 
Csapadékfajták. 
Természeti 
katasztrófák. Viharok, 
árvizek, földrengések, 
cunamik. 
 
Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés 

– a szöveg egységei 
közötti tartalmi 
megfelelés 
felismerése; 
szövegben elszórt, 
explicite 
megfogalmazott 
információk 
azonosítása, 
összekapcsolása, 
rendezése. 



mezőgazdaságra, az 
élelmiszeriparra, a népesedésre 
gyakorolt hatására. 
A fenntarthatóság fogalma, az 
egyéni és közösségi cselekvés 
lehetőségei a fenntarthatóság 
érdekében. 
Az éghajlat hatása az épített 
környezetre (pl. hőszigetelés). 

eredményeinek értelmezése, 
egyéni vélemények 
megfogalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Keménylombú erdő, lombhullató erdő, füves puszta, tajga, nyitvatermő, 
zárvatermő, gerinces, hüllő, madár, emlős; táplálkozási hálózat, 
táplálkozási piramis. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Rendszer az élővilág sokféleségében 

Az élőlények környezete, életközösségek 
Órakeret 

29 óra 

Előzetes tudás 
A főbb növény- és állatcsoportok tulajdonságai. 
A környezethez való alkalmazkodás formái; a testfelépítés, életmód, 
élőhely és viselkedés kapcsolata. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az élővilág rendszerezésében érvényesülő szempontok értelmezése. 
A hierarchikus rendszerezés elvének alkalmazása. 
A tudományos modellek változásának felismerése. 
A tudományos módszerek és a nem tudományos elképzelések 
megkülönböztetése. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 
Mire jó a dolgok (könyvek, 
zenék, ruhák, gyűjtemények) 
csoportosítása és rendszerezése a 
hétköznapi életben?  
Milyen szempontok szerint lehet 
csoportosítani az élőlényeket? 
Miért nem igaz, hogy az ember a 
majomtól származik?  
 
Ismeretek: 
Az élőlények csoportosításának 
lehetőségei. 
A tudományos rendszerezés 
alapelvei a leszármazás elve, és 
néhány jellegzetes bizonyítéka. 
Az élővilág törzsfejlődésének 
időskálája. 
Baktériumok, egysejtű 
eukarióták, gombák, növények és 
állatok 

A rendszerezés és a csoportosítás 
közti különbség megértése. 
Irányított adatgyűjtés, majd vita a 
darwinizmussal és az evolúcióval 
kapcsolatos hitekről és 
tévhitekről.  
Főbb rendszertani kategóriák 
(ország, törzs, osztály, faj) 
megnevezése, a közöttük lévő 
kapcsolat ábrázolása. 
A földtörténeti, az evolúciós és a 
történelmi idő viszonyának 
bemutatása, az egyes változások 
egymáshoz való viszonyának 
érzékelése. 
A hazai életközösségek 
jellegzetes fajainak rendszertani 
besorolása (ország, törzs). 
A főbb rendszertani csoportok 
jellemzőinek felismerése egy - 
egy tipikus képviselőjének 
példáján.  

Magyar nyelv és 

irodalom:  

Egy hétköznapi 
kifejezés 
(rendszerezés) alkalmi 
jelentésének 
felismerése; a szöveg 
egységei közötti 
tartalmi megfelelés 
felismerése. Kulturált 
könyvtárhasználat. 
 
Matematika: 

Halmazok 
eszközjellegű 
használata. 
Fogalmak egymáshoz 
való viszonya: alá- és 
fölérendeltségi 
viszony; 
mellérendeltség. 
Rendszerezést segítő 



általános jellemzői.  
A növények és állatok országa 
jellegzetes csoportjainak 
(törzseinek) általános jellemzői.  

Egy magyar múzeumban, nemzeti 
parkban, természettudományi 
gyűjteményben stb. tett látogatás 
során látott, korábban ismeretlen 
fajok elhelyezése – a testfelépítés 
jellegzetességei alapján – a fő 
rendszertani kategóriákban. 

eszközök és 
algoritmusok. 
 
Földrajz:  

a természetföldrajzi 
folyamatok és a 
történelmi események 
időnagyságrendi és 
időtartambeli 
különbségei. 
 
Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek:  

tájékozódás a térben és 
időben.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Rendszerezés, rendszertani kategória; ország, törzs, osztály. 

 
 

 



BIOLÓGIA 
7-8. évfolyam 

 
 

A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos és egyben szerves 
része. Különös jelentőségét az adja, hogy az élő természettel foglalkozik, amelynek része a 
társadalomban élő, tanuló ember is. Az e kerettantervben szereplő biológia tantárgy 
témakörei, és azok feldolgozási módjai a Nat azon törekvésére építenek, amely szerint a 
természettudományokban való alapvető jártasság nemcsak az orvosok, mezőgazdászok, 
környezetvédők, biológusok és a szaktudósok, hanem minden ember számára fontos. A 
biológia tanulása által a diákok nemcsak az élő természet szépségét és változatosságát, de 
saját szervezetük működését is megismerik, miközben egyre jobban megértik a természeti 
törvényszerűségeket, a jelenségek hátterében zajló folyamatokat és a közöttük lévő 
összefüggéseket. 

Az általános iskolai biológia az alsó tagozatos környezetismeret, illetve az 5–6. 
évfolyamon tanult természetismeret tantárgy folytatása, de azoktól eltérően már csak az élők 
világával foglalkozik. A tantárgy tanulásának fontos feladata a természetről és az emberről, a 
kettő kapcsolatáról való szemlélet formálása, a diákok egészséges életmódjának és 
környezettudatos magatartásának alakítása. 

Annak érdekében, hogy diákjaink nyitottak legyenek a világra, tudjanak tapasztalati 
tényekből következtetéseket levonni, felismerjék a problémákat, keressék azok okait, és 
életkoruknak megfelelő válaszokat fogalmazzanak meg a felvetődött kérdésekre, a biológia 
tanulása során a mindennapi életben tapasztalható jelenségekből, problémákból kiindulva 
jutunk el a megoldáshoz szükséges ismeretekhez, és azok alkalmazásához. 

A tartalmak egy része lehetőséget ad a társadalom és a gazdaság aktuális problémáinak 
felismerésére és értelmezésére, az aktív és felelős állampolgári magatartás gyakorlására. 

A célok megvalósításához elengedhetetlen, hogy a tanulók aktívan részt vegyenek az 
ismeretszerzés folyamatában. Ehhez megfelelő motiváció, tanulási környezet és az (inter)aktív 
tanulási formákat támogató tanulásszervezés szükséges, amelynek során folyamatosan 
fejlődik a természettudományos gondolkodáshoz nélkülözhetetlen megfigyelőképesség, a 
könyvtári és más információforrások használata, az információk rögzítésének és felidézésének 
képessége. Ennek során alakul a diákok egyéni tanulási stílusa és együttműködési képessége, 
megtanulnak másokkal együttműködni és csoportban tanulni. 

A 7–8. évfolyamon a diákoknak az élővilág és az élőlények iránti szeretetére és 
kíváncsiságára építve – a fiatalabb korra jellemző – közvetlen megfigyelésen és 
tapasztalatszerzésen alapuló, többnyire leíró jellegű tudásépítés mellett egyre erőteljesebben 
jelenik meg az absztrakt gondolkodás fejlesztése. A természet szépségére, az élővilág 
„érdekes dolgaira” történő rácsodálkozás a kíváncsiság kielégítése és fenntartása mellett 
azokat a pozitív érzelmeket mozgósítja, melyek motiváló hatása a tanulás fáradtságosabb 
szakaszain is átsegíti a tanulót. 

A tanítás-tanulás folyamatát a fejlesztő értékelés segíti, amely támogatja a tanulónak a 
tanulás folyamatában való aktív részvételét, segíti a reális önismeret alakulását és az önálló 
tanulási stratégiák kiépítését. 

A tananyag a természet leíró megismeréséből kiindulva fokozatosan halad a 
jelenségek hátterében lévő általános természeti törvények felismerése, a természetben lévő 
kölcsönhatások megismerése és megértése felé. A Föld nagy tájai zonális életközösségeinek 
megismerése során, a biomok jellegzetes élőlényeinek megismerése által világossá válnak a 
fajok elképesztő sokfélesége mögött rejlő alapvető törvényszerűségek: a testfelépítésnek és a 
működésnek, illetve az állati viselkedésnek a környezeti feltételekhez való alkalmazkodása. 
Példák sorozatán keresztül derül fény az életközösségek felépülésének törvényszerűségeire, és 



a fajok közötti kapcsolatok különböző típusainak megismerésére. Sor kerül a fajok 
sokféleségében való rendszerezés szükségszerűségének belátására és a tudományos rendsze-
rezés alapjainak a megismerésére. 

Az egyedekből álló szerveződés, valamint az egyedek jellemzésének és működési 
sajátosságainak a megismerését az egyed alatti szerveződési szintek megismerése követi: a 
struktúra és a funkció közötti kapcsolat megvalósulása a sejtekben és a szövetekben, a 
növényi és az emberi szervekben, szervrendszerekben. 

A környezettudatosság és a fenntarthatóság tantárgyakon átívelő nevelési feladat, 
amely karakteresen kötődik a természettudományos tárgyakhoz és a biológiához. 
Megvalósítása leginkább az életközösséggel és az emberrel foglakozó tematikus egységeknél 
valósítható meg.  

A tudományos megismerés során nemcsak a „mi van a természetben?”, hanem „miért 
éppen úgy van?” kérdésre is keressük a választ. Több témakör tartalma ad lehetőséget arra, 
hogy a tanulók tervezett megfigyeléseket, kísérleteket, méréseket végezzenek, és 
tapasztalataikról feljegyzéseket készítsenek. A balesetmentes kísérletezés fegyelemre szoktat, 
miközben fejleszti a megfigyelés és az elemzés képességét. Az önálló tanulás megvalósítását 
segítik a gyűjtőmunkára épülő, prezentációval is kísért kiselőadások és projektek, melyek 
információhordozók alkalmazására és természettudományi témájú ismeretterjesztő források 
keresésére, követésére, értelmezésére épülnek. A tudomány gyakorlati alkalmazásának 
felelősségét az egészség, a természeti erőforrások és a környezeti rendszerek állapotának 
kontextusában helyezzük el. 

Az ember megismerése és egészsége fejlesztési feladataihoz kapcsolódó tartalmaknak 
és tevékenységeknek meghatározó szerepük van a kamaszok reális önismeretének 
alakításában. Nevelési feladataink súlypontjai a testi-lelki egészségre, a családi életre 
nevelésre, az önismeret és a társas kultúra fejlesztésére és a fenntarthatóságra koncentrálnak. 
Szándékainknak azonban van erkölcsi-állampolgári vetülete is, azaz az önmaga 
cselekedeteiért és azok következményeiért viselt felelősség tudatával rendelkező személyiség 
alakítása.  

 
 
 

8. évfolyam 
Biológia 

Heti 2 óra 
Évi 72 óra 
 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Részekből egész 

Órakeret 
17 óra 

Előzetes tudás 
A növények és az állatok testfelépítése; táplálkozási lánc; szaporodási 
típusok a növény- és az állatvilágban.  

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A rendszerszemlélet fejlesztése rendszer és környezete kapcsolatának 
elemzésén keresztül. 
A rész és egész viszonyának felismerése az élő egységes egész és a 
benne összehangoltan működő szerveződési szintek összefüggésében. 
A növényi és az állati sejt hasonlóságainak megállapításával a természet 
egységére vonatkozó elképzelések formálása. 
Az ember természetben elfoglalt helye a természetben megjelenő 
méretek és nagyságrendek érzékeltetésével. 



A sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok összekapcsolása a 
növényi sejt és növényi szervek működésének példáján. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Hogyan tudunk különbséget tenni 
élő és élettelen, növény és állat 
között?  
Miben egyezik, és miben 
különbözik a madarak tojása, a 
halak ikrája és a mohák spórája? 
Minek a megfigyelésére 
használunk távcsövet, tükröt, 
nagyítót, mikroszkópot?  
Mi a magyarázata annak, hogy a 
táplálkozási láncok általában zöld 
növénnyel kezdődnek? 
 
Ismeretek: 

Az élő szervezet mint nyitott 
rendszer. 
A rendszer és a környezet 
fogalma, kapcsolata, biológiai 
értelmezése. 
A biológiai szerveződés egyeden 
belüli szintjei, a szintek közötti 
kapcsolatok. 
Testszerveződés a növény- és 
állatvilágban.  
Az eukarióta sejt fénymikrosz-
kópos szerkezete, a fő sejtalkotók 
(sejthártya, sejtplazma, sejtmag) 
szerepe a sejt életfolyamataiban.  
A fény-, illetve az elektronmik-
roszkóp felfedezése, jelentősége a 
természettudományos 
megismerésben. 
A sejtosztódás fő típusai, és 
szerepük az egyed, illetve a faj 
fennmaradása szempontjából.  
A növényi és az állati szövetek fő 
típusai, jellemzésük.  
A növények táplálkozásának és 
légzésének kapcsolata; jelentő-
sége a földi élet szempontjából.  
Az élőlényeket/sejteket felépítő 
anyagok (víz, ásványi anyagok, 
szénhidrátok, zsírok és olajok, 

Az élővilág méretskálája: a 
szerveződési szintek 
nagyságrendjének 
összehasonlítása.  
A rendszer és a környezet 
fogalmának értelmezése az egyed, 
és az egyed alatti szerveződési 
szinteken. 
A rendszerek egymásba 
ágyazottságának értelmezése az 
egyeden belüli biológiai 
szerveződési szintek példáján. 
Növényi és állati sejt 
megfigyelése, összehasonlításuk. 
A felépítés és a működés 
összefüggései a növényi és az 
állati sejt példáján.  
Kutatómunka a mikroszkópok 
felfedezésével és működésével 
kapcsolatban. 
Növényi és állati sejtek 
megfigyelése fénymikroszkópban. 
A sejtosztódási típusok 
összehasonlítása az 
információátadás szempontjából. 
Néhány jellegzetes növényi és 
állati szövettípus vizsgálata; a 
struktúra és a funkció közötti 
kapcsolat jellemzése a megfigyelt 
szerkezet alapján.  
A struktúra-funkció 
kapcsolatának elemzése zöld levél 
szöveti szerkezetének vizsgálata 
alapján.  
Az ivaros és ivartalan szaporodási 
módok összehasonlítása konkrét 
példák alapján. 
Néhány jellegzetes állati és 
növényi szövet megfigyelése 
fénymikroszkópban. Vázlatrajz 
készítése. 
A sejt anyagainak vizsgálata. A 
balesetmentes kísérletezés 
szabályainak betartása. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés 
– a szöveg egységei 
közötti tartalmi 
megfelelés 
felismerése; a 
szövegben 
megfogalmazott 
feltételeket teljesítő 
példák azonosítása. 
 
Matematika: 

Fogalmak egymáshoz 
való viszonya: alá- és 
fölérendeltségi 
viszony; 
mellérendeltség 
értelmezése. 
Tárgyak, jelenségek, 
összességek 
összehasonlítása 
mennyiségi 
tulajdonságaik (méret) 
szerint; becslés, 
nagyságrendek. 
 
Fizika:  

lencsék, tükrök, 
mikroszkóp. 
 
Kémia:  

a víz szerkezete és 
tulajdonságai, oldatok, 
szerves anyagok. 
 
Informatika:  

adatok gyűjtése az 
internetről. 



fehérjék, vitaminok) és szerepük 
az életműködések 
megvalósulásában. 
A szaporodás mint a faj 
fennmaradását biztosító 
életjelenség. Fő típusai.  
Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Szerveződési szint, sejt, szövet; sejtalkotó, táplálkozás, anyagszállítás, 
légzés, ivaros és ivartalan szaporodás. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szépség, erő, egészség 

Bőr és a mozgásszervrendszer 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
A kültakaró és a mozgás szerveinek legfontosabb jellemzői; 
a hám-, a kötő- és támasztó-, valamint az izomszövetek szerkezete.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egészséges életvitel szokásrendszerének kialakítása érdekében a 
rendszeres testmozgás és a bőrápolás iránti igény felkeltése. 
Az egészséget veszélyeztető tényezők azonosítása, az ismeretek és 
tapasztalatok felhasználása a veszély időbeni érzékelése és elhárítása 
érdekében. 
A fogyatékkal élő emberekkel tanúsított elfogadó, segítő, megértő 
magatartás erősítése. 
A reális énkép és az önismeret fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Milyen szerepe van a bőrnek és 
függelékeinek (haj, köröm) a 
vonzó megjelenésben?  
Mikor és miért izzadunk?  
Házi kozmetikumok használata, 
illetve hogyan válasszunk 
kozmetikai szereket? 
Milyen kapcsolat van az ember 
mozgása és fizikai munkavégzése 
között?  
 
Ismeretek: 

Az emberi test síkjai, 
szimmetriája, formavilága, 
esztétikuma. 
A bőr felépítése és funkciói.  
A bőr szerepe a külső testkép 
kialakításában: a bőr kamaszkori 
változásainak okai, 
következményei.  
A bőr- és szépségápolás.  
A bőr védelme; bőrsérülések és 

A kétoldali szimmetria 
felismerése, példák 
szimmetrikusan és 
aszimmetrikusan elhelyezkedő 
szervekre. 
A bőr szöveti szerkezetének és 
működésének összefüggése.  
Példák a szerkezeti változás – 
működésváltozás összefüggésére. 
A pattanás, a zsíros és a száraz 
bőr, a töredezett haj és köröm 
összefüggése a bőr működésével. 
Öngyógyítás és az orvosi ellátás 
szükségességének felismerése.  
Elsősegélynyújtás bőrsérülések 
esetén.  
Környezetkímélő tisztálkodási és 
tisztítószerek megismerése, 
kipróbálása. 
Az emberi csontváz fő részei, a 
legfontosabb csontok felismerése. 
Példák gyűjtése a jellegzetes 
csontkapcsolatokra.  
Elsősegélynyújtás gyakorlása 

Informatika:  

adatok gyűjtése az 
internetről. 
 
Magyar nyelv és 

irodalom:  

a szöveg elemei 
közötti ok-okozati, 
általános-egyes vagy 
kategória-elem 
viszony felismerése. 
 

Matematika: 

Modellezés; 
összefüggések 
megjelenítése. 
Szimmetria, tükrözés. 
 
Kémia:  

az oldatok kémhatása. 
 
Fizika:  

erő, forgatónyomaték; 
mechanikai egyensúly. 



ellátásuk.  
Bőrbetegségek (bőrallergia, 
fejtetvesség, rühatka, 
gombásodás).  
A mozgásszervrendszer aktív és 
passzív szervei. Az ember 
mozgásának fizikai jellemzése 
(erő, munkavégzés).  
A csontok kapcsolódása.   
Az ízület szerkezete. A porcok 
szerepe a mozgásban. 
Mozgássérülések (ficam, 
rándulás, törés) ellátása, 
mozgásszervi betegségek 
(csipőficam, gerincferdülés, 
lúdtalp) és megelőzésük.  
A mozgás, az életmód és az 
energia-szükséglet összefüggései. 

mozgássérülések esetén. 
A mozgássérült és 
mozgáskorlátozott emberek 
segítése.  
Sportoló és nem sportoló 
osztálytársak napi-és 
hetirendejének összehasonlítása, 
elemzése a mozgás (edzés), 
pihenés, tanulás egyensúlya a test 
napi energiaigénye 
szempontjából. 
Önálló gyűjtőmunka: sportolók, 
edzők, gyógytornászok, ortopéd 
orvosok stb. élményei, 
tapasztalatai a mozgás és a testi-
lelki egészség kapcsolatáról.  

 
Testnevelés és sport:  

a bemelegítés szerepe 
a balesetek 
megelőzésében. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Kültakaró, mozgás-szervrendszer, ízület.  

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A szervezet anyag- és energiaforgalma 

Órakeret 
15 óra 

Előzetes tudás 

A sejt felépítése, sejtszintű életfolyamatok, a tápcsatorna szakaszai és 
fő működéseik, a táplálékok tápanyagtartalma. A légző szervrendszer 
részei és működéseik; a keringés szervei és szerepük a szervezet 
működésében.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok összekapcsolásával a 
rendszerfogalom mélyítése. 
A saját és mások egészségének megőrzése iránti felelős magatartás 
erősítése. 
Az egészséges táplálkozás jellegzetességeire építve a tudatos 
fogyasztói szokások megalapozása, erősítése. 
Az orvoshoz fordulás céljának, helyes időzítésének tudatosítása, illetve 
baleset esetén a tudatosan cselekvő magatartás megalapozása. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért van szüksége 
szervezetünknek különböző 
tápanyagokra (fehérjékre, 
szénhidrátokra és zsírokra)? 
Miben különbözik a be- és a 
kilélegzett levegő összetétele, és 
mi a különbség magyarázata?  
Hogyan jutnak tápanyaghoz és 
oxigénhez a szervezetünk 

A táplálékok csoportosítása 
jellegzetes tápanyagtartalmuk 
alapján. 
A fő tápanyagtípusok útjának 
bemutatása az étkezéstől a 
sejtekig.  
Lehetséges projektmunka:  
– Felvilágosító kampány 

összeállítása az egészséges 
táplálkozás megvalósítására; a 
testsúllyal kapcsolatos 

Matematika:  

Adatok, rendezése, 
ábrázolása.  
Matematikai modellek 
(pl. függvények, 
táblázatok, rajzos 
modellek, diagramok, 
grafikonok) 
értelmezése, 
használata. 
 



belsejében található sejtek?  
Mitől függ, hogy mennyi 
folyadékot kell elfogyasztanunk 
egy nap? 
 
Ismeretek: 

Az élőlényeket felépítő szervetlen 
és szerves anyagok (víz, ásványi 
anyagok, szénhidrátok, zsírok és 
olajok, fehérjék, vitaminok) 
szerepe. 
A tápcsatorna részei és szerepük a 
tápanyagok emésztésében és 
felszívódásában.  
Az egészséges táplálkozás 
jellemzői (minőségi és 
mennyiségi éhezés, 
alapanyagcsere, testtömeg-index, 
normál testsúly).  
A vér és alkotóinak szerepe az 
anyagszállításban.  
A légzési szervrendszer részei és 
működésük. Hangképzés és 
hangadás. 
A keringési rendszer felépítése és 
működése. 
A táplálkozás és a légzés szerepe 
szervezet energiaellátásában.  
A vér szerepe a szervezet 
védelmében és belső 
állandóságának fenntartásában. 
Immunitás, vércsoportok.  
A védőoltások jelentősége. 
A kiválasztásban résztvevő 
szervek felépítése és működése.  
A vízháztartás és a belső 
környezet állandósága. A só- és 
vízháztartás összefüggése. 
Vérzéstípusok - 
vérzéscsillapítások.  
Légzőszervi elváltozások, 
betegségek megelőzése.  
A szív és az érrendszeri beteg-
ségek tünetei és következményei.  
Az alapvető életfolyamatok 
(légzés, pulzusszám, vérnyomás, 
testhőmérséklet és vércukorszint) 
szabályozásának fontossága a 
belső környezet állandóságának 
fenntartásában. 

problémák veszélyeinek 
megismerésére. 

– Az egészséges étkezési 
szokások népszerűsítése. 

– A táplálkozásnak és a 
mozgásnak a keringésre 
gyakorolt hatása, az elhízás 
következményei. 

Számítások végzése a témakörben 
(pl. testtömeg-index, 
kalóriaszükséglet). 
A szívműködést kísérő 
elektromos változások (EKG) 
gyógyászati jelentőségének 
megértése; a szívmegállás, 
szívinfarktus tüneteinek 
felismerése. 
A pulzusszám, a vércukorszint, a 
testhőmérséklet és a vérnyomás 
fizikai terhelés hatására történő 
változásának megfigyelése és 
magyarázata.   
A vér- és vizeletvizsgálat 
jelentősége, a laboratóriumi 
vizsgálat legfontosabb adatainak 
értelmezése. 
Vénás és artériás vérzés 
felismerése, fedő- és nyomókötés 
készítése. 
Önálló kutatómunka: milyen 
feltételekkel köthet életbiztosítást 
egy egészséges ember, illetve aki 
dohányzik, túlsúlyos, magas a 
vérnyomása, alkoholista vagy 
drogfüggő?  
Adatgyűjtés arról, hogy milyen 
hatással van a dohányzás a 
keringési és a légzési 
szervrendszerre, illetve a magzat 
fejlődésére. 
Az interneten található 
betegségtünetek értelmezése és 
értékelése. 
Vita a rendszeres egészségügyi és 
szűrővizsgálatok, az önvizsgálat, 
a védőoltások, valamint az 
egészséges életmód betegség-
megelőző jelentőségéről. 
Az eredményes gyógyulás és az 
időben történő orvoshoz fordulás  

Informatika:  

adatok gyűjtése az 
internetről, prezentáció 
készítése. 
 
Magyar nyelv és 

irodalom:  

a szöveg egységei 
közötti tartalmi 
megfelelés 
felismerése; a 
szövegben alkalmazott 
speciális jelrendszerek 
működésének 
magyarázata 
(táblázat). 
Kémia: 

a legfontosabb 
tápanyagok (zsírok, 
fehérjék, 
szénhidrátok)kémiai 
felépítése. 
 
Technika, életvitel és 

gyakorlat:  
betegjogok. 



A rendszeres szűrővizsgálat, 
önvizsgálat szerepe a betegségek 
megelőzésében.  
Betegjogok: az orvosi ellátáshoz 
való jog; háziorvosi és szakorvosi 
ellátás.  

ok-okozati összefüggésének 
bemutatása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tápanyag, anyagcsere, alapanyagcsere, emésztés, vér, vércsoport, 
véralvadás, immunitás, szűrlet, vizelet, só- és vízháztartás. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A belső környezet állandóságának biztosítása 

Érzékszervek, idegrendszer 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 
A sejt felépítése, külső- és belső környezet, egyensúlyi állapot, 
környezethez való alkalmazkodás, az érzékszervek specializálódása adott 
inger felfogására. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A szervezet és a környezet kölcsönös egymásra hatásának megértése.  
A környezeti jelzések kódolásának és dekódolásának értelmezése az 
érzékelés folyamatában. 
Az alkohol és a kábítószerek káros élettani hatásának ismeretében 
tudatos, elutasító attitűd alakítása. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Mi történik, ha valamelyik 
érzékszervünk nem, vagy nem 
megfelelően működik?  
Meddig tudjuk visszatartani a 
lélegzetünket, tudjuk-e 
szabályozni a szívverésünket? 
Mit jelent a szemüveg 
dioptriája?  
Miben hasonlít és miben 
különbözik az EKG és az EEG? 
 

Ismeretek: 

A környezeti jelzések 
érzékelésének biológiai 
jelentősége. 
A hallás és egyensúlyozás, a 
látás, a tapintás, az ízlelés és a 
szaglás érzékszervei. 
Az idegrendszer felépítése; a 
központi és a környéki 
idegrendszer főbb részei, az 
egyes részek. Az idegsejt 
felépítése és működése. 
A feltétlen és a feltételes reflex. 
A feltételes reflex, mint a 

Az érzékeléssel kapcsolatos 
megfigyelések, vizsgálódások 
végzése, a tapasztalatok rögzítése, 
következtetések levonása. 
Az érzékszervi fogyatékkal élő 
emberek elfogadása, segítésük 
kulturált módjainak bemutatása. 
Adatgyűjtés a leggyakoribb 
szembetegségekről és korrekciós 
lehetőségeikről. 
Annak megértése, hogy az érzékelés 
az érzékszervek és az idegrendszer 
együttműködéseként jön létre. 
Az EEG működésének alapja és 
elemi szintű értelmezése. 
Az idegsejt különleges felépítése és 
működése közötti összefüggés 
megértése. 
Példák arra, hogy a tanulás 
lényegében a környezethez való 
alkalmazkodás. 
Az egyensúlyi állapot és a 
rendszerek stabilitása közötti 
összefüggés felismerése, 
alkalmazása konkrét példákon.  
A személyes felelősség 
tudatosulása, a szülő, a család, a 

Fizika:  

A hang keletkezése, 
hangforrások, a hallás 
fizikai alapjai.  
Hangerősség, decibel. 
Zajszennyezés. 
A fény. A szem és a 
látás fizikai alapjai. 
Látáshibák és 
javításuk. 
 
Matematika:  

Változó helyzetek 
megfigyelése; a 
változás kiemelése 
(analízis). 
Modellek megértése, 
használata. 
 

Magyar nyelv és 

irodalom: Szövegértés 
– a szöveg elemei 
közötti ok-okozati, 
általános-egyes vagy 
kategória-elem 
viszony magyarázata; 
egy hétköznapi 



tanulás alapja. 
Az alapvető életfolyamatok 
(légzés, pulzusszám, 
vérnyomás, testhőmérséklet és 
vércukorszint) szabályozásának 
működési alapelve. 
Az alkohol egészségkárosító 
hatásai. 
A lágy és kemény drogok 
legismertebb fajtái, hatásuk az 
ember idegrendszerére, 
szervezetére, személyiségére. 
A megelőzés módjai.  

környezet szerepének bemutatása a 
függőségek megelőzésében. 
A kockázatos, veszélyes 
élethelyzetek megoldási 
lehetőségeinek bemutatása. 

probléma megoldása a 
szöveg tartalmi 
elemeinek 
felhasználásával. 
 

Informatika: 
szövegszerkesztés. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Receptor, érzékszerv, reflex, reflexkör, feltétlen és feltételes reflex, 
központi és környéki idegrendszer. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A fogamzástól az elmúlásig 

Szaporítószervrendszer 
Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás 
Sejtosztódás, szaporodási típusok a növény-és állatvilágban, a nemi 
érés jelei. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Felkészítés a felelősségteljes párkapcsolatra alapozott örömteli nemi 
életre és a tudatos családtervezésre. 
Az életszakaszok főbb testi, lelki és magatartásbeli jellemzőinek 
megismerésével azoknak a viselkedési formáknak az erősítése, melyek 
biztosítják a korosztályok közötti harmonikus együttélést. 
Az önismeret fejlesztésével hozzájárulás önmaguk 
kibontakoztatásához, mások megértéséhez, elfogadásához, a 
boldogságra való képesség kialakításához.  

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Mi a szexualitás szerepe az ember 
életében? 
Mely környezeti és életmódbeli 
hatások okozhatnak meddőséget? 
 
Ismeretek: 
A férfi és a nő szaporodási 
szervrendszerének felépítése és 
működése.  
Elsődleges és másodlagos nemi 
jellegek. 
A nemi hormonok és a pubertás. 
Az ivarsejtek termelődése, 
felépítése és biológiai funkciója.  
A menstruációs ciklus.  
Az önkielégítés.  

Az örökítő anyagot megváltoztató 
környezeti hatások megismerése, 
azok lehetséges 
következményeinek megértése, 
felkészülés a veszélyforrások 
elkerülésére. 
Másodlagos nemi jellegek 
gyűjtése, magyarázat keresése a 
különbségek okaira.  
Az öröklött és tanult tényezők 
megkülönböztetése a nemi 
működés során. 
A petesejt és a hím ivarsejt 
termelődésének összehasonlítása. 
A nemek pszichológiai 
jellemzőinek értelmezése. 
A biológiai és társadalmi érettség 
különbözőségeinek megértése. 

Informatika: 

szaktárgyi 
oktatóprogram 
használata. 
 
Fizika:  

ultrahangos 
vizsgálatok az orvosi 
diagnosztikában.  
 
Matematika: 

ciklusonként átélt idő 
és lineáris időfogalom; 
időtartam, időpont. 
 
Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés 
– a szöveg egységei 



A fogamzásgátlás módjai, 
következményei. 
Az abortusz egészségi, erkölcsi és 
társadalmi kérdései.  
A nemi úton terjedő betegségek 
kórokozói, tünetei, 
következményei és megelőzésük. 
A fogamzás feltételei, a méhen 
belüli élet mennyiségi és 
minőségi változásai, a 
szülés/születés főbb mozzanatai. 
A méhen kívüli élet főbb 
szakaszainak időtartama, az 
egyed testi és szellemi 
fejlődésének jellemzői. 
A serdülőkor érzelmi, szociális és 
pszichológiai jellemzői.  
A személyiség összetevői, értelmi 
képességek, érzelmi adottságok. 
Leány és női, fiú és férfi szerepek 
a családban, a társadalomban. 
A családi és az egyéni (rokoni, 
iskolatársi, baráti, szerelmi) 
kapcsolatok jelentősége, szerepük 
a személyiség fejlődésében. 
A viselkedési normák és 
szabályok szerepe a társadalmi 
együttélésben. 

Érvelés a tudatos családtervezés, 
az egymás iránti 
felelősségvállalásra épülő 
örömteli szexuális élet mellett. 
Hiedelmek, téves ismeretek 
tisztázására alapozva a megelőzés 
lehetséges módjainak 
tudatosítása. 
Mikortól tekinthető a magzat 
embernek/élőlénynek? – Érvelés 
a tudatos gyermekvárás mellett. 
A születés utáni egyedfejlődési 
szakaszok legjellemzőbb testi és 
lelki megnyilvánulásainak 
összehasonlítása, különös 
tekintettel az ember életkora és 
viselkedése közötti 
összefüggésre. 
Példák a családi és iskolai 
agresszió okaira, lehetséges 
kezelésére, megoldására. 
Szerepjáték (önzetlenség, 
alkalmazkodás, áldozatvállalás, 
konfliktuskezelés, probléma-
feloldás). 
Az adott életkor pszichológiai 
jellemzőinek értelmezése kortárs-
segítők és szakemberek 
segítségével. 
Szerepjáték, illetve kortárs 
irodalmi alkotások bemutatása a 
szerelemnek az egymás iránti 
szeretet, tisztelet és 
felelősségvállalás 
kiteljesedéseként történő 
értelmezéséről. 

közötti tartalmi 
megfelelés 
felismerése; a szöveg 
elemei közötti ok-
okozati, általános-
egyes vagy kategória-
elem viszony 
felismerése; a 
bibliográfiai rendszer 
mibenléte és 
alkalmazása; a 
szövegben 
megfogalmazott 
feltételeket teljesítő 
példák azonosítása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Ivarsejt, nemi hormon, elsődleges, másodlagos nemi jelleg, nemi szerv, 
nemi identitás, szexualitás, abortusz, fogamzásgátlás, tudatos 
családtervezés. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló érti az éghajlati övezetek kialakulásának okait és a biomok 
összetételének összefüggését az adott térséget jellemző környezeti 
tényezőkkel. Ismeri a globális környezetkárosítás veszélyeit, érti, hogy a 
változatosság és a biológiai sokféleség érték. 
Ismeri és megfelelő algoritmus alapján tudja jellemezni a jellegzetes 
életközösségeket alkotó legfontosabb fajokat, tud belőlük táplálékláncot 
összeállítani. Példákkal tudja illusztrálni az élőlények közötti 
kölcsönhatások leggyakoribb formáit. Be tudja mutatni az egyes 
életközösségek szerkezetét, térbeli elrendeződésük hasonlóságait és 



különbségeit, ismeri az életközösségek változatosságának és változásának 
okait. 
Tud különbséget tenni csoportosítás és rendszerezés között, tisztában van 
a fejlődéstörténeti rendszer alapjaival. Ismeri az élővilág országait, 
törzseit és jellegzetes osztályait. Morfológiai jellegzetességek alapján 
ismert élőlények el tud helyezni a fejlődéstörténeti rendszerben 
(maximum osztály szintig). 
Látja a sejtek, szövetek, és szervek felépítése és működése közötti 
összefüggést. Érti a sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok közötti 
kapcsolatot. 
Ismeri az ivaros és az ivartalan szaporodás előnyeit és hátrányait, 
szerepüket a fajok fennmaradásában, a földi élet változatosságának 
fenntartásában. 
Tisztában van saját teste felépítésével és alapvető működési 
sajátosságaival, a férfi és a nő közötti különbséggel és a kamaszkor 
biológiai-pszichológiai problémáival. Ismeri a betegségek kialakulásának 
okait, megelőzésük és felismerésük módjait, az egészséges életmód és az 
elsősegélynyújtás legfontosabb szabályait. Érti a szűrővizsgálatok 
jelentőségét a betegségek sikeres gyógyításában. 
Önállóan és társaival együttdolgozva tud megfigyeléseket, 
vizsgálódásokat, kísérleteket végezni, tapasztalatairól feljegyzéseket 
készíteni, valamint jártassággal rendelkezik a mikroszkóp használatában. 

 
 



 

Iskolai tanterv az általános iskola számára 

Fizika 

7. osztály 

  Tematikai egység Órakeret 

1. A testek, folyamatok mérhető tulajdonságai 10 

2. Hőmérséklet, halmazállapot 12 

3. A hang; hullámmozgás a természetben 10 

5. Az energia 8 

6. A járművek mozgásának jellemzése 12 

7. Kölcsönhatások 12 

8. Környezetünk és a fizika 8 

  Összesen: 72 

 
Az általános iskolai fizikatanítás az 1–4. évfolyamon tanított környezetismeret, valamint az 5–
6. évfolyamon tanított természetismeret tantárgyak szerves folytatása. A 7–8. évfolyamon a 
fizika tantárgy alapvető célja és feladata a kémia és biológia tantárgyakkal közösen, az 
életkori sajátosságoknak megfelelően közvetíteni a Nat Ember és természet 
műveltségterületének tartalmait. 

E tantárgyblokk olyan, természettudományos módszerekkel vizsgálható kérdésekkel is 
foglalkozik, amelyeket a társadalom és a gazdaság adott időben és helyen felvet, amelyek 
befolyásolják az egyén és a közösség jelenlegi életét, illetve kihatással vannak a jövő 
alakulására. Ilyenek például az egészségmegőrzéssel, a természeti forrásokkal való 
fenntartható gazdálkodással összefüggő problémák. 

A Nat azt a törekvést fogalmazza meg, hogy a természettudományokat nem csak a 
leendő mérnökök és szaktudósok, hanem minden ember számára közelebb hozza. Ennek 
érdekében a fizika tanítását nem az alapfogalmak definiálásával, az alaptörvények 
bemutatásával kezdődik, hanem minden témakörben mindenki számára fontos témákkal, 
praktikus, hasznos ismeretekkel indul a tananyag feldolgozása.  Senki ne érezhesse úgy, hogy 
a fizika tanulása haszontalan, értelmetlen ismeretanyag mechanikus elsajátítása. Rá kell 
vezetni a tanítványokat  arra, hogy a fizika hasznos, az élet minden fontos területén 
megjelenik, ismerete gyakorlati előnyökkel jár. A feladat a problémaközpontúság, a 
gyakorlatiasság és az ismeretek egyensúlyának megteremtése, a motiváció folyamatos 
fenntartása. A cél az, hogy  a tanulók eredményesek legyenek a fizika tanulásában, és 
logikusan gondolkodó, a világ belső összefüggéseit megértő, felelős döntésekre kész 
felnőttekké váljanak. 

A fizika tanítását az életkori sajátosságoknak megfelelően elsősorban a tanulói 
tevékenységre kell alapozni. E folyamatban a tanulók megismerik a tervszerű megfigyelés, 
mérés és kísérletezés, az eredmények ábrázolásának és elemzésének fontosságát. 



Az elvárható alapszint az, hogy a tanulók a tantervben lévő témaköröket megismerjék, 
értelmezzék a jelenségeket, ismerjék a technikai alkalmazásokat, és így legyenek képesek a 
körülöttünk lévő természeti-technikai környezetben eligazodni. A tanterv ezzel egy időben 
lehetővé teszi a mélyebb összefüggések felismerését is, ami a differenciálás, a 
tehetséggondozás, az önálló ismeretszerzés révén a mérnöki és természettudományos pályára 
készülők számára is megfelelő motivációt és orientációt nyújthat. 

A fentiek szellemében a tanterv számításokat csak olyan esetekben követel meg,  
amikor a számítás elvégzése a tananyag mélyebb megértését szolgálja, vagy a számértékek 
önmagukban érdekesek, így az öncélú feladatmegoldást elhagyja.  A feladatmegoldás 
elsődleges szerepe a szemléletformálás, vagyis annak a bemutatása, hogy a kiszámított 
eredmény utólag kísérletileg is ellenőrizhető. 

A tantervben a fentebb megfogalmazott elveknek megfelelően olyan modern 
tananyagok is helyet kapnak, melyek korábban nem szerepeltek a tantervekben. Egyes témák 
ismétlődhetnek is, annak megfelelően, ahogy különböző kontextusban megjelennek. Ezek az 
ismétlődések tehát természetes módon adódnak abból, hogy a tanterv nem teljesen a fizika 
tudományának hagyományos feldolgozási sorrendjét követi, hanem a mindenki számára 
fontos, a mindennapokban használható ismeretek bemutatására törekszik.  

A tanterv lehetővé teszi a tananyag feldolgozását az aktív tanulás módszereivel, 
támogatja a csoportmunkát, a projektfeladatok elvégzését, a kompetencia-alapú oktatást, a 
számítógépes animációk és szimulációk bemutatását, az interaktivitást, az aktív táblák és 
digitális palatáblák használatát. A tanterv sikeres megvalósításának alapvető feltétele a 
tananyag feldolgozásának módszertani sokfélesége. 

A tanulók értékelésének módszerei nem korlátozódnak a hagyományos definíciók, 
törvények kimondásán és számítási feladatok elvégzésén alapuló számonkérésre. Az értékelés 
során megjelenhet a szóbeli felelet, a teszt, az esszé, az önálló munka, az aktív tanulás 
közbeni tevékenység, illetve a csoportmunka csoportos értékelése is. A cél az, hogy a tanulók 
képesek legyenek megérteni a megismert jelenségek lényegét, az alapvető technikai eszközök 
működésének elvét, a fizikát érintő nyitott társadalmi-gazdasági kérdések, problémák 
jelentőségét, és felelős módon tudjanak állást foglalni ezekben a kérdésekben. 

 
 

7–8. évfolyam 
 

A fizika tantárgy tanítása során a Nat fejlesztési területek és nevelési célok rendszere 
közvetve jelenik meg, elsősorban a tanári példamutatáson, a tanulói tevékenységek 
szervezésén, valamint értékelésén keresztül. Egyes fejlesztési területek, nevelési célok 
azonban, a tantárgy sajátosságainak megfelelően, közvetlenül is megjelennek, szoros 
összefüggésben a tantárgy sajátos fejlesztési céljaival. 

Az energia, a környezetünk és a fizika, illetve az elektromágneses indukció 
témakörökben kiemelten jelenik meg a fenntarthatóság és környezettudatosság gondolata. Ez 
lehetővé teszi konkrét példákon keresztül az ember természeti folyamatokban játszott 
szerepének kritikus vizsgálatát. A fogyasztási szokásokkal kapcsolatos ésszerű és felelős 
szemlélet erősítésével segíti a törekvést a tudatos állampolgárrá nevelésre. Elősegíti a 
természeti értékek és károk, környezeti károk felismerését, indoklását, az egyéni és közösségi 
cselekvési lehetőségek felmérését. Lehetővé válik a környezet szépsége, az emberi kultúrák 
fenntarthatósága és a benne élők testi-lelki egészsége közti egyes konkrét összefüggések 
megjelenítése. A rendszerszemlélet alkalmazása, rendszer és a környezet kapcsolatának 
elemzése a Naprendszer, az atom felépítése az elektromágneses jelenségek témakörből vett 
konkrét problémák vizsgálatában megalapozza a lokális és globális szintű gondolkodásmód 



kialakítását, a két szemléletmód különbségének és kapcsolatának érzékelését konkrét 
esetekben. 

A tudománytörténeti elemek, ezen belül a magyar tudósok munkásságának bemutatása 
elősegíti a nemzeti öntudatra nevelést. Néhány tematikai egység alkalmas az adott témához 
kapcsolódó jelentős hazai vagy külföldi fizikusok tudományos eredményeinek és ezek 
érvényességi körének megismerésére önálló adatgyűjtés alapján. Legalább egy magyar – 
lehetőleg a lakóhelyhez közeli – múzeum, természettudományi gyűjtemény meglátogatása, 
profiljának és néhány fontos darabjának elemző ismerete elősegíti a szűkebb és tágabb 
környezethez való kötődést. 

A fizika mint természettudomány elsősorban a természetre vonatkozó kérdésekre 
keresi és adja meg a választ. A természettudományos gondolkodás tehát azt az életfilozófiát 
sugallja, hogy a felmerült kérdésekre, problémákra odafigyeléssel, tudatos munkával 
megtalálható a válasz, a megoldás. Ez a gondolkodás a konfliktuskezelést, és ezen keresztül 
az állampolgárságra, demokráciára nevelést segíti. 

Az egyes témákban megfogalmazott tartalmak és fejlesztési követelmények igénylik a 
változatos módszerek – kiemelten a csoportmunka, projektmunka – alkalmazását. Ezek a 
módszerek hatékonyan járulnak hozzá az önismeret, a társas kapcsolati kultúra, a 
felelősségvállalás fejlesztéséhez. 

A tanulói tevékenységre alapozott fizikaoktatás változatos tevékenységkínálatával 
lehetővé teszi, hogy a tanulók kipróbálhassák és megismerhessék saját képességeiket, 
megtalálják az érdeklődésüknek megfelelő területeket. 

A tantárgy lényegéből adódóan alapvető szerepet játszik a természettudományos és 
technikai kompetencia fejlesztésében. Ennek alapvető összetevői ebben a szakaszban a 
tudományos gondolkodás műveleteinek megismerése, a tudományos módszerek és a nem 
tudományos elképzelések megkülönböztetése; a fizika fontosabb vizsgálati céljainak, 
módszereinek bemutatása, biológiához, kémiához való kapcsolódási pontok tudatos keresése; 
a megfigyelés, a kísérlet és a mérés módszereinek irányított alkalmazása; mérési adatok, 
ábrák értelmezése. E kompetencia fejlesztését segíti évente legalább két fizikai kísérlet vagy 
vizsgálat elvégzése, néhány (évfolyamonként ajánlott legalább négy), a tanórán bemutatott 
fizikai kísérlet vagy vizsgálat jegyzőkönyvének elkészítése, továbbá legalább egy külső 
gyakorlat tapasztalatainak ismertetése. E területhez tartozik a tudomány és a technika a 
társadalom és a gazdaság fejlődésében játszott szerepének megismerése a közlekedés, a 
járművek, az optikai eszközök fejlődéséből vett konkrét példák alapján. 

A matematikai kompetencia fejlesztése természetes velejárója a fizika tantárgy 
tanításának. A tanulók a természet megismerése során ok-okozati összefüggésekkel 
találkoznak. Megtanulják jelekkel, egyszerű matematikai modellekkel kifejezni gondolataikat. 
A megfigyelések, mérések, kísérletek során szerzett tapasztalataik segítségével képessé 
válnak a konkrét tapasztalatokból általános következtetéseket levonni. Az egyes 
jelenségekhez tartozó egyszerű feladatok megoldása segíti összekapcsolni a hétköznapi 
tapasztalatokat a matematika fogalomrendszerével. 

Az anyanyelvi kompetencia fejlesztése a fizika tantárgy tanításához sok szálon 
kötődik: tankönyvből, írott (papír alapú vagy digitális) szövegekből való tanulás, a szövegek 
elemzése, megértése, a lényegkiemelés gyakorlása; csoportmunkához, projektmunkához 
tartozó instrukciók megfogalmazása; az önértékelő- és vizsgatesztek alkalmazása; tanulói 
prezentációk készítése. Ugyanezt teszi lehetővé a mérési eredmények, a csoportmunka, 
projektmunka eredményeinek rögzítése, a kooperatív technikák alkalmazása. Kiemelt 
fontosságú, hogy a tanulók megtanulják gondolataikat megfogalmazni és akár szabadkézzel, 
akár számítógéppel mások számára használható módon megjeleníteni. 

A digitális kompetencia fejlesztése ugyancsak szervesen kapcsolódik a fizika tantárgy 
tanításához. A tankönyvek mellett nagy szerepe van az interneten elérhető digitális 



tananyagbázisoknak, tudástáraknak, enciklopédiáknak. Fontos a számítógéppel segített 
tanulás módszereinek alkalmazása (információk keresése, könyvtár-, folyóirat- és 
internethasználat, adatbázisok, szimulációk használata, kiselőadások tervezése). A tanulókkal 
való kommunikáció, a tanulói tevékenységek szervezése során egyre nagyobb szerepe van az 
internetes felületeknek. A csoportmunkák, projektmunkák természetes velejárója a digitális 
fotók, filmek készítése, valamint publikálása, illetve mások által készített fotók, filmek 
elemzése, az ezekből való tanulás. A mérési eredmények rögzítése és kiértékelése során 
kézenfekvő az IKT eszközök használata. Az interneten vagy intraneten megjeleníthető 
önértékelő tesztek, feladatbankok segítik a tanulók felkészülését. Az IKT alapú 
vizsgateszteknek nagy jelentősége van a tanulók értékelésében. 

A tevékenységközpontú pedagógia, a változatos módszerek, a csoport- és 
projektmunkák alkalmazása amellett, hogy a fizika tanításának hatékonyságát növelik, 
nagymértékben hozzájárul a tanulók szociális és állampolgári kompetenciájának 
fejlesztéséhez is. E módszerek alkalmazása során fejlődik a tanulók együttműködési készsége. 
Megtanulják, hogy a közösségben mindenkinek szerepe van, és mindenki felelős a közös 
sikerért. 

A tantárgyi témák és a hozzákapcsolódó fejlesztési követelmények a tanulók 
aktivitására építenek. Ez egyrészt önálló vagy kiscsoportos tanulói méréseket, kísérleteket 
jelent, másrészt adatgyűjtést, feldolgozást, elemzést. Mindezek a tevékenységek elősegítik, 
fejlesztik a diákok hatékony, önálló tanulását. 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A testek, folyamatok mérhető tulajdonságai Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
A hosszúság mértékegységei, az időmérés lehetőségei, eszközei.  
A térfogat fogalma. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A tudomány, technika, kultúra területén mérési adatok, ábrák 
értelmezése. Az anyag, energia, információ tudásterületen gyakorlottság 
szerzése az anyagok mennyiségi és minőségi jellemzésében.  
A rendszerek szemszögéből a hosszúság és az idő mértékegységeinek 
használata, átváltása. Az időbeli tájékozódás fejlesztése a természetben, 
illetve technikában fontos szerepet játszó nagyon rövid és nagyon hosszú 
idők példáin keresztül. A mérési módszerek megismerése, azok 
gyakorlása, mérőeszközök önálló használata az állandóság és változás 
szempontjából.  

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások:  
Melyik a nehezebb, 1 kg fenyőfa 
vagy 1 kg ólom?  
Mennyire pontos a mérési 
eredmény?  
 
Ismeretek: 
A testek mérhető tulajdonságai. 
Hosszúság, térfogat mérése, 
mértékegysége. 
A tömeg mérése, mértékegysége. 
A sűrűség fogalma, 
meghatározása és mértékegysége. 
Idő mérése, mértékegysége. 
Lengési idő, keringési idő. Mérési 
hiba, átlag. 

Az egyensúlyon alapuló 
tömegmérés elvének használata, 
mérleg készítése, tömegmérés. 
Hosszúság, térfogat, tömeg 
meghatározása becsléssel és 
méréssel, a becsült és mért 
értékek összehasonlítása. 
Mérési adatok táblázatos és 
grafikus ábrázolása.  
Testek sűrűségének 
meghatározása tömeg- és 
térfogatmérés eredményei alapján. 
Különböző hosszúságú konkrét 
folyamatok időtartamának 
többszöri megmérése, mérési 
eredmények rögzítése, táblázatos 
és grafikus ábrázolása. Az 
ismételt mérések eredményeinek 
összehasonlítása, a mérési hiba 
fogalmának szemléletes 
kialakítása. A mérési eredmények 
átlagának kiszámítása. 

Matematika:  
Törtek. Adatok 
ábrázolása, 
függvények. Átlag. 
 
Kémia:  
Oldatok térfogat-
százalékos 
összetétele. Az 
atomok mérete. 
 
Biológia-egészségtan: 
Az élővilág 
méretskálája.  
A biológiai óra.  
 
Földrajz: 
időegységek. 
 
Informatika:  
mérési adatok 
rögzítése, kiértékelése 
számítógéppel. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Mérés, hosszúság, térfogat, tömeg, sűrűség, idő, mérési hiba. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hőmérséklet, halmazállapot Órakeret 

12 óra 
Előzetes tudás Halmazállapotok. Víz a természetben. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az anyag, energia, információ területén gyakorlottság az anyagok 
mennyiségi és minőségi jellemzésében. A halmazállapotok, 
halmazállapot-változások összehasonlítása. A halmazállapot-változásokat 
kísérő energiaváltozások megfigyelése, mérése. 
Az állandóság és változás szemszögéből az anyagok vizsgálatában 
leggyakrabban használt állapotleírások, állapotjelzők alkalmazása, 
mérése, a mértékegységek szakszerű és következetes használata.  
A termikus egyensúly és a kiegyenlítődés fogalmának értelmezése. 
Természeti folyamatok irányának felismerése konkrét példákon 
keresztül. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások:  
Hány fokos a forró leves?  
Forró leves kevergetése, fújása. 
Szétfagy a kerti csap. Kuktafazék, 
korcsolya. A víz hűtéséhez és 
melegítéséhez kapcsolódó 

A hőmérséklet mérésére alkalmas 
mérőeszközök megismerése és 
használatuk gyakorlása 
folyadékok és a levegő 
hőmérsékletének mérése közben.  
 
A víz hűtéséhez, melegítéséhez 

Matematika:  
adatok ábrázolása, 
függvények. 
 
Kémia:  
A hőmérséklet és a 
nyomás mint 



jelenségek.  
Mi történik, ha forró vízbe hideg 
vizet öntünk? Mi esik az ónos 
esőben? Vízforralás a 
mikrohullámú sütőben.  
 
Ismeretek:  
Hőmérséklet mérése, 
mértékegységei. 
Olvadás, fagyás, párolgás, forrás. 
A víz különböző halmazállapotai. 
Olvadáspont, fagyáspont, 
forráspont. 
Termikus egyensúly. 
Megfordítható és 
megfordíthatatlan folyamatok. 
Csapadékfajták a 
környezetünkben. Túlhűtés, 
túlhevítés. 

kapcsolódó jelenségek vizsgálata, 
olvadáspont, fagyáspont, 
forráspont mérése. A fagyáskor 
bekövetkező térfogatváltozás 
vizsgálata, gyakorlati 
jelentőségének megértése 
példákon keresztül. A 
„kuktafazék”- és a korcsolya-
jelenség vizsgálata, az 
olvadáspont és forráspont 
nyomásfüggésének megismerése, 
gyakorlati alkalmazások keresése. 
 
Folyadékok tömegének, 
hőmérsékletének mérése, az 
összekeverés után kialakult közös 
hőmérséklet vizsgálata, a közös 
hőmérsékletet befolyásoló 
tényezők keresése, sejtések 
megfogalmazása és ellenőrzése. 
Folyamatok 
megfordíthatóságának vizsgálata, 
példák keresése megfordítható és 
megfordíthatatlan folyamatokra. 
A saját környezetünkben 
előforduló csapadékfajták 
csoportosítása, keletkezésük 
vizsgálata. 
A túlhűtés, túlhevítés 
jelenségének vizsgálata. 

állapotjelző. A fizikai 
és kémiai változások 
megkülönböztetése.  
A halmazállapotok, a 
halmazállapot-
változások 
összehasonlítása. 
Egyirányú, 
megfordítható és 
körfolyamatok 
értelmezése 
hétköznapi 
jelenségekben. 
 
Biológia-egészségtan: 
A víz biológiai 
szerepe. Az élőlények 
hőháztartását 
befolyásoló fizikai 
változások (hőáramlás, 
hővezetés, 
hősugárzás). 
 
Földrajz:  
időjárási-éghajlati 
elemek, jelenségek, 
csapadékképződés. 
 
Informatika:  
mérési adatok 
rögzítése, kiértékelése 
számítógéppel. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Hőmérséklet, halmazállapot, olvadáspont, fagyáspont, forráspont, nyomás, 
túlhűtés, túlhevítés, csapadék, megfordítható, megfordíthatatlan folyamat. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A hang; hullámmozgás a természetben 

Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás A sebesség fogalma, mértékegysége. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A tudomány, technika, kultúra területén a témához kapcsolódó fogalmak 
és jelenségek megismerése a természet megfigyelésén, tanári 
irányítással, illetve önállóan vagy csoportban végzett kísérleteken 
keresztül. Kísérlet vagy vizsgálat jegyzőkönyvének elkészítése.  
A témához illeszkedő ismeretterjesztő források önálló keresése, 
értelmezése, az ismeretszerzés eredményeinek bemutatása.  
Az anyag, energia, információ szemszögéből a hang 
információátvitelben játszott szerepének értelmezése. 
Környezet és fenntarthatóság: a hangok világának szépsége, a természet 
hangjai, a zajszennyezés. 
 



Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások:  
Miért szól, miért halljuk? Miért 
más a gitár hangja, mint a 
zongoráé?  
Denevérek, delfinek 
tájékozódása. Ultrahangos 
vizsgálatok az orvosi 
diagnosztikában. 
Túlzott hangerő – 
halláskárosodás. 
Hullámok a hétköznapi életben, a 
víz hullámzása, vízhullám 
terjedése. 
 
Ismeretek:  
A hang és a hallás. Hangforrások. 
A hang keletkezése. 
Hangsebesség, hangerősség, 
hangmagasság, hangszín. A hallás 
fizikai alapjai. 
Az ultrahang és szerepe az 
élővilágban.  
Hangerősség, decibel. 
Zajszennyezés. 
A hullámok jellemzői, 
hullámjelenségek (törés, 
visszaverődés). 

A hang keletkezésének vizsgálata, 
a hallás fizikai alapjainak 
megértése. A hang 
információhordozó szerepének 
elemzése kísérletek és az 
állatvilágból vett példák alapján. 
Hangforrások kísérleti vizsgálata.  
Néhány hangszer 
hangképzésének, működésének 
vizsgálata, a működés (a hang 
jellemzőinek változtatása) 
értelmezése. 
A hallott hangmagasság és a 
frekvencia összefüggésének 
kísérleti vizsgálata. Az ultrahang 
gyógyászatban és az élővilágban 
betöltött szerepének bemutatása 
konkrét példákon. 
A hangerősség mérése. A túlzott 
hangerősség egészségkárosító 
hatásának ismeretében a 
megfelelő magatartásra való 
törekvés. 
A fizika hullámfogalmának és a 
hullám szó köznapi jelentésének 
vizsgálata, megkülönböztetése 
konkrét példákon keresztül. 
A vízfelületen keltett hullámok, 
rugalmas közegben terjedő 
hullámok megfigyelése, kísérleti 
vizsgálata, az eredmények, 
tapasztalatok rögzítése, leírása.  

Biológia-egészségtan: 
Az ember és az állatok 
hallása, hangképzése; 
Szűrővizsgálatok. 
 
Ének-zene: 
hangszerek, 
hangszercsoportok, az 
emberi énekhang 
fajtái. 
 
Informatika: 
számítógépes 
animációk 
alkalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Hang, hangforrás, frekvencia, hangszín, terjedési sebesség, hangerősség, 
ultrahang, zajszennyezés, hullám, hullámtörés, visszaverődés. 

 
 
 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az energia 

Órakeret 
8 óra 

Előzetes tudás 
A fény tulajdonságai. Néhány, a háztartásokban használt 
energiahordozó. Az égés mint energia-felszabadító folyamat.  

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A tudomány, technika, kultúra területen a kutató és mérnöki munka 
jelentőségét felismerő és értékelő attitűd megalapozása. A tudomány és 
a technika a társadalom és a gazdaság fejlődésében játszott szerepének 
megismerése az erőgépek fejlődésén keresztül. 



A felépítés és működés kapcsolata szempontjai szerint a napenergia-
termelés alapelveinek megértése. A napfény és a földi élet közötti 
összefüggés felismerése, a kapcsolat értelmezése a fény fizikai 
jellemzőivel. 
Az anyag, energia, információ szemszögéből az energiatakarékosság 
módszerei és fontosságuk megismerése. Az energiamegmaradás elvének 
megismerése, alkalmazása. Jelenségek értelmezése az 
energiamegmaradás szempontjából.  
A környezet és fenntarthatóság területen az energiatudatos fogyasztói 
magatartás megerősítése. Az egészséges táplálkozás iránti igény 
erősítése. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások:  
Mivel fűtsünk? A háztartások 
energiaszükségletének 
biztosítása.  
Mi hajtja az autót, a járműveket? 
Az energia szerepe a 
közlekedésben. 
Az energia szerepe az 
élővilágban. 
 
Ismeretek:  
A Nap szerkezete, 
energiatermelése. Energia 
fogalma, mértékegysége. 
Energiaforrások, energiatermelési 
eljárások. A háztartásban használt 
eszközök energiaigénye. 
Energiafogyasztás mérése a 
háztarásokban. 
Energiatakarékos eljárások, 
eszközök (energiatakarékos izzó, 
hőszivattyú). 
A fizikai ismeretek fejlődésének 
hatása a mindennapi életre. 
Járművek fejlődése, közlekedés 
fejlődése (gőzgépek, belsőégésű 
motorok). Járművek 
energiaigénye.  
Táplálkozás – 
energiafelhasználás. A táplálék 
mint energiahordozó. 

A Nap és a csillagok 
energiatermelési folyamatának 
megnevezése, annak tudatosítása, 
hogy a földi energiatermelés 
formáitól alapvetően eltérő 
folyamatról van szó. A napfény 
energiatartalmának kísérleti 
vizsgálata (napelem, 
napkollektor). A földi 
energiahordozókban tárolt 
energia felszabadításának 
kísérleti vizsgálata (égés, 
szélkerék, vízkerék). 
Energiatermelési eljárások 
ismerete, a lakóhely közelében 
található erőművek 
feltérképezése, működésük 
elemzése, gyakorlati 
megismerése. Fosszilis 
tüzelőanyagok csoportosítása 
keletkezésük alapján, 
kitermelésük és a 
környezetterhelés kapcsolata. Az 
atomerőmű kockázatainak 
megértése. 
A háztartást ellátó 
energiaforrások csoportosítása. 
Az energiaszámlák fő 
tényezőinek értelmezése. A 
háztartásban használt eszközök 
energiaigényének elemzése. Az 
energiatakarékosság 
szükségességének megértése, 
gyakorlati megvalósításra való 
törekvés saját környezetünkben.  
A járművek mozgatásához 

Kémia:  
Égés. A fizikai és 
kémiai változások 
energiaviszonyai.  
 
Biológia-egészségtan: 
A napfény és a földi 
élet összefüggése. 
Táplálkozás. A 
táplálkozás és a légzés 
szerepe a szervezet 
energiaellátásában. 
 
Informatika: 
Számítógépes 
animációk. Internetes 
adatgyűjtés. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: 
energiatakarékosság, 
közüzemi számlák.  



használt energiaforrások történeti 
vizsgálata. A gőzgép 
működésének kísérleti vizsgálata. 
A belsőégésű motorok 
működésének vizsgálata. A 
témához kapcsolható magyar 
tudósok keresése, munkásságuk 
bemutatása internetes adatgyűjtés 
alapján. Hőlégballon 
modellezése. 
Az elfogyasztott táplálék 
típusának és a testalkat, életmód 
kapcsolatának vizsgálata.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Csillag, energia, energiahordozó, erőmű, fosszilis tüzelőanyag, égés, 
nyomás, teljesítmény, táplálék, energiatakarékosság. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A járművek mozgásának jellemzése 

Órakeret 
12 óra 

Előzetes tudás 
A sebesség fogalmának tapasztalati ismerete. Mozgásjelenségek a 
mindennapi környezetben. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A tudomány, technika, kultúra szemszögéből a témához illeszkedő 
múzeum, gyűjtemény meglátogatása, profiljának és néhány fontos 
darabjának elemző ismerete. 
A rendszerek szempontjából a térbeli tájékozódást szolgáló eszközök és 
módszerek alapjainak megismerése a GPS-en keresztül. 
Az állandóság és változás területén a mozgásjelenségek leírása, a 
mozgás grafikus ábrázolása, a grafikonok értelmezése. Az egyenletes és 
egyenletesen változó mozgás felismerése. A GPS idő-, távolság- és 
sebességadatainak értelmezése. A keringési idő és a fordulatszám 
értelmezése gyakorlati példákon a közlekedésben. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások:  
Mit mutat a sebességmérő, a 
fordulatszámmérő? Milyen 
adatok jellemzik a járművek 
mozgását? 
 
Ismeretek:  
A járművek mozgásának 
jellemzése: út, idő, elmozdulás, 
út-idő kapcsolat, sebesség, 
átlagsebesség. 
Mozgások grafikus ábrázolása. 
Egyenletes mozgások, 
egyenletesen változó mozgások. 
Sebességváltozás, gyorsulás. 

Különböző testek, járművek 
(gyalogos, futó, kerékpár, autó, 
vonat) sebességének 
meghatározása a megtett út és a 
menetidő mérésével. A sebesség 
fogalmának, mértékegységeinek 
használata egyszerű 
számításokban, a mértékegységek 
közötti átváltás alkalmazása. 
Különböző sebességű testek, 
járművek (kerékpár, autó, vonat, 
repülő, műhold) sebességének 
összehasonlítása adatgyűjtés 
alapján. 
Út-idő, sebesség-idő grafikonok 
elemzése, a mozgások leírása 

Matematika:  
adatok ábrázolása, 
függvények. 
 
Kémia:  
atommag és 
elektronok. 
 
Földrajz:  
térábrázolás. 
 
Informatika:  
Mérési adatok 
rögzítése, feldolgozása 
számítógéppel. 
Számítógépes 



A GPS szerepe a közlekedésben. 
Körmozgások a természetben, 
technikában. 
A körmozgás jellemzői: keringési 
idő, fordulatszám. 

grafikonok alapján. 
Az egyenletes és az egyenletesen 
változó mozgás közötti különbség 
vizsgálata. 
A GPS-adatok, a GPS 
működésének értelmezése.  
A Föld körül keringő űrhajók és 
műholdak mozgásának jellemzése 
adatgyűjtés alapján. 
A jármű műszerfalán megjelenő 
fordulatszám-adat értelmezése. 
Körmozgások jellemzése a 
természetből, technikából vett 
további konkrét példák alapján. 

animációk. Online 
adatbázisok.  
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat:  
a közlekedés 
eszközrendszere, a 
kulturált közlekedés. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Sebesség, átlagsebesség, körmozgás, forgómozgás, fordulatszám, 
keringési idő, periódusidő, egyenletes mozgás, egyenletesen változó 
mozgás. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kölcsönhatások 

Órakeret 
12 óra 

Előzetes tudás 
Kölcsönhatások a mindennapi környezetben. Mágneses vonzás, taszítás 
tapasztalati ismerete. Tömeg fogalma, mértékegysége. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az anyag, energia, információ területen a mindennapi életben tapasztalt 
erőhatások megismerése, a tapasztalatok értelmezése az erők 
mozgásállapot- és alakváltoztató hatásaként. 
Az állandóság és változás szempontjai szerint a sebességváltozás és az 
erő viszonyának megismerése. A kölcsönhatás fogalmának mélyítése. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások:  
Mitől változik a sebesség? Miért 
kell fogódzkodni a járműveken? 
Milyen nehéz egy vasgolyó? 
Miért „könnyebb” egy test 
vízben, mint levegőben?  
 
Ismeretek:  
A testek súlya. Különböző testek 
súlyának meghatározása 
méréssel. 
Gravitációs erő és a súly. 
A súly fogalma, mértékegysége. 
Az erő és mérése. 
Az erő fogalma, jellege (nagysága 
és iránya), mértékegysége. Erő 
mérése. Egyszerű erőegyensúly. 
Az erő és a sebességváltozás 

A gravitációs kölcsönhatás 
vizsgálata. Eötvös Lóránd 
munkásságának megismerése. 
Különböző testek súlyának 
meghatározása becsléssel és 
méréssel, a becsült és mért 
értékek összehasonlítása. A 
súlytalanság értelmezése. A 
tömeg és a súly kapcsolatának 
használata egyszerű számítási 
feladatokban.  
Az erő értelmezése hatásainak 
áttekintése révén. A rugós 
erőmérő használata, különböző 
kölcsönhatásokban fellépő erők 
vizsgálata (súrlódás, mágneses 
kölcsönhatás, ütközés). Egyszerű 
egyensúlyi helyzetek kísérleti 
vizsgálata. 

Kémia:  
nyomás. 
 
Biológia-egészségtan: 
Az élőlények 
mozgásának fizikai 
jellemzése (erő, 
munkavégzés). Az 
élőlények 
alkalmazkodása a 
gravitációhoz. 
Különböző víziállatok 
mozgása. 
 
Informatika: 
Számítógépes 
animációk. Online 
adatbázisok. 
 



kapcsolata. Gyorsulás és hatásai, 
példák. Súrlódás, közegellenállás. 
Közlekedési alkalmazások, 
balesetvédelem. 
A takarékos, kényelmes, 
biztonságos közlekedés eszközei 
(villanyautó, légzsák, gyűrődési 
zóna). 
A nyomás. Nyomás mérése. 
Hidrosztatikai nyomás, 
légnyomás. Felhajtóerő.  
A testek úszása. 

Mozgó testek 
sebességváltozásának kísérleti 
vizsgálata, a sebességváltozás 
okának elemzése. Az erő és a 
sebességváltozás kapcsolatának 
gyakorlati kimutatása. A 
járművek sebességváltozásakor 
(kanyarodás, gyorsítás, fékezés) 
fellépő jelenségek vizsgálata.  
Különböző súlyú és alakú testek 
talajra gyakorolt hatásának 
kísérleti vizsgálata. A nyomás 
értelmezése, kiszámítása egyszerű 
esetekben a nyomóerő és a 
nyomott felület meghatározása 
után. 
A folyadék belsejében uralkodó 
nyomás mérése, hidrosztatikai 
nyomás megnyilvánulásainak 
felismerése a gyakorlatban. A 
felhajtóerő kísérleti vizsgálata. 
Arkhimédész sűrűségmérési 
módszerének alkalmazása. Gázok 
nyomásának mérése, légnyomás 
mérése. 
A folyadékba merített test 
lemerülésének, lebegésének, 
úszásának vizsgálata, 
értelmezése. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat:  
közlekedési balesetek 
elemzése.  
 
Földrajz:  
légnyomás. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Gravitációs kölcsönhatás, súly, erő, tömeg, sebességváltozás, gyorsulás, 
nyomás, légnyomás, hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő. 

 
 
 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Környezetünk és a fizika 

Órakeret 
8 óra 

Előzetes tudás 
Hullámmozgás, a hullámok jellemzői. Halmazállapotok, halmazállapot 
változások. Csapadékfajták. Nyomás, légnyomás. A Napenergia földi 
megjelenése. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az anyag, energia, információ területen az energiatakarékosság 
módszerei és fontosságuk megismerése, a fenntarthatóság iránti 
elkötelezettség erősítése.  
Felépítés és működés kapcsolata szerint a halmazállapot-változásokról 
tanultak időjárási-geológiai jelenségekkel való kapcsolatának 
értelmezése.  
A környezet és fenntarthatóság szemszögéből az ember természeti 
folyamatokban játszott szerepének kritikus vizsgálata. A fogyasztási 
szokásokkal kapcsolatos ésszerű és felelős szemlélet erősítésével 
törekvés a tudatos állampolgárrá nevelésre. Természeti értékek és 



környezetkárosító folyamatok felismerése, egyéni és közösségi 
cselekvési lehetőségek meghatározása az energia-átalakító folyamatok 
környezeti hatásainak elemzése, alternatív energiaátalakítási módok 
megismerése kapcsán. A környezet szépsége, az emberi kultúrák 
fenntarthatósága és a benne élők testi-lelki egészsége közti 
összefüggések megjelenítése konkrét példák alapján. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások:  
Természeti katasztrófák. Az 
ember természetkárosító 
tevékenysége. 
 
Ismeretek:  
A Föld. Belső szerkezete, 
földrengések, rengéshullámok.  
A légkör fizikai tulajdonságai. 
Természeti katasztrófák. Viharok, 
árvizek, földrengések, cunamik 
kiváltó okai. A kárenyhítés 
lehetőségei. 
A napenergia megjelenése a földi 
energiahordozókban. 
Víz-, szél-, nap- és fosszilis 
energiafajták, atomenergia. 
Energiatakarékosság a 
háztartásban (hőszigetelés, 
korszerű főzési, fűtési 
módszerek). 
A természetkárosítás fajtáinak 
fizikai háttere (erdőirtás, 
légszennyezés, fényszennyezés). 

A Föld belső szerkezetének, 
földrengések keletkezésének 
terjedésének vizsgálata 
adatgyűjtés alapján. 
Természeti katasztrófák 
vizsgálata adatgyűjtés alapján. 
Kiváltó okok elemzése. 
Kárenyhítés lehetőségeinek 
megismerése. 
A megújuló energiaforrások 
háztartásokban történő 
felhasználási lehetőségeinek 
elemzése adatgyűjtés alapján. Az 
atomenergia, mint az 
anyagszerkezetben rejlő jelentős 
energiaforrás tudatosítása. 
Energiatakarékossági lehetőségek 
vizsgálata a háztartásokban, 
iskolában, lakóhelyünkön. 
Adatgyűjtés és elemzés a 
környezetünkben történő 
természetkárosításokról és azok 
hatásairól. 

Kémia:  
a víz- és 
levegőtisztaság, a 
levegő összetétele.  
 
Biológia-egészségtan: 
az éghajlat hatása az 
épített környezetre.  
 
Földrajz: 
Fenntarthatóság, 
fogyasztási szokások, 
környezettudatosság. 
Időjárási-éghajlati 
elemek, jelenségek, 
légköri 
alapfolyamatok. 
 
Informatika: 
adatgyűjtés az 
internetről. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: 
Energiatakarékosság. 
Hulladékkezelés. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Földrengés, légkör, légnyomás, légköri és tengeri áramlat, cunami, 
napenergia, fosszilis energia, atomenergia, megújuló energia, 
energiatakarékosság,  

 



Iskolai tanterv az általános iskola számára 

Fizika 

8. osztály 

  Tematikai egység Órakeret 

1. A fény 16 

2. A Naprendszer 10 

3. Elektromos alapjelenségek, elektromos áram 16 

4. Elektromágneses indukció, váltakozó áram 30 

  Összesen: 72 

 
Az általános iskolai fizikatanítás az 1–4. évfolyamon tanított környezetismeret, valamint az 5–
6. évfolyamon tanított természetismeret tantárgyak szerves folytatása. A 7–8. évfolyamon a 
fizika tantárgy alapvető célja és feladata a kémia és biológia tantárgyakkal közösen, az 
életkori sajátosságoknak megfelelően közvetíteni a Nat Ember és természet 
műveltségterületének tartalmait. 

E tantárgyblokk olyan, természettudományos módszerekkel vizsgálható kérdésekkel is 
foglalkozik, amelyeket a társadalom és a gazdaság adott időben és helyen felvet, amelyek 
befolyásolják az egyén és a közösség jelenlegi életét, illetve kihatással vannak a jövő 
alakulására. Ilyenek például az egészségmegőrzéssel, a természeti forrásokkal való 
fenntartható gazdálkodással összefüggő problémák. 

A Nat azt a törekvést fogalmazza meg, hogy a természettudományokat nem csak a 
leendő mérnökök és szaktudósok, hanem minden ember számára közelebb hozza. Ennek 
érdekében a fizika tanítását nem az alapfogalmak definiálásával, az alaptörvények 
bemutatásával kezdődik, hanem minden témakörben mindenki számára fontos témákkal, 
praktikus, hasznos ismeretekkel indul a tananyag feldolgozása.  Senki ne érezhesse úgy, hogy 
a fizika tanulása haszontalan, értelmetlen ismeretanyag mechanikus elsajátítása. Rá kell 
vezetni a tanítványokat  arra, hogy a fizika hasznos, az élet minden fontos területén 
megjelenik, ismerete gyakorlati előnyökkel jár. A feladat a problémaközpontúság, a 
gyakorlatiasság és az ismeretek egyensúlyának megteremtése, a motiváció folyamatos 
fenntartása. A cél az, hogy  a tanulók eredményesek legyenek a fizika tanulásában, és 
logikusan gondolkodó, a világ belső összefüggéseit megértő, felelős döntésekre kész 
felnőttekké váljanak. 

A fizika tanítását az életkori sajátosságoknak megfelelően elsősorban a tanulói 
tevékenységre kell alapozni. E folyamatban a tanulók megismerik a tervszerű megfigyelés, 
mérés és kísérletezés, az eredmények ábrázolásának és elemzésének fontosságát. 

Az elvárható alapszint az, hogy a tanulók a tantervben lévő témaköröket megismerjék, 
értelmezzék a jelenségeket, ismerjék a technikai alkalmazásokat, és így legyenek képesek a 
körülöttünk lévő természeti-technikai környezetben eligazodni. A tanterv ezzel egy időben 
lehetővé teszi a mélyebb összefüggések felismerését is, ami a differenciálás, a 
tehetséggondozás, az önálló ismeretszerzés révén a mérnöki és természettudományos pályára 
készülők számára is megfelelő motivációt és orientációt nyújthat. 



A fentiek szellemében a tanterv számításokat csak olyan esetekben követel meg,  
amikor a számítás elvégzése a tananyag mélyebb megértését szolgálja, vagy a számértékek 
önmagukban érdekesek, így az öncélú feladatmegoldást elhagyja.  A feladatmegoldás 
elsődleges szerepe a szemléletformálás, vagyis annak a bemutatása, hogy a kiszámított 
eredmény utólag kísérletileg is ellenőrizhető. 

A tantervben a fentebb megfogalmazott elveknek megfelelően olyan modern 
tananyagok is helyet kapnak, melyek korábban nem szerepeltek a tantervekben. Egyes témák 
ismétlődhetnek is, annak megfelelően, ahogy különböző kontextusban megjelennek. Ezek az 
ismétlődések tehát természetes módon adódnak abból, hogy a tanterv nem teljesen a fizika 
tudományának hagyományos feldolgozási sorrendjét követi, hanem a mindenki számára 
fontos, a mindennapokban használható ismeretek bemutatására törekszik.  

A tanterv lehetővé teszi a tananyag feldolgozását az aktív tanulás módszereivel, 
támogatja a csoportmunkát, a projektfeladatok elvégzését, a kompetencia-alapú oktatást, a 
számítógépes animációk és szimulációk bemutatását, az interaktivitást, az aktív táblák és 
digitális palatáblák használatát. A tanterv sikeres megvalósításának alapvető feltétele a 
tananyag feldolgozásának módszertani sokfélesége. 

A tanulók értékelésének módszerei nem korlátozódnak a hagyományos definíciók, 
törvények kimondásán és számítási feladatok elvégzésén alapuló számonkérésre. Az értékelés 
során megjelenhet a szóbeli felelet, a teszt, az esszé, az önálló munka, az aktív tanulás 
közbeni tevékenység, illetve a csoportmunka csoportos értékelése is. A cél az, hogy a tanulók 
képesek legyenek megérteni a megismert jelenségek lényegét, az alapvető technikai eszközök 
működésének elvét, a fizikát érintő nyitott társadalmi-gazdasági kérdések, problémák 
jelentőségét, és felelős módon tudjanak állást foglalni ezekben a kérdésekben. 

 
 

7–8. évfolyam 
 

A fizika tantárgy tanítása során a Nat fejlesztési területek és nevelési célok rendszere 
közvetve jelenik meg, elsősorban a tanári példamutatáson, a tanulói tevékenységek 
szervezésén, valamint értékelésén keresztül. Egyes fejlesztési területek, nevelési célok 
azonban, a tantárgy sajátosságainak megfelelően, közvetlenül is megjelennek, szoros 
összefüggésben a tantárgy sajátos fejlesztési céljaival. 

Az energia, a környezetünk és a fizika, illetve az elektromágneses indukció 
témakörökben kiemelten jelenik meg a fenntarthatóság és környezettudatosság gondolata. Ez 
lehetővé teszi konkrét példákon keresztül az ember természeti folyamatokban játszott 
szerepének kritikus vizsgálatát. A fogyasztási szokásokkal kapcsolatos ésszerű és felelős 
szemlélet erősítésével segíti a törekvést a tudatos állampolgárrá nevelésre. Elősegíti a 
természeti értékek és károk, környezeti károk felismerését, indoklását, az egyéni és közösségi 
cselekvési lehetőségek felmérését. Lehetővé válik a környezet szépsége, az emberi kultúrák 
fenntarthatósága és a benne élők testi-lelki egészsége közti egyes konkrét összefüggések 
megjelenítése. A rendszerszemlélet alkalmazása, rendszer és a környezet kapcsolatának 
elemzése a Naprendszer, az atom felépítése az elektromágneses jelenségek témakörből vett 
konkrét problémák vizsgálatában megalapozza a lokális és globális szintű gondolkodásmód 
kialakítását, a két szemléletmód különbségének és kapcsolatának érzékelését konkrét 
esetekben. 

A tudománytörténeti elemek, ezen belül a magyar tudósok munkásságának bemutatása 
elősegíti a nemzeti öntudatra nevelést. Néhány tematikai egység alkalmas az adott témához 
kapcsolódó jelentős hazai vagy külföldi fizikusok tudományos eredményeinek és ezek 
érvényességi körének megismerésére önálló adatgyűjtés alapján. Legalább egy magyar – 
lehetőleg a lakóhelyhez közeli – múzeum, természettudományi gyűjtemény meglátogatása, 



profiljának és néhány fontos darabjának elemző ismerete elősegíti a szűkebb és tágabb 
környezethez való kötődést. 

A fizika mint természettudomány elsősorban a természetre vonatkozó kérdésekre 
keresi és adja meg a választ. A természettudományos gondolkodás tehát azt az életfilozófiát 
sugallja, hogy a felmerült kérdésekre, problémákra odafigyeléssel, tudatos munkával 
megtalálható a válasz, a megoldás. Ez a gondolkodás a konfliktuskezelést, és ezen keresztül 
az állampolgárságra, demokráciára nevelést segíti. 

Az egyes témákban megfogalmazott tartalmak és fejlesztési követelmények igénylik a 
változatos módszerek – kiemelten a csoportmunka, projektmunka – alkalmazását. Ezek a 
módszerek hatékonyan járulnak hozzá az önismeret, a társas kapcsolati kultúra, a 
felelősségvállalás fejlesztéséhez. 

A tanulói tevékenységre alapozott fizikaoktatás változatos tevékenységkínálatával 
lehetővé teszi, hogy a tanulók kipróbálhassák és megismerhessék saját képességeiket, 
megtalálják az érdeklődésüknek megfelelő területeket. 

A tantárgy lényegéből adódóan alapvető szerepet játszik a természettudományos és 
technikai kompetencia fejlesztésében. Ennek alapvető összetevői ebben a szakaszban a 
tudományos gondolkodás műveleteinek megismerése, a tudományos módszerek és a nem 
tudományos elképzelések megkülönböztetése; a fizika fontosabb vizsgálati céljainak, 
módszereinek bemutatása, biológiához, kémiához való kapcsolódási pontok tudatos keresése; 
a megfigyelés, a kísérlet és a mérés módszereinek irányított alkalmazása; mérési adatok, 
ábrák értelmezése. E kompetencia fejlesztését segíti évente legalább két fizikai kísérlet vagy 
vizsgálat elvégzése, néhány (évfolyamonként ajánlott legalább négy), a tanórán bemutatott 
fizikai kísérlet vagy vizsgálat jegyzőkönyvének elkészítése, továbbá legalább egy külső 
gyakorlat tapasztalatainak ismertetése. E területhez tartozik a tudomány és a technika a 
társadalom és a gazdaság fejlődésében játszott szerepének megismerése a közlekedés, a 
járművek, az optikai eszközök fejlődéséből vett konkrét példák alapján. 

A matematikai kompetencia fejlesztése természetes velejárója a fizika tantárgy 
tanításának. A tanulók a természet megismerése során ok-okozati összefüggésekkel 
találkoznak. Megtanulják jelekkel, egyszerű matematikai modellekkel kifejezni gondolataikat. 
A megfigyelések, mérések, kísérletek során szerzett tapasztalataik segítségével képessé 
válnak a konkrét tapasztalatokból általános következtetéseket levonni. Az egyes 
jelenségekhez tartozó egyszerű feladatok megoldása segíti összekapcsolni a hétköznapi 
tapasztalatokat a matematika fogalomrendszerével. 

Az anyanyelvi kompetencia fejlesztése a fizika tantárgy tanításához sok szálon 
kötődik: tankönyvből, írott (papír alapú vagy digitális) szövegekből való tanulás, a szövegek 
elemzése, megértése, a lényegkiemelés gyakorlása; csoportmunkához, projektmunkához 
tartozó instrukciók megfogalmazása; az önértékelő- és vizsgatesztek alkalmazása; tanulói 
prezentációk készítése. Ugyanezt teszi lehetővé a mérési eredmények, a csoportmunka, 
projektmunka eredményeinek rögzítése, a kooperatív technikák alkalmazása. Kiemelt 
fontosságú, hogy a tanulók megtanulják gondolataikat megfogalmazni és akár szabadkézzel, 
akár számítógéppel mások számára használható módon megjeleníteni. 

A digitális kompetencia fejlesztése ugyancsak szervesen kapcsolódik a fizika tantárgy 
tanításához. A tankönyvek mellett nagy szerepe van az interneten elérhető digitális 
tananyagbázisoknak, tudástáraknak, enciklopédiáknak. Fontos a számítógéppel segített 
tanulás módszereinek alkalmazása (információk keresése, könyvtár-, folyóirat- és 
internethasználat, adatbázisok, szimulációk használata, kiselőadások tervezése). A tanulókkal 
való kommunikáció, a tanulói tevékenységek szervezése során egyre nagyobb szerepe van az 
internetes felületeknek. A csoportmunkák, projektmunkák természetes velejárója a digitális 
fotók, filmek készítése, valamint publikálása, illetve mások által készített fotók, filmek 
elemzése, az ezekből való tanulás. A mérési eredmények rögzítése és kiértékelése során 



kézenfekvő az IKT eszközök használata. Az interneten vagy intraneten megjeleníthető 
önértékelő tesztek, feladatbankok segítik a tanulók felkészülését. Az IKT alapú 
vizsgateszteknek nagy jelentősége van a tanulók értékelésében. 

A tevékenységközpontú pedagógia, a változatos módszerek, a csoport- és 
projektmunkák alkalmazása amellett, hogy a fizika tanításának hatékonyságát növelik, 
nagymértékben hozzájárul a tanulók szociális és állampolgári kompetenciájának 
fejlesztéséhez is. E módszerek alkalmazása során fejlődik a tanulók együttműködési készsége. 
Megtanulják, hogy a közösségben mindenkinek szerepe van, és mindenki felelős a közös 
sikerért. 

A tantárgyi témák és a hozzákapcsolódó fejlesztési követelmények a tanulók 
aktivitására építenek. Ez egyrészt önálló vagy kiscsoportos tanulói méréseket, kísérleteket 
jelent, másrészt adatgyűjtést, feldolgozást, elemzést. Mindezek a tevékenységek elősegítik, 
fejlesztik a diákok hatékony, önálló tanulását. 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A fény 

Órakeret 
16 óra 

Előzetes tudás Napfény, fényforrások. A hullám fogalma.  

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A tudomány, technika, kultúra területen a tudomány és a technika a 
társadalom és a gazdaság fejlődésében játszott szerepének megismerése 
az optikai eszközök gyakorlati alkalmazásán keresztül. A kutató és 
mérnöki munka jelentőségét felismerő és értékelő attitűd megalapozása. 
A felépítés és működés kapcsolata területen a napfény és a földi élet 
közötti összefüggés felismerése, a kapcsolat értelmezése a fény fizikai 
jellemzőivel. 
A környezet és fenntarthatóság szemszögéből a természeti környezet 
szépségének megjelenítése a vizsgált természeti jelenségeken keresztül.  

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  
Miért kell a szemüveg? Hogyan 
működik a távcső? Miért színes a 
szivárvány? Tükrök, lencsék 
technikai alkalmazása. Síktükör, 
visszapillantó tükör, borotválkozó 
tükör, nagyító, távcső, 
mikroszkóp. Égitestek 
megfigyelése. Szivárvány. 
Elektromágneses hullámok a 
környezetünkben: rádió, televízió, 
mobiltelefon, mikrohullámú sütő, 
távirányítók, fény, röntgen. 
 
Ismeretek:  
A fényforrás. A fény 
tulajdonságai, terjedése 
különböző közegekben.  
A fénysebesség és jelentősége. 
Fényvisszaverődés, fénytörés. 

Tükrök fényvisszaverésének, 
képalkotásának kísérleti 
vizsgálata. 
Lencsék fénytörésének, 
képalkotásának kísérleti 
vizsgálata. 
A valódi és látszólagos kép 
közötti különbség megértése a 
kísérleti tapasztalatok alapján. 
Prizma fénytörésének kísérleti 
vizsgálata. A fény színe és 
frekvenciája közötti kapcsolat 
igazolása a gyakorlatban. 
A szivárvány keletkezésének 
vizsgálata. 
A szem működésének megértése 
ábra alapján. A közel- és 
távollátás okának és javítási 
lehetőségeinek gyakorlati 
megismerése. Tudatos viselkedés 
a látás megóvása érdekében. 

Biológia-egészségtan: 
A napfény és a földi 
élet összefüggése.  
A szem és a látás 
egészségtana. 
 
Kémia:  
lángfestés. 
 
Földrajz:  
az égitestek 
látszólagos mozgása. 
 
Informatika: 
biztonságos 
internethasználat; 
Internetes adatbázisok, 
enciklopédiák 
alkalmazása. 



Színkép. 
A szem és a látás. A látás fizikai 
alapja. Látáshibák és javításuk. 
Lencsék, tükrök szerepe a 
technikában: fényképezőgép, 
mikroszkóp, távcsövek (földi 
távcső, csillagászati távcső, 
tükrös távcső). A világűr 
megismerésének eszközei 
(távcső, marsjáró, űrteleszkóp). 
A látható fény és a hétköznapi 
életben használt elektromágneses 
hullámok kapcsolata. 

A fényképezőgép, a földi és 
csillagászati távcső, a tükrös 
távcső, a mikroszkóp 
működésének kísérleti vizsgálata. 
A látható fény és a hétköznapi 
életben alkalmazott 
elektromágneses hullámok 
kapcsolatának vizsgálata a 
környezetünkben fellelhető 
eszközök, eltérő frekvencia 
tartományban észlelő élőlények 
bemutatása révén, az 
elektromágneses spektrum 
szemléletes megismerése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Fényforrás, fénysebesség, színkép, frekvencia, fénytörés, 
fényvisszaverődés, közellátás, távollátás, elektromágneses hullám. 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A Naprendszer 
Órakeret 

10 óra 
Előzetes tudás A fény tulajdonságai. Körmozgás jellemzői. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A tudomány, technika, kultúra szemszögéből a tudományos gondolkodás 
műveleteinek megismerése. A tudományos és a nem tudományos 
elképzelések megkülönböztetése. A tudományos modellek változásának 
felismerése. A témához illeszkedő ismeretterjesztő források önálló 
keresése, értelmezése, az ismeretszerzés eredményeinek bemutatása, 
mások eredményeinek értelmezése.  
A felépítés és működés kapcsolata szerint a Naprendszer felépítésének, 
égitest- típusainak megismerése. A Hold fázisainak megértése. 
Távolságok és időbeli nagyságrendek összehasonlítása. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  
Helyünk a világmindenségben. A 
csillagok és a földi élet kapcsolata. 
 
Ismeretek:  
A Naprendszer. A Naprendszer 
objektumai (bolygók, holdak, 
üstökösök, meteorok). Bolygók, holdak 
és a rajtuk uralkodó fizikai viszonyok.  
A Hold jellemzői, fázisai.  
Az idő mérése az égitestek mozgása 
alapján. 
Naptár. Árapály. Napfogyatkozás, 
holdfogyatkozás. 
Csillagképek, csillagászati távolságok, 
fényév. Tejútrendszer. Asztrológia és 
asztronómia. A földközéppontú és a 
napközéppontú világkép jellemzői. A 

A Naprendszer legfontosabb 
objektumainak megismerése 
képek, adatok alapján. 
Bolygók, holdak 
mozgásának modellezése, 
vizsgálata. Ptolemaiosz és 
Kopernikusz módszereinek 
és tudományos 
eredményeinek elemzése. 
A holdfázisok értelmezése. 
Napfogyatkozás, 
holdfogyatkozás 
jelenségének modellezése, 
megfigyelése filmen, a 
természetben. 
A naptár és az időszámítás 
kialakulásának elemzése, 
történeti áttekintése 
adatgyűjtés alapján. 

Biológia-egészségtan: 
a napsugárzás és a 
földi élet közötti 
összefüggés. 
 
Földrajz:  
Égitestek. Földrajzi-
környezeti folyamatok, 
földtörténeti 
események időrendje.  
 
Informatika: 
Számítógépes 
animációk. 
Elektronikus könyvtár, 
online enciklopédia. 



Föld, a Naprendszer és a 
Világmindenség fejlődéséről alkotott 
elképzelések. 

Csillagászati távolságok és 
az ezt leíró egységek 
értelmezése, az Univerzum 
méretviszonyainak 
elemzése. 
A legfontosabb csillagképek  
felismerése, használata 
helymeghatározásban. Az 
asztrológiai jóslás 
esetlegességének vizsgálata 
konkrét példákon.  
A világról alkotott múltbeli 
elképzelések gyűjtése, 
rendszerezése, elemzése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Nap, Naprendszer, csillag, bolygó, hold, meteor, holdfázis, 
napfogyatkozás, holdfogyatkozás, árapály, tejútrendszer, csillagkép, 
fényév, asztronómia, asztrológia. 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Elektromos alapjelenségek, elektromos áram 
Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 
Elektromosság. Az elektromos energia felhasználása, szerepe a 
mindennapi életben. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A tudomány, technika, kultúra területen a tudományos modellek 
változásának felismerése.  
Az anyag, energia, információ szemszögéből az atomok szerkezetét leíró 
modellek használata fizikai jelenséggel összefüggésben. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Miért lehet életveszélyes az 
elektromos vezetékek közelsége, 
megérintése? Az elektromos 
áram. Az atomszerkezet és az 
elektromosság kapcsolata. 
 
Ismeretek:  
Az anyag részecskéinek 
szerkezete. Atomi méretek. 
A testek elektromos állapota. 
Villámlás. Az elektromos áram. 
Áramerősség, áramerősség 
mértékegysége. Elektromos 
vezetők, szigetelők. 
Fogyasztók soros és párhuzamos 
kapcsolása.  
Az elektromos feszültség, a 
feszültség mértékegysége. 
Áramkörök. Elektromos 
ellenállás. 

Az atom felépítésnek, a 
részecskék elektromos töltésének 
megismerése, modellezése.  
Elektromos töltéssel rendelkező 
testek kísérleti vizsgálata. Az 
elektromos áram hatásának 
kísérleti vizsgálata, az 
áramerősség mérése. Különböző 
anyagok vizsgálata elektromos 
vezetés szempontjából. 
Áramkörök építése, áramerősség 
és feszültség mérése. A soros és 
párhuzamos kapcsolás kísérleti 
vizsgálata, gyakorlati 
alkalmazásának megismerése. 
Adott feszültség esetén a 
fogyasztó ellenállása és a rajta 
áthaladó áramerősség 
kapcsolatának vizsgálata, a 
rövidzárlat és a balesetveszély 
felismerése. 
Az elektromos áram élettani 

Kémia:  
Atommag és 
elektronok. Atom, 
molekula, ion. 
Atomszerkezet. 
Elektromos töltés. 
Veszélyszimbólumok. 
 
Biológia-egészségtan: 
az életfolyamatokat 
kísérő elektromos 
változások. 
 
Informatika: 
Adatgyűjtés. 
Animációk. 
 
Technika, életvitel és 

gyakorlat:  
Háztartási gépek, 
eszközök biztonságos 
használata. 



A háztartások elektromos energia 
fogyasztása. 
Elektromos munka és 
teljesítmény.  
Az elektromos áram hatása az élő 
szervezetre. Veszélyek, 
érintésvédelmi ismeretek. 

hatásának elemzése adatgyűjtés 
alapján.   Az elektromos 
készülékek és hálózat használata 
során fellépő kockázatok és 
veszélyek elemzése.  

Energiatakarékosság.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Elektron, atommag, proton, neutron, elektromos töltés, atom, molekula, 
elektromos áram, elektromos vezető, szigetelő, feszültség, teljesítmény, 
fogyasztás, érintésvédelem. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Elektromágneses indukció, váltakozó áram 

Órakeret 
30 óra 

Előzetes tudás Elektromos áram, áramerősség, feszültség, energia, energiaforrások. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az anyag, energia, információ szemszögéből az atomok szerkezetét leíró 
modellek használata az elektromágneses jelenségekkel összefüggésben. 
Az energiatakarékosság módszerei és fontosságuk felismerése. 
Energiatípusok (kémiai-, nap-, elektromos-) egymásba alakítását jelentő 
folyamatok megismerése. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Hogyan keletkezik az áram?  
Az elektromos áram előállítása. 
Elektromos áram a 
háztartásokban.  
 
Ismeretek:  
Az anyag mágneses tulajdonsága. 
Mágnesezhető, nem 
mágnesezhető anyagok. 
Az elektromágneses indukció. 
Generátor, váltakozó áram. 
Elektromos motorok.  
Elektromos energia termelése.  
Erőművek. Atomenergia. 
Villamosenergia-hálózat.  
A villamos energia szállításának 
problémái. Lakások elektromos 
hálózata. Az elektromos áram 
hatása az élő szervezetre. 
Veszélyek, érintésvédelmi 
ismeretek. 
Energiatakarékos eljárások, 
eszközök ismerete 
(energiatakarékos izzó, 
hőszivattyú). 

Permanens mágnes 
tulajdonságainak vizsgálata, 
gyakorlati alkalmazások gyűjtése, 
elemzése.  
A Föld mágnesességének 
vizsgálata, elemzése, az iránytű 
használata. Az elektromágnes 
kísérleti vizsgálata, gyakorlati 
alkalmazások gyűjtése elemzése. 
Különböző anyagok vizsgálata 
mágnesezhetőség szempontjából. 
Az elektromágneses indukció 
kísérleti vizsgálata, a generátor és 
az elektromos motor 
működésének elemzése modell 
alapján. A váltakozó áram 
tulajdonságainak vizsgálata. 
Elektromos motor modellezése. 
Erőművek csoportosítása, a 
környezetünkben található 
erőművek jellemzése adatgyűjtés 
alapján. Az atomenergia 
energiaellátásban betöltött 
szerepének áttekintése. 
Transzformátor kísérleti 
vizsgálata, a villamos energia 
szállításában betöltött szerepének 

Földrajz:  
A Föld mágneses 
pólusai, tájékozódás a 
Föld felszínén. 
Energiatakarékosság, 
fenntarthatóság. 
 
Informatika:  
filmek, animációk 
keresése. 
 
Technika, életvitel és 

gyakorlat:  
Háztartási gépek, 
eszközök biztonságos 
használata. 
Energiatakarékosság. 
 
Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek:  
az elektromosság 
szerepe az ipari 
fejlődésben, magyar 
találmányok az 
elektromossággal 



elemzése. 
Magyar tudósok szerepének 
vizsgálata az elektromosság 
gyakorlati felhasználása 
tekintetében adatgyűjtés alapján.  
A háztartásokban található 
elektromos fogyasztók adatainak 
értelmezése, csoportosításuk 
energiaigény szerint.  
A háztartásokban használt 
elektromos fogyasztók működési 
költségeinek meghatározása 
egyszerű számításokkal.  
Az energiatakarékosság 
lehetőségeinek vizsgálata. 

kapcsolatban. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Permanens mágnes, elektromágnes, elektromágneses indukció, generátor, 
váltakozó áram, elektromos motor, erőmű, villamosenergia-hálózat, 
transzformátor, elektromos fogyasztó, érintésvédelem. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló ismerje a tanult fizikai mennyiségek (hosszúság, térfogat, 
tömeg, sűrűség, hőmérséklet, idő, nyomás, légnyomás, erő, súly, 
feszültség, áramerősség) fizikai jelét, mértékegységét, tudja használni a 
mérésükre alkalmazható mérőeszközöket, legyen képes a közismert 
mértékegységek közötti átváltásra. 
Ismerje a víz különböző halmazállapotait, a halmazállapot 
változásokhoz tartozó jelenségek szerepét a gyakorlati életben, 
időjárásban. Ismerje a hang és a fény jellemzőit, a hallás és látás fizikai 
hátterét. Ismerje fel a gyakorlati életben tapasztalható fény- és 
zajszennyezést. Ismerje az ultrahang gyakorlati jelentőségét. Legyenek 
ismeretei a fényképezőgép és a távcsövek működéséről, az űrkutatás 
eszközeiről. 
Ismerje a háztartásokban, a közlekedésben alkalmazott 
energiahordozókat, értse az energiatakarékosság szükségességét, a 
fenntartható fejlődés fogalmát. 
Legyen képes a közlekedésben, a hétköznapi életben előforduló 
egyszerű mozgások jellemzésére. Ismerje a sebességváltozás és az erő 
kapcsolatát, tudja fizikai ismereteit felhasználni a járművek 
sebességváltozásakor fellépő jelenségek magyarázatára.  
Ismerje a Naprendszer objektumait, legyenek ismeretei az Univerzum 
felépüléséről. Értse a csillagjóslás és a csillagászat közötti különbséget. 
Legyenek ismeretei az időjárási jelenségek, természeti katasztrófák 
fizikai hátteréről. Ismerje fel az ember környezetszennyező, 
természetkárosító tevékenységét. 
Az elektromos áramról tanult ismereteit tudja alkalmazni a háztartási 
elektromos készülékek használatakor, legyen tisztában az elektromos 
készülékek használata során fellépő kockázatokkal, veszélyekkel. 
IKT ismereteit tudja alkalmazni fizika témájú információgyűjtésben, -
rendezésben, -megjelenítésben. Legyen képes mérési adatok táblázatos 
és grafikus ábrázolására. Ismerje és önálló tanulás során használni tudja 



a tanórák során megismert online tananyagbázisokat, enciklopédiákat, 
elektronikus könyvtárakat. 
Tanult ismeretei alapján legyen képes a tananyaghoz tartozó kísérletek, 
hétköznapi jelenségek magyarázatára. 

 



 

 

EMBER A TERMÉSZETBEN  
KÉMIA 

Fejlesztő szakasz  
(7-8. évfolyam) 

 

BEVEZETÉS 
 
A kémia tantárgy az általános iskola 7-8. évfolyamaiban elsősorban az Ember a 
természetben műveltségi területhez, de bizonyos vonatkozásokban a Földünk – 
környezetünk műveltségi területhez is kapcsolódik. 
Figyelembe véve a NAT ajánlását az egyes műveltségi területek százalékos arányára 
vonatkozóan, a kémia tantárgyat 7. és 8. évfolyamon is lehet 1,5 óra/hét időben tanítani, az 
iskola pedagógiai programja, helyi sajátossága szerint (ez 56 tanítási órának felel meg egy 
tanév alatt). 

 
CÉLOK ÉS FELADATOK 

 
Legfőbb cél, hogy a tanulók egészséges személyiségükkel működjenek a saját  
életterükben. 
A kémia tantárgy nemcsak a tantárgyhoz tartozó tudományos ismereteket közvetíti, hanem 
alkalmat ad a tanulók képességeinek fejlesztésére, ismereteik rendszerezésére, 
alkalmazására, természettudományos gondolkodásmódjuk alakítására. 
A tanulók legyenek kíváncsiak környezetükre, figyeljék meg a körülöttük zajló 
változásokat. A látott jelenségeket képesek legyenek leírni és a megfelelő szinten 
értelmezni. Fontos hogy észrevegyék a saját mindennapi környezetükben bekövetkező 
természeti-kémiai változások, és a laboratóriumban végzett kísérletek közötti 
összefüggéseket. Hasonló jelenségek megfigyelésekor észrevegyék a hasonlóságokat és a 
különbségeket, képesek legyenek az általánosításra. 
Ismerjék meg a környezetükben és a természetben leggyakrabban előforduló szervetlen 
anyagokat, oldatokat. Az anyagi világ szemlélésében legyen alapvető a 
részecskeszemléletük. Legyenek tisztában a részecskéket és a halmazt jellemző 
tulajdonságok közötti különbségekkel. 
Értsék a fizikai és kémiai változások közötti alapvető különbséget. 
A tanulók legyenek képesek az önfejlesztésre, önálló tanulásra, a különböző ismeretek 
megtalálására, szelektálására, megértésére. Véleményalkotásukban vegyék figyelembe 
tudományos ismereteiket. 
Kapjanak képet a vegyipar jelentőségéről, a sokféle vegyipari termék megjelenéséről a 
hétköznapi életünkben. Átfogó cél a tanulók környezettudatos magatartásának formálása. 
Szemléletükben váljon meghatározóvá a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti 
károk megelőzésére való törekvés. Szerezzenek ismereteket az emberiség közös, globális 
problémáiról. Magatartásukban alakuljon ki és erősödjön meg a személyes biztonságra  
való törekvés. Saját ismereteik szintjén kerüljenek előtérbe a legfontosabb 
fogyasztóvédelmi szempontok. 
A tanult kémiai anyagokkal, folyamatokkal kapcsolatos ismeretek segítsék a tanulókat 
abban, hogy felnőtt korukra helyes életmódot, életvitelt alakíthassanak ki. 
Ismerkedjenek meg az egyes témákhoz kapcsolódóan a kémia tudománytörténetével, 
kiemelkedő tudósok, feltalálók tevékenységével, munkásságával, kiemelve a magyar 
vonatkozásokat. 



 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 
 
Fontos, hogy a tanulók képessé váljanak a megfigyeléseiket szavakkal kifejezni. A tanult 
anyagokban észre kell venniük a közös sajátságokat, és csoportosítaniuk kell különböző 
szempontok szerint. 
Ismerniük kell a környezetünk és a természet leggyakoribb anyagainak  jellemző 
sajátságait, a leggyakrabban előforduló szervetlen anyagokat. Ismerniük kell a különféle, 
háztartásban is használt oldatok gyakorlati alkalmazását. Végezzenek az oldatok 
összetételére vonatkozó egyszerű számításokat minél több gyakorlatból vett példán 
keresztül. Néhány példával képesek legyenek szemléltetni, hogy az anyag szerkezete 
meghatározza az anyag tulajdonságait. Ismerjék fel a tanult veszélyes anyagokat 
környezetükben, és járjanak el körültekintően. 
A tanulók ismerkedjenek meg a legfontosabb szerves energiaforrásainkkal (kőolaj, 
földgáz), ezek felhasználásával, élelmiszereink összetételével, a műanyagok 
tulajdonságaival, a szappanok, mosószerek mint szerves kémiai anyagok sajátságaival, 
ismerjék meg a drogokat, mint kémiai anyagokat, ezek hatását, veszélyeit. Vizsgáljanak 
meg többféle élelmiszert, vonjanak le az élelmiszert felépítő szerves anyagra vonatkozóan 
következtetéseket. Ismerkedjenek a változatos megjelenési formájú műanyagokkal, 
vizsgálják meg néhány tulajdonságukat. 
Gyakorlatot kell szerezniük a kísérletezésben, a precíz, balesetmentes laboratóriumi munka 
elsajátításában. Ismerjék meg a veszélyes anyagok helyes kezelését, a laboratóriumi munka 
biztonságos követelményeit. Egyszerű, mindennapi anyagokkal végzett kísérleteket 
képesek legyenek önállóan, leírás (recept) alapján elvégezni, értelmezni. Ehhez a fokozott 
figyelmen és a szabálykövetésen túl a tanulók manuális képességére is szükség van. 
Ugyancsak a kézügyességet és térábrázolást fejleszti a kísérleti berendezésről készített 
egyszerű ábra, metszeti kép, illetve a molekulamodellek készítése. Ismereteiket az iskolán 
kívül is alkalmazniuk kell tudni (otthoni, önálló kísérletek, megfigyelések). 
Érzékletes példákon keresztül kapjanak képet arról, hogy a „kézzel fogható” világunk 
méreteihez képest a rendkívül parányi mikrovilág méretviszonyai sok-sok nagyságrenddel 
kisebbek. Érteniük kell a mól fogalmát, tudniuk kell hogy az a hatalmas mennyiségű 
részecske, amit az Avogadro-számmal kifejezünk, éppen mérhető mennyiségű anyagot 
jelenthet. 
Jártasságot kell szerezniük a tanulóknak a kémiai jelek felismerésében, alkalmazásában. A 
legegyszerűbb kémiai reakciókat írják le egyenlettel is, ennek alapján végezzenek a 
mennyiségi viszonyokra vonatkozó egyszerű számításokat. A jelenségeket és 
magyarázatukat a tanult szakkifejezésekkel kell leírniuk, elmondaniuk. 
Tudásukat többféle feladattípus segítségével kell fejleszteni és ellenőrizni, amelyek segítik 
a kreatív, asszociatív gondolkodásmód és egyéb készségek, képességek fejlődését. A 
kiscsoportban való működés fejleszti a kooperációt, a szolidaritást a társakkal, a közös 
gondolkodást, a team-munkát, segít megtapasztalni azt, hogy a csoport együtt  többre 
képes, mint külön-külön az egyes tagok. 
Érteniük kell a tanulóknak, hogy a modell a valóságot csak néhány fontos, kiragadott 
szempont szerint ábrázolja, nem azonos a valósággal. Érzékeltetnünk kell a tárgyiasult 
modell és a valóság méretarányait is. A tanulók maguk is alkothatnak modellt, amely 
szintén közelebb viheti a tanulókat a jelenségek megértéséhez. 
Fejleszteni kell a szövegértést. Tudományos ismeretterjesztő szakirodalmat, szakmai 
szöveget  (az   adott  szinten)  érteniük  kell  a  tanulóknak,  és  a  szöveggel      kapcsolatos 



 

 

 

kérdésekre válaszolniuk kell tudni. Egy adott témához kapcsolódó információkat a 
megfelelő módokon (könyvtár, internet, lexikon) be kell tudniuk szerezni, a multimédiás 
oktatási anyagokat pedig tudniuk kell használni. Egy feldolgozott témából szóban is és 
írásban is be kell tudniuk számolni. Ez több módon is történhet, pl. kiselőadás, poszter, 
iskolai újság, szóbeli felelet formájában. 
Használjanak, készítsenek és értelmezzenek táblázatokat, grafikonokat. 
A tananyag lehetőséget ad arra, hogy a tanulók egyszerű jelenségeket megismerjenek, 
vizsgáljanak, értelmezzenek, és szakkifejezésekkel leírják, így elvárható, hogy kialakuljon 
egy természettudományos gondolkodásmód, ami hosszabb távú tudást eredményezhet a 
kémiai ismeretek terén. 

 
 

KULCSKOMPETENCIÁK JELLEMZÉSE 
 
A megfigyelések saját szavakkal történő elmondása, a szövegértési feladatok gyakorlása 
fejlesztik az anyanyelvi kommunikációt. Ugyanennek a kompetenciának a fejlesztéséhez 
járul hozzá a szakirodalomban, interneten, lexikonokban való kutató munka, a szóbeli 
felelés, kiselőadások tartása, vagy írott formában poszterek, faliújságok készítése, illetve 
szakmai anyagok iskolai újságban történő megjelentetése. 
Az interneten való kutató munka összefügghet a digitális írástudás kompetenciájával. 
Megkívánható, hogy a különböző szakanyagokat (pl.: posztert, kiselőadás szövegét, iskolai 
újságcikket számítógép segítségével szerkesszék meg a tanulók, amelyben nagy segítséget 
nyújthat egy jól felszerelt iskolai számítógéppark a megfelelő digitális eszközökkel és 
internet-hozzáféréssel. Ezekkel az önálló tanulást segítő módszerekkel hozzásegíthetjük a 
tanulókat a saját tanulási módszer kialakításához. 
A természettudományok megértésénél előtérbe kerül a valóság „leképezése”, a 
modellalkotás. Ahhoz, hogy a tanulók értsék a modellalkotás lényegét és alkalmazni is 
tudják, több készségüket, képességüket használniuk kell. Például a halmazállapot- 
változások részecskeszemlélettel való értelmezésénél érteniük kell, hogy egy részecskét 
ábrázoló tárgyi modell nem csak méretben különbözik egy valóságos részecskétől, és csak 
a számunkra lényeges jellemzőket ábrázolja. Ezért lehet ugyanazt a valóságos részecskét 
akár többféle tárgyi modellel is ábrázolni. Érteniük kell, hogy a halmazban valójában 
számunkra felfoghatatlanul sok, parányi részecske van, amelyek különböző irányokban, 
sebességgel és energiával mozognak, és a részecskék között nincsen anyag. Ehhez 
képzelőerőre, absztrakciós képességre és kreativitásra van szükség. Tehát a kémiai 
parányok világát akkor lehet igazán eredményesen tanítani, ha ezt megelőzően a gyerekek 
fantáziáját, kreativitását, absztrakciós képességét már fejlesztették (nem véletlenül kerül ez 
a témakör a hetedik évfolyamra); ennek segítségével azonban kialakíthatunk egy olyan 
természettudományos gondolkodásmódot (modellhasználatot), amelynek a segítségével a 
tanulók, jelenségeket tudnak továbbgondolni, előre jelezni; jelenségeket tudnak értelmezni 
(pl.: kémiai és fizikai változások során a részecskék hogyan változnak meg, az egész 
halmaz hogyan változik meg, milyen energiaváltozások kísérik stb.), mindezek alapján 
értelmes cselekvésre képesek, és értő módon tudnak a természet felé fordulni. Fontos, hogy 
a modell és a gyakorlatban megfigyelhető jelenség között a tanulók kapcsolatot találjanak; 
illetve hogy a laboratóriumban elvégzett adott kísérlet és a természetben lejátszódó adott 
folyamat között összefüggést lássanak. 



 

 

 

A kémiai számítási feladatok fejleszthetik a matematikai kompetenciát. Előnyös, ha a 
feladatok tartalma a gyakorlati élettel kapcsolatos. Ha előre megbecsültetünk bizonyos 
várható mennyiségeket, ez fejleszti a mennyiségi szemléletet. 
Ha önállóan kell a tanulóknak adatokat kikeresniük táblázatokból, grafikonokról, ezzel 
elősegíthetjük az adatkezelés, táblázathasználat képességét, a számok halmazában való 
eligazodást. 
A kiscsoportos munka során fejleszthető a tanulók kooperációs készsége, szociális 
érzékenysége; átélhetik a csoporthoz tartozás élményét, az együttgondolkodás 
hatékonyságát. Fontos, hogy a csoporton belül mindig mindenkinek meghatározott feladata 
legyen, és érezze munkája fontosságát. Ezzel az állampolgári kompetenciákat 
fejleszthetjük. Ezeket erősíthetjük környezetvédelmi, fogyasztóvédelmi témakörök 
feldolgozásával. 



 

 

 
 
 
 

 

7. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 37 – heti óraszám: 1 
 

 
Témák 

 
Új tananyag feldolgozása 

 
Gyakorlás, gyakorlat 

 
Összefoglalás, ellenőrzés 

Teljes óraszám 
55 óra/tanév 
1,5 óra/hét 

Alapismeretek (a természetismeret- 
tananyag kémiai vonatkozásainak 
kibővítése) 

    

Balesetvédelem, a laboratóriumi munka 1 1  2 
Az anyagok részecskékből épülnek fel 4 1  5 
A fizikai és kémiai változások 4 1  5 
Keverékek 4 1  5 

1 Összefoglalás, számonkérés   2 2 
Anyagszerkezet és 
anyagmennyiség 
vegyülettípusok 

    

Az atom szerkezete 4 1  5 
Anyagmennyiség 4 2  6 
Ionkötés,kovalens kötés 4 1  5 
Összefoglalás, számonkérés   2 2 



 

 

 

1. ALAPISMERETEK 
 
1.1. Balesetvédelem, a laboratóriumi munka 
 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

– Megfigyelőképesség fejlesztése. 
– Szakmai szókincs fejlesztése. 
– Lényeglátás (lényeges 
különbségek és azonosságok 
észrevétele). 
– Manuális készség fejlesztése. 

Balesetvédelem. A laboratóriumi 
munka eszközei, szabályai. A láng 
szerkezetének vizsgálata. 
Veszélyességi jelek. A kémiai 
kísérletek megtervezése. 

Tanulói tevékenységi formák: 
– A látott jelenség precíz megfigyelése, 

kérdésekre adott válaszokkal történő 
felidézése. 

– Hasonló jelenségek, változások 
összehasonlítása, hasonlóságuk, 
különbözőségük kérdésekre adott 
válaszokkal történő megállapítása. 

– Precíz, balesetmentes munka 
a kísérletezés során. 

– Tanulókísérlet elvégzése tanári utasításra. 
– Egyszerű ábra készítése a kísérleti 

berendezésről. 
 
Koncentráció más tantárgyakkal: 
– Kísérletezés, a megfigyelésből levonható 

következtetések, általánosítás ( fizika, 
 biológia). 

A tanuló 
– leírás alapján („recept”), önállóan el 

tudjon végezni egyszerű 
kémcsőkísérleteket, a 
balesetvédelmi és a 
vegyszerkezelési szempontok 
betartásával, 

– az elvégzendő kísérletben értse a 
folyamat lényegét. 

 

1.2. Az anyagok részecskékből épülnek fel 
 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

– Absztrakciós képesség fejlesztése 
(a megtapasztalható valóságtól 
való elvonatkoztatás – 
részecskékre vonatkoztatva). 

A természet egysége. *Az 
atommodellek (Demokritosz, 
Dalton). Atom, viszonyított 
(relatív) atomtömeg. Diffúzió és 

Tanulói tevékenységi formák: 
– Anyagok csoportosítása. 
– Molekulamodellek készítése. A modell és 

a valóság közötti kapcsolat megtalálása. 

A tanuló 
– érti, hogy minden anyag 

részecskékből áll, 
– tudja értelmezni a tanult 



 

 

 
 

– Szakmai szókincs fejlesztése. 
– Lényeglátás (anyagcsoportok 

elkülönítése). 
– Matematikai kompetencia 

fejlesztése (különböző 
nagyságrendek, méretarányok 
érzékeltetése). 

– Manuális készség, térlátás 
fejlesztése (modellkészítés). 

vizsgálata. Részecske és halmaz. 
Atom, elem, vegyjel. Kémiai 
elemek (fémek, nemfémek) 
csoportosítása a megfigyelhető 
tulajdonságaik alapján. Molekula, 
elemmolekula, vegyületmolekula, 
vegyület, képlet. Egyszerű anyagok, 
összetett anyagok, kémiailag tiszta 
anyagok. Modell. 
Molekulamodellek készítése, 
értelmezése. 

A méretarányok közötti különbségtétel. 
– A kémiai jelek értése, alkalmazása. 
– Anyagismeret: fémes tulajdonságok 

felismerése. 
– Részecskékben való gondolkodás, 

részecskeszemlélet kialakítása. 
 
Koncentráció más tantárgyakkal: 
– Hővezetés ( fizika). 
– Molekulamodell készítése. Munka 

gyurmával, méretarányok, stb. ( rajz, 
 technika,  természetismeret). 

molekulamodelleket (a tanult 
szinten), 

– felIsmeri a fémes tulajdonságú 
anyagokat. 

– tudja csoportosítani a tanult 
anyagokat. 

 

1.3. A fizikai és kémiai változások 
 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

– Absztrakciós képesség fejlesztése 
(a megtapasztalható valóságtól 
való elvonatkoztatás – halmazra, 
illetve a halmaz változásaira 
vonatkoztatva). 

– Szakmai szókincs fejlesztése. 
– Lényeglátás (fizikai és 

kémiai változások 
elkülönítése). 

– Megfigyelőképesség fejlesztése. 

Halmazállapot-változások. Olvadás, 
fagyás, párolgás, forrás, 
szublimáció értelmezése 
részecskeszemlélettel. 
A halmazállapot-változások 
értelmezése (modellalkotás). 
Olvadáspont, forráspont. Belső 
energia és változása. Endoterm és 
exoterm folyamatok. *Rendszer és 
környezet, közöttük energiacsere. 
*Zárt rendszer. Kristályrács (víz 
molekularácsa). Desztilláció, 
desztillált víz. Vízbontás 
elektromos árammal. Durranógáz. 
Molekulán belüli, molekulák 
közötti kötések. Fizikai változás, 

Tanulói tevékenységi formák: 
– Részecske és halmaz között 

különbségtétel. 
– A víz halmazállapot-változásainak 

vizsgálata jelenség szinten (olvadáspont 
és forráspont értelmezése). 

– A víz halmazállapot-változásainak 
értelmezése részecskeszemlélettel 
(modellalkotás). 

– Fizikai és kémiai folyamatok 
közötti különbség értelmezése. 

 
Koncentráció más tantárgyakkal: 
– Légnyomás, nyomás. Forráspont 

függése a külső nyomástól ( fizika) 
– Forrás - lecsapódás energiadiagram 

A tanuló 
– tudja értelmezni egy anyag 

halmazállapot-változásait jelenség 
szinten és részecskeszemlélettel, 

– legyen tisztában a víz 
halmazállapot-változásainak 
gyakorlati vonatkozásaival, 

– érti a fizikai és kémiai változások 
közötti különbségeket, ezeket kísérő 
energiaváltozásokat. 



 

 

 
 

 kémiai változás (kémiai reakció). értelmezése ( fizika). 
– Energiaváltozás (fizika, 

természetismeret). 
– Az energia - hőmérséklet grafikon 

értelmezése ( fizika). 
– Exoterm, endoterm folyamatok ( 

fizika). 
– A fizikai és kémiai változás 

összehasonlítása ( természetismeret). 

 

 

1.4. Keverékek 
 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

– Szakmai szókincs fejlesztése. 
– Lényeglátás (keverékek 

szétválasztása fizikai 
tulajdonságban való eltérésük 
alapján). 

– Matematikai kompetencia 
fejlesztése (%-os összetétel, 
grafikonok értelmezése). 

– Szövegértés (lexikoncikkely, 
ismeretterjesztő irodalom, 
szakmai szöveg értése az adott 
szinten). 

– Internet, digitális és multimédiás 
tananyag használatában való 
jártasság fejlesztése. 

– Környezettudatos 
gondolkodás fejlesztése. 

Keverékek, elegyek. Oldás, oldat, 
oldószer, oldott anyag. *Vízburok 
(hidrátburok). Keverékek 
szétválasztása, szűrés, bepárlás. 
*Egyéb szétválasztási módok. 

Oldatkészítés. Híg oldat, tömény 
oldat. Oldékonyság, zsíroldható, 
vízoldható anyagok. Oldhatóság- és 
hőmérséklet-függése. Gázok 
oldhatósága a hőmérséklet 
függvényében. Telített oldat. 
Oldhatósági grafikon. Oldatok 
töménysége, tömegszázalék, 
*térfogatszázalék. Vizes oldatok 
kémhatása, indikátorok. Különböző 
oldatok kémhatásának vizsgálata. 
A különböző kémhatásokhoz 
tartozó pH-értékek. 
A természetes vizek. 

Tanulói tevékenységi formák: 
– A víz, mint oldószer, vizsgálata. 
– Keverékek szétválasztása fizikai 

módszerekkel. 
– Megadott összetételű és telített oldat 

készítése. 
– Oldatok összetételével kapcsolatos 

egyszerű számítások (tömegszázalék). 
– Oldhatósági grafikon értelmezése. 
– Különböző kémhatású vizes oldatok és a 

desztillált víz vizsgálata indikátorokkal. 
– Környezetkémiai kérdések felvetése és 

megvitatása a természetes vizek és a 
levegő összetételével kapcsolatban 
(tanulói kiselőadás, önálló 
forrásfeldolgozás, tudományos 
ismeretterjesztő szakirodalom gyűjtése, 
multimédiás oktatási anyagok használata, 
saját mérés-sorozat értékelése vagy mért 

A tanuló 
– ismeri vízben oldódó és vízben nem, 

vagy rosszul oldódó anyagokat, 
– egyszerű fizikai módszerekkel 

tudjon szétválasztani egy megadott 
keveréket, 

– képes legyen a tanult kémiai 
anyagokat különböző szempontok 
szerint csoportosítani (fémek - 
nemfémek, elemek - vegyületek, 
kémiailag tiszta anyagok - 
keverékek), 

– el tudjon készíteni egy megadott 
tömegszázalékos oldatot (számolja 
ki a bemérendő szilárd anyagot, és 
Ismeri az oldatkészítéshez 
szükséges műveleteket), 

– tudjon értelmezni oldhatósági 
grafikonokat, 



 

 

 
 

 A víz körforgása a természetben. 
Levegő és összetételének 
vizsgálata. *Üvegházhatás, 
globális felmelegedés, szmog. 

adatok elemzése stb.). 
 
Koncentráció más tantárgyakkal: 
– Grafikonok szerkesztése, értelmezése ( 

matematika,  fizika). 
– %-számítás, arányosság ( matematika). 
– Mértékegységek és átszámításuk ( 

fizika). 
– Növényi indikátorok ( biológia) 
– Vizek védelme, a víz körforgása ( 

biológia). 
– Barlangok, cseppkövek keletkezése, a víz 

körforgása ( földrajz). 
– A víz tulajdonságai. Kőzetek mállása, 

óceánok éghajlat módosító szerepe ( 
földrajz). 

– A légkör ( földrajz). 
– A levegő összetétele, szmog ( 

egészségtan). 

– indikátor használatával el tudjon 
különíteni egymástól különböző 
kémhatású oldatokat, 

– legyen tisztában a természetes vizek 
és a levegő szennyezésének néhány 
alapvető környezetvédelmi 
kérdésével. 

 

2. ANYAGSZERKEZET 
2.1. Az atom szerkezete 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

– Absztrakciós képesség fejlesztése 
(a  megtapasztalható  valóságtól 
való elvonatkoztatás – az atomok 
szerkezete). 
– Matematikai kompetencia 
fejlesztése (különböző 
nagyságrendek, méretarányok 
érzékeltetése). 
– Szakmai szókincs fejlesztése. 

Atom, elemi részecske, proton, 
neutron, elektron, atommag, 
elektronfelhő. Viszonyított (relatív) 
tömeg és töltés. Rendszám, 
tömegszám, izotóp. *Deutérium, 
trícium. Elektronhéj. 
Vegyértékelektronok, atomtörzs. 
*Tudománytörténeti áttekintés. 

Tanulói tevékenységi formák: 
– Az atomszerkezet és az 
elektronszerkezet értelmezése. 
– A viszonyított értékek értelmezése 
(relatív tömeg, relatív töltés, atommag 
és elektronfelhő tömegének és 
térfogatának arányai). 

 
Koncentráció más tantárgyakkal: 

A tanuló 
– tudja az atom felépítését 
(atommag, elektronfelhő), 
– érti az atom és atommag tömeg- és 
térfogatviszonyait. 



 

 

 
 

– Lényeglátás (kémiai reakciók 
során az elektronszerkezet 
változik). 

 – Elektromos töltések kölcsönhatása, 
atomszerkezet ( fizika). 
– Izotópok, radioaktivitás ( fizika). 

 

 

2.2.A periódusos rendszer 
 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

– Absztrakciós képesség fejlesztése 
(a periódusos rendszer felépítése). 
– Összefüggések meglátása, 
megértése, (periódusos rendszer 
felépülési elve). 
– Szakmai szókincs fejlesztése. 
– Lényeglátás (kémiai reakciók 
során az elektronszerkezet 
változik). 

Az atomok elektronszerkezete és a 
periódusos rendszer. Nemesgáz- 
elektronszerkezet. Periódus, 
főcsoport. 

Tanulói tevékenységi formák: 
– A periódusos rendszer néhány elemének 
atomszerkezeti értelmezése, a periódusos 
rendszerben elfoglalt helyével 
összefüggésben. 

A tanuló 
– tudjon tájékozódni a periódusos 
rendszerben: Ismeri fel a tanult 
elemek helyét, vegyjelét, értelmezze 
a rendszám jelentését, az egyes 
elemcsoportok elektronszerkezetét, 
– legyen tisztában a nemesgáz- 
elektronszerkezet lényegével. 

 

2.3 anyagmennyiség 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

– Matematikai kompetencia 
fejlesztése (arányok, 
nagyságrendek). 

Avogadro-szám. Az 
anyagmennyiség mértékegysége a 
mól. Moláris tömeg. Egyszerű 
számítási feladatok a móllal. 
Kémiai jelek (vegyjel, képlet) 
mennyiségi értelmezése. 

Tanulói tevékenységi formák: 
– Az anyagmennyiség mértékegységének 
értelmezése, és számolás vele. 

 
Koncentráció más tantárgyakkal: 
– Tíz hatványai: rendkívül kis 
mennyiségek matematikai kifejezése ( 
matematika). 

A tanuló 
– érti a vegyjel, képlet jelentését, 
– el tudjon végezni móllal történő 
egyszerű kémiai számításokat. 

 

 

 

 



 

 

2.4.Vegyülettípusok Ionkötés 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

– Absztrakciós képesség fejlesztése 
(ionok keletkezése atomokból). 

– Összefüggések meglátása, 
megértése, (ionrács kialakulása) 

– Matematikai kompetencia 
fejlesztése (anionok és kationok 
mennyiségi aránya az 
ionvegyületben). 

Egyszerű ionok keletkezése. 
Nátrium és klór reakciója. Kation, 
anion. Elektronleadás, 
elektronfelvétel. Egyszerű ionok 
mérete. Ionkötés, ionkristály, 
ionvegyületek képlete. 

Tanulói tevékenységi formák: 
– Anionok és kationok kialakulásának 

értelmezése atomokból. 
– Ionrács kialakulásának értelmezése. 
– Ionképlet írása, értelmezése. 

A tanuló 
– érti az ionok kialakulását a 

megfelelő atomokból, 
– érti az ionrács kialakulását, 
– tudjon ionképletet írni, és tudja 

értelmezni. 

 
 

2.5.Vegyülettípusok Kovalens kötés 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

– Absztrakciós képesség fejlesztése 
(molekulák keletkezése 
atomokból). 

– Összefüggések meglátása, 
megértése, (molekula 
kialakulása) 

– Lényeglátás (kémiai reakciók 
során az elektronszerkezet 
változik, új molekulák jöhetnek 
létre). 

– Matematikai kompetencia 
fejlesztése (molekulák 
képletének írása). 

Kovalens kötés, kötő elektronpár. 
*Nemkötő elektronpár. 
*Többszörös kovalens kötések. 
Egyszerű molekulák szerkezeti 
képlete. *Elektronvonzó képesség. 
*Apoláris és poláris kovalens kötés. 
*Egyszerű molekulák polaritása. 
*Molekularácsos kristályok. 

Tanulói tevékenységi formák: 
– A kovalens kötés kialakulásának 

értelmezése a vegyértékelektron- 
szerkezettel összefüggésben. 

– Egyszerű molekulák 
elektronszerkezetének értelmezése, 
elektronszerkezeti képlet írása. 

A tanuló 
– érti a kovalens kötés kialakulásának 

lényegét, 
– fel tudja írni a tanult 

molekulák elektronszerkezeti 
képletét. 



 

 

SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 
 
A 7. évfolyamon az egyszerű kísérleti eljárások gyakorlata, az atom szerkezetének ismerete, a periódusos rendszer felépítése és a mól fogalmának 
ismerete, illetve egyszerű számítások elvégzése kerül előtérbe. A minimális értékelhető tudáshoz a legegyszerűbb, tanult kísérleti eljárásokat, és az 
atom felépítését (atommag, elektronfelhő) ismerni kell. Ennél magasabb szintű a tudás, ha az elektronfelhő szerkezetét részletesen is ismeri a 
tanuló, és tisztában van az egyes elemek periódusos rendszerben elfoglalt helyének magyarázatával. Ha egyszerű számítási feladatokat (mól, 
tömegszázalék) el tud végezni a tanuló, és a kémiai anyagokkal kapcsolatos kísérleteket szakszerűen el tudja mondani, akkor tudása még jobb, 
illetve kiemelkedő, ha a kémiai változásokat reakcióegyenletekkel is le tudja írni, és képes ezt értelmezni anyagmennyiségekkel is



 

 

8. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám 74– heti óraszám: 2 
 

 

Témák 

 

Új tananyag 
feldolgozása 

 

Gyakorlás, gyakorlat 

 
Összefoglalás, ellenőrzés 

Teljes óraszám 
55,5 óra/tanév 

1,5 óra/hét 

Év eleji ismétlés   2 2 

Kémiai 
reakcióegyenlet és 

néhány reakciótípus 

 
7 

 
2 

  
9 

Nemfémes elemek és 
vegyületeik 

19 3  22 

Összefoglalás, számonkérés   3 3 

Fémek 16 3  19 
Összefoglalás, számonkérés   

3 3 

Környezetünk szerves 
anyagai 

12 2  14 

Összefoglalás, számonkérés   2 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.KÉMIAI VÁLTOZÁSOK 
1.1A kémiai reakcióegyenlet és néhány reakciótípus 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

– Absztrakciós képesség fejlesztése 
(kémiai jelek használata). 

– Összefüggések meglátása, 
megértése, (reakcióegyenlet 
írása). 

– Lényeglátás (kémiai reakciók 
során az elektronszerkezet 
változik, új molekulák jöhetnek 
létre). 

– Matematikai kompetencia 
fejlesztése (reakcióegyenlet 
rendezése tömegviszonyok 
szerint, anyagmennyiségek 
szerint). 

Redoxireakciók. Égés. Tökéletes 
égés, nem tökéletes égés. Oxidok. 
Az égés feltételei. A tűzoltás. 
Oxidáció (oxigénfelvétel), redukció 
(oxigénleadás). *A redoxireakciók 
tágabb értelmezése 
elektronátmenettel. 
Egyesülés, bomlás. Egyszerű 
kísérletek. 
Reakcióegyenlet írása az eddigi 
kísérletek alapján. Reakcióegyenlet 
rendezése. Tömegmegmaradás 
törvénye. Egyszerű számítási 
feladatok. 
Sav-bázis reakciók. Közömbösítés, 
sósav és nátrium-hidroxid-oldat 
összeöntése indikátor 
jelenlétében. Sav, lúg, só. *Sav- 
bázis reakciók értelmezése 
protonátmenettel. *Bázis. 
*Hidroxidion, oxóniumion. 

Tanulói tevékenységi formák: 
– Egy-egy bemutatott kémiai reakció 

(égés, bomlás, egyesülés) megfigyelése, a 
keletkezett anyag(ok) szerkezetének, 
képletének megállapítása, 
reakcióegyenlettel történő leírása, 
mennyiségi viszonyainak értelmezése (az 
eddig tanultak alkalmazása, gyakorlása, 
továbbgondolása). 

– Kísérletek különböző mennyiségű sav- 
és lúgoldatokkal indikátor jelenlétében 
(közömbösítési reakciók), és ezek 
értelmezése. 

A tanuló 
– tudja értelmezni a tanult kémiai 

reakciókat (redoxireakciók, sav- 
bázis reakciók), fel tudja írni a 
tanult reakciókat 
reakcióegyenletekkel, el tudja 
végezni a reakcióegyenletek alapján 
az anyagmennyiségekkel 
kapcsolatos egyszerű kémiai 
számításokat, 

– legyen tisztában a tanult tananyag 
gyakorlati vonatkozásaival: égés, 
tűzoltás. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.NEMFÉMES ELEMEK ÉS VEGYÜLETEIK 
 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

– Anyagismeret fejlesztése. 
– Absztrakciós képesség, térlátás 

fejlesztése (modellek 
használata). 

– Összefüggések meglátása, 
megértése, (az anyag szerkezete 
és az anyag tulajdonságai). 

– Matematikai kompetencia 

Szerves és szervetlen vegyületek 
elkülönítése. 
A tárgyalt elemek, vegyületek 
legjellemzőbb fizikai és kémiai 
tulajdonságai. Gázok sűrűsége a 
levegőhöz viszonyítva. Milyen 
tényezőktől függ egy anyag 
forráspontja? 

Tanulói tevékenységi formák: 
– Anyagismeret bővítése (különböző 

nemfémes elemek és szervetlen 
vegyületeik vizsgálata érzékszervekkel, 
kísérletekkel; önálló, tanulókísérleti vagy 
csoportmunkában, illetve tanári 
bemutatás segítségével). 

– Az anyag szerkezete és tulajdonságai 

A tanuló 
– ismeri a legfontosabb tanult 

nemfémes elemeket és ezek 
szervetlen vegyületeit, illetve ezek 
gyakorlati vonatkozásait, 

– érti a tanult esetekben az anyag 
szerkezete és a tulajdonságai közötti 
összefüggéseket, 



 

 

 
 

fejlesztése (gázok levegőhöz 
viszonyított sűrűsége). 

– Szakmai szókincs fejlesztése. 
– Szövegértés (lexikoncikkely, 

ismeretterjesztő irodalom, 
szakmai szöveg értése az adott 
szinten). 

– Internet, digitális és multimédiás 
tananyag használatában való 
jártasság fejlesztése. 

– Környezettudatos 
gondolkodás fejlesztése. 

Oxidálószer, fehérítőszer, 
fertőtlenítőszer. 
A hidrogén. Durranógázpróba. 
A halogének, fluor, klór, bróm, jód. 
A sósav és a kloridok. 
*Sósavszintézis. 
Savak közömbösítési reakciói. 
*Egyértékű sav. 
Az oxigén és az ózon. Egy elem 
módosulatai. Ózonpajzs. Ózonbarát 
termékek. „Ózonlyuk”. 
A hidrogén-peroxid. Katalizátor. A 
hidrogén-peroxid bomlásának 
katalízise barnakőporral. 
A kén és a kén-dioxid. Kénpor 
hevítése. Amorf szerkezet. Kén- 
dioxid vizsgálata. Savas esők. A 
kénsav és a szulfátok. 
Vízelvonószer. *Kétértékű sav. 
A nitrogén és az ammónia. 
*Ammóniaszintézis. Szalmiákszesz. 
*A hidrogénkötés kialakulásának 
feltételei. A salétromsav és a 
nitrátok. Választóvíz. 
A foszfor. A foszforsav és a 
foszfátok. *Háromértékű sav. 
Természetes vizek algásodása 
(eutrofizáció). *Szennyvizek 
tisztítása. 
A szén és módosulatai. Ásványi 
szenek. A szén oxidjai. 
*Üvegházhatás. *Globális 
felmelegedés. A szénsav és a 
karbonátok. *Hidrogén- 

közötti összefüggések feltárása, a 
szerkezet modellezése (pl. kén 
olvasztása, a gyémánt keménységének és 
a grafit „puhaságának” vizsgálata). 

– Egyszerű számítások elvégzése a moláris 
tömeg segítségével, gázok levegőhöz 
viszonyított sűrűségével kapcsolatban. 

– Redoxireakciók és sav-bázis reakciók 
értelmezése mindig az adott témában. 

– Környezetkémiai kérdések felvetése és 
megvitatása az ózonpajzzsal, savas 
esőkkel, tavak eutrofizációjával 
kapcsolatban (tanulói kiselőadás, önálló 
forrásfeldolgozás, tudományos 
ismeretterjesztő szakirodalom gyűjtése, 
multimédiás oktatási anyagok használata, 
saját mérés-sorozat értékelése vagy mért 
adatok elemzése, stb.). 

 
Koncentráció más tantárgyakkal: 
– Gázok levegőhöz viszonyított sűrűsége 

( matematika). 
– Milyen tényezőktől függ a forráspont? 

( fizika). 
– Természetes vizek algásodása 

(eutrofizáció) ( biológia). 
– ózonpajzs, savas esők (egészségtan). 

– ki tudja számolni a moláris tömeg 
segítségével a gázok levegőhöz 
viszonyított sűrűségét, 

– fel tudja írni a tanult, egyszerű 
kémiai reakciókat (redoxireakciók, 
sav-bázis reakciók), 

– legyen tisztában az ózonpajzs, a 
savas esők és a tavak 
eutrofizációjának néhány alapvető 
környezetvédelmi kérdésével. 



 

 

 
 

 karbonátion. Szén-dioxid 
reakciója vízzel. Rétegrács, 
atomrács. 
A szilícium és a szilikátok. Kvarc. 
Üveg. *Cserép. 

  

 

3.FÉMEK 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

– Anyagismeret fejlesztése. Fémrács, fémes kötés, az áramvezetés Tanulói tevékenységi formák: 
– Anyagismeret bővítése (különböző fémes 

elemek és szervetlen vegyületeik vizsgálata 
érzékszervekkel, kísérletekkel; önálló, 
tanulókísérleti vagy csoportmunkában, 
illetve tanári bemutatás segítségével). 

– Az anyag szerkezete és tulajdonságai közötti 
összefüggések feltárása, a szerkezet 
modellezése (pl. fémes szerkezet és fémes 
tulajdonságok, a fémrács). 

– Környezetkémiai kérdések felvetése és 
megvitatása a természeti és az épített 
környezet kalcium-vegyületeivel 
kapcsolatban (tanulói kiselőadás, önálló 
forrásfeldolgozás, tudományos 
ismeretterjesztő szakirodalom gyűjtése, 
multimédiás oktatási anyagok használata, 
saját mérés-sorozat értékelése vagy mért 
adatok elemzése stb.). 

 
Koncentráció más tantárgyakkal: 
– Fémek áramvezetése ( fizika). 
– Cseppkő- és barlangképződés ( földrajz). 
– Savas esők, illetve veszélyes hulladékok 

kezelésének kérdése (egészségtan). 

A tanuló 
– ismeri a legfontosabb tanult fémeket és 

ezek szervetlen vegyületeit, illetve 
ezek gyakorlati vonatkozásait, 

– érti a fémek szerkezete és 
tulajdonságaik közötti 
összefüggéseket, 

– fel tudja írni a tanult, egyszerű kémiai 
reakciókat (redoxireakciók, sav-bázis 
reakciók), 

– legyen tisztában a cseppkőbarlangok, 
illetve az épített környezet mészkő és 
márványtárgyainak néhány alapvető 
környezetvédelmi kérdésével. 

– Absztrakciós képesség, térlátás feltételei, ötvözet, könnyűfémek, 
fejlesztése (modellek használata). nehézfémek. Korrózió. Védő 

– Összefüggések meglátása, oxidréteg. Passziválódás. 
megértése, (az anyag szerkezete és A nátrium és fontosabb vegyületei 
az anyag tulajdonságai). (NaCl, NaOH). Szódabikarbóna, 

– Szakmai szókincs fejlesztése. sziksó. *Lúgok karbonátosodása. 
– Szövegértés (lexikoncikkely, A kalcium és a magnézium. A 

ismeretterjesztő irodalom, szakmai nátrium, kalcium és magnézium 
szöveg értése az adott szinten). reakcióképessége a vízzel való 

– Internet, digitális és multimédiás reakciójuk alapján. 
tananyag használatában való A kalcium- és magnézium-vegyületek 
jártasság fejlesztése. a természetben. Vizek keménysége. 

– Környezettudatos gondolkodás Vízlágyítás. 
fejlesztése. Cseppkőképződés, barlangképződés. 

 Kalcium-vegyületek az építőiparban. 
 Mészégetés. Mészoltás. Gipszöntés. 
 A savas esők hatása az épített 
 környezetre. 
 Az alumínium. Az alumínium 
 „szakállasodása” (reakciója 
 oxigénnel). Alumínium reakciója 
 savval, vízzel. *Az alumínium 
 előállítása. 
 Az ón és az ólom. Veszélyes hulladék. 



 

 

 
 

 Szelektív hulladékkezelés, 
újrahasznosítás. 
A vas. Mágnesezhetőség. 
Korrózióvédelem. Vas reakciója 
savval. A vasgyártás. Acél. 
A cink, a réz és a nemesfémek. 
*Karát. Királyvíz. A réz viselkedése 
savakkal szemben. *Cink és réz 

redukálóképességének vizsgálata. 
*Fémek redukálóképességi sora. 

  

 

4.KÖRNYEZETÜNK SZERVES ANYAGAI 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

– Anyagismeret fejlesztése. Kőolaj, földgáz. Benzin, petróleum, Tanulói tevékenységi formák: 
– Anyagismeret bővítése (háztartásban, 

mindennapjainkban előforduló, 
legfontosabb szerves anyagok és 
vizsgálatuk). 

– A táplálkozással, illetve a drogokkal, 
életmóddal kapcsolatos kérdések felvetése 
(tanulói kiselőadás, önálló 
forrásfeldolgozás, tudományos 
ismeretterjesztő szakirodalom gyűjtése, 
multimédiás oktatási anyagok használata 
stb.). 

 
Koncentráció más tantárgyakkal: 
– Egészséges táplálkozás, életmód 

(egészségtan). 

A tanuló 
– ismeri a legfontosabb tanult szerves 

vegyületeket, illetve ezek gyakorlati 
vonatkozásait, 

– legyen tisztában az alapvető 
élelmiszerek összetételével, 

– ismeri az egészséges táplálkozás és 
életmód néhány alapvető szabályát. 

– Absztrakciós képesség, térlátás kerozin, dízelolaj. Kőolaj vagy 
fejlesztése (modellek használata). benzin égése vízen. *Megújuló 

– Szakmai szókincs fejlesztése. energiaforrások. Az anyag- és 
– Szövegértés (lexikoncikkely, energiatakarékos szemlélet kialakítása. 

ismeretterjesztő irodalom, szakmai Szénhidrátok, cukrok, keményítő. 
szöveg értése az adott szinten). Keményítő kimutatása jóddal. 

– Internet, digitális és multimédiás Fehérje. Tej fehérjetartalmának 
tananyag használatában való kicsapása savval. 
jártasság fejlesztése. Zsírok, olajok. Margarin. Az olaj 

– Környezettudatos gondolkodás vízoldékonysága. 
fejlesztése. Ecetsav, ételecet. 

 Szappanok, mosószerek. 
 Habképződés lágy vízben. Kettős 
 oldékonyságú molekulák. 
 Műanyagok vizsgálata. 
 Élvezeti cikkek, drogok. Etil-alkohol. 
 *A drogok hatása, veszélyei. 



 

 

 

SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 
 
A 8. évfolyamon a szervetlen és szerves kémiai anyagismeret kerül előtérbe. A minimális értékelhető tudáshoz a tanult elemek és vegyületek 

legfontosabb tulajdonságait és gyakorlati vonatkozásait ismerni kell. A tudásszintek meglétét diagnosztikus értékeléssel segítjük elő. 

Szummatív értékeléssel rögzítjük az ennél magasabb szintű a tudást. A továbbépíthető szint, ha a tanult elemek és vegyületek kémiai jelét és 

szerkezetét is ismeri a tanuló. Ha a kémiai anyagokkal kapcsolatos kísérleteket szakszerűen el tudja mondani, akkor tudása még jobb, illetve 

kiemelkedő, ha a kémiai változásokat reakcióegyenletekkel is le tudja írni, és képes ezt értelmezni. 

 



 

 

Földrajz 
 

7. évfolyam  

 

Általános természetföldrajz 
 
 
 
Célok: 

1. A tanulók legyenek képesek elhelyezni a Földet a Világegyetemben, s lássák mozgásainak a 
földi életre gyakorolt hatásait. 

2. A tanulók megismertetése a földi térrel, az élettelen természet (a k zet-, víz- és leveg burok) 
jelenségeivel és folyamataival; legyenek tisztában ezek okaival és következményeivel, a 
társadalomra gyakorolt hatásukkal. 

3. A Föld egységes rendszerként történ  működésének tudatosítása, a nagy léptékű 
összefüggésrendszerek felismertetése. 

4. A tanulók legyenek képesek felismerni a természet és a társadalom közötti szoros és szerteágazó 
kapcsolatrendszert, s ennek tudatában alakuljon ki bennük megalapozott környezettudatos 
gondolkodás. 

5. Legyenek képesek általánosítani és szintetizálni, tudják átfogó rendszerként értelmezni a 
jelenségeket és folyamatokat. 

6. Ismerkedjenek meg a különböz  ismeretszerzési lehet ségekkel, azok korlátaival, s tegyenek 
szert jártasságra, az ismeretek ért  feldolgozása és felhasználása terén. 

 
 
A tananyag: 

1. Helyünk  a  világegyetemben. 6 óra 
2. Lakóhelyünk, a Föld (a  k zetburok földrajza). 14 óra 
3. A   légkör. 12 óra 
4. A   vízburok. 8 óra 
5. A  földfelszín formakincse (geomorfológia). 10 óra 
6. A  földrajzi  övezetesség. 10 óra 
7. Az ember szerepe a  társadalmi-gazdasági folyamatokban. 6 óra 
8. Témazárók,  összefoglalás,  ismétlés 6 óra 

 
 
Más tárgyakból hozott ismeretek: 

Természetismeret: a térkép használata, a földi tér ábrázolásának alapjai; alapvet  légkörtani 
ismeretek (a leveg  összetétele, felmelegedése stb.)  A h terjedés formái. 

Biológia: az egyes biomok növény- és állatvilága. Környezeti tényez k. Evolúció. A víz 
körforgása. 

Fizika: er k és mozgások (gázokban, folyadékokban és szilárd anyagokban). Nyomás, 
h mérséklet. Hullámok. Sűrűség. A fény. 

Kémia: a víz és a vizes oldatok tulajdonságai. Az anyag atomos szerkezete. Halmazállapot- 
változások. A lég- és vízszennyez  anyagok kémiai tulajdonságai. 

Más tárgyakban felhasználható ismeretek: 
Biológia: az élet keletkezése és fejl dése. 

Történelem: az éghajlatváltozások, természeti katasztrófák és a történelem alakulása közötti 
összefüggések. 

Kémia: szerves és szervetlen ásványi nyersanyagok keletkezése



 

 

       
 
A tananyag részletezése: 
1. Az Univerzum kialakulása, fejl dése és szerkezete. A Naprendszer keletkezése, felépítése. A 

Föld alakja, mozgásai, annak következményei. Nevezetes csillagászati helyzetek. 
A földrajzi helymeghatározás. 
Az id számítás. 
A térképi ábrázolás lehet ségei, a térkép jelrendszere. Távérzékelés. 

 
2. A Föld bels  szerkezete, a Föld fizikája és kémiája. A lemeztektonika elmélete, hajtóer i, 

dinamikája, következményei: magmatizmus, vulkanizmus, földrengések, tekto- és orogenezis.  
A k zetek és ásványkincsek keletkezése, átalakulása és csoportosítása. 
A Föld története, a földtörténeti korbeosztás, az egyes korok legfontosabb eseményei. 

 
3. A légkör fogalma, összetétele, szerkezete. Az id , id járás, éghajlat fogalomhármas  

értelmezése. A leveg  felmelegedése, tényez i. A csapadékképz dés. 
A légkör mikro-, mezo- és makroskálájú mozgásrendszerei. 
A légszennyezés problémaköre. 

 
4. A víz körforgása, a Föld vízháztartása. 

A világtenger jellemz i, a tengervíz fizikai, kémiai tulajdonságai, id szakos, periodikus és 
állandó mozgásfolyamatai. Az óceánok vízkörzése. 
A felszíni vizek típusai. A tavak és tómedencék kialakulása, pusztulása. A folyók 
vízszállításának és hordalékszállításának jellemz i. 
A felszín alatti vizek típusai, mozgásai, jelent sége és hasznosítása. 
A vízszennyezés. 

 
5. A küls  és bels  er k fogalma, fajtái, felszínformálása. 

A talaj kialakulása, tulajdonságai, fejl dése és pusztulása. 
A folyók, a szél, a jég felszínformálása, jellegzetes morfológiai képz dmények. Egyes 
tájtípusok geomorfológiai jellegzetességei. 

 
6. A szoláris és a valódi éghajlati övezetek kialakulásának okai. Az éghajlati és a földrajzi 

övezetesség fogalma. Az egyes éghajlati övek és területek komplex földrajzi jellemzése. 
 
7. A természet és a társadalom kapcsolatrendszere, a földrajzi környezet szerepe a társadalmi 

fejl désben, ill. az ember visszahatása környezetére. 



 

 

Ismeretek Fejlesztendő képességek 

I. Fogalmak 

1. világegyetem, kozmikus környezet, galaxis,  csillag, 
fényév, forgás, keringés, ekliptika, napforduló, 
napéjegyenl ség, hold- és napfogyatkozás, holdfázisok, 
égitest, bolygó, hold, üstökös, meteor, meteorit, 
k zetbolygó, gázbolygó, bolygóközi anyag, geoid, forgási 
ellipszoid, id számítás, helyi id , zónaid , világid , 
dátumválasztó, méretarány, aránymérték, szintvonal, 
síkrajz, névrajz, vetület, vetülettípusok, távérzékelés 

2. geológia, bels  h , geotermikus gradiens, földkéreg, 
litoszféra, asztenoszféra, földköpeny, földmag, 
lemeztektonika, kontinensvándorlás, óceáni hátság, 
mélytengeri árok, szigetív, forró pont, orogenezis, 
tektogenezis, gyűr dés, vet dés, törésvonal, sasbérc, 
vulkanizmus, rétegvulkán, pajzsvulkán, láva, kürt , kráter, 
kaldera, vulkáni utóműködés, gejzír, földrengés, 
epicentrum, hipocentrum, utórengés, sföld, k zet, ásvány, 
aprózódás, mállás, érc, földtörténeti korbeosztás, 
smaradvány 

3. légkör, meteorológia, troposzféra, sztratoszféra, 
termoszféra, ionoszféra, ózonréteg, freon, napfénytartam, 
besugárzás, kisugárzás, h háztartás, üvegházhatás, 
h mérsékleti anomália, h mérsékleti inverzió, harmatpont, 
felh típusok, hulló csapadék, talajmenti csapadék, 
elsivatagosodás, csepperózió, izobár, szélrendszerek,  nyári 
/ téli monszun, passzátszél, trópuson kívüli monszun, parti 
szél, hegy-völgyi szél, f nszél, tornádó, hurrikán, ciklon, 
anticiklon, trópusi monszun, hideg- és melegfront, 
frontátvonulás, szoláris éghajlati öv, valódi éghajlati öv, 
általános felmelegedés, éghajlatváltozás, El Niňo, éghajlat- 
ingadozás 

4. óceáni medence, óceán, világtenger, beltenger, 
peremtenger, öböl, tengerszoros, hullámzás, hullámverés, 
apály, dagály, tengerjárás, szök ár, vakár, tengeráramlás, 
óceáni vízkörzés, torlat, zátony, sodorvonal, folyóvízi 
erózió, folyóterasz, vádi, szurdokvölgy, szakaszjelleg, 
vízhozam, vízjárás, vízgyűjt  terület, vízválasztó, fert , 
mocsár, láp, gleccsertó, morotvató, krátertó, bányató, 
dolinató, felszín alatti víz, talajvíz, rétegvíz, ártézi víz, 
résvíz, karsztvíz, talajnedvesség, belvíz, hévíz, 
vízgazdálkodás, ártér, szennyvíz, eutrofizáció 

5. küls  er , bels  er , aprózódás, mállás, agyagásvány, 
tömegmozgás, csuszamlás, kúszás, talaj,  humusz, 
kilúgozás, anyak zet, hordalékkúp, törmelékkúp, zátony, 
abrázió, abráziós terasz és fülke, lagúna, lido, turzás, 
hóhatár, firn, gleccser, kárfülke, kárcsúcs, moréna, vásott 
szikla, vándork , sfolyamvölgy, izosztázia, defláció, 
szélmarás, gombaszikla, dűne, barkán, parabolabucka, 
karsztosodás,    víznyel ,    dolina,    polje,    karr, cseppk , 

 
A tájékozódási képességek 
fejlesztése különböz  
méretarányú térképeken, ill. a 
valós térben. 
A tanulókban fejl djön a 
modellalkotás és az 
általánosítás készsége. 

Legyenek képesek a 
természetet egységes 
egészként látni, s korábbi 
regionális földrajzi és egyéb 
természettudományos 
ismereteiket alkalmazni a 
folyamatok értelmezésében. 

Fejl djön jártasságuk a 
különböz  
információhordozók 
használatában. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A természeti adottságok és a 
társadalmi-gazdasági 
jellemz k közötti 
összefüggések felismerése és 
értékelése. 



 

 

kúpkarszt 
6. éghajlati / természetföldrajzi övezetesség, földrajzi 

övezetesség, hóhatár, erd határ, fahatár, havasi legel , 
sziklahavas, forró / mérsékelt / hideg övezet, egyenlít i, 
szavanna, trópusi sivatagi, monszun, mediterrán, 
kontinentális, óceáni, szubpoláris, tundra, állandóan fagyos 
éghajlat, tajga, keménylombú erd , babérlombú erd , 
sztyep, préri, pampa, dzsungel, fagysivatag 

7. földrajzi környezet, természeti környezet, neolit 
forradalom, népességrobbanás, domesztikáció, települési 
hulladék, termelési hulladék, atomhulladék, 
környezetszennyezés 

 
 
Fejl djön a tanulók érvelésen 
alapuló vitakészsége. 
Szerezzenek jártasságot az 
ember és a környezet 
szempontjából egyaránt 
el nyös döntéshozatalban, 
megoldások keresésében. 

 
II. Ábraelemzés és –készítés 

 
1. Nevezetes csillagászati helyzetek vázlatos ábrázolása és 

értelmezése. 
2. A legfontosabb tektonikai alapfolyamatok vázlata 

(folyamatábrák), tematikus tektonikai és sföldrajzi 
térképek elemzése. 

3. Meteorológiai térképek elemzése, tipikus id járási 
helyzetek, magyarázó rajzok készítése a földi légkörzésr l, 
ciklonokról, anticiklonokról és frontokról. 

4. Magyarázó ábrák készítése az általános óceáni 
légkörzésr l, a tengervíz mozgásairól. Tematikus 
hidrogeográfiai térképek elemzése. 

5. Éghajlati diagramok szerkesztése megadott adatok, ill. 
klimatológiai ismeretek alapján, ezek összehasonlító 
elemzése. Vízfolyások vízjárás-görbéinek készítése és 
vizsgálata. Tematikus éghajlati térképek használata. 

6. Az egyes küls  er k felszínformáló hatásának bemutatása 
magyarázó ábrákon. A felszínformák felismerése 
tömbszelvényeken. 

 
 
 
Fejl djön modellalkotási és 
absztrakciós képességük. 



 

 

III. Kiegészítések 

 
1. A Naprendszer-kutatás legújabb eredményei, az űrkutatás 

múltja, jelene és jöv je. Az Univerzum keletkezésének 
kérdései, az elemek szintézise (kisel adások, házi 
dolgozatok, ill. órai kiegészítések formájában.) 

2. Már ismert földrajzi objektumok lemeztektonikai 
értelmezése. A földrengések el rejelzésének kérdései, 
Magyarország szeizmicitása. Kiegészítések a 
földtörténethez: a lemeztektonikai folyamatok jellege, az 
élet kialakulása, paleoklimatológia. Ásvány- és 
k zetfelismerés. 

3. Vita az éghajlatváltozás kérdéskörében. Meteorológiai 
el rejelzések értelmezése. Hogyan készül az el rejelzés? 
(tanulói kisel adás). 

4. A világtenger általános vízkörzésének modern elmélete 
(Broecker-conveyor), a világtenger és a légkör közötti 
kölcsönhatás, az óceánok hatása az éghajlatváltozásra. Az 
ENSO jelenségkör értelmezése. 

5. Éghajlati adatok gyűjtése. Egy adott terület 
természetföldrajzi jellegzetességeinek összegyűjtése 
adatok, képek, szemelvények segítségével, 
csoportmunkában. 

6. Tanulmányi kirándulás: a felszínformák felismerése és 
azonosítása térképen. Híres magyar geomorfológusok. 

 
IV: Topográfia 

Stonehenge, Greenwich, Nápoly, Vezúv, Atlanti-hátság, Vörös- 
tenger, Szent András-vet , Fuji, Etna, Stromboli, Hawaii- 
szigetek, Dekkán, Mt. Pelée, Büdös-barlang, Yellowstone-park, 
Salamon-szigetek, Holt-tenger, Harz, Dolomitok, Recsk, 
Rudabánya, Sziklás-hegység, Madagaszkár, Kamcsatka, Kuril- 
szigetek, Atlasz, Krakkó, Kijev, Lappföld, Szibéria, Grönland, 
Guineai-öböl, Florida, Banglades, Ohotszki-tenger, Kaliforniai- 
öböl, Hudson-öböl, Vörös-tenger, Perzsa-öböl, Finn-öböl, 
Bristol, St. Maloi-öböl, Fundy-öböl, Nagy-Artézi-medence, 
Baden-Baden, Karlovy Vary, Amazonas, Kongó, Jangce, Rhône, 
Orinoco, Bajkál-tó, Tanganyika-tó, Szent Anna-tó, Garda-tó, 
Szelidi-tó, Sós-tó, Gyilkos-tó, Fels -tó, Viktória-tó, Aral-tó, 
Amu-Darja, Szir-Darja, Iguaçu-vízesés, Pó-delta, La Plata, Léna, 
Dalmácia, Hel-félsziget, Gdanski-öböl, Tien-san, Negev-sivatag, 
Szahara, Dinári-hegység, Kalahári, Atacama, Namib-sivatag, 
Cherrapunji, Száhel-öv, Ojmjakon, Alaszka, Mexikói-fennsík, 
Tigris, Eufrátesz, Indus, Sárga-folyó, Óceánia, Pakisztán, Fülöp- 
szigetek, Latin-Amerika, Óvilág, Újvilág, Maláj-félsziget, 
Udanda, Kenya, Zambia, Nicaragua, Szudán, Banglades, Bolívia, 
Líbia, Szaúd-Arábia, Kuvait, Korea, Donyec-medence, Szilézia, 
Új-Guinea, Bhután 

 
 
Alakuljon ki bennük a 
természettudományok legújabb 
eredményei iránti érdekl dés. 

 
Ismerjék a földrajz és a 

többi természettudomány szer- 
teágazó kapcsolat-rendszerét. 



 

 

 
 
 
 
Követelmények: 
A tanulók ismerjék az Univerzum nagy léptékű szerkezetét, s legyenek képesek abban elhelyezni a 
Tejútrendszert, a Naprendszert és a bolygókat, köztük a Földet. 
Ismerjék a Föld legfontosabb jellemz it, bels  szerkezetét, mozgását, azok következményeit. 
Ismerjék meg az id számítás és a helymeghatározás csillagászati alapjait. 
Legyenek tisztában a lemeztektonika fogalmával, okaival, következményeivel. 
Ismerjék a legfontosabb k zetek és ásványkincsek keletkezésének körülményeit, tudják elhelyezni a 
földtörténeti id skálán. 
Tudják jellemezni az egyes földtörténeti korokat, ismerjék a legfontosabb eseményeket. 
Legyenek tisztában a légkör felépítésével, szerkezetével, összetételével, mozgásjelenségeivel. 
Értsék az általános légkörzés lényegét, felszíni következményeit. 
Ismerjék az óceánok és tengerek legfontosabb jellemz it, mozgásait. Legyenek tisztában az 
óceánok általános vízkörzésével, annak okaival és következményeivel. 
Ismerjék a felszíni és felszín alatti vizek egyes típusait. 
Legyenek ismereteik a leveg - és a vízszennyezés problémakörér l. 
Legyenek tisztában az egyes küls  er k felszínformálásával, azok mechanizmusával, létrehozott 
formakincsével. Tudjanak jellemz  tájakat mondani az egyes küls  er k által kialakított formakincs 
bemutatására. 
Ismerjék a földrajzi övezetesség fogalmát, megnyilvánulásáit, tudják jellemezni az egyes éghajlati 
területeket. 
Ismerjék a természet és a társadalom egymásra hatásának legfontosabb elemeit, tudjanak jellegzetes 
példákat mondani a kétirányú folyamatra, regionális földrajzi ismereteink felhasználásával. 

 
 
A továbblépés kritériumai 
A tanuló tudjon egyszerű id számítási és csillagászati feladatokat végezni. Tudja bemutatni az egyes 
földi szférák felépítését, legfontosabb folyamatait ábrák és modellek segítségével, ismerje ezek 
hatását a mindennapi életre. Legyen tisztában az egyes szférákat veszélyeztet , azokat károsító 
folyamatokkal. Ismerje a természet és a társadalom közötti kapcsolatrendszer legf bb elemeit. 

 
Módszertani ajánlások 
Tanulói kisel adások egy-egy választott résztémából. Ehhez kapcsolódó adatgyűjtési munka. 
Munkáltató órák: ásvány- és k zetfelismerés, talajvizsgálat, homokasztali modellezés stb. 
Vitaórák aktuális problémákról (globális éghajlatváltozás, leveg - és vízszennyezés stb.) önálló 
tanulói kutatómunka után. 
Videofilmek, ill. CD ROM-ok felhasználása 

  



 

 

 

8. évfolyam 
 
A kontinensek földrajza 

 

Célok: 
1. A mindennapi életben szükséges tér- és id beli tájékozódási képességek kialakítása. 
2. Az ismeretnyújtó módszerek mellett az ismeretszerz  módszerek (különböz  földrajzi 

információhordozók gyakorlati használatának, modellek és esettanulmányok elemzésének, 
önálló és kiscsoportos feladatmegoldásoknk és vitáknak) el térbe helyezés. 
A tanulók környezet iránti érzékenységének fejlesztése. 
 

3. A tanulók ismerjék meg a természet és a társadalom f  sajátosságait, a köztük fennálló 
kapcsolatrendszert; szerezzenek alapvet  ismereteket a Föld országairól és tájairól. 

4. Érdekl djenek a különböz  népek, nemzetiségek kultúrája, értékei iránt, s tartsák tiszteletben 
azokat. Mindez járuljon hozzá a reális alapokon nyugvó, egymással egyensúlyban lév  
nemzet- és Európa-tudat kialakulásához. 

5. A figyelem felhívása a regionális és globális problémákra, ill. folyamatokra. 

Tananyag: 
                                                     1.  Európa                                     28 óra 

                                                          2. Ázsia                                     15 óra            
                                                          3. Amerika                                      12 óra 
                                                          4. Afrika                                      8 óra 
                                                          5. Ausztrália,  Óceánia és Antarktisz  4 óra 
 
 

Más tárgyakból hozott ismeretek: 
Természetismeret: a földrajzi környezet ábrázolása, felszínformák. Alapvet  éghajlattani 

ismeretek. 
Biológia: a különböz  biomok növény- és állatvilága, jellegzetes társulásai. 
Történelem: az egyes országok korai történelme, fejl dése, a társadalom jellemz  vonásai. 
 

Más tantárgyakban felhasználható ismeretek: 
Történelem: az egyes országok természeti adottságai, gazdasága és társadalma, ill. ezek hatása a 
történelmi fejl désre. 

 

A tananyag részletezése: 
1. Európa helyzete, határai, kialakulása, éghajlata, vízrajza, természetes növényzete, lakossága, 

országai. Az Európai Unió. 
Észak-Európa természeti adottságai, természetföldrajzi jellemvonásai. Az egyes országok 
társadalom- és gazdaságföldrajza. 
A Brit-szigetek általános jellemzése, természet- és társadalomföldrajza. 
A Benelux-államok természet- és társadalomföldrajza. 
Franciaország természetföldrajzi adottságai, helye az Európai Unióban. 
Dél- és Délkelet-Európa általános jellemzése, országainak természeti adottságai, eltér  
társadalmi-gazdasági fejl dése. 
Kelet-Európa természeti viszonyai, társadalmi-gazdasági élete, sajátos történelmi öröksége. 

      Közép-Európa fogalma, földrajzi elhelyezkedése, természeti és társadalmi viszonyai.                                                                
      Németország természeti adottságai, tájai, társadalom- és gazdaságföldrajza. 



 

 

Az Alpok természeti viszonyai és országai. Svájc, Ausztria és Liechtenstein természet- és 
társadalomföldrajza. 
Csehország és Szlovákia földrajzi adottságai, természet- és társadalomföldrajza. 
Lengyelország földrajzi adottságai, tájai, társadalma és gazdasága 
 
 

         2. Afrika földrajzi helyzete, kialakulása, természetföldrajzi jellemz i, felfedezése, lakossága, 
országai.  
         Az afrikai társadalom és gazdaság kétarcúsága. 

 Nigéria és a Dél-afrikai Köztársaság természeti és társadalmi-gazdasági jellemz i 
 

        3.Ausztrália, Óceánia és az Antarktisz természeti viszonyai, tájai, társadalma és gazdasága. 

        4.Amerika földrajzi helyzete, kialakulása, felszíne, természeti viszonyai, lakossága, országai, 
felosztása. 

   Kanada és az Egyesült Államok komplex földrajzi jellemzése. 
    Latin-Amerika országainak általános társadalom- és gazdaságföldrajzi jellemvonásai. 

    5. Ázsia földrajzi helyzete, természeti viszonyai. Ázsia felosztása, az egyes részek természet- és 
társadalomföldrajzi jellemvonásai. 

Japán és a kistigrisek gazdasági fejl dése. A természet és a társadalom hatása a gazdasági 
fejl désre. Kína, mint az új világgazdasági és világpolitikai nagyhatalom. Ázsia „fejl d ” 
országai. „Négy kis tigris” 

  



 

 

 
 

Ismeretek Fejlesztendő képességek 

I. Fogalmak 
 

1. smasszívum, röghegység, vet dés, hegységrendszer, 
jégkorszak, lösz, lefolyástalan terület, tóhátság, gleccser, 
fjord, moréna, fjell, tunturi, self, pusztuló magaspart, fenyér, 
szmog, farm, mélyföld, dűne, polder, vándork , épül  part, 
homokbucka, lagúna, turzás, agglomeráció, csatorna, 
lánchegység, hágó, tengerszem, hóhatár, lavina, f n, macchia, 
citrusfélék, karszt, víznyel , dolina, polje, karr, nemzetiség, 
bolgárkertészet, éghajlatválasztó hegység, vulkáni 
utóműködés, láp, borostyán, gyémánt, földrengés, gejzír, 
tundra, tajga, sztyep 

2. Mélytengeri árok, k zetlemez, láncos röghegység, magasföld, 
magma, monszun, tájfun, függetlenség, gyarmat, fejl d  
ország, „kis tigris”, üledékes k zet, nomád pásztorkodás, 
oázis, iszlám, hinduizmus, buddhizmus, kézműipar,   háziipar, 
„zöld forradalom”, tölcsér- és deltatorkolat, ültetvény, vulkán, 
es erd , városállam, talajer , „japán csoda”, miniatürizálás, 
szórakoztató elektronika 

3. Tagolt/tagolatlan partvidék, földhíd, indián, rezervátum,  
kreol, mesztic, mulatt, vendégmunkás, el városi öv, gettó, 
agglomeráció, megalopolisz, munka- és nyersanyagigényes 
iparág, csúcstechnológia, szabadkereskedelem 

4. Szavanna, sivatag, éhségövezet, zuhatag, néger, slakos, faji 
megkülönböztetés, bérmunkás, menekülttábor, gyűjt getés, 
talajváltó földművelés, szúróbotos/kapás földművelés, 
öntözésés gazdálkodás, külterjes/belterjes gazdálkodás, 
vadrezervátum, egyoldalú gazdaság, eladósodás 

 
 
A tanulók legyenek képesek 
értelmezni a természeti 
környezet és a társadalmi- 
gazdasági élet alapvet  
összefüggéseit, s tudjanak 
komplex földrajzi jellemzést 
adni egy országról vagy 
tájegységr l. 

 
A tanulók legyenek képesek 
pontos megfigyelésekre, 
tanári irányítással, majd 
egyre önállóbban. 

 
Legyenek képesek a 
környezetünkben lezajló ese- 
ményekkel kapcsolatos 
véleményalkotásra és reális 
értékelésre. 



 

 

Ismeretek Fejlesztendő képességek 

II. Ábraelemzés- és készítés 

Minden témakörnél: 
 Egyszerű, jellegzetes keresztszelvények készítése és elemzése. 
 Tematikus természet- és társadalomföldrajzi térképek elemzése 
 Éghajlati diagramok készítése és elemzése 
 Id sor-elemzések (pl. mez gazdasági, ipari termelés, 

népességnövekedés) 

 
 

Fejl djön   a 
szakirodalom és  az 
egyes 
információforrások 
használatában  való 
jártasságuk. 

III. Kiegészítések 

Kisel adások, fogalmazások a magyarság-európaiság témakörben. 
Szemelvények irányított elemzése. Statisztikai adatok gyűjtése 
különböz  forrásokból. Hírvadászat – aktualitások a 
médiában.Olvasmányok feldolgozása – tájleírások, társadalom- 
karakterisztikák a szépirodalomban. Statisztikai adatok. Irányított 
esetelemzések. Viták és szituációs játékok. Hírvadászat. Magyar 
földrajztudósok szerepe a világ megismerésében. 

 
IV. Topográfia 

Jeges-tenger, Atlanti-óceán, Földközi-tenger, Fekete-tenger, Kaukázus, 
Kaszpi-tenger, Ural, Izland, Szardínia, Korzika, Balti-tenger, Szicília, 
Kréta, Balti-pajzs, Volga, Duna, Rajna, Ladoga-tó 
Skandináv-hegység, Finn-tóhátság, Jylland-félsziget, Oslo, Stockholm, 
Göteborg, Helsinki, Koppenhága, Grönland, Hekla, Laki, Vatnajökull, 
Lappföld, Dover, La Manche, Cornwall-félsziget, Skót-felföld, Loch 
Ness, Pennine-hg., Londoni-medence, Anglia, Wales, Skócia, Észak- 
Írország, Birmingham, Newcastle, Cardiff, Glasgow, Manchester, 
Liverpool, Leeds, London, Csatorna-alagút, Dublin, Flandriai-síkság, 
Antwerpen, Brüsszel, Oostende, Brabanti-dombság, Meuse, Liege, 
IJssel-tó, Rotterdam, Amszterdam, Ardennek, Eindhoven, Hága, 
Luxemburg, Mont Blanc, Francia-középhegység, Vogézek, Párizsi- 
medence, Lotaringia, Riviéra, Lille, Dunkerque, Marseille, Párizs, 
Toulouse, Lyon, Bretagne, Burgundia, Le Havre, Monaco, Monte 
Carlo, Andorra 
Germán-alföld, Német-középhegység, Rajnai-palahegység, Harz, 
Fekete-erd , Fels -Rajna-völgye, Sváb-Bajor-medence, Ruhr-vidék, 
Duisburg, Dortmund, Essen, Saar-vidék, Köln, Frankfurt, München, 
Stuttgart, Hamburg, Bréma, Rostock, Berlin, Lipcse, Jéna, Drezda, 
Nyugati-Alpok, Keleti-Alpok, Genfi-tó, Boden-tó, Davos, Inn, Jura, 
Svájci-medence, Zürich, Genf, Basel, Bécsi-medence, Mura, Linz, Bécs, 
Graz, Salzburg, Liechtenstein, Vaduz 
Pireneusi-félsziget, Mezeta, Pireneusok, Kantábriai-hegység, Sierra 
Morena, Andalúzia, Ebro-medence, Bilbao, Barcelona, Madrid, Baleár- 
szigetek, Kanári-szigetek, Madeira, Azori-szigetek, Lisszabon, Granada, 
Gibraltár, Pó-síkság, Etna, Vezúv, Milánó, Genova, Torino, Nápoly, 
Róma, Málta, Vatikán, Boszporusz, Dardanellák, Rodope, Marica- 
alföldje, Dinári-hegység, Hellén-hegyvidék, Pindosz, Karszt, Balkán- 
hegység, Olimposz, Athén, Thesszália, Szlovénia, Ljubljana, 

 
 
Fejl djön vitakészsé- 
gük. 



 

 

Horvátország, Zágráb, Fiume, Bosznia-Hercegovina, Szarajevó, 
Zenica, Jugoszlávia, Szerbia, Montenegro, Vajdaság, Koszovó, Bor, 
Belgrád, Podgorica, Macedónia, Skopje, Albánia, Tirana, Bolgár-tábla, 
Marica, Rodope, Rila, Pirin, Tundzsa, Burgasz, Várna, 
Tallin, Riga, Vilnius, Angara-pajzs, Altaidák, Tien-san, Kuznyecki- 
medence, Pamír, Kamcsatka, Kuril-szigetek, Kelet-európai-síkság, 
Kaszpi-mélyföld, Nyugat-szibériai-alföld, Turáni-alföld, Ob, 
Jenyiszej, Léna, Amur, Távol-Kelet, Dnyeper, Don, Aral-tó, Bajkál-
tó, Szentpétervár, Arhangelszk, Murmanszk, Moszkva, Volgográd, 
Novgorod, Jekatyerinburg, Magnyitogorszk, Szibéria, Krasznojarszk, 
Bratszk, Kárpátalja, Ungvár, Beregszász, Kijev, Harkov, Odessza, 
Grúzia, Tbiliszi, Azerbajdzsán, Baku, Örményország, Jereván, 
Kazahsztán, Karaganda, Üzbegisztán, Türkmenisztán, Taskent 
Csendes-óceán, Indiai-óceán, Vörös-tenger, Szuezi-csatorna, Bering- 
szoros, Arab-félsziget, Hindusztáni-félsziget, Indokínai-félsziget, 
Kamcstka, Koreai-félsziget, Japán-szigetek, Nagy-Szunda-szigetek, 
Kis- Szunda-szigetek, Holt-tenger, Himalája, Altáj, Szaján, Örmény-
felvidék, Pamír, Tibet, Közép-Ázsia, Ob, Jenyiszej, Léna, Jangce, 
Sárga-folyó, Indus, Gangesz, Kuvait, Szaúd-Arábia, Pakisztán, 
Banglades, Korea, Vietnam, Tajvan, Hongkong, Szingapúr, Dél-Korea, 
Malajzia, Indonézia, Thaiföld, Fülöp-szigetek, Anatóliai-felföld, Iráni-
felföld, Mezopotámia, Tigris, Eufrátesz, Perzsa-öböl, Izrael, 
Jeruzsálem, Dekkán-fennsík, Indus-alföld, Thar, Bombay, Calcutta, Új-
Delhi, Maláj- félsziget, Mianmar, Maluku-szigetek, Kínai-alföld, 
Mandzsúria, Dél- kínai-hegyvidék, Ansan, Vuhan, Sanghaj, Tiencsin, 
Peking, Kanton, Fuji, Honshu, Tokio, Osaka 

 
 

Követelmények: 
A tanulók ismerjék Európa kialakulását, f  tájait, tudjanak átfogó jellemzést adni a kontinens és 
a nagytájak természetföldrajzi képér l. 
Ismerjék Európa országait, tudják elhelyezni azokat a térképen, s legyenek képesek 
komplex földrajzi jellemzést adni ezekr l. 
Ismerjék Afrika legfontosabb tájait, természetföldrajzát és alapvet  társadalomföldrajzi 
jellemz it. A tanult országok alapján tudjanak általánosítani a „fejl d ” országok gazdaságát és 
társadalmát illet en. 
Ismerjék Ausztrália legfontosabb természeti és gazdasági jellemvonásait. Ismerjék 
Óceánia szigetvilágának felosztását. 
Legyenek alapvet  ismereteik a sarkvidékek kialakulásáról és jellemz ir l. 
Ismerjék az amerikai kontinens egészének természeti viszonyait, rendelkezzenek 
alapvet  ismeretekkel az éghajlat, a természetes növényzet és a felszínformák 
összefüggéseir l. 
Tudják összehasonlítani a kontinens különböz  fejlettségű országainak társadalmát és 
gazdaságát. Az Amerikai Egyesült Államok általános jellemzésén túl ismerjék az egyes 
gazdasági körzetek f  sajátosságait is. 
Ismerjék Ázsia természeti viszonyait, f  tájait, s tudjanak rövid összehasonlítást adni az egyes 
nagytájak természeti viszonyairól és társadalmi sajátosságairól. 
Tudjanak röviden beszélni a világ „legfontosabb” országainak, országcsoportjainak 
jelenlegi társadalmi-gazdasági helyzetér l, szerepér l és lehetséges jöv jér l. 

 
 
 



 

 

 
 
A továbblépés kritériumai: 
A tanuló legyen képes az egyes kontinensek, tájak, országok alapvet  természeti és 
társadalmi jellemz it bemutató képek, ábrák, adatsorok elemzésére, tanári segédlettel az 
összefüggések 

felismerésére. Tudja megadott szempontok alapján bemutatni az egyes kontinenseket, tipikus tájait, 
legfontosabb országait. Ismerje fel a természeti és a társadalmi környezet alapvet  összefüggéseit 
 

 
Módszertani ajánlás: 
Tájelemzés megadott szempontok alapján. 
Esetelemzés egy-egy földrajzi folyamat, jelenség értelmezésére. 
Csoportmunka országok vagy országcsoportok ismeretanyagának feldolgozására. 
Országok jellegzetes étlapjainak összeállítása, földrajzi értelmezése. 
Aktuális hírek figyelése, az egyes földrészek természeti jelenségeinek és társadalmi eseményeinek 
gyűjtése és értelmezése. 
A tömegkommunikációban megjelen  földrajzi hibák gyűjtése. 
Tanulói kisel adások egy-egy ország népeinek életér l, szokásairól. 



 

 

 
Ajánlott tanári és tanulói segédkönyvek 

Regionális földrajz 
1. Almási A. (szerk.): Ember és környezete. Tanári kézikönyv (OPI, 1990)Balázs D.: 

Magyar utazók Amerikában (Távoli tájak magyar utazói) (Nemzeti Tankönyvkiadó, 
1995) 

2. Balázs D.: Magyar utazók Ausztráliában, Óceániában és a sarkvidékeken (Távoli tájak 
magyar utazói) Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995) 

3. Balázs D. – Sebes T.: Ázsia (Képes földrajz) (Móra, 1983) 
4. Balázs D. (szerk.): Magyar utazók lexikona (Panoráma, 1993) 
5. Balázs D.: A sivatagok világa (Móra, 1982) 
6. Balogh J.: A megsebzett bolygó (Móra, 1985) 
7. Balogh J.: Bioszféra-expedíció (RTV-Minerva, 1980) 
8. Balogh J.: Haldokló serd k nyomában (RTV-Minerva, 1984) 
9. Bognár L.: Ásványhatározó (Gondolat, 1987) 
10. Both E. (szerk.): A Föld nevű bolygó (Oxford University Press, 1995) 
11. J .Van Cleave: Földrajz (SH-Junior) (Springer Hungarica, 1994) 
12. Fügedi P. – Kazár L. (szerk.): Megfigyelések és gyakorlatok a természeti és gazdasági 

földrajz köréb l (Tankönyvkiadó, 1978) 
13. Enyedi Gy.: Regionális folyamatok Magyarországon az átmenet id szakában (Hilscher 

R. Szociálpolitikai Egyesület, 1996) 
14. Erki E. (szerk.): Szül földem Magyarország (Kossuth, 1986) 
15. Garami L.: Védett természeti értékeink (Panoráma, 1993) 
16. Göcsei I.: Az ismeretlen vándorai (Tankönyvkiadó, 1990) 
17. Göcsei I. – Jáki K. (szerk.): Segédanyag Magyarország földrajzának tanításához (Gy r-

Moson- Sopron megyei Pedagógiai Intézet, 1992) 
18. Halmai P. (szerk.): Az Európai Unió agrárrendszere (Mez gazdasági, 1995) 
19. Hevesi A.: Természetföldrajzi kislexikon (PannonKlett, 1997) 
20. Izikné – Palánkai T. (szerk.): Európa ma és holnap (H. Seidel Alapítvány – Euration 

Európai együttműködési Alapítvány, Budapest, 1999) 
21. Izikné (szerk.): Magyarország úton az Európai Unióba (Aula, 1995) 
22. Jáki K. (szerk.): Aktuális problémák a földrajztanításban (Magazin, 1993) 
23. Juhász Á. – Juhász E.: Hegyek ormán, tengerek mélyén (Medicina, 1993) 
24. Kalotás Zs. (szerk.): Nemzeti parkjaink – jelen és jöv  (AQUA, 1996) 
25. Karátson D. (szerk.): Pannon Enciklopédia Magyarország földje (Kertek 2000, 1997) 
26. Komáromi I.: Az egyetlen Föld. Tanári módszertani kézikönyv (KLTE, 1995) 
27. Komornik F.: Szovjetunió (Képes földrajz) (Móra, 1987) 
28. Koroknai I.: Ausztrália és Óceánia (Képes földrajz) (Móra, 1977) 
29. Kósa Z. – Szemerkényi Á.: Apáról fiúra (Móra, 1998) 
30. Kovács Z.: Társadalomföldrajzi kislexikon (Klett, 2000) 
31. Könczey R.– Nagy A.: Zöldköznapi kalauz (Föld Napja Alapítvány, 1999) 
32. Köves J. (szerk.): Európa és a Szovjetunió (Földrajzi olvasókönyv) (Tankönyvkiadó, 

1986) 
33. Köves J. (szerk.): Az Európán kívüli földrészek (Földrajzi olvasókönyv) 

(Tankönyvkiadó, 1985) 
34. Krizsán L.: Magyar utazók Afrikában (Távoli tájak magyar utazói) (Nemzeti 

Tankönyvkiadó, 1995) 
35. Kubassek J.: Magyar utazók Ázsiában (Távoli tájak magyar utazói) (Nemzeti 

Tankönyvkiadó, 1993) 
36. Kubassek J.: Magyar expedíciók Ázsiában (Távoli tájak magyar utazói)

(Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994) 
37. Láng I. (szerk.): Környezetvédelmi lexikon I–II. (Akadémia, 1993) 
38. Lassu L.: Környezetvédelmi vizsgálatok I. (NSZI, 1992) 



 

 

39. Lehman A. – Vuics T.: Földrajzi fogalmak kisszótára (Tankönyvkiadó, 1992) 
40. Nádai M.: Földanyai gondok, Földrajz (Móra, 1995) 
41. Nádai M.: Gyümölcs a tudás fájáról (Aqua, 1992) 
42. Probáld F.: Észak-Amerika (Képes földrajz) (Móra, 1979) 
43. Probáld F.: Afrika és a Közel-Kelet Földrajza (ELTE Eötvös, 1996) 
44. Probáld F. – Horváth G. (szerk.): Ázsia, Ausztrália és Óceánia  földrajza (ELTE Eötvös, 1998) 
45. Probáld F. – Szegedi N.: (szerk.): A világ f városai (Kossuth, 1986) 
46. Rockenbauer P.: Amir l a térkép mesél (Móra, 1974) 
47. Sebes T.: Afrika (Képes földrajz) (Móra, 1986) 
48. P. J. Smith: Földünk élete (Helikon, 1991) 
49. Schuster: Szerepjátékok a környezeti nevelésben (ARGE, Wien, 1995) 
50. Szabó J.: Európa (Képes földrajz) (Móra, 1989) 
51. Szegedi N. (szerk.): A világ országai (Kossuth, 1990) 
52. Tari E.: Földrajzi felfedez k (Unió, 1993) 
53. Timár E.: Felfedez  utazóink nyomában a Magyar Földrajzi Múzeumban (Kiállítási 

ismertet  játékos feladatokkal) (M. Földrajzi Múzeum, 1999) 
54. Tokodiné Újházi A.: Földrajz a számok tükrében. Földrajzi statisztikai adatok 
55. (Tóth Könyvkereskedés, Debrecen, 1999) 
56. Tóth A.: 200 földrajzi kísérlet (Tankönyvkiadó, Bp, 1978) 
57. Tóthné: Földrajzi fogalomtár ((Tóth Könyvkerekedés, Debrecen, 1997) 
58. Tüskés T.: Magyarország (Képes földrajz) (Móra, 1986) 
59. Ütőné Visi J. (szerk.): Vizsgatárgyak, vizsgamodellek II. Földrajz (OKI, 1999) 
60. Veresegyházi B.: Történelmi-topográfiai kislexikon (Aqua, 1994) 
61. Vécsey Z.: Dél-Amerika (Képes földrajz) (Móra, 1980) 
62. T. Weber: A vikingekt l az űrhajósokig 
63. A világ helyzete (A Föld Napja Alapítvány, 1991-t l) 
64. A világ országai. Térképek, zászlók, adatok (Topográf, 1995) 
65. Afrika – Kairótól Fokvárosig (Ezerarcú világunk) (Dunakönyv, 1994) 
66. Amerika – Alaszkától a Tűzföldig (Ezerarcú világunk) (Dunakönyv, 1992) 
67. Ázsia és Ausztrália – Pekingt l Sydneyig (Ezerarcú világunk) (Dunakönyv, 1993) 
68. Európa – Az Északi-foktól Szicíliáig (Ezerarcú világunk) (Dunakönyv, 1991) 
69. Európa és a Szovjetunió (Üsd fel!) (Novotrade, 1990) 
70. Földrajzi atlasz (Cartographia–Westermann, 1995) 
71. Földünkért… Az élet fenntartásának stratégiája (KTM, 1992) 
72. Magyarország felfedezése sorozat (Szépirodalmi) 
73. Világatlasz (Cartographia, 1995) 
74. Magyar Statisztikai Évkönyv (KSH, évente) 
75. Magyar Statisztikai Zsebkönyv (KSH, évente) 
76. Nemzetközi Statisztikai Zsebkönyv (KSH, évente) 
77. Tények könyve (Greger-Delacroix, évente) 
78. Tények könyve Régiók (Greger-Delacroix, 1998) 
79. Tények könyve Zöld (Greger-Delacroix, 1998) 
80. A Természet Világa és a TermészetBúvár című folyóirat 
81. Heti Világgazdaság című folyóirat 

82. Alapműveltségi vizsga Földrajz Részletes vizsgakövetelmények és a vizsgáztatás 
eszközei, módszerei (OKI Alapműveltségi Vizsgaközpont, 1998)Általános földrajz 

1. Almási A. (szerk.): Ember és környezete. Tanári kézikönyv (OPI, 1990) 
2. D. Attenborough: Az él világ atlasza (Geoholding, 1994) 
3. D. Attenborough: Az él  bolygó (Novotrade, 1988) 
4. D. Attenborough: Az els  édenkert (Park, 1989) 
5. D. Attenborough: Élet a Földön (Novotrade, 1988) 
6. Balázs E. – Szakáll S.: Magyarországi ásványritkaságok (Képz művészeti, 1991) 
7. Balázs D.: A sivatagok világa (Móra, 1982) 



 

 

8. Balogh J.: A megsebzett bolygó (Móra, 1985) 
9. Balogh J.: Bioszféra-expedíció (RTV-Minerva, 1980) 
10. Balogh J.: Haldokló serd k nyomában (RTV-Minerva, 1984) 
11. Bándi Gy. (szerk.): Környezetvédelmi kézikönyv (Közgazdasági és Jogi 1995) 
12. Bognár L.: Ásványhatározó (Gondolat, 1987) 
13. Both E. (szerk.): A Föld nevű bolygó (Oxford University Press, 1995) 
14. Cameron: A világgazdaság rövid története a k korszaktól napjainkig (Maecenas 

Könyvek) (Talentum, 1998) 
15. J. Van Cleave: Csillagászat (SH-Junior) (Springer Hungarica, 1994) 
16. J .Van Cleave: Földrajz (SH-Junior) (Springer Hungarica, 1994) 
17. E. Czaya: A Föld folyói (Gondolat, 1988) 
18. Cséfalvay Z.: A modern társadalomföldrajz kézikönyve (Ikva, 1994) 
19. Cséfalvay Z.: Helyünk a Nap alatt Magyarország s Budapest a globalizáció korában 

(Kairosz Kiadó / Növekedéskutató, 1999) 
20. Enyedi Gy.: Regionális folyamatok Magyarországon az átmenet id szakában (Hilscher 

R. Szociálpolitikai Egyesület, 1996) 
21. Forgács J.: Teljes napfogyatkozás Magyarországon (AKG Kiadó, 1999) 
22. P. Francis: A bolygók (Gondolat, 1988) 
23. Francis: Vulkánok (Gondolat, 1981) 
24. Fügedi P. – Kazár L. (szerk.): Megfigyelések és gyakorlatok a természeti és gazdasági 

földrajz köréb l (Tankönyvkiadó, Bp, 1978) 
25. Garami L.: Védett természeti értékeink (Panoráma, 1993) 
26. A. Gore: Mérlegen a Föld (Föld Napja Alapítvány, 1993) 
27. Hahn I.: Naptári rendszerek és id számítás (Gondolat zsebkönyvek) (Gondolat, 1983) 
28. Halmai P. (szerk.): Az Európai Unió agrárrendszere (Mez gazdasági, 1995) 
29. Hellyer: A globális pénzügyi válság túlélése avagy a remény  gazdaságtana   (Altern-

csoport – Gondola
30. Hevesi A.: Természetföldrajzi kislexikon (PannonKlett, 1997) 
31. Horváth M. (szerk.): Árnyékban – fényben: Környezetvédelmi megfigyelések, 

kísérletek (Pont, 1995) 
32. P. Huntington: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása (Európa, 1998) 
33. Izikné – Palánkai T. (szerk.): Európa ma és holnap (H. Seidel Alapítvány – Euration 

Európai Együttműködési Alapítvány, Budapest, 1996) 
34. Izikné (szerk.): Magyarország úton az Európai Unióba (Aula, 1995) 
35. Jakucs L.: Természetföldrajz I. A Föld bels  er i (Középiskolások kézikönyve) 

(Mozaik, 1994) 
36. Jakucs L.: Természetföldrajz II. A Föld küls  er i (Középiskolások kézikönyve) 

(Mozaik, 1996) 
37. Jáki K. (szerk.): Aktuális problémák a földrajztanításban (Magazin, 1993) 
38. Juhász Á.: A katasztrófák évtizede (Medicina, 1992) 
39. Juhász Á. – Juhász E.: Hegyek ormán, tengerek mélyén (Medicina, 1993) 
40. Kalotás Zs. (szerk.): Nemzeti parkjaink – jelen és jöv  (AQUA, 1996) 
41. Kárász I.: Ökológia és környezetelemzés. Terepgyakorlati praktikum (Pont, 1996) 
42. Karátson D. (szerk.): Pannon Enciklopédia Magyarország földje (Kertek 2000 Kiadó, 

1997) 

43. Kerényi A.: Általános környezetvédelem. Globális gondok, lehetséges megoldások 
(Mozaik Oktatási   Stúdió, 1996) 

44. Kerényi A: Környezetünk – egészségünk (Magazin, 1994) 
45. Klinghammer I. – Papp-Váry Á.: Földünk tükre a térkép (Gondolat, 1993) 
46. Komáromi I.: Az egyetlen Föld. Tanári módszertani kézikönyv (KLTE, 1995) 
47. Koppány Gy.: Lakható maradhat-e a Föld? (Akadémia, 1993) 
48. D. C. Korten: T kés társaságok világuralma (Kapu, 1996) 
49. Kovács Z.: Társadalomföldrajzi kislexikon (Klett, 2000) 
50. Könczey R.– Nagy A.: Zöldköznapi kalauz (Föld Napja Alapítvány, 1995) 
51. Láng I. (szerk.): Környezetvédelmi lexikon I–II. (Akadémia, 1993) 



 

 

52. Lassu L.: Környezetvédelmi vizsgálatok I. (NSZI, 1992) 
53. Lehman A. – Vuics T.: Földrajzi fogalmak kisszótára (Tankönyvkiadó, 1992) 
54. Lovelock: Gaia (Göncöl zsebkönyvek) (Göncöl, 1987) 
55. H-P. Martin – H. Schumann: A globalizáció csapdája. Támadás a demokrácia és a jólét 

ellen (Perfekt,  1998) 
56. D. H. Menzel: Csillagászat (Gondolat, 1980) 
57. Nádai M.: Földanyai gondok, Földrajz (Móra, 1995) 
58. Nádai M.: Gyümölcs a tudás fájáról (Aqua, 1992) 
59. Probáld F.: Észak-Amerika (Képes földrajz) (Móra, 1979) 
60. Probáld F. – Szegedi N.: (szerk.): A világ f városai (Kossuth, 1986) 
61. Rockenbauer P.: Amir l a térkép mesél (Móra, 1974) 
62. Rugli I. (szerk.): Középiskolai földrajzi olvasókönyv (Tankönyvkiadó, 1985) 
63. Rückl: A világűr képes atlasza (Springer Hungarica, 1995) 
64. H. Schuster: Szerepjátékok a környezeti nevelésben (ARGE, Wien, 1995) 
65. Simon Á. – Vass P.: Zsebvilág 2000 A század cégei (HVG, 2000) 
66. J. Smith: Földünk élete (Helikon, 1991) 
67. Stegena L.: Térképtörténet (Tankönyvkiadó, 1983) 
68. Szegedi N. (szerk.): A világ országai (Kossuth, 1990) 
69. Szécsényi-Nagy G.: Tájékozódás a csillagos égen (Tankönyvkiadó, 1979) 
70. Tazieff: Találkozás az ördöggel (Gondolat, 1965) 
71. Tokodiné Újházi A.: Földrajz a számok tükrében Földrajzi statisztikai adatok (Tóth 

Könyvkereskedés, Debrecen, 1999) 
72. Tóth A.: 200 földrajzi kísérlet (Tankönyvkiadó, Bp, 1978) 
73. Tóth J. – Vuics T.: Általános társadalomföldrajz I. (Dialóg Campus, 1998) 
74. Ütőné Visi J. (szerk.): Vizsgatárgyak, vizsgamodellek Földrajz (OKI, 1999) 
75. Veresegyházi B.: Történelmi-topográfiai kislexikon (Aqua, 1994) 
76. A világ helyzete (Föld Napja Alapítvány, 1991-t l) 
77. A világ országai. Térképek, zászlók, adatok (Topográf, 1995) 
78. Afrika (Kairótól Fokvárosig) (Ezerarcú világunk) (Dunakönyv, 1994) 
79. Amerika (Alaszkától a Tűzföldig) (Ezerarcú világunk) (Dunakönyv, 1992) 
80. Ázsia és Ausztrália (Pekingt l Sydneyig) (Ezerarcú világunk) (Dunakönyv, 1993) 
81. Európa (Az Északi-foktól Szicíliáig) (Ezerarcú világunk) (Dunakönyv, 1991) 
82. Földünkért… Az élet fenntartásának stratégiája (KTM, 1992) 
83. Földrajzi atlasz (Cartographia–Westermann, 1995) 
84. Világatlasz (Cartographia, 1995) 
85. Magyar Statisztikai Évkönyv (KSH, évente) 
86. Magyar Statisztikai Zsebkönyv (KSH, évente) 
87. Nemzetközi Statisztikai Zsebkönyv (KSH, évente) 
88. Tények könyve (Greger-Delacroix, évente) 
89. Tények könyve Régiók (Greger-Delacroix, 1998) 
90. Tények könyve Zöld (Greger-Delacroix, 1998) 
91. A Természet Világa és a TermészetBúvár című folyóirat 
92. Heti Világgazdaság című folyóirat 
93. Alapműveltségi vizsga: Földrajz. Részletes vizsgakövetelmények és a vizsgáztatás 

eszközei, módszerei (OKI Alapműveltségi Vizsgaközpont, 1998 



 

 

ÉNEK-ZENE 
 
A zenei nevelés célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, az igényes zene bemutatása és 
megszerettetése, és az éneklésen és a zenélésen keresztül történő megismerés. 

A közös éneklés, muzsikálás színesíti a fantáziát, formálja az ízlést. 
A zenei jelrendszerek megismerése és alkalmazása a zene megértését, befogadását 

segíti. A magyar népzene, a nemzeti hagyományok, a zenetörténeti korszakok legfontosabb 
jellemzőinek megismerésén keresztül önálló zenei világkép alakul ki, fejlődik a kritikai 
képesség, a nemzeti identitástudat. 

A gyermekek csoport előtti éneklése, hangszeres előadása módot ad az egyéni 
készségek kibontakoztatására, a helyes önértékelés kialakítására és a kiemelkedő adottságú 
gyermekek fejlesztésére. 

Az 5–8. évfolyamok feladata, hogy megszilárdítsák a zenei alapműveltséget. A heti 1 
órában megváltozik a fejlesztési feladatok szerkezete. Az éneklésre fordítható időkeret 
csökken, a befogadói kompetenciák fejlesztésére és a zenehallgatásra, zeneművek 
megismerésére fordítható idő növekszik. Az elméleti ismeretanyag a 7–8. osztályok felé 
haladva folyamatosan csökken, a kottaolvasás gyakorlata fokozatosan eltolódik a felismerő 
kottaolvasás felé. 

A 9–10.  osztályokban tovább folytatódik a hangsúly áthelyeződése a befogadói 
kompetenciák irányába.  

A zenei nevelés célja is átalakul, előtérbe kerül a zene önálló értelmezésének segítése. 
Cél, hogy a tanulók a zenei műalkotások megismerése révén helyesen tájékozódjanak korunk 
kulturális sokszínűségében, értelmezni tudják a zene különféle funkcióit, valamint a médiában 
és a filmművészetben betöltött szerepét. Elvárás, hogy zenei dokumentumok gyűjtésével 
fejlődjön rendszerezési és feldolgozási készségük, képesek legyenek önálló vélemény, 
értékelés megfogalmazására.  

A zenehallgatás feladata elsősorban a tájékozódás, az összefüggések, a zenei fejlődés 
láttatása, az önálló gyűjtőmunkára és véleményalkotásra késztetés. Szerepe a művek 
megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás szándékának erősítése. 
 

Általánosságban véve: a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott fejlesztési 
követelmények alapján minden órának része az éneklés, megfelelő egyensúlyban a zenei írás 
és kottaolvasás, a zenei generatív készségek fejlesztése és fenntartása, valamint a 
zenehallgatás kapcsán nyert zenei ismeretek, kompetenciák, az esztétikai fogékonyság 
bővítése.  

A zenepedagógiai tevékenység részben a tanulók iskolában, részben az iskolán kívül 
szerzett zenei tapasztalataira, zenei élményeire, illetve, adott esetben, zenei gyakorlatára épül. 
A személyi és szervezeti adottságok feltételei szerint ösztönzi a tanulókat énekkar(ok)ban és 
más önszerveződő zenei együttesekben való részvételre. Támogatja a közös zenei 
élményeken, hangversenyeken, táncházakban való részvételt. 

A kerettantervek által előírt tartalmak a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeret 
kilencven százalékát fedik le. Egy heti egy (évi 36) órás időkerettel rendelkező tantárgy 
kerettanterve tehát évi 4 óra szabad időkeretet biztosít a tantárgy óraszámán belül a 
pedagógusnak, melyet a helyi igényeknek megfelelően, a kerettanterven kívüli tantárgyi 
tartalommal tölthet meg. 

A táblázatokban a tagolás a Nemzeti alaptanterv fejlesztési feladatai alapján készült, a 
jobb áttekinthetőséget szolgálja. A fejlesztési célok a tanítás során mindig az előző 
ismeretanyagra, elért fejlesztésre építve, komplex módon jelennek meg.  

Az ének-zene tantárgy a Nemzeti alaptantervben meghatározott fejlesztési területek, 
nevelési célok közül az alábbiak megvalósításához járul hozzá hatékonyan:  



 

 

— erkölcsi nevelés (az emberi kapcsolatok normáinak és szabályainak elfogadása és a 
cselekvés mércéjévé tétele); 

— nemzeti öntudat, hazafias nevelés (hagyományok, ünnepek, szokások ismerete, 
különböző kultúrákkal való ismerkedés és azok tisztelete);  

— állampolgárságra és demokráciára nevelés (önmaguk elhelyezése a közösségben, a 
szabályok fontosságának megértése, a tanulótársak, a szűkebb-tágabb közösség 
önkéntes aktivitással történő segítése);  

— az önismeret és társas kultúra fejlesztése (kommunikációs képességek, a társakkal való 
együttműködés képessége, a mások iránt érzett felelősség és empátia);  

— testi és lelki egészségre nevelés (kiegyensúlyozott és harmonikus személyiség 
fejlesztése, a mozgással erősített testtudat, érzelmi intelligencia);  

— médiatudatosságra nevelés (választékosság, fejlett ízlésvilághoz tartozó szelekciós 
képesség, motiváció az értékes médiatartalmak befogadására).  

A kulcskompetenciák fejlesztésében az ének-zene tárgy az alábbiakhoz járul hozzá a maga 
eszközeivel:  

— esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség;  
— anyanyelvi kommunikáció;  
— idegen nyelvi kommunikáció (5–10. osztály); 
— matematikai kompetencia; 
— digitális kompetencia (9–10. osztály);  
— szociális és állampolgári kompetencia; 
— kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia; 

 

Tárgyi feltételek: 
- Szaktanterem pianínóval vagy zongorával 
- Ötvonalas tábla 
- Ritmushangszerek 
- Jó minőségű CD- és DVD-lejátszó, erősítő, hangszórók 
- Számítógép internetkapcsolattal, projektorral 
- Hangtár 
- Kottatár 
- Tankönyvek 

 
 
 

5–6. évfolyam 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció I. 
 Éneklés 

Órakeret 28 
óra 

Előzetes tudás 
Az alsó tagozatban megismert népzenei példák és műzenei 
alkotások/szemelvények ismerete. Az éneklési és generatív készségek 
korosztálynak megfelelő szintje.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az éneklési készség folyamatos fejlesztése, a szép és kifejező éneklés 
formálása. 
Dalkincs bővítése hallás utáni és jelrendszerről történő daltanítással. 
Parlando, rubato és giusto lüktetéssel történő éneklés képességének 
kialakítása. 
Műdalok, műzenei idézetek stílusos megszólaltatása. 



 

 

A dalok, zenei idézetek metrumára, ritmikájára és dallamára vonatkozó 
megfigyelések megfogalmazása. Az alkalmazkodó ritmus. 
A többszólamú éneklés fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Éneklési készség fejlesztése:  
Beéneklő gyakorlatok az óra eleji ismétlés, az alkalmazó rögzítés 
anyagához kapcsolódóan.  
Éneklés szöveggel, szolmizálva a–e”hangterjedelemben.  
Kifejező előadásmód, helyes frazeálás.  
Parlando, rubato és giusto dallamok éneklése. 
Alkalmazkodó ritmus. 
Kvintváltás. 
 
Többszólamú éneklési készség fejlesztése: 
Két-, esetleg háromszólamú bécsi klasszikus, romantikus kánonok.  
Kürtmenet, tercmenet éneklése. 
 
A daltanítás módszerei:  

- Hallás utáni daltanítás. 
- Daltanulás kottaképről előkészítve. 

 
Zenei anyag: 
Magyar népdalok:  
Válogatás régi rétegű és új stílusú népdalokból (15 magyar népdal 
éneklése). 
Népi tánczene. 
Jeles napok, ünnepi szokások újabb dallamai (2-3 dallam).  
 

Magyar történeti énekek:  

Kurucdalok, az 1848–49-es szabadságharc dalai (2-3 dallam). 
 

Műzenei példák (8-10 mű/idézet) a barokk, a bécsi klasszicizmus (és a 

romantika)  korából válogatva:  
A műzene tonális zenei nyelvének megismerése, különös tekintettel a 
dúr-moll tonalitás kialakítására.  
Hangszerkíséretes dalok (lehetőség szerint eredeti nyelven), zenei 
szemelvények a bécsi klasszicizmus és romantika korából. 
 

Nemzeti énekeink megtanulása:  
Erkel Ferenc–Kölcsey Ferenc: Himnusz 
Egressy Béni–Vörösmarty Mihály: Szózat  

Magyar nyelv és irodalom: 
verbális kifejezőkészség 
fejlesztése. 
 
Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 
magyar történeti énekek és 
a magyar történelem 
párhuzamai. 
 
Erkölcstan: mű (szöveg) 
értelmezése erkölcsi 
szempontok alapján. 
 
Dráma és tánc: népdal-
néptánc, hangszeres 
népzene, a tánc funkciója. 
 
Német nyelv: 

Dalok szövegének helyes 
kiejtése. Szövegértés. 
(9-10.oszt.) 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Régi és új stílusú népdal, kurucdalok, Kossuth-nóták. Parlando, rubato, 
alkalmazkodó ritmus, kvintváltás, tercmenet. 
Dal mint műfaj, duett, kórusmű, kürtmenet, a cappella. 
Himnusz. Szózat. 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció II. –  
Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív 

zenei tevékenység 

Órakeret 7 
óra 



 

 

Előzetes tudás 

Egy- és többszólamú ritmusgyakorlatok megszólaltatása a tanult 
ritmuselemekkel. A páros tagolódású zenei formaegységek érzete és helyes 
hangsúlyozása: kérdés-felelet alkotása ritmussal és dallammal. Dallami 
improvizáció pentaton, pentachord, hexachord, hétfokú hangkészletben.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rögtönzés képességének fejlesztése a következő zenei ismeretek 
felhasználásával: 6/8-os metrum, felütés, dúr-moll dallami fordulatok. 
Kürtmenet, tercpárhuzam, szekvencia szerkesztése megadott dallamhoz.  
Zenei kérdés és felelet, variáció rögtönzése ritmussal és dallammal.  
A zene keltette gondolatok és érzelmek verbális kifejezése, azok zenei 
ihletettségű megjelenítése vizuális technikákkal. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Generativitás fejlesztése:  
Periódus méretű, illetve két- háromtagú zenei egységekhez kapcsolódó 
azonosságok, hasonlóságok, különbözőségek, ismétlődés, variáció 
megfigyeltetése és tudatosítása. 
Kürtmenet, tercpárhuzam, szekvencia szerkesztése megadott dallamhoz.  
Kérdés-felelet valamint dallami párbeszéd alkotása dúr-moll 
fordulatokkal (szolmizálva is), négy és nyolcütemes egységekben. 
Kvintváltás. 
Szimmetriát, aszimmetriát, ismétlődő, visszatérő elemeket ábrázoló 
képi és tárgyi alkotásokhoz dallam és ritmus társítása. 
 
Hallásfejlesztés: 
Hangrelációk érzékeltetése térbeli mutatással, kézjellel. 
A tanult dalokból a felemelt, illetve leszállított szolmizációs hangok, a 
fi, si, tá kiemelésének képessége. 
Átmenet nélküli vagy átmenettel történő dinamikai változások (forte, 
piano, crescendo, decrescendo) érzékeltetése kreatív gyakorlatokkal. 
Belső hallást fejlesztő énekes gyakorlatok: dallambújtatás, 
dallamelvonás. 
 
Zenei memória fejlesztése: 
Játékos memóriagyakorlatok megadott ritmus- és dallamfordulatokkal. 
 

Ritmikai készség fejlesztése: 
6/8, 3/4 helyes hangsúlyozása, páros-páratlan metrumok váltakozásának 
felismerése, reprodukciója és ezek gyakorlása kreatív feladatokkal. 
Énekléssel megismert ritmusfordulatokhoz kapcsolódó 
ritmusmotívumok hangoztatása ritmusnevekkel, testhangszerekkel és 
ritmushangszerekkel.  
Ritmus-osztinátó, ritmusolvasás, ritmusfelelgetés, ritmus-memoriter. 
Ütemhangsúly érzékeltetése ütemezéssel.  

Magyar nyelv és irodalom: 
mondatszerkezetek: kérdés 
és felelet, versek ritmusa, 
szótagszáma, verssorok 
ritmizálása. 
 
 
Vizuális kultúra: 
Önkifejezés, érzelmek 
kifejezése többféle 
eszközzel. 
Szimmetriát, aszimmetriát, 
ismétlődő, visszatérő 
elemeket ábrázoló 
alkotások. 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Dúr, moll, kürtmenet, tercpárhuzam, szekvencia, kvintváltás, zenei periódus, 
visszatérő szerkezet, rondó, szimmetria, aszimmetria, 6/8, 3/8. 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció III. 
 Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti ismeretek 

Órakeret 10 
óra 



 

 

Előzetes tudás 

Az alsó tagozatban az énekléssel és a generatív tevékenységekkel megszerzett 
és egyre gazdagodó ritmikai, metrikai és dallami ismeretek.  
A tanult ritmikai és dallami elemek felismerése kézjelről, betűkottáról, 
hangjegyről, és azok hangoztatása tanári segítséggel, csoportosan. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A zenei reprodukció fejlesztése további ritmikai, metrikai és dallami elemek 
elsajátításával. 
A zenei jelenségek terminológiájának megismerése és használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A zeneelméleti ismeretek megszerzése az előkészítés – tudatosítás – 
gyakorlás/alkalmazás hármas egységében történik. 
 
Ritmikai elemek, metrum: 
Ritmikai elemek elnevezése, gyakorlóneve és jele: a tizenhatod (ti-ri-ri-
ri/ri-ri-ri-ri) és szünetjele (sz), a tizenhatodos ritmusképletek (ri-ri-ti és ti-
ri-ri), a kis éles (ri-tij/ri-tim) és kis nyújtott ritmus (tij-ri/tim-ri), a triola. A 
notáció helyes alkalmazása. 
Felütés, csonka ütem. A hangsúlyos és hangsúlytalan ütemegységek 
megkülönböztetése. Ütemmutatók, ütemfajták: 6/8 

 
Dallami elemek: 
Felemelt, illetve leszállított szolmizációs hangok: fi, si, tá. 
További szolmizációs hangok: r’ és m’. 
A szolmizációs hangok kézjele, betűjele, a hangjegyek elhelyezése az 
ötvonalas rendszerben. A notáció helyes alkalmazása. 
 
Felismerő kottaolvasás:  
Tanult dallam felismerése kottaképről. Éneklés szolmizálva, szöveggel. 
 
Hangközök: 
Tiszta oktáv és prím, tiszta kvart és kvint, kis és nagy szekund ismerete, 
intonálása, szolmizálása. 
  
Hangsorok, hangnemek, harmóniák: 
Dúr és moll hangsorok, vezetőhang. 
Hangnemek 1# 1b-ig, Dúr és moll harmónia, vezetőhang. 
 
További zeneelméleti ismeretek:  
Violinkulcs, abszolút hangnevek g–f” (megismertetés szintjén). 
A módosító jelek (kereszt, bé, feloldójel) használata. 
Előjegyzések, hangnemek.  
A kottában előforduló, zenei előadásra vonatkozó tempó-, dinamikai és 
előadási jelek értelmezése. 
A régi és új stílusú népdalok legfontosabb elemzési szempontjai 
(dallamvonal, sorszerkezet, kvintváltás, hangsor, szótagszám, 
előadásmód).  

Magyar nyelv és 

irodalom: jelek és 
jelrendszerek ismerete. 
 
Vizuális kultúra: térbeli 
tájékozódás. 
 
Matematika: számsorok, 
törtek. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

6/8, felütés, csonka ütem, tizenhatod ritmus és képletei, kis éles és kis nyújtott 
ritmus; triola. 
Módosító jelek, fi, si, tá módosított hangok. 



 

 

Violinkulcs, abszolút hangnevek.  
Előjegyzés, hangnem, dúr és moll hangnem, dúr és moll harmónia. 
Hangközök: tiszta oktáv és prím, tiszta kvart és kvint, kis és nagy szekund, kis 
és nagy terc. 
Dallamvonal, sorszerkezet, kvintváltás, hangsor, szótagszám, előadásmód. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei befogadás I. 
A befogadói kompetenciák fejlesztése 

Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás 
Koncentrált figyelem zenehallgatás közben, ismeretek hangszerekről. 
Többszólamú halláskészség, valamint fejlődő formaérzék.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A zeneértő és -érző képesség fejlesztése. 
A tanult zenei korszakokhoz kapcsolódó zenei formák és műfajok 
felismerése. 
A hangszeres együttesek, zenekarok hangzásának felismerésére való 
képesség fejlesztése. 
A befogadói kompetenciák fejlesztése éneklés és generatív 
tevékenységek kiegészítésével történik. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A figyelem képességének fejlesztése:  
A figyelem időtartamának növelése hosszabb zenehallgatási anyag 
segítségével. 
Zenei megfigyelésre koncentráló feladatok. 
 
A hangszínhallás és a többszólamú hallás fejlesztése: 
Énekes hangfajok megkülönböztetése (szoprán, mezzo, alt, tenor, 
bariton, basszus). 
Hangszínhallás további fejlesztése új hangszerek megfigyeléséhez 
kapcsolódóan: tárogató, brácsa, cselló, nagybőgő, harsona, tuba, hárfa. 
Népi zenekar, vonósnégyes, szimfonikus zenekar hangzásának 
felismerése. A hangszerelés különbözőségeinek megállapítása. 
Tanult dallamok felismerése különböző hangszerek megszólaltatásában. 
 
Intellektuális munka:  
A formaérzék fejlesztése, zenei elemzés a következő fogalmak 
használatával:  
kéttagú forma, háromtagú („da capo”-s) forma, rondóforma. 
A formák ábrázolása formaképlettel vagy rajzzal.  
Különböző karakterek zenei ábrázolásának megfigyeltetése és 
jellemzése. 
A dalok szövegének értelmezése, a dalszövegekhez vagy 
zeneművekhez kapcsolódó dramatizált előadás (drámajáték, báb).  
 
A zeneirodalmi példák befogadását segítő kiegészítő ismeretek: 
A zenetörténeti korszak, a zeneszerzői életrajz megfelelő részei, a 
megismert zeneművek műfaja, formája, előadói apparátusa. A 
szimfonikus zenekar összetétele. 
Népzene: 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés, 
értelmezés. 
 
Dráma és tánc: 
tánctételek a nép- és 
műzenében. 
 
Vizuális kultúra: 
népművészeti 
motívumok 
összehasonlítása, 
szimmetriát, 
aszimmetriát, 
ismétlődő, visszatérő 
elemeket ábrázoló 
alkotások. 
 



 

 

Jeles napok, ünnepi szokások. 
Néptánc-dialektusok, hangszeres népi tánczene. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Periódus, kéttagú forma, háromtagú („da capo”-s) forma, rondóforma. 
Énekes hangfajok.  
Tárogató, brácsa, cselló, nagybőgő, harsona, tuba, hárfa. 
Népi zenekar, vonósnégyes, szimfonikus zenekar. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei befogadás II. 
Zenehallgatás 

Órakeret 10 
óra 

Előzetes tudás 
Felismerik a tanult zenei műfajokat, formákat, hangszercsoportokat. 

 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A művek befogadása, elemzése motivációt nyújt hangverseny-látogatásra, a 
kompozíciók újbóli meghallgatására.  
A népzene tárházából és a megjelölt korok zeneműveiből válogatva, a 
tanulók érdeklődését felkeltve, törekvés a zeneirodalom további műveinek 
megismerésére. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

ZENEHALLGATÁSI ANYAG 
Az osztály énekes és generatív tevékenységeihez, valamint a befogadói 
kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódóan: 
 
Népzene: 

A tanult népdalok, hangszeres népzene felvételei, népi hangszerek 
megismertetése felvételről, lehetőség szerint élőzenei bemutatásban is. 
Forrás: 
Kallós Archívum, Bartók Archívum, Pátria CD-rom, Magyar Népzenei 
Antológia DVD-rom, Magyar Népzene 1–2. (szerk. Rajeczky 
Benjamin), Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje – CD melléklet 1–
10. stb. 
 
Zeneirodalmi szemelvények a barokk, a bécsi klasszicizmus (és a 

romantika korából: 

- dalok, operarészletek, oratorikus műrészletek (áriák, kórustételek); 
- hangszeres művek: szerenád, szonáta, szimfónia, vonósnégyes, 

versenymű, karakterdarabok, szimfonikus költemény.  
 
Beethoven, L. van: D-dúr hegedűverseny, III. tétel 
Beethoven, L. van: V. c-moll, „Sors” szimfónia, I. tétel 
Haydn, J.: D-dúr „Óra” szimfónia, II. tétel; G-dúr 
„Üstdob”/„Meglepetés” szimfónia, II. tétel 
Mozart, W. A.: Kis éji zene – I., II., III. tétel 
Mozart, W. A.: A varázsfuvola – részletek 
Mozart, W. A.: Requiem – részletek 
Brahms, J.: Magyar táncok – részletek 
Chopin, F.: „Esőcsepp” prelüd; mazurkák 
Erkel F.: Bánk bán; Hunyadi László – részletek 
Liszt F.: XV. Magyar rapszódia  

Magyar nyelv és irodalom: 
magyar történelmi énekek, 
irodalmi párhuzamok.  
 
Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 
történelmi korok, 
korstílusok. 
 
Erkölcstan: zeneművek 
erkölcsi tartalma, üzenete, 
emberi érzések 
széles skálája (szeretet, 
gyűlölet, hűség, igazság, 
elválás, hősiesség stb.)  
 
Dráma és tánc: tánctételek 
a nép- és műzenében. 
 
Vizuális kultúra: 
Művészettörténeti 
stíluskorszakok. 
Népművészeti stílusok. 
 
Német nyelv: 

Dalok szövegének helyes 
kiejtése. Szövegértés. 



 

 

Liszt F.: Mazeppa 
Mendelssohn-Bartholdy, F.: e-moll hegedűverseny, I. tétel 
Muszorgszkij, M. – Ravel, M.: Egy kiállítás képei – részletek 
Schubert, F.: A pisztráng 
 
A zenehallgatás történhet élő zenei bemutatással, vagy felvételről 
(audio, videó). 

A felsorolás a minimális követelményeket határozza meg. A zeneművek 
megadott listája a tanár egyéni választása alapján bővíthető. A megadott 
művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-zene óra keretei között 
csak részletek meghallgatására van mód. A megfelelő részletek 
kiválasztásához a fejlesztési céloknál meghatározott tartalmak adnak 
iránymutatást. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Dal, opera, oratórium/oratorikus művek, ária, szerenád, szonáta, szimfónia, 
vonósnégyes, versenymű, karakterdarab, szimfonikus költemény. 

 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 

végén 

A tanulók képesek 20 népdalt, történeti éneket több versszakkal, valamint 8-
10 műzenei idézetet emlékezetből, a–e” hangterjedelemben előadni.  
Képesek kifejezően, egységes hangzással, tiszta intonációval énekelni, és új 
dalokat megfelelő előkészítést követően hallás után megtanulni.  
Többszólamú éneklési készségük fejlődik. Képesek csoportosan egyszerű 
kánonokat megszólaltatni. 
Kreatívan vesznek részt a generatív játékokban és feladatokban. Érzik az 
egyenletes lüktetést, tartják a tempót, érzékelik a tempóváltozást. A 6/8-os 
metrumot helyesen hangsúlyozzák. 
Felismerik és megszólaltatják a tanult zenei elemeket (metrum, dinamikai 
jelzések, ritmus, dallam).  
Szolmizálva éneklik a tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid 
dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről.  
Fejlődik zenei memóriájuk és belső hallásuk. 
Fejlődik formaérzékük, a formai építkezés jelenségeit felismerik és meg 
tudják fogalmazni.  
Fejlődik hangszínhallásuk. Megkülönböztetik a tárogató, brácsa, cselló, 
nagybőgő, harsona, tuba, hárfa hangszínét. Ismerik a hangszerek alapvető 
jellegzetességeit. 
Különbséget tesznek népi zenekar, vonósnégyes, szimfonikus zenekar 
hangzása között. 
A két (három) zenei korszakból zenehallgatásra kiválasztott művek közül 18-
20 alkotást/műrészletet ismernek.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7–8. évfolyam  
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció I.  
Éneklés 

Órakeret 25 
óra 

Előzetes tudás 

A tanulók képesek népdalokat, történeti éneket, valamint műzenei idézeteket 
emlékezetből, a–e” hangterjedelemben több versszakkal, csoportosan 
előadni.  
Képesek kifejezően, egységes hangzással, tiszta intonációval énekelni, és új 
dalokat megfelelő előkészítést követően hallás után vagy kottaképről 
előkészítve megtanulni.  
Többszólamú éneklési készségük fejlődik. Képesek csoportosan egyszerű 
kánonokat megszólaltatni. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A dalkincs ismétlése és folyamatos bővítése. Többféle zenetörténeti 
stílusból válogatott szemelvények éneklése: magyar népdalok, más népek 
dalai, kiegészítve a magyar populáris zene műfajaiból válogatott néhány 
példával. Az énekhang további képzése egy- és többszólamú 
gyakorlatokkal, figyelve a tanulók egyéni hangi fejlődésére (mutálás). A 
dalok, zenei idézetek metrumára, ritmikájára és dallamára vonatkozó 
megfigyelések megfogalmazása.  
A többszólamú éneklés fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Éneklési készség fejlesztése:  
Beéneklő gyakorlatok az óra eleji ismétlés, az alkalmazó rögzítés 
anyagához kapcsolódóan.  
Éneklés szöveggel, szolmizálva g–f”hangterjedelemben.  
Kifejező előadásmód, helyes frazeálás.  
 
Többszólamú éneklési készség fejlesztése: 
Kétszólamú reneszánsz, illetve barokk művek/műrészletek/kánonok, 
orgánumok megszólaltatása.  
 
A daltanítás módszerei:  

- Hallás utáni daltanítás. 
- Daltanulás kottaképről előkészítve. 

 
Zenei anyag: 
Népzene:  
Válogatás régi rétegű és új stílusú népdalokból (10 magyar népdal 
éneklése). 
Magyar népballadák (1-2 ballada éneklése). 
Nemzetiségeink, illetve más népek dalai (2-3 dallam). 
 

Magyar történeti énekek:  

Históriás énekek (1-2 dallam).  
 

Műzenei példák (8-10 ének, idézet) a középkor, reneszánsz, barokk 

korból, a XX. század és napjaink zenéjéből:  
A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó énekes anyag: gregorián 

Magyar nyelv és irodalom: 
régies kifejezések, 
szövegértés. 
 
Idegen nyelvek: Középkori, 
reneszánsz énekek, barokk 
művek, műrészletek, más 
népek dalai eredeti nyelven. 
Helyes kiejtés, szövegértés. 



 

 

énekek, trubadúr dalok, áriák, zenei szemelvények, témarészletek a 
reneszánsz, barokk korból és a XX. század, illetve napjaink zenéjéből 
(az áriák/dalok hangszerkísérettel, lehetőség szerint eredeti nyelven).  
Népdalok 20. századi vagy mai feldolgozásai. 
Példák a populáris zenéből. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Népdalfeldolgozás, ballada, históriás ének, gregorián ének, trubadúr dallam. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció II. 
Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), 

kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 10 
óra 

Előzetes tudás 
Ritmus- és dallamvariálási készség, tonális és funkciós érzet, formaérzék, 
többszólamú alapkészségek.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kialakított készségek továbbfejlesztése a zenei stílus- és formaérzék 
elsődlegességével. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Generativitás fejlesztése: 
Aszimmetrikus, aranymetszés arányai szerint épülő, és aleatorikus zenei 
egységek megfigyeltetése és tudatosítása.  
Oktávpárhuzam szerkesztése megadott dallamhoz.  
Megadott zenei anyagokhoz variációk (ritmikai, tempóbeli, dinamikai, 
dallami, karakterbeli) fűzése. 
Szimmetriát, aszimmetriát, aranymetszést, tükröződést ábrázoló képi és 
tárgyi alkotásokhoz dallam és ritmus társítása. 
 
Hallásfejlesztés: 
Megadott dallam éneklése oktávpárhuzamban – orgánum technika.  
Rögtönzés dúr-moll hangnemekben, szekvencia alkotása és 
megszólaltatása. 
Átmenet nélküli dinamikai változások (forte, piano) érzékeltetése kreatív 
gyakorlatokkal. 
Skálák és hangzatok szerkesztése és megszólaltatása. 
 

Ritmikai készség fejlesztése: 
Énekléssel megismert ritmusfordulatokhoz kapcsolódó ritmusmotívumok 
hangoztatása ritmusnevekkel, testhangszerekkel és ritmushangszerekkel.  
Aszimmetrikus hangsúlyozású, szinkópáló ritmusgyakorlatok alkotása és 
reprodukálása. 
Ritmusimprovizáció afrikai és egyéb dobok, csörgők, teakfa, ill. további 
ritmushangszerek/eszközök használatával. 
Ritmuskánon eltérő hangszínű test- és ritmushangszerek használatával.  

Vizuális kultúra: 
Önkifejezés, érzelmek 
kifejezése többféle 
eszközzel. 
Tükrözés, szimmetria, 
aszimmetria, aranymetszés. 
 
Matematika: 

párhuzam, tükrözés, 
arányok, aranymetszés. 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Augmentáció, diminúció, aszimmetrikus ütem, aranymetszés, aleatória, oktáv- 
és kvintpárhuzam, orgánum. 

Tematikai egység/ Zenei reprodukció III. Órakeret 7 



 

 

Fejlesztési cél Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti ismeretek óra 

Előzetes tudás 
A tanult ritmikai és dallami elemek felismerése kottaképről és azok 
alkalmazásának és újraalkotásának képessége. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

További ritmikai, metrikai és dallami elemek elsajátításával a zenei 
reprodukció fejlesztése. Felismerő kottaolvasási képesség fejlesztése egy-
egy meghallgatott zenemű kottaképének, partitúrájának követése alapján.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A zeneelméleti ismeretek megszerzése az előkészítés – tudatosítás – 
gyakorlás/alkalmazás hármas egységében történik. 
 
Ritmikai elemek, metrum: 
A hangsúlyos és hangsúlytalan ütemegységek megkülönböztetése az 
aszimmetrikus ütemekben. 
Ütemmutatók, ütemfajták: 3/8, 5/8, 7/8, 8/8. Alla breve. 
 
Felismerő kottaolvasás:  
Tanult dallam, zenemű felismerése kottaképről, követése partitúrából.  
 
Hangközök: 
Kis és nagy terc, kis és nagy szext, kis és nagy szeptim ismerete, 
intonálása, szolmizálása és felismerése hangzó anyagban és 
kottaképről is.  
 
Hangsorok, hangnemek, harmóniák: 
Dúr és moll harmónia, vezetőhang. 
Dúr és moll és modális hangsorok. 
Hangnemek 2#–2b-ig, párhuzamos hangnemek. 
Kromatika, egészhangúság. Atonalitás. 
 
További zeneelméleti ismeretek:  
A kottában előforduló, zenei előadásra vonatkozó tempó-, dinamikai és 
előadási jelek értelmezése.  
XX. század és napjaink notációja. 
Dodekafon szerkesztés, aleatória. 

Matematika: törtek. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

5/8, 7/8, 8/8, Alla breve. Kis és nagy szext, kis és nagy szeptim. 
Modális hangsorok, egészhangúság, atonalitás, dodekafónia, Reihe, aleatória. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei befogadás I.  
A befogadói kompetenciák fejlesztése 

Órakeret 10 
óra 

Előzetes tudás 

A tanulók felismerik a tanult zenei korszakokhoz kapcsolódó zenei 
formákat és műfajokat. 
Képesek az énekes hangfajok, a népi és klasszikus hangszeres együttesek, a 
különböző hangszerek hangzásának megkülönböztetésére. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

Összetettebb, hosszabb, fokozott koncentrációt igénylő zenei anyag 
befogadásához szükséges kompetenciák fejlesztése. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A figyelem képességének fejlesztése:  
A figyelem időtartamának növelése összetettebb, hosszabb, fokozott 
koncentrációt igénylő zenei anyag segítségével. 
Zenei megfigyelésre koncentráló feladatok.  
 
A hangszínhallás és a többszólamú hallás fejlesztése: 
Hangszínhallás további fejlesztése új hangszerek megfigyeléséhez 
kapcsolódóan: cimbalom, lant, csembaló, orgona, szaxofon. 
Tanult dallamok felismerése különböző hangszerek 
megszólaltatásában. 
 
Intellektuális munka:  
Zenei elemzés a következő fogalmak használatával:  
homofon és polifon szerkesztésmód, imitáció, monotematika, 
konszonancia, disszonancia, szekvencia. 
Partitúrakövetés. 
A zenei formálás, arányok grafikus ábrázolása.  
Különböző karakterek zenei ábrázolásának megfigyeltetése és 
jellemzése. 
 
A zeneirodalmi példák befogadását segítő kiegészítő ismeretek: 
Zenetörténeti korszakok, zeneszerzői életrajzok.  
Gregorián zene, trubadúr költészet, reneszánsz kórusmuzsika 
(madrigál, motetta, mise), barokk vokális (korál, kantáta, oratórium, 
passió, opera) és hangszeres (szvit, concerto, concerto grosso, fúga) 
műfajok.  
XX. század és napjaink zenéje: impresszionizmus a festészetben és a 
zenében; atonalitás, dodekafónia (Reihe-technika); folklórizmus; 
aleatória.  
A népzene feldolgozási módjai Bartók és Kodály művészetében. A 
kelet-európai népek népzenéje. 
Műzene és népzene eltérő hangszerhasználata, az eltérések 
megfigyelése. 
A populáris dalok zenei jellemzőinek megfigyelése a következő 
szempontok alapján: forma, szöveg, szövegábrázolás, dallami 
jellemzők, ritmikai elemek, hangszerelés, dallami díszítés, különleges 
előadói megoldások. 
Ösztönzés ismeretszerző tevékenységre: összefüggések keresése a 
zenei stíluskorszakok, a történelmi események és a zeneművek között, 
önálló vagy csoportos gyűjtőmunka keretében, az infokommunikációs 
technológia (IKT) alkalmazásával. 

Magyar nyelv és irodalom: 
középkori egyházi és világi 
költészet, szövegelemzés. 
 
Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 
zeneirodalmi alkotások 
történelmi és 
művészettörténeti 
összefüggései. 
 
Idegen nyelvek: Középkori, 
reneszánsz énekek, barokk 
művek, műrészletek, más 
népek dalai eredeti nyelven. 
Helyes kiejtés, szövegértés. 
 
Földrajz: európai népek és 
más kontinensek népeinek 
zenéje.  
 

Vizuális kultúra: 
művészettörténeti és 
zenetörténeti stíluskorszakok 
találkozása.  
 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Homofónia, polifónia, imitáció, monotematika, konszonancia, disszonancia, 
szekvencia. Madrigál, motetta, mise, korál, kantáta, oratórium, passió, opera, 
szvit, concerto, concerto grosso, fúga. 
Zenei impresszionizmus, atonalitás, dodekafónia, Reihe, aleatória, 
folklórizmus, populáris zene. 

 



 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei befogadás II. 
Zenehallgatás 

Órakeret 13 
óra 

Előzetes tudás 
A zenemű gondolati tartalmát közvetítő kifejezőeszközök átélésének és 
értelmezésének képessége. 
A korábban tanult jellegzetes zeneművek részleteinek felismerése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

A művek befogadása, elemzése motivációt nyújt hangverseny-látogatásra, a 
kompozíciók újbóli meghallgatására.  
A népzene tárházából és a megjelölt korok zeneműveiből válogatva, a 
tanulók érdeklődését felkeltve törekvés a zeneirodalom további műveinek 
megismerésére. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

ZENEHALLGATÁSI ANYAG 
Az osztály énekes és generatív tevékenységeihez, valamint a 
befogadói kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódóan:  
 
Népzene: 

A tanult népdalok, balladák felvételei, népi hangszerek 
megismertetése felvételről, lehetőség szerint élőzenei 
bemutatásban is. Forrás: 
Kallós Archívum, Bartók Archívum, Pátria CD-ROM, Magyar 
Népzenei Antológia DVD-ROM, Magyar Népzene 1–2. (szerk. 
Rajeczky Benjamin), Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje – 
CD melléklet 1–10. stb. 
Nemzetiségeink hagyományai és néptáncai. 
Európán kívüli kultúrák népzenéje (pl. Ausztrália, Peru, Japán, 
afrikai országok). 
 
Zeneirodalmi szemelvények a középkor, reneszánsz, barokk 

korból, a XX. század és napjaink zenéjéből: 
A középkor és a reneszánsz zenéje: gregorián, trubadúr ének, 
orgánum 
Madrigálok, misék, motetták 
Bach, J. S.: János passió – részletek  
Bach, J. S.: 3. Brandenburgi verseny, BWV 1048 – 1. és 3. 
tétel 
Bach, J. S.: C-dúr prelúdium és fúga, BWV 846 
(Wohltemperiertes Klavier I.)  
Händel, G. F.: Messiás (Messiah), HWV 56 – részletek 
Händel, G. F.: Vízi zene vagy Tűzijáték szvit – részletek 
Purcell, H.: Artúr király (King Arthur) – részletek 
Vivaldi, A.: A négy évszak – részletek 
Debussy, C.: Gyermekkuckó – részletek 
Ravel, M.: Bolero 
Bartók B.: A kékszakállú herceg vára – részletek 
Kodály Z.: Székelyfonó – Görög Ilona balladája  
Kodály Z.: Kállai kettős 
Schönberg, A.: Zongoraszvit, Op. 25 – Prelúdium  
John Cage: 4’33” 

Magyar nyelv és irodalom: középkori 
egyházi és világi költészet, 
szövegelemzés. 
 
Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: zeneirodalmi 
alkotások történelmi és 
művészettörténeti összefüggései. 
 
Idegen nyelvek: Középkori, 
reneszánsz énekek, barokk művek, 
műrészletek, más népek dalai eredeti 
nyelven. 
Helyes kiejtés, szövegértés. 
 
Földrajz: európai népek és más 
kontinensek népeinek zenéje.  
 

Vizuális kultúra: művészettörténeti és 
zenetörténeti stíluskorszakok 
találkozása.  
 



 

 

Penderecki, K.: Hirosima emlékezete  
Emerson-Lake-Palmer: Egy kiállítás képei (Pictures at an 
Exhibition)  
Presser Gábor, Kocsák Tibor, a Szörényi-Bródy szerzőpáros és 
más magyar szerzők egy-egy zenés színpadi művének részlete, 
pl. István, a király 
 
A zenehallgatás történhet élő zenei bemutatással vagy 
felvételről (audio, videó). 

A felsorolás a minimális követelményeket határozza meg. A 
zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása alapján 
bővíthető. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy 
az ének-zene óra keretei között csak részletek meghallgatására 
van mód. A megfelelő részletek kiválasztásához a fejlesztési 
céloknál meghatározott tartalmak adnak iránymutatást. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Gregorián, trubadúr ének, orgánum, madrigál, mise, motetta, korál, kantáta, 
oratórium, passió, opera, szvit, concerto, concerto grosso, fúga, jazz, pop, 
rock, musical. 

 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 

végén 

A tanulók képesek 14-17 népdalt, balladát, históriás éneket több versszakkal, 
valamint 8-10 műzenei idézetet emlékezetből, g–f” hangterjedelemben 
előadni.  
Képesek kifejezően, egységes hangzással, tiszta intonációval énekelni, és új 
dalokat megfelelő előkészítést követően hallás után megtanulni.  
Többszólamú éneklési készségük fejlődik. Képesek csoportosan egyszerű 
orgánumokat megszólaltatni. 
Kreatívan vesznek részt a generatív játékokban és feladatokban. Érzik az 
egyenletes lüktetést, tartják a tempót, érzékelik a tempóváltozást. A 5/8-os és 
7/8-os és 8/8-os metrumot helyesen hangsúlyozzák. 
Felismerik és megszólaltatják a tanult zenei elemeket (metrum, dinamikai 
jelzések, ritmus, dallam).  
Fejlődik zenei memóriájuk és belső hallásuk. 
Fejlődik formaérzékük, a formai építkezés jelenségeit felismerik és meg 
tudják fogalmazni.  
Fejlődik hangszínhallásuk. Megkülönböztetik a cimbalom, lant, csembaló, 
orgona, szaxofon hangszínét. Ismerik a hangszerek alapvető jellegzetességeit. 
A zenei korszakokból kiválasztott zeneművek közül 20-25 
alkotást/műrészletet ismernek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9–10. évfolyam 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció I. 
Éneklés 

Órakeret 22 
óra 

Előzetes tudás 
A felső tagozatban megismert népzenei és műzenei szemelvények 
elsajátítása során kialakult éneklési készségek, zenei ismeretek. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

Az éneklési készség fejlesztése a tanult dalanyagon keresztül. 
Dalkincsbővítés, a motivált éneklés kialakítása helyes énektechnikával és 
hangképzéssel. Stílusos, kifejező éneklés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Éneklési készség fejlesztése:  
Beéneklő gyakorlatok az óra eleji ismétlés, az alkalmazó rögzítés 
anyagához kapcsolódóan.  
Éneklés szöveggel, az anyag nehézségétől függően szolmizálva is, g–f” 
hangterjedelemben.  
Kifejező előadásmód, helyes frazeálás.  
 
Többszólamú éneklési készség fejlesztése: 
Egyszerű két-, esetleg háromszólamú művek/műrészletek/kánonok 
megszólaltatása.  
 
A daltanítás módszerei:  

- Hallás utáni daltanítás. 
- Daltanulás kottaképről előkészítve. 

 
Zenei anyag: 
8-10 népdal, népzenei anyag: 

Magyar népzene történeti rétegei Paksa Katalin felosztása szerint (Paksa 
Katalin: Magyar népzenetörténet, Balassi Kiadó, 2008) 
Jeles napok, ünnepi szokásdalok (Magyar Népzene Tára II.) 
Táncházak dalai 
Más népek dalai 
 
8-10 mű, műrészlet a zenetörténeti stíluskorszakok szemelvényeiből 
válogatva. 

Magyar nyelv és irodalom: 
verbális kifejezőkészség 
fejlesztése, dalok szövege, 
költői eszközök 
megfigyelése a zenei 
kifejezésben, magyar 
népdalok, népballadák, 
virágénekek, szimbolika. 
 
Idegen nyelv: Más népek 
dalai eredeti szöveggel. 
Helyes kiejtés, szövegértés. 
 

Földrajz: európai népek és 
más kontinensek népeinek 
zenéje.  
 
Vizuális kultúra: 
művészettörténeti és 
zenetörténeti stíluskorszakok 
találkozása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

A dal műfaji sokszínűsége: népdal, műdal, egyházi és világi dal, 
reneszánsz kórusdal, romantikus dal, dal a szórakoztató zenében. 
A zenetörténet további vokális és hangszeres műfajai. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció II. 
Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), 

kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 10 
óra 

Előzetes tudás 
Ritmikai és dallamvariálási készség, tonális és funkciós érzet, fejlődő 
formaérzék, többszólamú alapkészségek. 
Fejlett zenei memória és belső hallás. 



 

 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

A tanulókban rejlő kombinatív, próbálkozó, felfedező kedv kiaknázása a 
korosztály elvárható zenei képességének és jellemző érdeklődésének 
szintjén. 
Törekvés a zenei mondanivaló verbális kifejtésére vagy az átkódolásra más 
művészeti ág kifejezési eszközeibe. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Generativitás fejlesztése:  
Megadott zenei anyagokhoz variációk (ritmikai, tempóbeli, dinamikai, 
dallami, karakterbeli) fűzése.  
Vizuális és tárgyi alkotások jellemzése, fogalmak (pontok, vonalak, ívek, 
foltok, alakok, mozgás, méretek, arányok, szimmetria, aszimmetria, 
párhuzam, tükrözés, tükröződés, azonosság, hasonlóság, különbözőség, 
ismétlődés, visszatérés, előtér, háttér, világos-sötét, pasztell-élénk, erős-
halvány színek, fény, árnyék stb.) párhuzamba állítása a zenével. Az 
alkotásokhoz dallam és ritmus társítása. 
Ritmikai készség fejlesztése: 
Énekléssel megismert ritmusfordulatokhoz kapcsolódó ritmusmotívumok 
hangoztatása ritmusnevekkel, testhangszerekkel és ritmushangszerekkel.  
Összetett és aszimmetrikus metrumokhoz kapcsolódó improvizációs 
gyakorlatok testhangszerekkel és ütőhangszerekkel.  
 
Dallam: 
A zenei és a szöveg hangsúlyai (prozódia) a gyakorlatban. 
Zenei prozódia megfigyelése, reprodukciója magyar és idegen nyelvű 
művekben. 
Eredeti nyelvű szöveg és fordításainak összehasonlítása. 
 
Komponálás és rögtönzés: 
Egyszerű ritmus- dallam- és harmóniakíséret (osztinátó, dudabasszus, 
orgonapont, T-D ingamozgás, T-S-D harmóniák, kürtmenet) alkotása. 

Magyar nyelv és irodalom: 
szöveg, hangsúlyok, prozódia. 
 
Idegen nyelv: idegen nyelvű 
szövegek és fordításainak 
összehasonlítása a prozódia 
szempontjából.  
 
Matematika: absztrakt 
gondolkodás fejlesztése a 
zenei formákon, arányokon 
keresztül. 
 
Vizuális kultúra:  
Önkifejezés, érzelmek 
kifejezése többféle eszközzel. 
Vizuális és tárgyi alkotások 
jellemzése, fogalomalkotás. 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Metrumfajták (egyszerű, összetett, aszimmetrikus). Prozódia.  
Osztinátó, dudabasszus, orgonapont, T-D ingamozgás, T-S-D harmóniák, 
kürtmenet. Pontok, vonalak, ívek, foltok, alakok, mozgás, méretek, arányok, 
szimmetria, aszimmetria, párhuzam, tükrözés, tükröződés, azonosság, 
hasonlóság, különbözőség, ismétlődés, visszatérés, előtér, háttér, világos-
sötét, pasztell-élénk, erős-halvány színek, fény, árnyék. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció III. 
Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti ismeretek 

Órakeret 
6 óra 

Előzetes tudás 
Az általános iskolában megszerzett zeneelméleti alapismeretek. 
Grafikus notáció és ötvonalas rendszer olvasása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

Az eddig tanult felismerő kottaolvasási és zenei ismeretek elmélyítése, 
rendszerezése. 
A további gyakorlás a befogadást és a felidézést kísérő 
kottakövetéssel, kottaolvasással történik. 



 

 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zeneelméleti ismeretek: 
A zenei írásbeliség kialakulásának főbb állomásai. Kulcsok (F- és C-
kulcsok), neumák, négyvonalas rendszer, quadrát notáció, tabulatúra, 
számozott basszus, aleatorikus zene, betűs akkordjelölés a megismerés 
szintjén. 
 
Partitúrakövetés: 
Vokális és hangszeres partitúrák megismerése: 

- szólamok elrendeződésének ismerete;  
- előadói jelek és utasítások értelmezése. 

 
Ritmikai elemek, metrum, tempó: 
A magyar néptáncok, reneszánsz és barokk táncok, modern táncok 
ritmikai sajátosságainak megfigyelése a tánctípusok tempóbeli, metrikai 
és ritmikai jellemzői szempontjából.  

Vizuális kultúra: Vizuális 
jelek és jelzések 
használata. Iniciálé. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Kulcsok, neuma, négyvonalas rendszer, quadrát notáció, tabulatúra, 
számozott basszus, aleatorikus zene, betűs akkordjelölés, partitúra, 
tánctípusok. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei befogadás I. 
A befogadói kompetenciák fejlesztése 

Órakeret 11 
óra 

Előzetes tudás 

Korábbi évek során megszerzett kompetenciák, nyitott hozzáállás, zenei 
emlékek, tapasztalatok, koncertélmények. 
Fejlett formaérzék, hangszínhallás. Ismerik a hangszerek és énekhangok, a 
zenei együttesek hangszínét, alapvető jellegzetességeit. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

A zene különféle funkcióinak, valamint a médiában és a filmművészetben 
betöltött szerepének, megjelenésének értelmezése. 
Zenei dokumentumok gyűjtése, a rendszerezés és feldolgozás készségének 
fejlesztése, valamint önálló beszámoló készítése a legmodernebb IKT-
eszközökkel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Intellektuális munka:  
Partitúrakövetés. 
A zene stiláris és formai elemzése. Jellem- és karakterábrázolás. Önálló 
véleménynyilvánítás, értékítélet. 
 
A zeneirodalmi példák befogadását segítő szempontrendszer:  

- A zene kapcsolatainak feltárása a társművészetekkel, 
irodalommal, történelemmel, kultúrtörténettel a szintézis 
teremtés igényével. 

- Az egyházzene kapcsolata a liturgiával, zenei élet a főúri 
rezidenciákon és a nyilvános koncerttermekben, operaházakban. 

Magyar nyelv és irodalom: A 
zene irodalmi kapcsolódásai, 
átköltés, humor. Jellem- és 
karakterábrázolás. Önálló 
véleménynyilvánítás, 
értékítélet. 
 
Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 
zeneirodalmi alkotások 
történelmi összefüggései. 



 

 

- A zene funkciói (művészi zene - szórakoztató zene; liturgikus 
zene; önkifejezés, ünnepek zenéi, tánc, alkalmazott zene). 

- Népzene és műzene kapcsolatai, a jazz és a populáris zene 
műfajainak kapcsolódási pontjai. 

- Átköltés, átdolgozás, feldolgozás, stílusok keveredése, zenei 
humor. 

 
Ösztönzés ismeretszerző tevékenységre önálló vagy csoportos 
gyűjtőmunka keretében, az infokommunikációs technológia (IKT) 
alkalmazásával:  

- összefüggések keresése a zenei stíluskorszakok, a történelmi 
események és a zeneművek között; 

- egy zenemű/műrészlet feldolgozása, elemzése megadott témából 
választva (pl. élet, halál, születés, gyász, haza, becsület, 
küzdelem, szerelem, hűség, gúny, irónia, humor, hősiesség, 
szabadság, béke, vallás). 

 
Idegen nyelv: 
eredeti nyelvű zenei példák 
megértése. 
 
Vizuális kultúra: zeneirodalmi 
alkotások művészettörténeti 
összefüggései. 
 
Informatika: Információgyűjtés 
az internet segítségével. 
Prezentáció készítése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Művészi zene – szórakoztató zene; liturgikus zene; ünnepek zenéi, tánc, 
alkalmazott zene. 
Népzene és műzene, jazz és populáris zene. 
Átköltés, átdolgozás, feldolgozás. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei befogadás II. 
Zenehallgatás 

Órakeret 16 
óra 

Előzetes tudás 
A zenemű gondolati tartalmát közvetítő kifejezőeszközök átélésének és 
értelmezésének képessége. A korábban tanult zeneművek részleteinek 
felismerése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

Az ismeretek kronológiai rendszerezése. Tájékozottság a zeneművek 
műfajában és a különböző zenei nyelvhasználatokban.  
Zenehallgatás kottakép-követéssel, a témák azonosításával, az előadói jelek 
és utasítások megvalósulásának megfigyelésével. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

ZENEHALLGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ISMERETEK, 
STÍLUSOK, MŰFAJOK, FORMÁK 
 

Népzene, magyar zenetörténet: 
Népdal, hangszeres népzene, népies műdal, nemzetiségek zenéje, más 
népek népzenéje. A népdalok szimbolikája. 
A magyar táncházmozgalom. 
Történeti dallamok. 
XVII–XVIII. századi magyar műzene (Kájoni-kódex, Lőcsei-
kézirat,Vietoris-kódex anyagából; Esterházy Pál). 
Bihari János, Lavotta János és Csermák Antal verbunkos zenéje. 
Erkel Ferenc (nemzeti opera), Liszt Ferenc (szimfonikus költemény, 
zongoramuzsika). 
XX. századi magyar műzene: Bartók Béla, Kodály Zoltán, Dohnányi 
Ernő, Lajtha László. 
Kortárs magyar kórusmuzsika (Kocsár Miklós,  Karai József, stb.). 

Magyar nyelv és irodalom:  
A zene irodalmi kapcsolódásai, 
átköltés, humor. Jellem- és 
karakterábrázolás. Önálló 
véleménynyilvánítás, 
értékítélet. 
 
Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 
zeneirodalmi alkotások 
történelmi összefüggései. 
 
Idegen nyelv:  
eredeti nyelvű zenei példák 
megértése. 
 



 

 

Műzene: 
Középkor és reneszánsz: 

- gregorián, orgánumok; 
- reneszánsz műfajok: mise, motetta, madrigál, más a°cappella 

műfajok; 
- reneszánsz hangszeres tánczene; 
- ismeretek: zsoltár, himnusz, homofónia – polifónia; lant-

tabulatúra. 
Barokk: 

- vokális zene: az opera, oratórium, kantáta, korál, passió; 
- hangszeres műfajok: szvit, concerto, concerto grosso, fúga; 
- ismeretek: concertálás, basso continuo, monódia, recitativo, ária, 

turba. 
Bécsi klasszicizmus: 

- klasszikus zenei formák: egy- két-, háromtagú formák, 
szonátaforma, triós forma, rondóforma, variációs forma; 

- műfajok: dal, opera, szonáta, vonósnégyes, szimfónia, 
versenymű.  

Romantika: 

- műfajok: dal, dalciklus, opera és zenedráma, karakterdarabok, 
táncok, szimfonikus költemény, versenymű; 

- fogalmak: programzene, virtuozitás, monumentalitás, kromatika. 
 A századforduló és a XX. század zenéje: 

- zenei irányzatok: impresszionizmus, expresszionizmus, 
neoklasszicizmus, folklórizmus, avantgárd, experimentális zene, 
elektronikus zene). 

Korunk zenéje: 

- a második világháborútól napjainkig. 
 
A klasszikus zenén túl: 

- a jazz műfajai a kezdetektől napjainkig; 
- a beat és a klasszikus rock;  
- a világzene;  
- a zenés színház – rockopera, musical, operett; 
- a filmzene és alkalmazott zene;  
- a populáris zene irányzatai.  

 
ZENEHALLGATÁSI ANYAG 
Az osztály énekes és generatív tevékenységeihez, valamint a befogadói 
kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódóan:  
 
Népzene, magyar zenetörténet: 

A tanult népzenei anyagok felvételről, lehetőség szerint élőzenei 
bemutatásban is. Forrás: 
Kallós Archívum, Bartók Archívum, Pátria CD-ROM, Magyar 
Népzenei Antológia DVD-ROM, Magyar Népzene 1–2. (szerk. 
Rajeczky Benjamin), Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje – CD 
melléklet 1–10. stb. 
Történeti dallamok. 
Művek a Kájoni-kódex, Lőcsei-kézirat, Vietoris- kódex anyagából  

Vizuális kultúra: zeneirodalmi 
alkotások művészettörténeti 
összefüggései. 
 
Informatika: Információgyűjtés 
az internet segítségével. 
Prezentáció készítése.  



 

 

Esterházy P.: Harmonia Caelestis – részletek 
Erkel F.: Bánk bán – 3. felvonás 
Liszt F.: Les Preludes 
Bartók B.: Cantata profana  
Kodály Z.: Marosszéki táncok 
 
Klasszikus zeneirodalmi szemelvények a középkor, reneszánsz, barokk 

korból, a XX. század és napjaink zenéjéből: 
Gregorián énekek, korálok  
Palestrina, G. P. da: Missa Papae Marcelli – Kyrie 
Monteverdi, C.: Poppea megkoronázása – részletek 
Bach, J. S.: János-passió – részletek 
Bach, J. S.: c-moll passacaglia és fúga, BWV 582 
Beethoven, L. van: IX. (d-moll) szimfónia – zárótétel 
Haydn, J.: „Kaiser” (Császár) – quartett – II. tétel 
Mozart, W. A.: Figaro házassága – részletek 
Chopin, F.: Mazurkák, polonézek (nemzeti táncok) – szabad választás 
Dvořak, A.: IX. szimfónia („Az Új Világból”) – részletek 
Schubert, F.: Erlkönig (A rémkirály); Grätchen am Spinnrade (Margit a 
rokkánál) 
Verdi, G.: Aida – részletek 
Wagner, R.: A nürnbergi mesterdalnokok – nyitány 
Debussy, C.: Holdfény, Az elsüllyedt katedrális  
Ravel, M.: Bolero 
Orff, C.: Carmina Burana 
Schönberg, A.: Pierrot Lunaire, Op. 21 
 

Populáris zenei szemelvények: 
A tanárok munkáját ezen a területen segíti Gonda János: A populáris 

zene antológiája c. munkája és további írásai. 
 
A zenehallgatás történhet élő zenei bemutatással vagy felvételről (audio, 
videó). 
A felsorolás a minimális követelményeket határozza meg. A zeneművek 
megadott listája a tanár egyéni választása alapján bővíthető. A megadott 
művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-zene óra keretei között 
csak részletek meghallgatására van mód. A megfelelő részletek 
kiválasztásához a fejlesztési céloknál meghatározott tartalmak adnak 
iránymutatást. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

A fent említett műfajok, formák, ismeretek a zenehallgatási anyaghoz 
kapcsolódva.  

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 

végén 

A tanulók képesek 8-10 népzenei, valamint 8-10 műzenei idézetet részben 
kottából, részben emlékezetből csoportosan előadni.  
Képesek kifejezően, egységes hangzással, tiszta intonációval énekelni, és új 
dalokat megfelelő előkészítést követően hallás után megtanulni.  
Képesek egyszerű két- és háromszólamú kórusműveket vagy azok részleteit, 
kánonokat megszólaltatni. 



 

 

Fejlődik formaérzékük, a formai építkezés jelenségeit felismerik és meg tudják 
fogalmazni.  
Ismerik a hangszerek alapvető jellegzetességeit. 
A generatív tevékenységek eredményeként érzékelik, felismerik a zenei 
kifejezések, a formák, a műfajok, és a zenei eszközök közti összefüggéseket. 
Megismerik és értelmezik a kottakép elemeit és az alapvető zenei 
kifejezéseket.  
A zenei korszakokból kiválasztott zeneművek közül 20-25 alkotást/műrészletet 
ismernek és felismernek.  
A zenei műalkotások megismerése révén helyesen tájékozódnak korunk 
kulturális sokszínűségében. 

 



INFORMATIKA 
Alapozó és fejlesztő szakasz  

(5–7. évfolyam) 



ALAPELVEK, CÉLOK 

A történelem során minden társadalomban lényeges szerep jutott bizonyos információs 
folyamatoknak, így például a társadalom önszervezéséhez és irányításához elengedhetetlen 
politikai és gazdasági információk megszerzésének, továbbításának, tárolásának és 
feldolgozásának. A technikai, tudományos és művészi információs szellemi termékek is 
hasonlóan fontosak voltak a közösségek életében. A 21. század elején kialakuló információs 
társadalom különösen abban tér el más társadalmaktól, hogy az IKT (információs és 
kommunikációs technológia) gyors fejlődésével párhuzamosan, folyamatosan nő az 
információs termékek és szolgáltatások gazdasága, az adat (általános értelemben) áruvá válik, 
és az információs szektor egyre több munkaerőt alkalmaz. 
A mai iskolarendszer feladata a tanulók felkészítése az információs társadalom viszonyaira 
(kihívásaira). Nevelni kell a tanulókat az információs termékek és szolgáltatások kritikus, 
etikus és értő befogadására (fogyasztására), hogy az IKT használatával tudjanak tanulni, 
művelődni és szórakozni. 
Törekedni kell az érdeklődés felkeltésére, a kreativitás fejlesztésére, hogy az informatika iránt 
különösen fogékony gyermekek − megfelelő továbbtanulás után − később az információs 
gazdaságban, mint alkotó munkaerő munkát vállalhassanak. Ennek érdekében meg kell 
tanítani a gyermekeket a korszerű eszközök kezelésére, az információszerzési, - tárolási, -
feldolgozási és -átadási technikákra, valamint meg kell ismertetni velük az információkezelés 
jogi és etikai szabályait. Ennek leghatékonyabb módját a több éven keresztül tanult 
informatika tantárgy és az iskolai élet egészében jelen lévő informatikai nevelés biztosíthatja. 
A tanulóknak ismerniük és használniuk kell az informatikai eszközöket a különböző órákon 
és a felkészülésük során is. 
Az informatikai nevelésnek − amely közös követelmény − meg kell mutatnia, hogy a 
természeti és a technikai környezet mellett létezik a jelek, kódok, szoftverek virtuális 
környezete is (szöveg, kép, mozgókép, hang stb. − a jelentésükkel együtt), amely az 
emberiség praktikus, tudományos, művészi és sok másféle szempontú információit 
„hordozza” és jeleníti meg. 
A jelek, szoftverek virtuális környezete különösen szemléletesen (vizuálisan) nyilvánul meg a 
digitális médiában. 
Az oktatás célja, hogy a tanuló otthonosan mozogjon ebben az egyszerre valóságos és 
virtuális informatikai környezetben. 
Az informatikai eszközök, a médiainformatika és az infokommunikáció lehetőségei új 
tanulási technikákat kínálnak minden tantárgyban a tanórákon és az órán kívüli 
felkészülésben. Az elektronikus oktatási anyagokat és a különböző elektronikus 
információforrásokat egyre gyakrabban alkalmazzák a tanulók. A pedagógus munkája 
megváltozik, nő az információk közötti eligazodást segítő tanácsadó szerepe. Az informatikai 
eszközök lehetőséget teremtenek az egyéni ütemű tanulásra, a tehetségekkel való speciális 
foglalkozásra. A számítógéppel végzett feladatok egy részének megoldása megköveteli a 
csoportmunkát, az ismeretek gyakorlati alkalmazását és a másokkal való kommunikációt is. 
A médiainformatika, a mobilkommunikáció és az internethasználat, a könyvtári 
informatikával együtt alkotja az informatika tantárgy legfontosabb területeit. 
Az informatika tantárgy fontos szerepet vállal az alkotó munkára nevelésben; cél az 
algoritmikus gondolkodás fejlesztése is, amely a hétköznapi életben is alapvető fontosságú. 
Az iskolai számítógépes hálózat, az internet és a könyvtár forrásközpontként történő 
felhasználásával fejleszteni kell az önműveléshez szükséges attitűdöket, képességeket és 
tanulási technikákat. 
A könyvtári informatikának fel kell készítenie a tanulókat az információk elérésére, kritikus 
kiválasztására, feldolgozására és közlésére. Cél az iskolai és más típusú könyvtárakban a 



könyvtári eszközökkel végzett tevékenységek gyakoroltatása és a tudatos és biztos használói 
magatartás kialakítása is. 
A tantárgy célja: megismertetni az informatika eszközeit, módszereit és fogalmait, amelyek 
lehetővé teszik a tanulók helyes informatikai szemléletének kialakítását, tudásuknak, 
készségeiknek és képességeiknek fejlesztését, alkalmazását más tantárgyakban, későbbi 
tanulmányaikban, a mindennapi életben, a szórakozásban és a munkában. Célkitűzés az is, 
hogy felhívjuk a tanulók figyelmét az informatika veszélyeire és ezek elkerülésének módjaira. 
Fontos, hogy a tanulóknak sikerélményük legyen az informatikaórákon, és törekedjenek 
ismereteik folyamatos megújítására, hiszen ez egy rohamosan fejlődő terület. 
Olyan attitűd kialakítására kell törekedni, hogy az egyén érezze: képes tevékenyen 
bekapcsolódni az egész világra kiterjedő információs társadalomba. 
 



5. ÉVFOLYAM 
Évi óraszám: 36 – heti óraszám: 1 

Témák 
Új tananyag 
feldolgozása 

Gyakorlás 
Összefoglalás, 
ellenőrzés Teljes óraszám 

0. Év eleji tudnivalók   1 1 

1. Az informatikai eszközök 
használata 

2 2 0 4 

2. Informatika-alkalmazói 
ismeretek 

2 8 1 11 

3. Problémamegoldás informatikai 
eszközökkel 

3 5 1 9 

4. Infokommunikáció 1 3 0 4 

5. Információs társadalom 2 2 0 4 

6. Könyvtári informatika 1 1 11 3 

Összesen: 11 21 4 36 

 

 

                                                           
1
 Összevont értékelés javasolt a négy témakörből 



1. AZ INFORMATIKAI ESZKÖZÖK HASZNÁLATA 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Hardver- és szoftverkörnyezet. Ergonómiailag megfelelő 
számítógépes munkakörnyezet. 

A számítógép és perifériái 
(billentyűzet, egér, monitor, 
lemezmeghajtók). 

Informatikai eszközök kezelése. 

Egyes informatikai eszközök 
működési elveinek bemutatása. 

Vágólap használata. 

A számítógépterem rendjének, a 
gépek balesetmentes használatának 
megismerése. 

A billentyűzet és az egér helyes 
használata. 

A háttértárak (lemezek) szerepének 
megértése. 

Adott informatikai eszközök 
kezelésének gyakorlása. 

A számítógép indítása után 
Jegyzettömb, Számológép stb. 
kezelése, hasznosítása. 

Ablakok kezelése, bezárás, 
áthelyezés, méret, kis méret. 

Ismerje fel egy számítógépes 
konfiguráció elemeit, tudja azokat 
használni. 

Tudjon információt bevinni egér és/ 
vagy billentyűzet segítségével. 

Tudja kezelni a kapott információkat 
a monitoron és a nyomtatón. 

Ismerje fel, hogy a futó programok 
és a létrehozandó dokumentumok 
általában a merevlemezen 
helyezkednek el. 

Tudjon egyszerű szöveget, számítási 
feladatokat megoldani az operációs 
rendszer segédprogramjaival, 
ismerje meg a Vágólap használatát. 

 

  



2. INFORMATIKA-ALKALMAZÓI ISMERETEK 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Rajzolás és szerkesztés számítógéppel. 
Szövegszerkesztés számítógéppel. 

Szöveg és rajz együttes használata 

Korábban megismert rasztergrafikus 
(pixel-grafikus) program használata, 
vagy hasonló megismerése (pl.: 
PAINT). 

Vektorgrafikus rajzolóprogram 
megismerése (Word rajzolás 
eszköztára). 

Alakzatok használata.  

Beépített alakzatok: vonal, nyíl, 
téglalap ellipszis használata. Szabályos 
síkmértanialakzatok rajzolása (SHIFT 
billentyű)  

Jegyzettömb és mobil szerkesztési 
felület használata (WYSIWYG).  

Rajz készítése a Word-eszköztárral 

Minta és egyéni elképzelés alapján, 
grafikus alakzat megjelenítése. Önálló 
tervezés alapján, grafikai alkotás 
létrehozása. 

Szöveg bevitele, javítás, keresés, 
csere, vágólap használata.  

Sajátos, a témához illő rajz készítése, 
formázása. 

Tudjon megkülönböztetni 
geometriailag szabályos és nem 
szabályos alakzatokat. Legyen képes 
ezeket megrajzolni rajzolás-
eszköztárral, vagy pixel- grafikus 
programmal.  

Tudja a különböző alakzatokat 
szerkeszteni.  

Tudjon egyszerű szöveget 
számítógépes környezetben megírni, a 
hibákat javítani, illetve a betűformákat 
beállítani.  

Tudjon rajzot készíteni és beilleszteni 
szövegkörnyezetbe. 

 

  



3. PROBLÉMAMEGOLDÁS INFORMATIKAI ESZKÖZÖKKEL 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Interaktív program(nyelv) (pl.: 
LOGO) használata egyszerű 
feladatok modellezésére. 

Grafikus alakzatok készítésének 
vezérlése, programnyelv 
segítségével.  

Nyitott és zárt alakzatok, zárt alakzat 
kifestése. 

Alakzatok vizsgálata. 

Sík-, és térbeli alakzatok elemzése 
után az algoritmus és a leírásához 
szükséges adatok értelmezése, 
adaptálása az adott programnyelvre. 
Az első lépéseknél domináljon a 
tanári irányítás, majd a szükséges 
elemek megismerése után, önálló 
feladat-, illetve problémamegoldás 
szükséges. 

Tudjon egyszerű (pl.: rajzi) 
feladatokat értelmezni, elemezni és 
adaptálni adott programozási 
nyelvre.  

Tudjon elemi problémákat (pl.: 
nyitott/ zárt alakzat) megoldani az 
adott programozási nyelven. 

4. INFOKOMMUNIKÁCIÓ 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Hálózati alapismeretek.  

Jelszó, kulcs.  

A hálózatba lépés etikája; viselkedés 
a kommunikációban  

Letöltés az internetről.. 

Belépés a hálózatba. Azonosító, 
jelszó ismerete, jelentősége.  

Párbeszédes program kipróbálása. A 
„névtelenség” etikájának viselése.  

Képek, szövegek letöltése az 
internetről. 

Barangolás az interneten. 

A hálózatba lépés momentumainak 
ismertetése. Egy csevegőprogram 
bemutatása. Jártasság szerzése a 
csevegőprogram használatában 

Ismerje az iskola hálózati adatainak 
használatát. Legyen erről átvihető 
tudása. Tudjon használni 
párbeszédes programot; ismerje 
annak etikai szabályait. 

Legyen képes letölteni képet, 
szöveget (zenét) stb. információk 
megjelenítésére 

 

  



5. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Dobozos CD-ROM megtekintése, 
feliratok kezelése.  

A program, mint szellemi termék. A 
szellemi termék védelme. 

Hologram, feliratok. Szellemi 
termék.  

Mit kell megfigyelni egy dobozos 
szoftveren? 

Kísérje figyelemmel egy adott 
szellemi termék hasznosításának 
útját.  

Tanulmányozza egy CD- formátumú 
termék hologramját, licenc-
szerződését. 

CD-n kapott jogtiszta és korlátos 
programok közötti különbségtétel.  

A kiválasztás képessége  

Ismerje fel a hologramot és a licenc-
szerződést 

6. KÖNYVTÁRI INFORMATIKA 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Ismerje a főbb dokumentumfajták 
jellemzőit, és tudjon információkat 
keresni az életkorának megfelelő 
anyagokból. 

Legyen képes használni az 
életkorának megfelelő 
segédkönyveket. Megadott forrásból 
tudjon tényeket adatokat kiemelni. 
Tudja a felhasznált dokumentum 
főbb adatait megnevezni. 

A könyvtár terei, szolgáltatásai. A 
könyvkölcsönzés módja. Olvasási 
szokások alakítása a könyvtárban. 

Gyermeklexikon használata. 

Látogatás az iskolai könyvtárban. 

Válogatás a korosztálynak készült 
könyvekből: leporellók, 
képeskönyvek, mesekönyvek. 

A könyvtárban elvárt viselkedési 
szabályok tanulása. 

Legyen képes gyermekkönyvek és 
folyóiratok szerkezetében 
eligazodni, a kiválasztott 
szövegrészek tartalmáról 

beszámolni. 



SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 A tanulók előzetesen ismerjék meg az ellenőrzés, értékelés szempontjait. 
 Az összes tanuló, minden munkáját ellenőrizzük és értékeljük, mindenkor; szóban, nem verbális 

módszerekkel, vagy érdemjeggyel. 
 Az értékelésben törekedjünk objektivitásra (pl.: pontozás, táblára felírt értékrend). 
 Szóbeli számonkérés (legyen képes elmondani: amit tervezett, készít, vagy gondolt). 
 Értékeljük a kreatív, csoportban, vagy egyénileg végzett munkát. 
 Szövegszerkesztés, rajz, minta, leírás alapján. 
 Ötletek bemutatása számítógépes módszerekkel. 
 Tanulással kapcsolatos, hálózatról, vagy CD-ről letöltött gyűjtőmunka közszemlére bocsátása, 

kiállítása. 
 Szabadpolcos kiválasztás figyelembevétele adott téma keresése kapcsán. 
 Feladatlapok kitöltése (pl.: munkafüzetben). 
 Feleletválasztásos kérdőív összeállítása és kitöltése. 
 Adott felhasználói környezetben megoldott feladatok, problémák értékelése (pl.: szövegfájlok) 

5. évfolyam - Minimum követelmény 

A tanuló: 
 Ismerje a számítógép részeinek és alapvető perifériáinak funkcióit, tudja azokat önállóan 

használni. 
 Legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret. 
 Ismerje a mappaszerkezetben való tájékozódás alapfogalmait. 
 Tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, fájlt keresni. 
 Tudjon mappát másolni, mozgatni, létrehozni és törölni. 
 Ismerje az informatikai környezetben való munkavégzés alapszabályait. 
 Tudjon önállóan kommunikálni ismert programokkal. 
 Segítséggel tudjon használni multimédiás oktatóprogramokat. 
 Tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat használatának 

szabályait. 
 Ismerjen a számítógép előtt végzett munka káros hatásait csökkentő szabályokat és 

mozgásgyakorlatokat. 
 Ismerjen alapvető adatvédelmi szabályokat. 
 Tudja a Paint rajzolóprogramot használni egyszerűbb és összetettebb rajzok elkészítéséhez  
 Tudjon egyszerű rajzos-szöveges dokumentumot elkészíteni, módosítani, háttértárra menteni. 
 Tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájában elhelyezni. 
 Legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges információt. 
 Ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit. 
 Képes legyen önállóan vagy segítséggel egyszerű algoritmust készíteni. 
 Legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára. 
 Legyen képes tanári segítséggel, megadott szempontok szerint információt keresni. 
 Legyen képes a találatok értelmezésére. 
 Ismerje az informatikai biztonsággal kapcsolatos fogalmakat. 
 A különböző konkrét tantárgyi feladataihoz képes az iskolai könyvtárban a megadott forrásokat 

megtalálni, és további releváns forrásokat keresni. 
 Elméleti ismeretek a következő témakörökből:  

 Az információs társadalom  
 Adatvédelem.  
 Informatikai eszközök etikus használata  
 Szerzői jog.  
 Az IKT (Az informatikai eszközök használatának) veszélyei a személyiségre  



 



6. ÉVFOLYAM 
Évi óraszám: 36 – heti óraszám: 1 

Témák 
Új tananyag 
feldolgozása 

Gyakorlás 
Összefoglalás, 
ellenőrzés Teljes óraszám 

0. Év eleji tudnivalók   1 1 

1. Az informatikai eszközök 
használata 

2 2 0 4 

2. Informatika-alkalmazói 
ismeretek 

2 8 1 11 

3. Problémamegoldás informatikai 
eszközökkel 

3 5 1 9 

4. Infokommunikáció 1 3 0 4 

5. Információs társadalom 2 2 0 4 

6. Könyvtári informatika 1 1 12 3 

Összesen: 11 21 4 36 

 

                                                           
2
 Összevont értékelés javasolt a négy témakörből 



1. AZ INFORMATIKAI ESZKÖZÖK HASZNÁLATA 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Célszerű szoftverkörnyezet 
kialakítása: alaplap, processzor, 
perifériák. 

Az interaktív felület (környezet) 
néhány beállítása (pl.: képernyő). A 
számítógép működésének 
matematikai alapjai: a kettes 
számrendszer. 

Kódolás. 

Keresés, csere, helyesírás. Adataink 
elhelyezése: könyvtári architektúra. 

Alaplap, processzor, architektúra. A 
felület egyéni beállítása (pl.: 
háttérkép, képernyőkímélő). 

Az ASCII-kód kifejtése: 
számítógépes alkalmazás a 
NumLock billentyűkombinációval 
(szövegbeviteli kódok segítségével). 

Helyesírás, keresés, csere 
alkalmazása. Az operációs rendszer 
logikai és fizikai állománykezelése: 
könyvtárszerkezet. 

Számítógép megbontott változatának 
szemlélése: alaplap, processzorok, 
tároló egységek. 

A megjelenés beállításainak konkrét 
megismerése (pl.: képernyő). 

Az ASCII-kód alkalmazása. Szöveg 
helyesírás-ellenőrzése, a javasolt 
formátumok célszerű (tudatos) 
alkalmazása. 

Állománykezelő program 
megismerése. 

Ismerje a számítógép felépítését és 
legfontosabb perifériáit. 

Legyen tisztában a kettes 
számrendszer szerepével a 
működésmegértésben; tudja azt 
kezelni a kódolás (ASCII) 
tekintetében. 

Legyen képes egyszerű szövegek 
helyesírás-ellenőrzésére, a kapott 
jelzések felismerésére. 

Tudjon szóra keresni, azt cserélni. 
Tudjon adatokat tárolni az adott 
számítógép háttértárán, ismerje a 
létrehozás módszerét. 

 

  



2. INFORMATIKA-ALKALMAZÓI ISMERETEK 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Karakter (jel), szó, mondat 
megkülönböztetése, kezelése. Képek 
beillesztése, esztétikus megjelenítés 
biztosítása. 

A szövegszerkesztés alapjai: 
karakter, szó, mondat. 

Képek beillesztése szöveges 
dokumentumba. 

A billentyűzet karakterkiosztása 
(funkció, vezérlő, alfanumerikus, 
numerikus, kurzorkezelő). 

Képek, grafikák beszúrása. 

Ismerje a billentyűzet karaktereit, 
tudja azokat célszerűen használni. 
Ismerje a karakterkódolás 
lehetőségeit: típus, méret, szín, 
különlegességek, stílusok, háttérszín, 
animáció. 

Ismerje a szó és a mondat kezelését, 
együttes formázását. 

Tudjon képet, grafikát beszúrni, 
megfelelő szövegkörnyezetbe. 

3. PROBLÉMAMEGOLDÁS INFORMATIKAI ESZKÖZÖKKEL 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

A Logo-program használata 
gyakorlati feladatok megoldására. 
Matematikai ismeretek 
kamatoztatása a program használata 
során. 

Rajzolás, ismétlés, egymásba 
ágyazott ismétlések, véletlen számok 
generálása, eljárások, eljáráshívás. 

Síkbeli ábrák készítése, struktúrájuk 
tanulmányozása. Mozgó ábrák 
készítése. 

Kifestés, záródó alakzatok, 
elfordulások, törött vonal. Az 
ismétlés kulcsszava. 

Szabályos sokszögek rajzolása. 
Ismétlések a rajzolásban, egymás 
után. 

Ismerjen fel egyszerű matematikai 
(számelméleti és geometriai) 
problémákat, tudjon azoknak 
megfelelő programnyelvi3 válaszokat 
prezentálni. 

                                                           
3
 Nem feltétlenül a Logo használata javasolt! (A helyi tantervekben széles szabadságfok érvényesülhet.) 



4. INFOKOMMUNIKÁCIÓ 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Az elektronikus levelezés. Levél 
küldése és fogadása. 

Válaszadás, továbbítás. Levelek 
rendszerezése. Letöltés, mentés. 

Webszolgáltatók. 

Regisztráció e-mail felületen  

A levelezés etikai feltételei és 
veszélyei. 

Letöltés weboldalakról és e-mail- 
ekből. 

Hogyan különböztethetők meg a 
webszolgáltatók? 

Ismerjen egy elektronikus levél 
küldésére alkalmas felületet. Tudjon 
regisztrálni ezen a felületen önálló e- 
mail címet. Legyen tisztában az  
e-mailezés etikai szabályaival. 

Tudjon megkülönböztetni 
(indoklással), különböző webes 
szolgáltatókat, legyen képes 
értelmezni az adott címeket. Legyen 
képes zenét, szöveget, képet stb. 
letölteni adott weboldalról, tudja azt 
elmenteni célkönyvtárba 

  

  



5. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Szabadon felhasználható források. 
Személyes adatok fogalma. 

Az informatika rövid története. 

A freeware-programok letöltése, 
használata. 

A shareware-programok letöltése, 
időleges használatuk. 

Személyes adatok megóvása (pl.: 
azonosító, jelszó, tanulmányi 
eredmények stb.). 

A nulladik generációs próbálkozások 
(abakusz, Pascal, Babbage stb.). 

Rövid, célirányos programok 
keresése és letöltése a hálózatról. A 
programok elhelyezése háttértáron. 

Észrevételek, rövid tendenciák a 
történetiség alapján. 

Tudja, hogy a szoftver szellemi 
termék. 

Legyen tisztában az adatvédelem 
alapjaival. 

Ismerje fel a történetiségben a 
jövőkép, az iteráció és a gazdasági 
fejlesztés hatásait. 

Legyen igénye a ma 
infotechnológiájának 
megismerésére, alkotó 
alkalmazására. 

6. KÖNYVTÁRI INFORMATIKA 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Hagyományos és új információs 
eszközök a könyvtárban. 

Egyszerűbb irányított forrás- és 
információkeresés direkt 
eszközökben és a helyi adatbázisban. 

Tanuláshoz keresőkérdések 
megfogalmazása. 

Papíralapú és digitális 
ismerethordozók. Az 
ismerethordozók nyilvántartásának 
rendje. 

Adott ismerethordozón az 
információk kinyerése, keresése. 

Tájékozódás az iskolai könyvtárban. 

Ismerje a nyomtatott anyagok 
hozzáférésének módját. 

Tudjon keresni a tartalomjegyzékben 
vagy betűrend szerint (pl.: 
lexikonban). 

Kezelje a digitális (illetve 
elektronikus) ismerethordozókat. 
Emelje ki a tartalmakból a lényeget, 
melynek során keresőkérdésekre 
válaszol. 

Igazodjon el az iskolai könyvtárban. 
Tudjon a célnak megfelelő tartalmú 
irodalmat (ismerethordozót) találni. 
Ezekből legyen képes kinyerni a 
szükséges információkat. 



SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 A tanulók előzetesen ismerjék meg az ellenőrzés, értékelés szempontjait. 
 Az összes tanuló minden munkáját ellenőrizzük és értékeljük mindenkor; szóban, nem verbális 

módszerekkel, vagy érdemjeggyel. 
 Az értékelésben törekedjünk objektivitásra (pl.: pontozás, táblára felírt értékrend stb.). 
 Szóbeli számonkérés (legyen képes elmondani, amit tervezett, készít, vagy gondolt, illteve tanult.). 
 Értékeljük a kreatív, csoportban, vagy egyénileg végzett munkát. 
 Szövegszerkesztés rajz, minta, leírás alapján. 
 Problémák megoldása interaktív programnyelven (pl.: LOGO). 
 Ötletek bemutatása számítógépes módszerekkel. 
 Tanulással kapcsolatos, hálózatról, vagy CD-ről letöltött gyűjtőmunka közszemlére bocsátása, 

kiállítása. 
 Szabadpolcos kiválasztás figyelembevétele adott téma keresése kapcsán. 
 Feladatlapok kitöltése (pl.: munkafüzetben). 
 Feleletválasztásos kérdőív összeállítása és kitöltése. 
 Adott felhasználói környezetben megoldott feladatok, problémák értékelése (pl.: szövegfájlok). 
 A történetiség állomásainak leírása, felidézése, felismerése. 
 Interaktív feleltetőprogram használata. 



A fejlesztés várt eredményei a 6. évfolyamban záruló 2 éves ciklus végén:  

A tanuló az informatikai eszközök használat témakör végére 

 ismerje a számítógép részeinek és perifériáinak funkcióit, tudja azokat önállóan 
használni; 

 tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, fájlt keresni; 
 tudjon segítséggel használni multimédiás oktatóprogramokat; 
 tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat 

használatának szabályait; 
 ismerje egy vírusellenőrző program kezelését. 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

 ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni a 
leggyakoribb karakter- és bekezdésformázásokat; 

 használja a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit; 
 ismerje egy bemutatókészítő program egyszerű lehetőségeit, tudjon rövid bemutatót 

készíteni; 
 ismerje fel az összetartozó adatok közötti egyszerű összefüggéseket; 
 segítséggel tudjon használni tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat, tudjon 

különféle adatbázisokban keresni; 
 tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájában 

elhelyezni.  

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére 

 legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges információt; 
 ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit; 
 képes legyen önállóan vagy segítséggel algoritmust készíteni; 
 tudjon egyszerű programot készíteni; 
 legyen képes egy fejlesztőrendszer alapszintű használatára; 
 a problémamegoldás során legyen képes együttműködni társaival. 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

 legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára; 
 legyen képes tanári segítséggel megadott szempontok szerint információt keresni; 
 legyen képes a találatok értelmezésére; 
 legyen képes az elektronikus levelezőrendszer önálló kezelésére; 
 legyen képes elektronikus és internetes médiumok használatára; 
 legyen képes az interneten talált információk mentésére; 
 ismerje a netikett szabályait. 

A tanuló az információs társadalom témakör végére 
 ismerje az informatikai biztonsággal kapcsolatos fogalmakat; 
 ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 
 ismerje az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségeket; 
 ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; 
 szerezzen gyakorlatot az információforrások saját dokumentumokban való 

feltüntetésében. 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

 a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz képes az iskolai könyvtárban a megadott 
forrásokat megtalálni, és további releváns forrásokat keresni; 



 konkrét nyomtatott és elektronikus forrásokban képes megkeresni a megoldáshoz 
szükséges információkat; 

 el tudja dönteni, mikor vegye igénybe az iskolai vagy a lakóhelyi könyvtár 
szolgáltatásait. 

6. évfolyam - Minimum követelmény 

A tanuló: 

 Is erje a szá ítógép részei ek és alapvető perifériái ak fu k ióit, tudja azokat ö állóa  
használni. 

 Legye  képes kezel i a ille tyűzetet és az egeret. 
 Ismerje a mappaszerkezetben való tájékozódás alapfogalmait. 

 Tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, fájlt keresni. 

 Tudjon mappát másolni, mozgatni, létrehozni és törölni. 

 Ismerje az informatikai környezetben való munkavégzés alapszabályait. 

 Tudjon önállóan kommunikálni ismert programokkal. 

 Ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni karakter- és 

bekezdésformázásokat. 

 Legye  képes a szövegszerkesztő alkal azására, doku e tu ok eg yitására és ezárására.  
 Tudjo  doku e tu ot el e te i külö öző fájlfor átu a  egy eghajtó egadott helyére, 

illetve más néven.  

 Tudjon dokumentumot megnyitni, abba szöveget bevinni, szimbólumokat, különleges 

karaktereket beszúrni.  

 Tudja az alapvető karakter-és bekezdésformázási eszközöket használni és azokat váltani.  

 Tudja használni a nagyítás/kicsinyítés funkciót.  

 Legyen képes karakter, szó, sor, mondat, bekezdés és a dokumentum teljes törzsszövegének 

kijelölésére.  

 Tudjon szöveget másolni, törölni, mozgatni egy dokumentumon belül és több megnyitott 

dokumentum között.  

 Legyen képes a visszavonás és az ismétlés parancsok használatára, a szövegformátum 

megváltoztatására, a szövegformázási stílusok alkalmazására, szöveg igazítására.  

 Tudjo  ekezdéseket létrehoz i, igazíta i és egyesíte i, egfelelő térközt, sorközt eállíta i.  
 Tudja alkalmazni a felsorolásjelek és a számozás hozzáadását, törlését.  

 Tudjon táblázatot létrehozni, kitölteni, sorokat, oszlopokat, cellákat és a teljes táblázatot kijelölni, 

sorokat és oszlopokat beszúrni és törölni, oszlopszélességet és sormagasságot megváltoztatni.  

 Tudjon objektumot másolni, beszúrni (kép, fotó, rajz, grafika, grafikon) a dokumentum adott 

helyére.  

 Legyen képes a dokumentum elrendezésének, a dokumentum margóinak a megváltoztatására.  

 Legye  képes élőfej fejlé  és élőlá  lá lé  szövegé ek egadására és ódosítására.  
 Ismerje a nyomtatási kép megtekintésének módját.  

 Használja a szövegszerkesztő yelvi segédeszközeit. 
 Is erje egy e utatókészítő-progra  egyszerű lehetőségeit, tudjo  rövid e utatót készíte i. 
 Legye  képes a preze tá iókészítő szoftver alkal azására, a preze tá ió eg yitására, 

mentésére adott helyre, adott néven.  

 Tudjon dokumentumot megnyitni, abba szöveget bevinni, szimbólumokat, különleges 

karaktereket, képet, grafikát, rajzolt alakzatot beszúrni, törölni, a karaktereket, bekezdéseket 

formázni.  

 Tudja használni a nagyítás/kicsinyítés funkciót.  

 Tudjon szöveget szerkeszteni, másolni, mozgatni, törölni a prezentációban, ill. prezentációk 

között.  



 Legyen képes a visszavonás és az ismétlés parancsok használatára, a szövegformátum 

megváltoztatására, a szövegformázási stílusok alkalmazására, szöveg igazítására.  

 Legyen képes új dia létrehozására, törlésére, diák másolására és mozgatására prezentáción belül 

és két prezentáció között.  

 Legye  egfelelő gyakorlata a diatartalo  és for ázás kialakításá a : rövid, tö ör kifejezések, 
felsorolások, számozott listák létrehozásában, háttérszín meghatározásában, a szöveg 

formázásában, igazításában.  

 Legyen képes különféle beépített diagramok készítésére a prezentációban.  

 Legyen képes grafikus objektum (kép, fotó, rajzobjektum) beillesztésére, újraméretezésére, 

törlésére, elforgatására, a vonal színének, a vonal vastagságának és stílusának megváltoztatására.  

 Legye  képes áttű ési hatások és a i á iók eállítására, törlésére, diák elrejtésére és 
felfedésére.  

 Tudja a dia oldalbeállítását, a tájolását, illetve a papírméretet megváltoztatni. 

 Is erje fel az összetartozó adatok közötti egyszerű összefüggéseket. 
 Tudjon adatokat táblázatba rendezni. 

 Segítséggel tudjon használni tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat. 

 Tudjon különféle publikus internetes adatbázisokban keresni. 

 Ismerje legalább egy digitális térképes alkalmazás szolgáltatásait. 

 Tudjo  egyszerű progra ot készíte i. 
 A pro lé a egoldás sorá  legye  képes együtt űköd i társaival. 
 Legye  képes az elektro ikus levelezőre dszer ö álló kezelésére. 
 Legyen képes elektronikus és internetes médiumok használatára. 

 Legyen képes az interneten talált információk mentésére. 

 Ismerje a netikett szabályait. 

 Ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat. 

 Is erje az adatvédele  érdeké e  alkal azható lehetőségeket. 
 Ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat. 

 Szerezzen gyakorlatot az információforrások saját dokumentumokban való feltüntetésében. 

 Konkrét nyomtatott és elektronikus forrásokban képes megkeresni a megoldáshoz szükséges 

információkat. 

 El tudja dönteni, mikor vegye igénybe az iskolai vagy a lakóhelyi könyvtár szolgáltatásait. 

 



7. ÉVFOLYAM 
Évi óraszám: 36 – heti óraszám: 1 

Témák 
Új tananyag 
feldolgozása 

Gyakorlás 
Összefoglalás, 
ellenőrzés Teljes óraszám 

1. Az informatikai eszközök 
használata 

1 1 1 3 

2. Alkalmazói ismeretek 5 9 1 15 

3. Problémamegoldás informatikai 
eszközökkel 

2 4 1 7 

4. Infokommunikáció 1 2 0 3 

5. Információs társadalom 2 2 0 4 

6. Könyvtári informatika 1 2 14 4 

Összesen: 12 20 4 36 

 

                                                           
4
 Összevont értékelés javasolt a négy témakörből. 



1. AZ INFORMATIKAI ESZKÖZÖK HASZNÁLATA 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Műveletek fájlokkal és mappákkal. 

Tömörítés, kicsomagolás. A 
tömörítőprogram lehetőségei. 

Víruskeresés, vírusmentesítés. 

Az operációs rendszer. Állomány 
(mappa) létrehozása, átnevezése, 
másolása, mozgatása. Az állomány 
attribútumainak meghatározása.  

Veszteséges és adatvesztés nélküli 
tömörítés, kicsomagolás.  

Egy víruskezelő program 
megismerése 

Könyvtárfa létrehozása. Különböző 
állománytípusok megismerése. 

Állományok tulajdonságainak 
meghatározása, értelmezése. Be- és 
kicsomagolás módszere, jelentősége. 

Víruskeresés észlelése, rezidens 
program esetében. Víruskeresés 
indítása, tranziens program esetében 

Legyen alapvető jártassága az 
állományok és mappák kezelésében, 
létrehozásban.  

Ismerje a tömörítés végrehajtásának 
módszerét és jelentőségét Tudjon 
megkülönböztetni alapvető 
állománytípusokat (szöveg, kép 
stb.). Ismerje a veszteséges és 
veszteség nélküli tömörítés 
különbségét. 

Tudjon rezidens, vagy tranziens 
víruskeresővel dolgozni, elkerülve 
az operációs rendszer használatának 
későbbi anomáliáit. 

 
  



2. INFORMATIKA-ALKALMAZÓI ISMERETEK 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Adatok megjelenítésének lehetőségei 
a szövegszerkesztésben. 

Az adatok grafikus ábrázolása 
(célszerűség, olvashatóság, 
esztétikum). 

Táblázatkezelés adatok tárolására, 
egyszerű számítási (elsősorban 
statisztikai) feladatok megoldására. 
Képletek létrehozása, hivatkozások 
alkalmazása. 

Táblázat rajzolása, egyszerű 
diagramok készítése 
szövegszerkesztőben, 
táblázatkezelőben. 

Táblázatkezelő program kezelése. 
Adatok tárolása, számítások 
adatokkal. Vágólap használatával a 
különböző dokumentumtípusok 
integrálása egy helyre (pl.: 
szövegdokumentumba). 

Táblázatkezelésben és 
szövegszerkesztésben az adatok 
grafikus ábrázolása. 

Diagramok létrehozása, a 
célszerűség és esztétikum igényei 
szerint. 

Képletek létrehozása, hivatkozások 
segítségével. 

Statisztikai függvények: 

=DARAB();=DARABTELI(;); 

=DARAB2(); =MIN(); 

=MAX();;=ÁTLAG (); = SZUM() 

Hétköznapi feladatok (pl.: családi 
költségvetés, osztály adatai stb.) 
megjelenítése szövegszerkesztőben, 
és/ vagy táblázatkezelőben. 

Mértékegységek, táblaformátumok 
használata. 

Kapcsolat az adatok között 
(képletek). 

Hivatkozások értelmezése (abszolút, 
relatív, vegyes). 

A legegyszerűbb statisztikai 
függvények értelmezése, 
alkalmazása. 

Tudjon hétköznapi feladatokat 
adatokként megjeleníteni, kezelni 
szövegszerkesztőben, 
táblázatkezelőben. 

Tudjon használni táblázatkezelő 
programot. 

Legyen képes az adatok 
értelmezésére és kezelésére. 

Ismerje a különböző programok 
közötti objektumátvitel lehetőségeit. 
Tudja az adatokat célszerű, 
esztétikus diagramon megjeleníteni. 

Tudjon matematikai ismereteinek 
megfelelő képleteket alkotni, azt 
eredménnyel használni. 

Ismerje a statisztikai alapfüggvények 
értelmét, tudja azokat alkalmazni a 
célnak megfelelően. 



3. PROBLÉMAMEGOLDÁS INFORMATIKAI ESZKÖZÖKKEL 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Adott feladat (probléma) 
megoldásához algoritmus készítése 
(tervezés, megvalósítás, 
végrehajtás). A megoldás során 
szükséges adatok és az eredmény 
összevetése. 

Elemi és összetett adat. 

Az algoritmus leírásának eszközei 
(pl.: struktogram, programlista). 

A program lépésenkénti futtatása, 
hatékonyságelemzés. 

Program eredményeinek áttétele más 
környezetbe. 

Programozási nyelv használata5 

során kapott grafikák, adatok áttétele 
szövegszerkesztőbe, 
táblázatkezelőbe vagy grafikai 
környezetbe. 

Az iskolai élethez kapcsolódó 
problémák megoldása, interaktív 
programnyelv (fejlesztői környezet) 
segítségével. 

A tanulók válasszanak (kapjanak) 
adott problémát. Ennek alapján 
tervezzék a megoldás menetét, a 
használni kívánt programokat, majd  
– szóbeli egyeztetés után – oldják 
meg a feladatot önálló vagy projekt 
munkában. 

Tudjon adott problémát modellezni 
algoritmus segítségével. 

Legyen képes a hatékony, 
gyakorlattal adekvát eredmények 
(programfutás, környezet) 
értékelésére. 

Tudjon egyéni vagy 
csoportmunkában az iskolai élethez 
kapcsolódó, több forrást alkalmazó 
dokumentumot készíteni (pl.: 
programozási nyelven készült 
grafikát, kiszámított értéket 
áthelyezni szövegdokumentumba, 
vagy táblázatkezelőbe). 

 
  

                                                           
5
 A problémamegoldás során, feltétlenül használjuk az interaktív programozási nyelvet is! 



4. INFOKOMMUNIKÁCIÓ 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

A tematikus és kulcsszavas keresés 
lehetőségeinek és módszereinek 
megismerése, hatékony és céltudatos 
használatának képessége. 

Szöveges és képi információk 
elhelyezése az internetről. 

Tematikus és kulcsszavas keresők. A 
keresés indítása. 

A szűkítés interaktív és/vagy logikai 
kulcsokkal történő szűkítése. 

A szöveg- és képelhelyezés 
technikája. 

Adott témakör keresése, 
tájékozódási (tanulási) jelleggel. 
Előzmények, Kedvencek, Kutatás, 
Szerkesztés megismerése és 
használata. 

Adott témakörben, meghatározott 
terjedelmű, dokumentum készítése. 

Tudjon hatékonyan és céltudatosan 
információt szerezni az internetről a 
tematikus és kulcsszavas keresés 
eszközeinek felhasználásával. 

Legyen képes dinamikusan kezelni a 
kapott adatokat. 

Tudjon képet, szöveget elhelyezni az 
internetről. 

 
  



5. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

A fogyasztói szokások változása az 
elektronikus média megjelenésével.  

Az infokommunikációs világban 
kialakult alapvető viselkedési 
szabályok. 

Kapcsolt reklámok. 

Fogyasztói szokások megszerzése, 
pl.: az elektronikus levelezés 
regisztrálásakor. 

Kötelező és nem kötelező adatok 
megadása. 

Elektronikus kereskedelem. 
Alapvető viselkedési szabályok. 

A médiában jelentkező 
reklámdömping káros hatásai. 

Az internetes felületeken kapcsolt 
reklámok direkt hatásai. 

Adataink védelme a hálózat 
használata során. 

Egy fiktív vásárlás lebonyolítása 
webes felületen. 

Példákon keresztül bemutatni az 
infokommunikációs világ alapvető 
viselkedési szabályait (pl.: 
mobiltelefon, csevegőprogramok 
stb.). 

Tudja elmondani, leírni a médiában 
megjelenő erőszakos reklámok káros 
hatásait a fogyasztói szokásokra. 

Tudja elmondani, leírni az 
infokommunikáció előnyeit a 
fogyasztói szokások alakításában.  

Tudja alkalmazni az 
infokommunikáció alapvető etikai 
szabályait, viselkedjen a 
szabályoknak megfelelően. 

 

  



6. KÖNYVTÁRI INFORMATIKA 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

A kézikönyvtár összetételének és 
tájékozódásban betöltött szerepének 
megismerése 

A kézikönyvtár jellemző 
könyvtípusainak használata 
szaktárgyi feladatok megoldásában. 

Különböző típusú könyvtárak 
megismerése könyvtárlátogatással, 
ill. közvetett forrásokból. 

A Súgó használatának megismerése. 

Kézikönyvtár: könyvtípusok, 
használati jellemzőik. 

Könyvtártípusok: nemzeti könyvtár, 
szak-, köz- és iskolai könyvtár. 

Az egyes operációs rendszerekhez és 
azok alatt futó programokhoz rendelt 
Súgó-k megismerése, használata. 

Online elérhető és szabadon 
böngészhető könyvtárak. 

 

Kézikönyvtár megismerése. 

A kézikönyvek egyes típusainak 
kézbevétele, tanulmányozása. 

A kézikönyvek használatának 
jellemzőinek megismerése az 
információkeresésben, 
forráselemzésben, kutatásban, 
gyakorlati feladatok megoldásában.  

Használja a Súgó-t egy adott eljárás, 
feladat megoldásának segítésére. 

Keresés a Magyar Elektronikus 
Könyvtár és az SDT tartalmában. 
Előre meghatározott könyv letöltése. 

Tudja, hogy milyen könyvtípusok 
tartoznak a kézikönyvtárhoz. 

Tudjon információt keresni 
segédkönyvekben (szótár, lexikon, 
enciklopédia). 

Szerezzen tapasztalatokat a 
lakóhelyi közművelődési 
könyvtárban. 

Tudja, hogy hazánk nemzeti 
könyvtára az Országos Széchényi 
Könyvtár. 

Ismerje a Súgó felépítését, az ott 
található információk 
megszerzésének módját és azok 
gyakorlati felhasználását 
(alkalmazását).  

Tudjon keresni és tartalmat letölteni 
online elérhető könyvtárból.. 



SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 A tanulók előzetesen ismerjék meg az ellenőrzés, értékelés szempontjait. 
 Törekedjünk az összes tanuló minden munkáját ellenőrizni és értékelni szóban, vagy érdemjeggyel. 
 Az értékelésben törekedjünk a teljes objektivitásra (pl.: pontozás). 
 Szóbeli számonkérés (legyen képes elmondani amit tervezett, készített vagy gondolt, illetve 

tanult.). 
 Értékeljük a kreatív, csoportban vagy egyénileg végzett munkát. 
 Szövegszerkesztés rajz, minta, leírás alapján. 
 Problémák megoldása a dokumentumok közötti átjárhatóság igénybevételével. 
 Ötletek bemutatása számítógépes módszerekkel. 
 Kézikönyvtár kezelése, célfeladatok megoldásának szintje. 
 Feladatlapok kitöltése (pl.: munkafüzetben). 
 Feleletválasztásos kérdőív összeállítása és kitöltése (pl.: az utolsó négy témakör mérésekor). 
 Adott felhasználói környezetben megoldott feladatok, problémák értékelése (pl.: táblázatkezelés). 
 Interaktív feleltetőprogram használata. 

7. évfolyam - Minimum követelmény 

A tanuló: 

 Legyenek meg az elméleti ismeretei: a számítógépes perifériák ismerete és használata, működésük 
fizikai alapjai, a számítógép fő egységei, bemeneti és kimeneti perifériák, az operációs rendszer 
témakörökben 

 Legyen képes a számítógép legfontosabb perifériáit kezelni.  
 Tudjon tájékozódni a számítógép könyvtárstruktúrájában.  
 Tudja használni a számítógép karbantartásához szükséges segédprogramok egyikét, vagy az 

operációs rendszer néhány szolgáltatását.  
 Ismerje és tudja kezelni a multimédia alapelemeit (szöveg, kép, mozgókép, hang).  
 Tudja használni az elektronikus levelezés alapszolgáltatásait.  
 Képes legyen egyszerű feladatokhoz (néhány utasításból álló) algoritmusokat készíteni. Ismerjen 

fel algoritmus-szerkezeteket (elágazás, ciklus).  
 Ismerje a könyvtártípusokat. Tudja használni az elektronikus könyvtárat. Tudjon információt 

keresni a segédkönyvekben (szótár, lexikon, enciklopédia) és az interneten.  
 Ismerje a gépelési szabályokat és gyakorlottan használja is azokat.  
 Legyen képes nagyobb dokumentumok létrehozására, átalakítására, formázására  
 Tudja megfelelően beállítani a lap tulajdonságait (margók, méret, tájolás). Ismerje a szakasz 

fogalmát. Élőfej-, élőláb fogalmát ismerje.  
 Tudja megvalósítani a karakterformázást, bekezdésformázást, egyszintű- és többszintű listákat, 

tudjon táblázatot készíteni  
 Tudja javítani a bevitt szöveget (törlések, keresés, csere) 
 Ismerje a dokumentum egységeit, a szövegkijelöléseket 
 Tudja a másolás, mozgatás és a beillesztés parancsot használni 
 Ismerje fel a szövegfájlokat, tudjon nyers szöveget formázni 
 Tudja a tabulátorok használatát  
 Tudjon objektumokat beszúrnia a dokumentumba  
 Ismerje a körlevélkészítés lépéseit. Tudjon körlevelet készíteni (levél, etikett, boríték) 
 Tudjon dokumentumot nyomtatni, menteni másként, és tudja beállítani a dokumentumvédelmet.  
 Tudjon egyszerű programot készíteni. 
 A problémamegoldás során legyen képes együttműködni társaival. 
 Legyen képes az elektronikus levelezőrendszer önálló kezelésére. 



 Legyen képes elektronikus és internetes médiumok használatára. 
 Legyen képes az interneten talált információk mentésére. 
 Ismerje a netikett szabályait. 
 Ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat. 
 Ismerje az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségeket. 
 Ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat. 
 Szerezzen gyakorlatot az információforrások saját dokumentumokban való feltüntetésében. 
 Konkrét nyomtatott és elektronikus forrásokban képes megkeresni a megoldáshoz szükséges 

információkat. 
 



VIZUÁLIS KULTÚRA 
 
 

A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a 
vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez és megítéléséhez, környezetünk értő 
alakításához. A tantárgy így nemcsak a képző- és iparművészet területeinek a feldolgozásával 
foglalkozik tehát, hanem tartalmai közé emeli a vizuális jelenségek, közlések olyan köznapi 
formáinak vizsgálatát is, mint a tömegkommunikáció vizuális megjelenései, a legújabb 
elektronikus médiumokhoz kapcsolódó jelenségek és az épített, alakított környezet. A 
képzőművészet, vizuális kommunikáció, tárgy- és környezetkultúra a vizuális kultúra 
tantárgynak olyan részterületei, amelyeknek a tartalmai végigkísérik a közoktatásban a 
vizuális nevelést, ám a különböző iskolaszakaszokban különböző módon kapnak hangsúlyt. 
Ezek a részterületek azonban a legfontosabb tartalmakat biztosítják csupán a fejlesztéshez, de 
a hatékony fejlesztés csakis komplex feladatokban, egymással összefüggő feladatsorokban 
értelmezhető. A tantárgy oktatása tevékenység-, illetve gyakorlatközpontú, ahol alapvető 
fontosságú a játékos-kreatív szemlélet, illetve hogy a tantárgy tartalmainak feldolgozása 
komplex, folyamatorientált megközelítésben történjen, így a pl. a projektmódszer eszközét is 
felhasználja a tanítás-tanulás folyamatában. 

A Nat fejlesztési feladatainak alapján a vizuális kultúra tantárgy gyakorlati 
tevékenységeinek fontos célja az érzéki tapasztalás, a környezettel való közvetlen kapcsolat 
fenntartása, erősítése, ezáltal a közvetlen tapasztalatszerzés, az anyagokkal való érintkezés, az 
érzékelés érzékenységének fokozása. További cél tudatosítani az érzékelés különböző 
formáinak (például látás, hallás, kinetikus érzékelés) kapcsolatát, amely a számítógépes 
környezet bevonásával képes egy újabb, „más minőségű” intermediális szemléletet is 
kialakítani. A fejlesztés átfogó célja segíteni a tanulókat abban, hogy képesek legyenek az 
őket érő hatalmas mennyiségű vizuális és térbeli információt, számtalan spontán vizuális 
hatást minél magasabb szinten, kritikusan feldolgozni, a megfelelő szelekciót elvégezni, 
értelmezni, továbbá ezzel kapcsolatos önálló véleményt megfogalmazni. Cél továbbá segíteni 
a művészi és köznapi vizuális közlések pontos értelmezését, továbbá fokozni az alkotómunka 
során a vizuális közlés és kifejezés árnyalt megjelenítését. Meghatározó szerepe miatt fontos a 
vizuális környezet alapját képező épített környezet iránti tudatosság fejlesztése a tapasztalás, 
értelmezés, alkotás folyamatán keresztül. A vizuális nevelés kiemelt fontosságú feladata a 
kreativitás működtetése, illetve fejlesztése, a kreatív képességek kibontakoztatása. Nagy 
hangsúlyt kap a kreatív problémamegoldás folyamatának és módszereinek tudatosítása, 
mélyítése. A fejlesztés minden más tantárgytól megkülönböztető lehetősége az örömteli, 
élményt nyújtó, a személyes megnyilvánulásnak legnagyobb teret engedő alkotótevékenység 
megszerettetése, ezáltal a motiváció fokozása, egy szélesebb értelemben vett alkotó 
magatartás kialakítása. Cél továbbá a problémamegoldó képesség erősítése, hisz a feladatok 
önálló megoldása bizonyos rutinok, készségek kialakításával kezdődik, majd az egyre 
önállóbban végzett tevékenységeken keresztül jut el a projektfeladatok önálló megoldásáig. A 
tanulók önismeretének, önkritikájának, önértékelésének fejlesztése kritikai szemléletmód 
kialakításával a gyakorlati tevékenységeken keresztül valósul meg, amelyek mindegyike – 
eredeti céljától függetlenül is – személyiségfejlesztő hatású. Motiváló hatásuk mellett segítik 
az érzelmi gazdagodást, az empátia, az intuíció fejlesztését, az önálló ízlés, a belső igényesség 
kialakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. 

Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának fontos alapelve azonban, hogy 
a művészeti nevelés valójában művészettel nevelésként értelmezendő, hisz a közoktatásban a 
művészet nem lehet célja, csupán eszköze a nevelésnek, azaz egy közismereti tárgy közvetlen 
feladata nem lehet a „művészképzés”. 



A fenti célok és szemlélet megvalósítását segíti a kerettanterv, amely konkrét 
módszertani segítséget nem biztosít, hisz ez nem feladata, de a fejlesztési követelmények 
részletezésével teszi konkrétabbá az elvárható fejlesztés irányát. A kerettanterv – némileg 
eltérően a Nat kompetenciafejlesztő kiindulópontjától – a vizuális kultúra részterületei szerint 
(„Kifejezés, képzőművészet”, „Vizuális kommunikáció”, „Tárgy- és környezetkultúra”) 
szervezi a fejlesztés követelményeit. Az említett részterületeket további tematikai egységekre 
bontja, és ezeken belül fogalmazza meg a fejlesztés követelményeit, amelyekhez két 
évfolyamra ajánlott óraszámokat is feltüntet. Természetesen sem a tematikai egységek, sem a 
tematikai egységekbe foglalt tantervi követelmények sorrendje nem jelez semmiféle időrendi 
sorrendet vagy logikai kapcsolatot, illetve egy-egy fejlesztési követelmény nem azonos egy-
egy tanóra tananyagával. Az optimális tartalomtervezés a különböző tematikai egységek 
követelményeit összekapcsolja a tanórán, azaz a helyi tantervkészítés, még inkább a 
tanmenet-összeállítás folyamán a tematikai egységeket rugalmasan kell kezelni, a 
tanulásszervezés felépítésének logikáját követve felhasználni, az adott évfolyamra ajánlott 
óraszám figyelembevételével. Egy-egy tematikai egységen belül megjelenő fejlesztési 
követelmények nézőpontja a célzott tanulói tevékenység, amelynek megfogalmazása 
folyamatcentrikus. Ezen belül a sok esetben megjelenő konkrét példák segítik az adott 
követelmény pontosabb értelmezését, így támogatva a kerettantervet felhasználó 
szaktanárokat a tanmenettervezésben, illetve ötleteket adnak konkrét fejlesztő feladatok 
megalkotásához. A példák tehát természetesen nem kötelezőek, csupán a további tervezést 
segítik. A kerettanterv összességében az adott iskolaszakaszokra fogalmazza meg a fejlesztési 
tartalmakat, a hozzárendelt óraszámokkal, amelyeknek csak a 90%-ára ad kötelező tartalmat, 
míg a fennmaradó 10% szabad felhasználást biztosít a helyi tervezés során.  

Az adott tantárgy fontosságát hangsúlyozza, hogy az információs csatornák 
gazdagodása a szöveges információ befogadás mellé felzárkóztatja a vizuális információk 
tudatos befogadásának fontosságát is, hisz az információk forrása és jellege alapján szöveg és 
kép együtt értelmezése napjainkban gyakoribb jelenség valós élethelyzetekben. A 
médiatudatosság fejlesztésének tehát egyre fontosabb aspektusa a vizuális megfigyelés és 
értelmezés segítségével megvalósuló médiahasználat és médiaértés. Ebből következően a 
tervezés során további fontos szempont, hogy 5–8. évfolyamon a mozgóképkultúra és 
médiaismeret bizonyos kapcsolódó fejlesztési követelményeit a vizuális kultúra tantárgy 
óraszám keretin belül kell végrehajtani. Az óraszámmegosztást az adott iskolaszakaszban, 
pontosabban a 7–8. évfolyamon a mozgóképkultúra és médiaismeret követelményeihez 
feltüntetett órakeret jelzi. 

 
 

5–6. évfolyam 
 

A fokozott realitásigény megjelenése az adott életkorban megalapozza a tanulók információk 
közti szelekciós képességét, és kritikai gondolkodást alakít ki. A művészeti nevelés 
értékközvetítő, értékteremtő és személyiségformáló szerepe lehetőséget biztosít a 
kompetenciák legszélesebb körű fejlesztésére. 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetenciájának folyamatos 
mélyítése lehetőséget teremt az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztésére. A testi 
és lelki egészségre nevelés feladata a vizuális kultúra tantárgynak is, hiszen a kifejező céllal 
születő alkotások létrehozásának folyamata a harmonikus személyiségfejlődéshez nagyban 
hozzájárul, a párokban és csoportban végzett tervező és alkotó munka elősegíti a másokért 
való felelősségvállalást, a másokkal való együttműködést. A módszerek és munkaformák 
sokszínűsége lehetőséget teremt a tanulás tanításának hatékony elősegítésére is. A forma és 
rendeltetés összefüggéseinek vizsgálata által, tárgyi környezetünk leírásával a hatékony, 



önálló tanulás módszerei, a rekonstruáló és konstruáló képességek fejlesztésével a kreatív 
problémamegoldás lépései tudatosulnak, mely hosszú távon a kezdeményezőképességet és a 
vállalkozói kompetenciát ösztönzi. A tervezés során kibontakozik a természettudományos és 
technológiai kompetencia, és előtérbe kerül a fenntarthatóság és környezettudatosság 
lehetőségeinek vizsgálata is. A vizuális kommunikáció területén a kép és szöveg lehetséges 
kapcsolatainak feltárása az anyanyelvi kommunikáció fejlesztésének is terepet biztosít, a 
gyakorlati feladatok lehetőséget teremtenek a digitális kompetencia mélyítésére. A 
médiatudatosság kialakítása kiemelt fejlesztési cél, például a reklám hatásmechanizmusának 
elemzésével út nyílik a kritikus, értelmező gondolkodás és aktív állampolgárság 
megalapozására. 

A vizuális kultúra részterületei közül az 5–6. évfolyamon nagyobb arányban 
szerepelnek a „Kifejezés, képzőművészet” részterülethez kapcsolódó tartalmak, hiszen a 
megjelenő művészettörténet tananyagával bővülnek a fejlesztés követelményei. Ehhez 
hasonló a „Tárgy- és környezetkultúra” részterület tematikai egységeinek aránya is, hiszen az 
alsóbb iskolaszakaszhoz képest új feladatok jelennek meg: a tervezett alakított tér és az épített 
környezet szerkezeti, történeti tanulmányozása, mely a nemzeti és európai identitás mellett a 
szociális és állampolgári kompetencia fejlesztését is szolgálja. E szakaszban a „Vizuális 
kommunikáció” részterület tartalmai a másik kettőhöz képest csekélyebb mértékben vannak 
jelen. 
 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 
Valóság és képzelet 

Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás 

Az élményt nyújtó, személyes megnyilvánulások érvényesítése az 
alkotó folyamatban. A vizuális nyelv alapelemeinek ismerete és 
alkalmazása a kifejező alkotásokban. Különböző festészeti, grafikai és 
plasztikai technikák alapszintű alkalmazása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek vizuális 
megjelenítése különböző eszközökkel az előtanulmányok során 
szerzett tapasztalatok alkalmazásával. Tér és sík megkülönböztetése, 
megjelenítése különböző méretű és formájú felületeken való 
komponálással. Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások 
munkáiról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
− A valóság, modell (pl. épített és természetes környezet, 

tárgyak, alakok) célirányos megfigyelése adott szempontok 
(pl. térbeli helyzet, arány, plaszticitás, színviszonyok) alapján, 
és ábrázolása síkban illetve térben, különböző technikákkal (pl. 
grafika: ceruza, tus, pác, kréta, fotó, akvarell, tempera, 
mintázás, konstruálás). 

− Egyszerű téri helyzetek leírása (pl. formai, szerkezeti, felületi, 
tónusbeli), az adott valós látvány sajátosságaiból kiinduló 
kompozíció egy részletének képi igényű nagyítása, illetve 
kompozíciós variációk létrehozása, különböző színes 
technikákkal (pl. akvarell, temperafestés, pasztell-, olajkréta, 
vegyestechnika). 

− Szabad asszociációs és vizuális játékok adott témára (pl. 
fogalom, jelenség, hang, szín, mozgás, gondolat, érzés, tárgy, 
cselekvés). Az előhívott impressziók megjelenítése síkban, 

Magyar nyelv és 
irodalom:  
a műélvezet 
megtapasztalása. 
 
Matematika:  
pontos megfigyelés, 
lényegkiemelés. 
 
Ének-zene:  
zenei élmény 
feldolgozása. 
 
Dráma és tánc: 
dramatikus 
improvizációk irodalmi, 



térben, időben. 
− Irodalmi, zenei, filmes élmények felidézése, és a létrejött 

személyes tartalmak megjelenítése a kifejezési szándéknak 
megfelelő anyagok, eszközök, méretek felhasználásával (pl. 
színes, grafikai technika, mintázás, konstruálás, installáció 
talált tárgyakból, fotó). 

képzőművészeti, zenei 
művek alapján. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tömörítés, kiemelés, kompozíció, szín-, vonal-, formaritmus, variáció, 
színharmónia, színkontraszt, főszín, mellék/kiegészítő szín, 
komplementer, méretarány. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kifejezés, képzőművészet 

Stílus és mozgás 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Művészeti ágak és a képzőművészeti ágak legfontosabb 
megkülönböztető jegyeinek felismerése. Művészeti alkotások, vizuális 
jelenségek, látványok verbális leírása. A vizuális nyelv alapelemeinek 
megkülönböztetése és használata. Közvetlen tapasztalás útján szerzett 
élmények feldolgozási képessége, az érzékelhető tulajdonságok alapján 
az azonosságok és különbözőségek tudatosítása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális közlés különböző műfajú köznapi és művészi formáinak 
felismerése. A megfigyelt jelenségek térbeli helyzetének, arányainak, 
plaszticitásának és szín- és fényviszonyainak megfigyelése és 
ábrázolása. A legjelentősebb művészettörténeti stíluskorszakok és 
irányzatok elemi ismerete legjellemzőbb műtárgyain és szimbolikus 
tárgyain keresztül, gyakorlati feladatok előkészítő szakaszába 
ágyazottan. A vizuális nyelv alapelemeinek és azok egymáshoz való 
viszonyának értelmezése. Önálló vélemény megfogalmazása saját és 
mások munkáiról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
− Különböző mozgások (pl. emberi, állati, ipari, gépi, 

mechanikai, kémiai, földrajzi, biológiai) megfigyelése és 
rögzítése egy vizuális látványban, felhasználva megadott 
művészettörténeti alkotások inspiráló hatását. 

− Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek 
megjelenítése meghatározott művészettörténeti korszakok 
stílusjegyeinek elemzése, és inspiráló, alkotó felhasználása által 
síkban és/vagy térben. 

− Az alkotómunkához kapcsolódva műalkotások megfigyelése 
alapján, művészettörténeti korszakok, (pl. őskor, ókori 
egyiptom, ókori görög és római, romanika, gótika, reneszánsz, 
barokk) stílusjegyeinek elemzése, összehasonlítása, művek 
tematikus csoportosítása (pl. műfaj, formarend, technika, 
kifejezőeszköz, tériség) szerint. 

− Képek, látványok, médiaszövegek, események (pl. 
műalkotások, fotók, filmek, élmények, álmok, közösségi 
alkalmak) szöveges leírása, a vizuális közlés köznapi és 
művészi formáinak azonosításával. A leírás alapján személyes 
feldolgozások megjelenítése síkban, térben vagy időben (pl. 
festés, plasztika, parafrázis, intermediális: pl. fotográfia, 

Természetismeret:  
Az emberi test, 
testarányok. 
Mozgásképesség. 
 
Matematika: 
változó helyzetek, 
időbeliség. 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek:  
történeti korok, 
korszakok. 
 
Magyar nyelv és 
irodalom:  
különböző kultúrák 
eltérő szemléletének 
megtapasztalása. 
Könyvtárhasználat. 



kinetikus, installációs, environment, eseményművészet) a 
tárgyalt művészettörténeti korszak inspiráló felhasználásával. 

 
Ének-zene: 
zenetörténeti és 
zeneirodalmi 
alapismeretek a 
befogadói hozzáállás 
fejlesztése céljából. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Művészi kifejezés, látványelemzés, téri helyzet, plaszticitás, 
arányrendszer, kompozíció, képkivágás, képsík, képi és optikai 
helyzetviszonylat, takarás, pont, vonal, felület, forma, faktúra, textúra, 
szín, tónus, irány, térbeliség, nagyság, kiegészítő szín, kevert szín, 
kontraszt, tónus, szín-, vonal-, formaritmus. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Vizuális kommunikáció 

Idő- és térbeli változások 
Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás 

Érzékelhető tulajdonságok alapján azonosságok és különbözőségek 
tudatos felismerése, leírása. A közvetlen tapasztalatok útján szerzett 
élmények feldolgozása. Megfigyelt jelenség látványelemeinek 
megnevezése. Események, történések elmondása, részekre bontása, a 
jellemző fázisok megjelenítése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A természeti vagy épített környezet idő és térbeli változásainak sűrített 
megjelenítése. Természettudományos és technikai megfigyelés és 
gondolkodás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
− Mozgásélmények megfigyelése valóságos vagy 

mozgóképi példák alapján, a mozgássor fázisokra bontása 
(pl. mozgókép „kikockázása”). A mozgás megjelenítése 
vizuális átírással (pl. egyszerű tárgy-animáció, optikai 
játékok: pörgetős füzet, zootrop szalag). 

− A természet, (pl. növény, időjárás, ember, táj, állat) az 
épített környezet (pl. épület, település, híd) időbeli 
folyamatainak, változásainak (növekedés, pusztulás, 
fejlődés, lebomlás, öregedés, penészesedés, rozsdásodás) 
megfigyelése, modellezése (pl. hószobor, anyag változása 
kitéve az időjárásnak) személyesen választott cél 
érdekében (pl. emlékek felidézése, napi tevékenység 
tervezése). A folyamatok dokumentálása, ábrázolása saját 
készítésű fotókkal, képekkel, szöveggel. 

Magyar nyelv és irodalom: 
történet ideje, helyszíne, 
cselekmény kezdő- és 
végpontja, cselekményelemek 
sorrendje. 
 
Természetismeret:  
mozgás és idő változása; 
ciklikus jelenségek. 
 
Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek:  
az idő ábrázolása vizuális 
eszközökkel. 
 
Dráma és tánc: 
Mozgásfolyamatok, 
mozgássor. 
 
Informatika:  
adatok csoportosítása, 
értelmezése, táblázatba 
rendezése, használata. 
 
Matematika:  



változó helyzetek, időben 
lejátszódó történések 
megfigyelése, a változás 
kiemelése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Mozdulat, mozdulatsor, hely- és helyzetváltoztatás, állapotváltozás, 
folyamat, fázis, valós idő, lassítás, gyorsítás, állókép, mozgókép, 
képkocka, tárgy-animáció, zootrop-szalag. 

 
 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 
Jelértelmezés, jelalkotás 

Órakeret  
2óra 

Előzetes tudás 
Egyszerű vizuálisan értelmezhető jelenségek, jelzések, közlő ábrák 
értelmezése. Tájékozódás vizuális elemek alapján. Az egyszerű vizuális 
kommunikációt szolgáló megjelenések: jel, alaprajz, térkép értelmezése. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Magyarázó rajzok, képes használati utasítás pontos értelmezése. A 
legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, alkotó 
használata. Képi utasítások követése, illetve ilyenek létrehozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
− Képes (pl. fotósorozat), rajzos használati utasítás 

létrehozása az előzetesen értelmezett képi utasítások 
(pl. műszaki berendezések üzembe helyezése, tárgyak 
összeszerelése, Lego) tanulmányozásának segítségével. 
Az utasítás kipróbálása, ellenőrzése, a visszacsatolás 
után módosítás a felmerült problémák alapján. 

− A legfontosabb egyezményes vizuális jelek, jelzések, 
szimbólumok (pl. tájékozódás, közlekedés, cégérek, 
parancsikonok, attributumok) gyűjtése, értelmezése. A 
közösség számára fontos, nem vizuális jellegű 
információk (pl. események, időpontok, tevékenységek, 
jellemzők) képi tömörítése, direkt jellé (pl. piktogram, 
jelzőkártya) alakítása, használatba helyezése (pl. ismert 
útvonal rajzán vizuális jelzések kialakítása). 

− A népművészetben és az archaikus kultúrákban jelen 
lévő képi motívumok, jelek, jelképek, szinbólumok 
értelmezése és felhasználása alkotó tevékenység során 
(pl. hagyományos kézműves technikával készült tárgy 
díszítése). 

Természetismeret:  
Tájékozódás természetes és 
épített környezetben; technikai 
eszközök működésének 
megfigyelése. Jelek, jelzések 
felismerése és értelmezése. 
 
Földrajz:  
tájékozódás, térrajz, útvonalrajz, 
térképvázlat. 
 
Magyar nyelv és irodalom: 
szöveg és kép viszonya. 
 
Ének-zene:  
zenei olvasás és írás: kotta. 
 
Informatika:  
rajzos-szöveges dokumentumok 
létrehozása, átalakítása. 
 
Matematika:  
Tájékozódás. Objektumok 
alkotása. Rendszeralkotás. 
 
Hon- és népismeret:  
Az ősi magyar kultúra 
hagyatéka. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Használati utasítás, jel, jelentés, egyezményes jelzés, szimbólum, 
jelrendszer, piktogram, embléma, ábra, vizuális sűrítés, kiemelés, séma. 

 



 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 
Kép és szöveg 

Órakeret  
2óra 

Előzetes tudás 

Az emberi gesztusok, mimika, mozdulatok értelmezése. Alapfokú 
jártasság dramatikus játékformákban. A szöveg tartalmát és a 
beszélő szándékát tükröző beszédmód eszközeinek alkalmazása. 
A szóhasználat és testbeszéd összehangolása különféle 
beszédhelyzetekben.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

Vizuális sűrítés és kiemelés fogalmának ismerete, megfelelő 
alkalmazása. Kép és szóbeli vagy írott szöveg együttes 
alkalmazása a jelentésmódosulások megfigyelésének céljával. A 
különböző kommunikációs felületeken megjelenő reklám 
hatásmechanizmusának értelmezése és alkotó használata. 
Médiatudatosság kialakítása a személyes preferenciák érvényre 
juttatásával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
− Szöveg és kép együttes megjelenésének tanulmányozása (pl. 

plakát, képregény) után, az alkotóelemek variálásával a 
vizuális és verbális üzenet jelentésváltozásának megértése 
céljából, szabad játékos feladatokkal (pl. adott kép 
szövegaláírásának megváltoztatása, azonos szövegek 
különböző képekhez rendelése). 

− Hang és kép együttes alkalmazása (pl. árnyjáték, dramatikus 
játék), szabad asszociációk megfogalmazása a létrejött 
üzenetek kapcsán. 

− Reklámhordozó felületek (pl. folyóirat, póló, reklámszatyor, 
kitűző, hűtőmágnes) gyűjtése, csoportosítása, értelmezése a 
reklámkészítő szándéka és kifejezésmódja közötti 
összefüggés alapján. 

− Korábban készített saját alkotás továbbgondolása, 
felhasználása alkalmazott grafikai feladatként (pl. DVD-
borító, képernyővédő, arculati elem), vagy képgrafikaként. 

− Nem mozgóképi reklámhordozók (pl. CD-borító, plakát, 
csomagolóanyag, termékcimke) tervezése, kivitelezése 
szabadon választott technikával (pl. digitális 
képszerkesztéssel, kollázs technikával vagy élőképben), a 
reklám hatásmechanizmusának tudatos használatával.  

Magyar nyelv és irodalom: 
szöveg és kép viszonya. 
 
Ének-zene:  
zenei stílusok és formák. 
 
Dráma és tánc:  
nem verbális 
kommunikációs játékok. 
 
Informatika: 
multimédiás 
dokumentumok előállítása 
kész alapelemekből. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Hang-, szöveg- és képkapcsolat, kommunikációs csatorna, üzenet, 
reklámhordozó, reklámfelület, szlogen, médium, manipuláció, képi 
valóság, fikció, vizuális és verbális sűrítés, kiemelés, alkalmazott 
grafika. 

 
 
  



Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 
Tervezett, alakított környezet 

Órakeret  
5óra 

Előzetes tudás 

Építmények, építészeti alkotások típusainak, funkcionális térrészeinek 
megnevezése. Térbeli formák kiterjedésének, méretének, téri 
helyzetének megállapítása. Környezetalakítás egyszerű eszközökkel. 
Eszköz nélkül és kéziszerszámmal végzett anyagalakítás. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű téri helyzetek leírása, megjelenítése. Térkapcsolatok, térbeli 
viszonyok, térbeli tagolódások létrehozása. Szerkezetek és térmodellek 
állékonyságának (statikájának), teherbírásának megfigyelése. 
Különböző korok és kultúrák tárgyi és épített környezetének vizsgálata 
értelmezés céljából, meghatározott szempontok alapján. Változatos 
anyag- és eszközhasználat a tárgykészítés során.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
− Egyszerű tértervezés és téralakítás meghatározott célból 

(pl. védelem, szakralitás, figyelemfelkeltés, emlékállítás, 
interakció) különféle eszközökkel (pl. rajzos vázlat, 
magyarázó rajz, fotómontázs, modellezés) és anyagokkal 
(pl. agyag, karton, fa, gipsz, drót, textil, talált tárgyak) 
történeti korok legfontosabb alátámasztó-teherhordó (pl. 
oszlop, pillér, fal) és térlefedő (pl. gerenda, födém, boltív, 
boltozat, kupola) lehetőségeinek, illetve alaprajzi 
elrendezéseinek megfigyelésével. Egyszerű műszaki jellegű 
ábrázolás segítségével (pl. alaprajz, metszetrajz, vetületi 
ábrázolás) saját tervezés (pl. tárgy, környezet) 
megjelenítése szabadkézi rajzban.  

− A közvetlen környezetben található tárgyak (pl. bútor, 
szerszám, jármű, szerkezet, öltözék, hangszer), épületek 
(pl. lakás, pályaudvar, templom, iroda, istálló, garázs, 
víztorony, palota, színház, múzeum) elemzése forma és 
rendeltetés, valamint a díszítés kapcsolatán keresztül, az 
összegyűjtött információk alapján. 

− Egy választott tárgy vagy épület átalakítása, áttervezése, 
modellezése meghatározott célok érdekében (pl. álcázás, 
transzparencia, figyelemfelkeltés, megváltozott környezeti 
hatás: árvíz, hó, napfény, közösségi esemény) a történeti 
korok, európai és Európán kívüli, illetve a népi kultúra és a 
modern társadalmak tárgyi környezetéből hozott példák 
elemzéséből származó tapasztalatok alapján, a gazdaságos 
anyaghasználat érvényesítésével. 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
történelemi korszakok. 
 
Hon és népismeret:  
A paraszti ház és háztartás. 
 
Természetismeret:  
Az ember hatására 
bekövetkező változás a táj 
képében. 
A természeti és mesterséges, 
technikai és épített. 
 
Magyar nyelv és irodalom: 
különböző kultúrák eltérő 
létmódja, szemlélete. 
Könyvtárhasználat. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat:  
tervezés, anyagalakítás. 
 
Matematika:  
Egyszerűsített rajz készítése 
lényeges elemek 
megőrzésével. 
A tér elemei, síkbeli, térbeli 
alakzatok. Tárgyak 
tulajdonságainak vizsgálata. 
Geometriai modellek. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Épület, építmény, téri helyzetek, építészet, alaprajz, homlokzat, forma, 
funkció, alátámasztás, térlefedés, oszlop, pillér, fal, gerenda, födém, 
boltív, boltozat, kupola, térmodell, térkonstrukció, alapanyag, gazdaságos 
anyaghasználat, elemző- magyarázó rajz, kézműves technika, 
sorozatgyártás, design. 

 



 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Tárgy és környezetkultúra 
Tárgy és hagyomány 

Órakeret  
3óra 

Előzetes tudás 

Megadott szempontok alapján tárgyak, anyagok csoportosítása. A 
különböző anyagokról szerzett tapasztalatok szóbeli megfogalmazása. 
Tárgyak, épületek, műalkotások, természeti látványok megfigyelése, 
leírása, esztétikai minőségeinek jellemzése. 
Eszköz nélkül és kéziszerszámmal végzett anyagalakítás. Alapvető 
manuális készségek működése az anyagalakítás során.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Lakóhelyhez közeli néprajzi tájegység építészeti sajátos jegyeinek 
értelmezése. A közvetlen környezetben található tárgyakon, épületeken 
a forma, a rendeltetés és a díszítmény kapcsolatának megértése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
− Lakóhelyhez közeli néprajzi tájegység építészeti 

jellegzetességeinek, viseletének, és kézműves tevékenységének 
megismerése, elemzése (pl. skanzen vagy helytörténeti kiállítás 
látogatásával, vagy gyűjtött képek alapján). 

− A mai életbe, életformába illeszthető, hagyományos kézműves 
technikával (pl. szövés, hímzés, nemezelés, lemezdomborítás, 
papírmerítés) készített tárgy (pl. iskolaszer, öltözet, hangszer, 
játék, kisbútor) létrehozása, meghatározott tulajdonos (pl. adott 
személyiség, életkor, nemek, foglalkozás) vagy funkció 
(hétköznapi, ünnepi) számára, a környezettudatosság 
lehetőségeinek figyelembevételével. 

− Létrehozott vagy talált tárgyak díszítésének megtervezése és 
kivitelezése különféle díszítőelemek (pl. növényi, állati, 
geometrikus motívumok) gyűjtése, megfigyelése, tanulmá-
nyozása után, oly módon, hogy a díszítmény összhangban 
legyen a tárgy formai, funkcionális és társadalmi üzenetével, 
illetve az alkotó személyes közlési szándékával. 

− Különböző történeti korok (pl. népvándorlás kora) és kultúrák 
(pl. Európán kívüli) sajátos, legjellemzőbb szimbolikus 
tárgyainak, épületeinek felismerése és elemző vizsgálata.  

Hon- és népismeret: 
család és lakóhely, falvak 
és városok. Népi 
mesterségek. 
 
Magyar nyelv és 
irodalom:  
népköltészet. 
Könyvtárhasználat. 
 
Természetismeret: 
környezettudatosság, 
fenntarthatóság. 
 
Ének-zene:  
népzene. 
 
Dráma és tánc: 
népszokások. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat:  
hagyományos 
foglalkozások, szakmák. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Népművészet, mesterség, hagyományos kézműves technika, forma, funkció, 
alapanyag, gazdaságos anyaghasználat, formaredukció, díszítmény, 
motívum, formaritmus, környezettudatosság, társadalmi üzenet. 

 
 

Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 
 

Amennyiben a különböző korok és kultúrák feldolgozását kronologikus megközelítésben 
végezzük, az alábbi műtípusok, művek, alkotók bemutatása ajánlott: 

Megalitikus építészet (pl. Stonehenge), őskori mágikus ábrázolás (pl. altamirai 
barlangrajz), ókori egyiptomi és mezopotámiai sírtípusok és templom (pl. Kheopsz piramisa, 
Zikkurat – Úr, karnaki Ámon-templom), faragott mészkőszobor az ókori Egyiptomból (pl. 
Írnok szobor, Nofretete fejszobra), halotti kultusz tárgyai (pl. Tutenchamon arany halotti 



maszkja), az ókori Egyiptom ábrázolását bemutató falfestmény vagy dombormű (pl. Fáraó 
vadászaton – thébai falfestmény), az ókori görög és római templom (pl. athéni Akropolisz: 
Parthenon, Erektheion; Pantheon), ókori színház, amfiteátrum (pl. Colosseum), görög és 
római emberábrázolás (pl. delphoi kocsihajtó, Szamothrakéi Niké, Laokoón-csoport, római 
portré szobor), korakeresztémy és bizánci templom (pl. Santa Sabina, Hagia Sophia), 
népvándorlás kori tárgy (pl. nagyszentmiklósi kincs, honfoglaláskori öltözet), románkori és 
gótikus templom, székesegyház (pl. pisai dóm, jáki bencés apátsági templom, amiens-i 
székesegyház, nyírbátori református templom), Magyar Szent Korona és koronázási palást, 
épületdíszítő és oltárszobrok a középkorból (pl. V. Stoss), gótikus freskó és oltárkép (pl. 
Giotto, M.S. Mester), gótikus üvegablak (pl. chartres-i katedrális üvegablakai), reneszánsz és 
barokk palota és kastély (pl. Palazzo Farnese, chambordi kastély, versailles-i palota, fertődi 
Eszterházy-kastély), a reneszánsz és barokk mesterei (pl. Michelangelo B., Leonardo da 
Vinci, Raffaello S., A. Dürer, P. Bruegel, P. P. Rubens, Rembrandt, D. Velazquez, Vermeer 
van Delf). 

A válogatás fontos szempontja, hogy a bemutatott művek az egyetemes 
művészettörténet legjelentősebb és tipikus műveivel szemléltessék a témát, illetve hangsúly 
kerüljön a magyar művészet- és építészettörténetben megtalálható leglényegesebb példákra is. 
A fentebb ajánlott műveken és alkotókon kívül adott témák szemléltetésére további műtípusok 
és művek is felhasználhatók. Különösen érvényes ez akkor, ha az adott témát nem 
kronologikus, hanem tematikus megközelítésben dolgozunk fel, vagy ha nem elsősorban 
művészettörténeti, hanem nyitottabban értelmezett kultúrtörténeti, építészet- és tárgytörténeti 
tartalmakat mutatunk be. Ezekben az esetekben a válogatás további fontos szempontja, hogy 
az adott téma függvényében a magas művészet és a populárisabb irányzatok egyformán 
szemléltessék az adott tartalmat, hogy tértől (pl. Európán kívüli kultúrákból származó művek) 
és időtől (pl. akár kortárs művek) független példák mutassák be az adott tananyagot. Fontos 
továbbá, hogy a vizuális kommunikáció, valamint a tárgy- és környezetkultúra részterületek 
szemléltetéséhez a kortárs kultúrából, a történelmi korokból, illetve a közelmúltból származó 
példákat is felhasználhatjuk. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 

végén 

− A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek megfelelő alkalmazása az 
alkotó tevékenység során a vizuális emlékezet segítségével és 
megfigyelés alapján. 

− Egyszerű kompozíciós alapelvek a kifejezésnek megfelelő 
használata a képalkotásban. 

− Térbeli és időbeli változások lehetséges vizuális megjelenéseinek 
értelmezése, és egyszerű mozgásélmények, időbeli változások 
megjelenítése. 

− A mindennapokban használt vizuális jelek értelmezése, ennek 
analógiájára saját jelzésrendszerek kialakítása. 

− Szöveg és kép együttes jelentésének értelmezése különböző 
helyzetekben és alkalmazása különböző alkotó jellegű tevékenység 
során. 

− Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján 
egyszerű következtetések megfogalmazása. 

− Néhány rajzi és tárgykészítési tecnika megfelelő használata az 
alkotótevékenység során. 

− Reflektálás társművészeti alkotásokra vizuális eszközökkel. 
− A legfontosabb művészettörténeti korok azonosítása. 
− Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése során a 



vizuális megfigyelés pontos megfogalmazása. 
− Fontosabb szimbolikus és kultárális üzenetet közvetítő tárgyak 

felismerése. 
− A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések 

megfogalmazása. 
− Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 

 
 

7–8. évfolyam 
 
Mivel a vizuális kultúra tantárgy legfontosabb célja ebben az iskolaszakaszban is a vizuálisan, 
illetve vizuális művészi eszközökkel megismerhető világ vizsgálata, az esztétikai, művészeti 
nevelés kulcskompetencia fejlesztésének feladatát képes leginkább közvetíteni. E 
megismerési folyamatban különösen fontos szerepet nyer, hogy a tantárgy nem csupán a 
megfigyelés, értelmezés, azaz a befogadás tevékenységeinek segítségével kívánja teljesíteni 
ezt a feladatot, hanem csakúgy, mint az alsóbb iskolaszakaszokban, egy produktumokat 
létrehozó, szorosan kapcsolódó alkotótevékenység segítségével. E tevékenység különösen 
fontos, mert az alkotófolyamat során az önálló tanulói utak bejárásával a hatékony és önálló 
tanulás támogatásának is megteremti a lehetőségét, továbbá ez az összetett megismerési és 
fejlesztési folyamat fokozottan segíti az önismeret és önértékelés képességének a fejlesztését, 
ennek segítségével ebben az iskolaszakaszban különösen fontos jelentőséget nyerhet az adott 
tantárgy és a pályaorientáció kapcsolata is. Ebben az időszakban különösen fontos továbbá a 
vizuális nevelés értékközvetítő és értékteremtő hatásának személyiségformáló ereje, így 
továbbra is nagyban segítheti a testi, lelki egészség megteremtését és fejlesztését. Mivel a 
vizuális kultúra tantárgy hagyományosan erős kultúraközvetítő szerepben van, így a történeti 
korok művészetének megismerése erősítheti a nemzeti öntudatot, illetve a történeti példák 
esztétikai preferenciái a szociális kompetenciák fejlesztését is támogathatják. A vizuális 
kultúra tantárgy kevéssé hagyományos, azonban szükség szerint korszerű tartalmai a 
képzőművészeten kívül a vizuális kommunikáció és a tárgy- és környezetkultúra, amelyek 
határozott célul tűzik ki a médiatudatosság fejlesztését, illetve a fenntarthatóság, 
környezettudatos szemlélet erősítését. 

A vizuális kultúra részterületei közül ebben a szakaszban a gyerekek természetes 
érdeklődését és szükségletét is kielégítve, a „Vizuális kommunikáció” részterület fejlesztési 
feladata veszi át a főszerepet, illetve a „Kifejezés, képzőművészet” részterületnek a modern 
művészet és kortárs kultúra által közvetíthető tartalmai kapnak fontosabb, kiemelt szerepet, 
míg a „Tárgy- és környezetkultúra” részterület követelményei az építészettörténet összegző 
jellegű megközelítését és a környezettudatosság erősítését tűzik ki célul.  

A médiatudatosság fejlesztésének egyre fontosabb aspektusa a vizuális megfigyelés és 
értelmezés segítségével megvalósuló médiahasználat és médiaértés. Ebből következően a 
mozgóképkultúra és médiaismeret bizonyos vizuális kultúrához kapcsolódó fejlesztési 
követelményei is itt jelennek meg, külön tematikai egységekben (lásd a vizuális 
kommunikáció tematikai egységei után). 
 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 
Érzelmek, hangulatok kifejezése 

Órakeret  
5 óra 

Előzetes tudás 

Látvány plaszticitásának és színviszonyainak, érzelmi hatásainak 
megfigyelése és kifejező ábrázolása. Színtani alapok kifejező használata 
és ismerete. Önkifejezés alkalmazása az alkotó-tevékenységekben. 
Vizuális-esztétikai jellegű szempontok érvényesítése az alkotásokban. 



Különböző festészeti, grafikai és plasztikai technikák kifejezési 
szándéknak megfelelő alkalmazása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Érzelmek, hangulatok megfogalmazása egyéni szín- és formavilágban. 
A kifejezésnek megfelelő kompozíció használata. Személyes 
gondolatok, érzelmek vizuális megjelenítése a vizuális kifejezés 
alapvető eszközeinek segítségével. Önálló vélemény megfogalmazása 
saját és mások munkáiról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
− Látványok, jelenségek asszociatív megjelenítése, kifejező 

feldolgozása színes technikákkal (pl. akvarell, 
temperafestés, fotókollázs/montázs, pasztell, vegyes 
technika), különböző színérzet (pl. hideg, meleg), illetve 
különböző ábrázolási rendszerek (pl. perspektíva, 
axonometria) használatával.  

− Művészeti élmények (pl. zene, mozgás, médiajelenség) 
vizuálisan értelmezhető megjelenítése önkifejező 
asszociációs alkotások által síkban, térben, időben (pl. zene 
hangulatát kifejező festészeti vagy plasztikai 
megjelenítéssel, talált tárgyakból készített installációval, 
fotókollázs technikával). 

− Művészeti alkotások kifejező, sajátos átdolgozása, átírása, 
parafrázis készítése (pl. színesből fekete-fehér vagy 
monokróm megjelenítés, sík alkotás térbelivé alakítása, kép 
kiegészítése sajátos elemekkel vagy részletekkel, stílus- és 
műfajváltás, idő és karaktercserék). 

Magyar nyelv és 
irodalom:  
verbális közlésformák, a 
műelemzés verbális 
módszerei. 
 
Ének-zene:  
A zenei és vizuális 
élmények kapcsolata. 
Zenei kompozíció. 
 
Dráma és tánc:  
jelenetek, mozgások, 
összetett mediális 
művészeti hatások 
élményének feldolgozása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Megjelenítés, vizuális átírás, stilizálás, kiemelés, kompozíció, színritmus, 
vonalritmus, formaritmus, felületek (textúra, faktúra), parafrázis, 
mozgásfázisok, fotókollázs, montázs, vetület, Monge vetület, horizont, 
nézőpont, tapasztalati távlattan, perspektíva. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kifejezés, képzőművészet 

A művészi közlés, mű és jelentése 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

Művészeti és a képzőművészeti ágak legfontosabb jegyeinek 
megkülönböztetése a műelemzés során. Művészeti alkotások, vizuális 
jelenségek, látványok verbális és képi elemzése. A vizuális kifejezés 
eszközeinek használata. Vizuális esztétikai jellegű értékítéletek 
megfogalmazása elemzésekben, illetve érvényre juttatása az alkotó 
feladatokban.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális közlés különböző műfajú köznapi és művészi formáinak 
árnyalt megkülönböztetése. Különböző ábrázolási rendszerek, 
színkontrasztok, felületi hatások felismerése, kifejező szerepük 
értékelése műalkotások tematikus elemzésén keresztül. A megfigyelt 
jelenségek, műalkotások formai és színviszonyainak értelmezése 
vizuális és verbális módszerekkel. A legjelentősebb művészettörténeti 
stíluskorszakok és irányzatok legjellemzőbb műalkotásainak és 
szimbolikus tárgyainak azonosítása. Önálló vélemény megfogalmazása 
saját és mások munkáiról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
− Az alkotómunkához kapcsolódva műalkotások megfigyelése Történelem, társadalmi és 



alapján, művészettörténeti korszakok, stílusirányzatok 
(különösen a 20. század irányzatai) stílusjegyeinek 
elemzése, összehasonlítása, művek tematikus csoportosítása 
(pl. műfaj, formarend, technika, kifejezőeszköz, tériség, mű 
célja: pl. mágia, megörökítés, provokálás, tanítás) szerint. 

− Személyes véleményt kifejező elemző jellegű vizuális 
megjelenítés adott témában (pl. felnőtté válás, tolerancia, 
szorongás) a kortárs irányzatok példáinak felhasználásával 
(pl. fotóalapú, kinetikus, installációs, environment, 
performansz/eseményművészet). 

− Képek, látványok, médiaszövegek, események (pl. 
műalkotások, fotók, filmek, élmények, álmok, közösségi 
alkalmak) önálló elemzése a vizuális közlés köznapi és 
művészi formáinak megkülönböztetésével, illetve az 
elemzés eredményének, a következtetéseknek a bemutatása 
szöveggel és képekkel (pl. szöveg és illusztráció 
kapcsolatok létrehozása a szemléltetés érdekében). 

állampolgári ismeretek: 
Időmeghatározás. Művészeti 
korstílusok és irányzatok 
kötődése a társadalmi, 
kulturális háttérhez. 
Társadalmi témák vizuális 
megjelenítése. 
 
Magyar nyelv és irodalom:  
a művészeti ágak 
mellérendelt viszonyainak 
megtapasztalása. 
Könyvtárhasználat. 
 
Ének-zene:  
művészettörténeti és 
zenetörténeti összefüggések. 
 
Informatika: 
Internetes portálok 
használata. Digitális 
prezentációk készítése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Művészi kifejezés, látványelemzés, téri helyzet, vetület, képsík, 
axonometria, egy iránypontos perspektíva, képzőművészeti műfaj, 
plaszticitás, arányrendszer, kompozíció, képkivágás, síkbeli és téri 
helyzetviszonylat, takarás, felület, forma, faktúra, textúra, szín, tónus, 
irány, térbeliség, formatömeg, főszín, mellékszín, kevert szín, 
színkontraszt, tónus, szín-, vonal-, formaritmus, stíluskorszak, 
stílusirányzat, intermediális kifejezés/műfaj, kortárs művészet. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 
Magyarázó képek/rajzok 

Órakeret  
3 óra 

Előzetes tudás 
A legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, 
alkotó használata. Képi utasítások követése, illetve ilyenek 
létrehozása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

Nem vizuális természetű információk érzékletes képi 
megfogalmazása. Időbeni folyamatok értelmezhető vizuális 
megjelenítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
− Pontosan értelmezhető információközlések képes és rajzos 

használati utasítások megfogalmazásával, kivitelezésével 
(pl. kitalált, „képtelen tárgyról”) a különféle jelentésmódok, 
ábrázolások megfigyelésének céljával. 

− Nem vizuális természetű információk érzékletes 
megjelenítése egyezményes jelzések használatával (pl. 
grafikonon, diagramon), és/vagy saját jelzésrendszer 
alkalmazásával, a jelentésváltozatok megfelelő 
működésének tudatosítása érdekében. 

Magyar nyelv és irodalom: 
Szöveg és kép viszonya. 
Nyelvi és nem nyelvi kódok 
mindennapi közlési 
helyzetekben. Meggyőző 
kommunikáció. Ábrák, 
képek, illusztrációk 
kapcsolata a szöveggel. Szó 
szerinti és metaforikus 
jelentés. 



 
Matematika:  
Rajzolt, illetve tárgyi jelek 
értelmezése. 
Rendszeralkotás: elemek 
elrendezése különféle 
szempontok szerint. 
Rendszerezést segítő 
eszközök (fadiagram, 
útdiagram, táblázatok). 
 
Földrajz:  
a mindennapi környezetben 
előforduló jelek, jelzések, a 
jelekből álló információhoz 
kapcsolódó kommunikáció. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Egyezményes jel, jelzés, saját jel, jelzés, jelrendszer, tér-idő változás, 
(grafikon), (diagram). 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 
Mozgóképi közlés 

Órakeret  
3 óra 

Előzetes tudás 

Jelenségek megfigyelése adott szempontok alapján. Időbeli 
folyamatok, változások megfigyelése, ábrázolása. Különböző 
mozgások vizuális rögzítése. Hang és kép együttes alkalmazása. 
Tervvázlatok készítése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Mozgások megfigyelése, megjelenítése. Időbeni folyamatok 
értelmezhető megjelenítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
− A mozgókép működésének, a mozgás illúziókeltésének 

értelmezése kreatív feladatmegoldás érdekében (pl. 
taumatróp fotokollázs technikával, rajzolt/fotózott 
zootróp-szalag készítése zootróp-dobba/hengerbe). 

− A mozgóképi nyelv alapjainak, működésének 
értelmezése, majd kreatív alkalmazása összetettebb 
feladat kapcsán (pl. story-board, kamerába vágott 
videoanyag készítése megadott fogalomból vagy 
fotográfiákból kiindulva), mely a médium sajátos (nyelvi) 
működésének felismerését célozza meg. 

Dráma és tánc:  
cselekmény, jelenet, 
feszültség, konfliktus, 
fordulópont; díszlet, jelmez, 
kellék, fény- és hanghatások. 
 
Magyar nyelv és irodalom: 
elbeszélő, cselekmény, 
epizód, helyszín, szereplő, 
leírás, párbeszéd, jellemzés; 
szerkezet, a cselekményt 
alkotó elemek, fordulatok, 
jelenet, konfliktus, feszültség, 
tetőpont, fordulópont. 
 
Informatika:  
Egyszerű animációk. A 
hagyományos médiumok 
modern megjelenési formái. 



Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Technikai kép, optikai játék (taumatróp, zootróp, fenakisztoszkóp), 
retinális utóképhatás, a mozgás illúziója, animáció, képkivágás, nézet 
(gépállás, gépmozgás), beállítás, jelenet, expozíció, lezárás, konfliktus, 
fordulat, elbeszélő-szerkezeti alapséma, story-board. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 
Montázs 

Órakeret  
2 óra 

Előzetes tudás 

Jelenségek megfigyelése adott szempontok alapján. Időbeli 
folyamatok, változások megfigyelése, ábrázolása. Különböző 
mozgások vizuális rögzítése. Hang és kép együttes alkalmazása. 
Tervvázlatok készítése. Reflektálás filmes élményekre. Szabad 
asszociáció. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Időbeni folyamatok értelmezhető megjelenítése. A vizuális 
kommunikáció különböző formáinak csoportosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
− Térben és időben egymástól távol eső elemek, részletek, 

motívumok egységes egésszé szervezése új 
információközlés, alkotás létrehozása, különféle 
technikával megvalósított konkrét feladatmegoldás (pl. 
fotókollázs, vagy „montázs-film” meglévő, „talált” 
mozgóképi részletek „összeszerelésével”) érdekében. 

− A mozgóképi (tér-idő) szerkesztés jelentőségének, a 
montázs néhány alaptípusának felismerése, 
összehasonlítása konkrét rövidfilmek, illetve 
játékfilmrészletek (pl. Gaál István: Pályamunkások, 
Rodriguez: Desperado, Lang: M – Egy város keresi a 
gyilkost) elemzése, összehasonlítása kapcsán. 

Dráma és tánc:  
ellentét és párhuzam, a 
feszültségteremtés eszközei. 
 
Magyar nyelv és irodalom:  
a kompozíció meghatározó 
elemei; különböző nézőpontú 
elbeszélés; cselekmény, 
epizód, helyszín, szereplő, 
leírás, párbeszéd, jellemzés; 
szerkezet, a cselekményt 
alkotó elemek; ismétlés, 
fokozás, párhuzam, ellentét; 
metaforikus jelentés; 
allegória, szimbólum; 
szórakoztató irodalom, filmes 
feldolgozások. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Montázs és gondolkodás, montázselv, tér-idő szervezés, (mozgóképi 
szerkesztés/montázs), leíró és szubjektív kép/nézőpont; lineáris-
cselekményábrázoló és párhuzamos montázs. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 
Vizuális kommunikációs formák 

Órakeret  
2 óra 

Előzetes tudás 
Fényképek, újságképek, reklámképek csoportosítása adott 
szempontok alapján, olvasása, értelmezése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

A vizuális kommunikáció különböző formáinak csoportosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
− A verbális és a vizuális kommunikáció közötti lényegi 

különbségek felismerése és megfogalmazása kreatív 
gyakorlatok tanulságaiból levonva (pl. képek szóbeli 
leírásával, „közvetítésével” történő rekonstruálással). 

Magyar nyelv és irodalom: 
Nyelvi és nem nyelvi kódok, 
mindennapi közlési helyzetek, 
meggyőző kommunikáció. A 



− A vizuális kommunikáció különböző formáinak 
csoportosítása, összehasonlítása a különféle vizuális 
kifejező eszközök, médiumok tudatosítása érdekében. 

nyomtatott és az elektronikus 
szövegek jellemzői. Gyakori 
szövegtípusok. Ábrák, képek, 
illusztrációk kapcsolata a 
szöveggel. 
Információhordozók 
természete, kommunikációs 
funkcióival és kultúrájával. 
 
Informatika:  
Multimédiás dokumentumok 
elemei. Az információs 
technológián alapuló 
kommunikációs formák. 
Kommunikációs médiumok és 
szerepük. A hagyományos 
médiumok modern 
megjelenési formái. 
 
Matematika:  
Osztályozás. 
Rendszeralkotás - elemek 
elrendezése; rendszerezést 
segítő eszközök (pl. 
táblázatok). 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

A kép „működése”, állókép és mozgókép különbözősége, közvetlen és 
közvetett kommunikáció, tömegkommunikáció, távközlés, televízió, 
internet, gesztusnyelv, közlekedési tábla, térkép, plakát, képes 
forgatókönyv, fotográfia, mozgókép, (techno)médium. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Média és mozgóképkultúra – A média 
kifejezőeszközei 

Reprodukálás és ábrázolás – a mozgókép kettős 
természete 

Órakeret  
2 óra 

Előzetes tudás 
A reprodukálás, a technikai úton rögzített kép/hang és az ábrázolás 
fogalmának ismerete. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, 
komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és 
kritikus attitűd kialakítása, a mozgóképi írás-olvasás tudás fejlesztése. 
Alapszintű mozgóképnyelvi tájékozottság megszerzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
− A mozgóképi közlés kettős természetének, azaz egyszerre 

ábrázoló és reprodukáló alaptulajdonságának megtapasztalása és 
tudatosítása (pl. mobiltelefonnal rögzített képek vagy 
híradórészletek tanulmányozása alapján). A dokumentum és a 
fikció fogalmának magyarázata konkrét példákon keresztül (pl. 
Bunuel: Föld kenyér nélkül, Tarr Béla: Hotel Magnezit).  

Magyar nyelv és 
irodalom; ének-zene; 
dráma és tánc; vizuális 
kultúra:  
az elbeszélő, előadó 
kifejezési szándékának 
szubjektív nézőpontja. 



Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Dokumentum, fikció, reprodukció, ábrázolás, kettős természet, valóság. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei 
A kiemelés (hangsúlyozás) alapeszközei a mozgóképi 

ábrázolásban, az írott és az online sajtóban 

Órakeret  
3 óra 

Előzetes tudás 

A művészeti alkotások és a médiaszövegek egyaránt konstruált 
textusok. A művek (irodalmi, képzőművészeti, zenei alkotások) és a 
médiaszövegek nyelvi jellemzőivel, használatával kapcsolatos néhány 
fontos alapfogalom (pl. ismétlés, motívum, kompozíció) ismerete, 
helyes alkalmazása élőszóban.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, 
komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló 
és kritikus attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasás tudás fejlesztése. 
A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság 
megszerzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
− Mozgóképi szövegek (pl. filmetűdök, reklámok, klipek, 

előzetesek, animációs filmek) megfigyelése és elemzése annak 
tudatosítása céljából, hogy melyek a figyelemirányítás, kiemelés 
eszközei (legfontosabb motívumok ismétlése, közelkép, 
fény/szín, zenei hangsúlyok, kameramozgások, váltakozó 
beállítások tempója). 

− Napilapok, magazinok, hírportálok, címlapok és belső oldalak 
rendjének megfigyelése, a nyomtatott és online sajtó szövegeinek 
megkonstruálása során alkalmazott fontosabb figyelemvezető, 
kiemelő eljárások tudatosítása érdekében (pl. címrend, 
betűméret, tipográfia, szín és folthatások, tördelés, írott szöveg és 
képi illusztráció viszonya, képaláírás, linkek, felnyíló/futó 
ablakok, hang-és képanyagok). 

Magyar nyelv és 
irodalom; ének-zene; 
dráma és tánc; vizuális 
kultúra:  
a hangsúlyozás, 
nyomatékosítás 
eszközei a 
társművészetekben. 
 
Informatika:  
a hagyományos 
médiumok modern 
megjelenési formáinak 
megismerése, 
alkalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Ismétlés, közelkép, képkivágás, tempó, kameramozgás, címrend, 
tipográfia, tördelés, illusztráció, képaláírás, link, banner. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei 
A montázs szerepe és alapformái a mozgóképi 

ábrázolásban 

Órakeret 
3óra 

Előzetes tudás 
A dolgok elmondásának, megjelenítésének szükségszerű módja, a 
kihagyás, tér- és időváltások alkalmazása, az ehhez kapcsolódó 
konvenciók elfogadása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, 
komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és 
kritikus attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasás tudás fejlesztése. A 
médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság 
megszerzése. 



Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
− A filmkép jelenidejűségének megtapasztalása, felismerése 

és a montázs alapfunkcióinak azonosítása a mozgóképi 
ábrázolásban (pl. a cselekmény folyamatosságának és 
ritmusának megteremtése, a mozgóképi szöveg jellemző 
terének és idejének létrehozása, jelentésalkotás) kreatív 
gyakorlatok kapcsán (pl. egyszerű történés vagy történet 
tervezése és felvétele „kamerába vágott” technikával), az 
alpvető montázstípusok és megoldások kipróbálása 
érdekében (pl. lineáris, párhuzamos montázs, flashback, 
flash forward).  

− Művészeti példák (pl. képzőművészet, fotó, irodalom, zene) 
összevetésével a montázshatás általánosabb, emberi 
gondolkodást és kifejezést jellemző értelmének 
tanulmányozása. 

Informatika:  
Digitális képek jellemzőinek 
megismerése, minőségének 
javítása. Képszerkesztő 
program használata. 
Műveletek képekkel: 
képszerkesztés, -vágás. 
Montázs készítése. 
Digitális hangformátumok. 
Az egyes formátumok közötti 
átalakítás elvégzése. Hang 
vágása egy hangszerkesztő 
program segítségével. 
 
Magyar nyelv és irodalom; 
ének-zene; dráma és tánc: 
időbeli és térbeli változások 
kifejezései különböző 
eszközökkel. 
Könyvtárhasználat. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Montázs, szerkesztés, idő, tér, folyamatosság, ritmus, flashback. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 
Tervezett, alakított környezet 

Órakeret  
3óra 

Előzetes tudás 

Közvetlen környezet vizuális megfigyelése alapján tapasztalatok 
megfogalmazása. Azonosságok és különbségek célirányos 
megfogalmazása a megfigyelés és elemzés során. Egyszerű téri 
helyzetek értelmezése vizuálisan és szövegben. Tárgyakkal, 
épületekkel kapcsolatos információk gyűjtése. Egyszerű 
tárgykészítő technikák alkalmazása. Tervvázlatok készítése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Megfigyelések alapján a vizuális közlések érdekében különböző 
rajzi technikák alkalmazása. Tárgykészítő, kézműves technikák 
megfelelő alkalmazása. Tárgyak, épületek felmérése, elemzése, 
értelmezése különböző szempontok alapján. Elemzési szempontok 
megfelelő érvényesítése. A választás lehetőségének mérlegelése a 
feladatmegoldás során felmerülő ötletek között.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
−  Tárgytervezés (pl. öltözék kiegészítő, csomagolás), 

tárgyalkotás (pl. saját amulett, egyszerű repülő eszköz) 
a vizuális felmérésből, megismerésből származó 
elemző tapasztalatok (pl. rajzos felmérés) alapján, a 
gazdaságos anyaghasználat érvényesítésével. 

−  Mintatervezés megadott cél érdekében (pl. pólóra a 
toleranciáért, falfestmény az iskola ebédlőjébe). 

−  Épületek, tárgyak átalakítása, áttervezése 
meghatározott célok (pl. védelem, álcázás) vagy más 

Matematika:  
Síkbeli és térbeli alakzatok. 
Vetületi ábrázolás. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat:  
Szükségletek és igények 
elemzése, tevékenységhez 
szükséges információk 



funkció betöltése (pl. használati tárgyból személyes 
tárgy) érdekében. Egyszerű műszaki jellegű ábrázolás 
segítségével (pl. alaprajz, metszetrajz, vetületi 
ábrázolás) saját tervezés (pl. tárgy, környezet) 
megjelenítése szabadkézi rajzban, illetve az önálló 
tervezési, tárgyalkotó folyamat dokumentálása az 
ötlettől a kivitelezésig. 

− A környezettudatos élet lehetőségeinek összegyűjtése a 
közvetlen környezetben. 

kiválasztása, tervezés szerepe, 
jelentősége, műveleti sorrend 
betartása, eszközhasználat. 
Lakókörnyezet-életmód. 
Tárgyak, szerkezetek, 
rendeltetés. 
 
Biológia-egészségtan: 
Minőségi tulajdonságok 
megkülönböztetése. Környezet 
fogalmának értelmezése. Helyi 
természet- és 
környezetvédelmi problémák 
felismerése. Környezettudatos 
magatartás, fenntarthatóság. 
 
Földrajz:  
védett hazai és nemzetközi 
természeti értékek. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tervezési folyamat, felmérés, funkció, gazdaságos anyaghasználat, 
alaprajz, metszetrajz, vetületi ábrázolás, műszaki jellegű ábrázolás, 
vonalfajta, környezettudatos magatartás, környezetvédelem. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 
Az épített környezet története 

Órakeret  
6 óra 

Előzetes tudás 

Tárgyak, épületek vizuális megfigyelése adott szempontok alapján. 
Azonosságok és különbségek célirányos megfogalmazása a 
megfigyelés és elemzés során. Tárgyakkal, épületekkel kapcsolatos 
információk gyűjtése.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Épített, tervezett környezet értelmezése különböző módon. Különböző 
korú és típusú tárgyak, épületek felmérése, elemzése, értelmezése 
különböző szempontok alapján. Az építészet térszervező és 
tömegalakítást szolgáló eszközeinek megértése. Elemzési szempontok 
megfelelő érvényesítése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
−  Tárgyak, épületek összehasonlító elemzése a történeti 

változást vagy a földrajzi elhelyezkedést jól szemléltető 
szempontok szerint (pl. anyaghasználat, funkció). 

− – Az építészet történetében megjelenő alapvető 
térszervezést és tömegalakítást (pl. alaprajztípusok, 
alátámasztó elemek, térlefedések) szolgáló építészeti 
megjelenések összegzése a fontosabb építészettörténeti 
példák alapján. 

− Legalább egy, közvetlen tapasztalatok útján megismerhető 
néprajzi tájegység (pl. Tiszántúl – pl. Jászság, Bodrogköz) 
tárgykultúrájának (pl. épület, öltözék, használati tárgy) 
elemző vizsgálata és legfontosabb jegyei alapján 
megkülönböztetése más tárgycsoportoktól. 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
épületek, használati és 
dísztárgyak megfigyelése. 
 
Hon- és népismeret:  
Néprajzi tájegységek, 
nemzetiségek. Hagyományos 
paraszti tárgykultúra. 
 
Földrajz:  
A természeti környezet és a 
kultúra összefüggései. 
Magyarország és a Kárpát-



medence földrajza, kulturális 
régió. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat:  
lakókörnyezet és életmód; 
tárgyak, szerkezetek, 
rendeltetése. 
 
Ének-zene:  
népdalok, hangszeres 
népzene. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Építészeti elem, közösségi és személyes tér, alaprajztípus, osztatlan és 
osztott (vagy egyszerű és bővített) tér, fő-, oldal-, kereszthajó, apszis, 
dongaboltozat, keresztboltozat, oszloprend, masztaba, piramis, akropolisz, 
amfiteátrum, bazilika, palota, kúria, használati tárgy, dísztárgy, rituális 
tárgy, viselet, népi kultúra, néprajzi tájegység, kézművesség, ipari 
formatervezés, organikus építészet. 

 
 

Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 
 

Amennyiben a különböző korok és kultúrák feldolgozását kronologikus megközelítésben 
végezzük, az alábbi műtípusok, művek, alkotók bemutatása ajánlott: 

19. század építészetének megjelenései (pl. Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum, Steindl 
Imre: Országház), romantika, realizmus és impresszionizmus, posztimpresszionizmus festői 
(pl. F. Goya, Munkácsy Mihály, Szinyei Merse Pál, E. Manet, C. Monet, V. van Gogh, P. 
Gauguin), 19-20. század fordulójának irányzatai (pl. A. Gaudi, A. Rodin, G. Klimt, Rippl-
Rónai József, Csontváry Kosztka Tivadar), 20. századi és kortárs irányzatok példái (pl. W. 
Gropius, F. L. Wright, Le Corbusier, Makovecz Imre, H. Moore, H. Matisse, P. Picasso, M. 
Duchamp, M. Chagall, S. Dali, Kassák Lajos, J. Pollock, A. Warhol, V. Vasarely, Erdély 
Miklós). 

A válogatás fontos szempontja, hogy a bemutatott művek az egyetemes 
művészettörténet legjelentősebb és tipikus műveivel szemléltessék a témát, illetve hangsúly 
kerüljön a magyar művészet- és építészettörténetben megtalálható leglényegesebb példákra is. 
A fentebb ajánlott műveken és alkotókon kívül adott témák szemléltetésére további műtípusok 
és művek is felhasználhatók. Különösen érvényes ez akkor, ha az adott témát nem 
kronologikus, hanem tematikus megközelítésben dolgozunk fel, vagy ha nem elsősorban 
művészettörténeti, hanem nyitottabban értelmezett kultúrtörténeti, építészet- és tárgytörténeti 
példákat mutatunk be. Ezekben az esetekben a válogatás további fontos szempontja, hogy az 
adott téma függvényében a magas művészet és a populárisabb irányzatok egyformán 
szemléltessék az adott tartalmat, hogy tértől (pl. Európán kívüli kultúrákból származó művek) 
és időtől (pl. akár kortárs művek) független válogatás mutassa be a témát. Fontos továbbá, 
hogy a vizuális kommunikáció, valamint a tárgy- és környezetkultúra részterületek 
szemléltetéséhez a kortárs kultúrából, a történelmi korokból, illetve a közelmúltból származó 
példákat is felhasználhatjuk (pl. építészet alaprajzi, alátámasztási és térlefedési változásai). 
 
 
  



A fejlesztés várt 
eredményei a két 

évfolyamos 
ciklus végén 

Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló alkalmazása. 
A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek tudatos és pontos alkalmazása 
az alkotótevékenység során adott célok kifejezése érdekében. 
Bonyolultabb kompozíciós alapelvek használata kölönböző célok 
érdekében.  
Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének kifejező vagy 
közlő szándéknak megjelelő értelmezése, és következtetések 
megfogalmazása. 
Alapvetően közlő funkcióban lévő képi vagy képi és szöveges 
megjelenések egyszerű értelmezése. 
Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján összetettebb 
következtetések megfogalmazása. 
Több jól megkülönböztethető technika, médium (pl. állókép-mozgókép, 
síkbeli-térbeli) tudatos használata az alkotótevékenység során. 
A médiatudatos gondolkodás megalapozása a vizuális kommunikációs 
eszközök és formák rendszerezőbb feldolgozása kapcsán. 
A mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az online   kommunikáció 
szövegszervező alapeszközeinek felismerése. 
Mozgóképi szövegek megkülönböztetése a valóság ábrázolásához való 
viszony, alkotói szándék és nézői elvárás karaktere szerint. 
Társművészeti kapcsolatok lehetőségeinek értelmezése. 
A legfontosabb kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok 
megkülönböztetése és a meghatározó alkotók műveinek felismerése. 
Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások árnyaltabb elemzése, 
összehasonlítása. 
A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések 
megfogalmazása. 
Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 

 



A kerettantervek óraszámainak lehetséges felosztásai a testnevelés 
tantárgyban 

 

5-8.évfolyam 

5.évfolyam   Kerettantervi tartalom          Óraszám 

   Természetes és nem természetes mozgásformák             22 

           Sportjátékok    39 

     Atlétika jellegű feladatok   22 

     Torna jellegű feladatok   31 

    Alternatív környezetben űzhető sportok  25 

           Önvédelmi és küzdő feladatok   21 

         Szabadon felhasználható órakeret  21 

6.évfolyam   Kerettantervi tartalom        Óraszám 

   Természetes és nem természetes mozgásformák               18 

         Úszás és úszó jellegű feladatok                   18 

              Sportjátékok                  35 

     Atlétika jellegű feladatok                 20 

       Torna jellegű feladatok                 29 

    Alternatív környezetben űzhető sportok                23 

            Önvédelmi és küzdő feladatok                 19 

            Szabadon választható órakeret                 18 

7.évfolyam   Kerettantervi tartalom        Óraszám 

  Természetes és nem természetes mozgásformák                 20 

        Sportjátékok                   34 

           Atlétika jellegű feladatok                       26 

  Torna jellegű feladatok            31 

    Alternatív környezetben űzhető sportok   25 



                          Önvédelmi és küzdő feladatok                  26 

            Szabadon választható órakeret                  18 

8.évfolyam   Kerettantervi tartalom          Óraszám  

  Természetes és nem természetes mozgásformák                     20 

        Sportjátékok                   34 

           Atlétika jellegű feladatok                  25 

             Torna jellegű feladatok                  32 

    Alternatív környezetben űzhető sportok      25 

               Önvédelmi és küzdő feladatok        26 

                 Szabadon választható órakeret       18 

 

 



 

 
A László Gyula Gimnázium és Általános Iskola helyi tanterve 

magyar nyelv és irodalomból a nyolcosztályos gimnázium részére 
 

 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Magyar nyelvtan 72 72 72 72 72 72 72 64 
Irodalom 72 72 72 72 108 108 108 96 

 
 

Az óraszámokat 36 héttel számoltuk, kivétel a 12. évfolyamon, ott a tanítási 
hetek száma: 32. A szabadon felhasználható órákat (10 %) pirossal jelöltük 

a kerettanterv által megadott órák mellett. 
 
 

 
5–6. évfolyam  

 
Magyar nyelv 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 

Órakeret 
18 óra 

Előzetes tudás 

Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, 
törekvés az érthet , kifejez  beszédre.  
Szóbeli szövegek megértése, reprodukálása, utasítások megfelel  
követése, a kommunikációs partner szóbeli közlésének megértése.  
Az alapvet  kommunikációs kapcsolatfelvételi formák ismerete és 
alkalmazása: köszönés, bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés stb. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hallásértés fejlesztése (pl. dramatikus játékkal, szövegmondással, 
interaktív olvasásértéssel). 
A kommunikációs helyzetnek megfelel  helyes beszédlégzés, 
hangképzés, hangsúlyozás, tempó és szünettartás kialakulásának 
segítése: pl. beszédgyakorlatokkal, dramatikus játékkal, hangos 
szövegmondással. 
Törekvés a különböz  beszédhelyzetekben a jól formált, a 
kommunikációs célt közvetít  beszéd alkottatására. A kifejez  
kommunikáció, a megfelel  szókincs alkalmaztatása személyes 
beszámolóban, történetmeséléskor, személyek jellemzésekor. A társas 
viselkedés szabályozásához szükséges nyelvi kompetenciák fejlesztése, 
a konfliktusok kezelése képességének fejlesztése.  
A kiejtés, a szöveg és a nem nyelvi jelek közötti összhang 
kialakulásának fejlesztése. A magyar nyelv kiejtési sajátosságainak 
(hangsúly, hanglejtés) tudatosításán keresztül a nemzeti identitás 
er sítése.  
A nyelvjárási változatok (pl. hangkészlet) felismertetése, ezen keresztül 
az elfogadó attitűd, a másság iránti tisztelet er sítése. 



 

A kommunikációs folyamat alapvet  tényez inek tudatosítása. 
Kommunikációs (illem) szabályok tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A hallásértés fejlesztése analitikus és evaluációs gyakorlatokkal. 
Különböz  hallott szövegek, információk megértése, rövid 
összefoglaló reprodukálása. 
Aktív részvétel különféle kommunikációs helyzetekben. 
Alkalmazkodás a beszédhelyzethez, a kommunikációs célhoz. A 
közlési szándéknak megfelel  szókincs, kiejtés (hangsúly, tempó, 
hanger  stb.), valamint nem nyelvi jelek alkalmazása.  
Különböz , a kommunikációs célnak, a kommunikációs helyzet: tér, 
id  és résztvev i szerepeknek megfelel  beszédhelyzetek 
létrehozása szerepjátékkal, drámapedagógiai gyakorlatokkal. 
Mindennapi kommunikációs szituációk különféle helyzetekben 
történ  gyakorlása: kapcsolatfelvétel, kérdés, kérés, beszélgetés.  
Férfiak és n k, feln ttek és gyermekek kommunikációja 
különböz ségeinek megfigyelése, kommunikációs (illem) szabályok 
(férfiak és n k, feln ttek és gyermekek, gyermekek és gyermekek) 
között. 
Tanult szövegek szöveghű és kifejez  tolmácsolása.  
A kommunikációs helyzet tér, id  és résztvev i szerepek 
(kontextus), valamint a beszédpartner közlésének, viselkedésnek 
megfigyelése, értelmezése. 
A kommunikáció teljes folyamatának megfigyelése, a 
következtetések nyomán alaptényez inek megnevezése egy-egy 
példa elemzésével. 

Dráma és tánc: 
kommunikációs 
kapcsolatteremtés, 
szituációk, 
helyzetgyakorlatok. 
 
Vizuális kultúra: 
vizuális kommunikáció. 
 
Természetismeret:  
Az ember értelmi 
képességének, érzelmi 
intelligenciájának 
alapvonásai; az 
érzékszervek szerepe.  
 
Erkölcstan:  
önismeret, a személyes 
kapcsolatok, a 
beszélgetés jelent sége. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Beszédhelyzet, arcjáték, gesztus, testtartás, távolság, küls , kommunikációs 
folyamat, tényez  (adó, vev , csatorna, kód, üzenet, kapcsolat); zenei 
eszköz (dallam, hangsúly, tempó, hanger , szünet). 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés 
Órakeret 

22 + 4 
óra 

Előzetes tudás 

A tanult olvasási stratégiák adekvát alkalmazása olvasás el tt, alatt és 
után. A tanult különböz  típusú és műfajú szövegek felismerése és 
megértése. A szöveg információinak és gondolatainak az életkora 
szerint elvárható értelmezése és értékelése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szövegfeldolgozás általános sémájának tudatosítása változó 
szövegeken.  
Az olvasási technika fejlesztése különféle folyamatos és nem 
folyamatos szövegeken többféle szövegértési eljárással. A szöveghez 
tartozó kép és szöveg közötti összefüggés felismertetése, egyszerűbb 
ábrák, grafikonok értelmeztetése. 
Az olvasási, a szövegértési hibák felismerésének fejlesztése, és a 
megfelel  javítási stratégia megismertetése, alkalmazásának el segítése.  
A számítógépes szövegek olvasási sajátosságainak felismertetése.  
A webes felületek nem lineáris szövegeinek olvasási sajátosságainak 
felismertetése, a nehézségek tudatosítása.  
A tömegkommunikációs szövegekben rejl  manipulációk 



 

felismerésének képességének fejlesztése. (Médiatudatosság.) 
Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Különféle szövegek néma és a szöveg üzenetének megfelel  hangos 
olvasása.  
Olvasási, szövegértési stratégiák alkalmazása, gyakorlása és 
b vítése különböz  témájú és típusú nyomtatott és elektronikus 
szövegeken. Az ismert szöveg-feldolgozási stratégiák (átfutás, 
jóslás, el zetes tudás aktiválása stb.) alkalmazása, illetve újabb 
stratégiákkal való b vítése (szintézis, szelektív olvasás).  
Tájékozódás, információkeresés (betűrend, tartalomjegyzék, utalók 
használatával) a különféle dokumentumtípusokban (könyv, 
folyóirat, AV és online dokumentum), korosztálynak szóló 
kézikönyvekben (szótár, lexikon), ismeretterjeszt  forrásokban. 
A szövegértés folyamatának megfigyelése, a szöveg megértésének 
követése, monitorizálása. A hibás olvasási, szövegértési technika 
felismerése, a megfelel  javító stratégia megtalálása és alkalmazása. 
Az információhordozók kommunikációs funkcióinak és az olvasott 
szövegek tipológiai és műfaji különbségének megfigyelése, a 
szöveg mondanivalójának saját szavakkal történ  megfogalmazása. 
A szöveg szerepl inek bemutatása. A szöveg és a kép 
összefüggéseinek feltárása, értelmezése. 
Tanulási technikák elsajátítása és alkalmazása: memorizálás, 
véleménynyilvánítás és az ismeretterjeszt  szövegek feldolgozása. 

Matematika; 
Természetismeret: 
szövegértés, a feladatok 
szövegének 
értelmezése. 
 
Informatika: 
Adatkezelés, 
adatfeldolgozás, 
információmegjelenítés; 
internetes források 
adatainak megkeresése, 
csoportosítása.  
 
Vizuális kultúra: szöveg 
és kép összefüggései. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Üzenet, szövegkép, betűrend, tartalomjegyzék. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Írás, fogalmazás 

Órakeret 
20 + 2 óra 

Előzetes tudás 

A társas kultúrában való részvételhez szükséges nyelvi kompetenciák 
fejlesztése az írástechnikai téren: az érzelmek hiteles kifejezésének 
képessége, a szeretetteljes emberi kapcsolatok ápolásának képessége, 
konfliktuskezelés képessége, udvariassági formulák ismerete, 
alkalmazása stb. Megfelel , kialakult egyéni írástechnika alkalmazása. 
A szövegalkotás műveleteinek ismerete: anyaggyűjtés, címválasztás, a 
lényeges gondolatok kiválasztása, elrendezése, az id rend, a szöveg 
tagolása bekezdésekre. A tanult fogalmazási műfajokban való jártasság, 
szövegalkotás. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az írástechnika tempójának, esztétikai megjelenésének fejlesztése, 
javítása. Az önálló és a tanári segítséggel történ  anyaggyűjtés 
módjainak fejlesztése.  
Az ismert fogalmazási műfajokban történ  változatos, kreatív 
szövegalkotás támogatása. Újabb szövegalkotási eljárások 
megismertetése, alkalmazásának segítése. 
Digitális kompetencia fejlesztése: néhány internetes szövegtípus formai 
és tartalmi jellemz inek megfigyelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A kialakult egyéni írástechnika további fejlesztése. Törekvés az 
esztétikus, olvasható kézírásra.  
Az írás folyamatának megtapasztalása, folytonos ön- és társkorrekció.  

Idegen nyelvek: 
udvariassági 
formulák, egyszerű 



 

Anyaggyűjtés különféle nyomtatott és elektronikus forrásokból az 
írott mű elkészítéséhez.  
A vázlatkészítés szabályainak, fajtáinak megismerése; gyakorlatok a 
vázlat kifejtéséhez, kiegészítéséhez. 
Néhány internetes szövegtípus formai és tartalmi jellemz inek 
megfigyelése.  
Az írott és nyomtatott szöveg formájának üzenete. 
Az írásmű üzenetének, céljának, befogadójának megfelel  szókincs 
használata. 
Személyes élmények megfogalmazása különböz  szöveg-típusokban: 
mese, elbeszélés, leírás, jellemzés, levél.  
 
Szövegalkotás az internetes műfajokban: pl. e-mail, komment. 
Az írás nem nyelvi jeleinek (betűforma, -nagyság, sorköz, margó, 
távolság, színek, kiemelések stb.), a szöveg képének az írott üzeneten 
túli jelentése.  
A kézzel írt és a számítógépes szövegek különböz ségei, 
hasonlóságai. 
További szövegfajták megismerése és gyakorlása: kérés, tudakozódás. 

üzenetek 
megfogalmazása a 
tanult idegen nyelven. 
 
Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek:  
narratív szövegek, 
történetmondás 
történelmi 
eseményekr l, 
h sökr l. 
 
Természetismeret: 
anyaggyűjtés, 
vázlatkészítés. 
 
Vizuális kultúra:  
a szöveg képe.  
 
Informatika: 
internetes 
kapcsolattartó 
műfajok; rajzos-
szöveges 
dokumentumok 
létrehozása, 
átalakítása, formázása. 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Anyaggyűjtés, vázlat, elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, e-mail, emotikon. 
Nem nyelvi jel (sorköz, betű, margó stb.). 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Helyesírás Órakeret 

22 + 3 óra 

Előzetes tudás 
A tanult f bb helyesírási szabályok felismerése, alkalmazása a 
szövegalkotásban, az írásbeli munkákban. A Magyar helyesírási szótár 
használata tanári segítséggel. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A leggyakrabban el forduló, a helyesírási alapelvekre épül  helyesírási 
szabályok megismertetése, tudatosítása, azok fokozatos önálló 
alkalmazásának fejlesztése az írott kommunikációban. A szófajokhoz 
kapcsolódó legalapvet bb és leggyakoribb helyesírási szabályok, 
normák megismertetése.  
A helyzetnek megfelel , pontos helyesírás iránti igény kialakítása, a 
helyesírást segít  segédeszközök (helyesírási szabályzat, szótár stb.) 
önálló használatának kialakítása. 
A magyar helyesírás alapelveinek ismeretében az írott magyar nyelvi 
norma tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

Az alapvet  helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, 
hagyomány elve, egyszerűsítés) megismerése f leg a hangtani és 
szófajtani ismeretek elsajátításához kapcsolódóan.  
A tulajdonnév értelemtükröztet  helyesírási alapjainak megismerése. 
A megismert helyesírási esetek felismerése és tudatos alkalmazása az 
írott szöveg megértése és szövegalkotási folyamatában; az önkontroll 
és szövegjavítás fokozatos önállósággal. Hibajavítási gyakorlatok 
segédeszközök használatával. 
Törekvés a mindennapi írásbeli alkotásokban az igényes 
helyesírásra. 
A magyar helyesírás szabályai (12. kiadás) használatának 
megismertetése, a segédkönyv használata a helyesírás tudatos 
alkalmazásában.  
A mai helyesírás összevetése a régebbi standarddal irodalmi 
szövegek segítségével. 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek; Idegen 
nyelvek; Vizuális 
kultúra; 
Természetismeret; 
Informatika:  
a tantárgyra jellemz  
fogalmak, 
tulajdonnevek, 
földrajzi nevek, 
digitális kifejezések 
helyesírása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Ábécé, helyesírási alapelv (kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány elve, 
egyszerűsítés elve), elválasztás. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A szavak szerkezete és jelentése 

Órakeret 
18 óra 

Előzetes tudás 

A szavak szerkezeti elemzése egyszerűbb esetekben: szót , toldalékok, 
összetett szavak tagjai. 
Az azonos alakú, többjelentésű és a rokon értelmű szavak megfelel  
alkalmazása a beszélt és írott szövegalkotásban;  
közmondások, szólások jelentésének értelmezése, eredeti funkciójuk 
ismerete. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szavak szerkezetének megfigyeltetése, a f bb szóelemek funkcióinak 
tapasztalati úton történ  fölfedeztetése.  
A magyar nyelv szinonima-gazdagságának, a szójelentések 
rétegzettségének, sokszínű kifejez képességének fölfedeztetése. 
Szókincsb vítés, annak megtapasztaltatása, hogy ugyanazt a tartalmat 
többféle szerkezettel, más-más szavakkal is ki lehet fejezni.  
Néhány, mindennapi metafora jelentésszerkezetének játékos feladatokon 
keresztül történ  megfigyeltetése. A magyar és valamely tanult, ismert 
idegen nyelv szerkezete közötti hasonlóságok és különböz ségek 
fölfedeztetése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A szavak szerkezete: szó, szót , toldalékok: képz , jel, rag. 
Az ige és f név szemantikája.  
Hangalak és jelentés kapcsolata a szavakban. A szavak jelentése és 
hangalakja közötti összefüggés megfigyelése.  
Az állandósult szókapcsolatok, szólások, közmondások jelentésének, 
szerkezetének, használati körének megfigyelése. 
A leggyakoribb mindennapi metaforák jelentésszerkezetének 
megfigyelése a beszélt és írott szövegekben játékos gyakorlatokkal. 
Egynyelvű szótárak használata, könyvtári kutatás, szójelentések 
csoportos és önálló feltárása. 

Idegen nyelvek:  
a tanult idegen nyelv 
szókincse, néhány 
állandósult 
szókapcsolata. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Szót , toldalék, képz , jel, rag; egyjelentésű szó, többjelentésű szó, rokon- 
és ellentétes jelentés; hangutánzó szó, hangulatfest  szó, állandósult 



 

szókapcsolat, közmondás, szólás; beszélt nyelvi metafora. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A nyelv szerkezete 
Órakeret 

30 + 5 
óra 

Előzetes tudás 

A hangok, képzésük, kiejtésük, kapcsolódásuk.  
A tanult szófajok felismerése és megnevezése szójelentés alapján 
toldalékos formában, mondatban és szövegben, megfelel  használatuk 
írott és beszélt szövegben.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Nyelvi tudatosság figyelemfejlesztéssel: a magyar nyelv szerkezetének 
megfigyeltetése; a hangok, a szóelemek és a szavak szintjének 
részletesebb vizsgálata. A magyar nyelv sajátosságának tudatosítása. 
(pl. hangrend és illeszkedés, agglutináló nyelvtípus.) 
A kiejtés és az írás összefüggése szabályszerűségeinek megismertetése. 
Elemz  képesség fejlesztése: a szófaji csoportok jellemz  alaktani 
viselkedésének megfigyeltetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A magyar hangrendszer jellemez inek tapasztalati úton történ  
megismerése. A hangok, a szóelemek és a szavak szintjének 
részletesebb vizsgálata. 
A beszédhangok hasonlóságainak és különbségeinek felfedezése, a 
képzési módok megfigyelése. 
A magyar hangok rendszere és f bb képzési jellemz ik:  
– magánhangzók, mássalhangzók; 
– magánhangzók: magas, mély; rövid, hosszú; 
– mássalhangzók: zöngés, zöngétlen. 
Néhány, a magyar nyelvre jellemz  hangkapcsolódási 
szabályszerűség: megfigyelésük kiejtésben, a beszédben és az 
írásban. A hangok kapcsolódási szabályszerűségei: hangrend, 
illeszkedés, teljes és részleges hasonulás, kiesés, összeolvadás, 
rövidülés.  
A saját nyelvváltozatból ismert hangok eltérései a sztenderd 
változattól. 
A szavak egy lehetséges osztályának, a szófajok legjellemz bb 
csoportjainak áttekintése, szövegbeli és kommunikációs szerepük 
megfigyelése, alkalmazásuk a kommunikációban. A szófaji 
csoportok jellemz  alaktani viselkedésének megfigyelése, f bb 
jellemz inek megnevezése. 
Az alapszófajok típusai, szerkezetük, szerepük a szövegalkotásban.  
Az ige szerkezete, az igeköt k szerepe az ige folyamatosságának, az 
irányultságának kifejezésében; az ige aspektualitása. 
A f nevek kategóriái, a tulajdonnevek néhány tipikus fajtája, 
szerkezete. 
A személynevek kialakulása és története. 
A névmások szövegszervez  szerepének megfigyelése, alkalmazása 
a szövegalkotásban.  
A tanult alapszófajok leggyakoribb képz inek megismerése, 
szóalkotási gyakorlatok. 

Idegen nyelvek:  
a tanult idegen nyelv 
hangállománya, 
hangtani, szótani 
szerkezete. 
 
Természetismeret: az 
ember hangképz  
szervei. 



 

A magyar nyelv szerkezetének összehasonlítása a tanult idegen nyelv 
hangtani, szótani szerkezetével. 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Magánhangzó, mássalhangzó; hangrend, illeszkedés, teljes hasonulás, 
részleges hasonulás, kiesés, összeolvadás, rövidülés; alapszófaj (ige, f név, 
melléknév, számnév, határozószó, névmás, igenév). 

 
 

Irodalom 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Népköltészet, mesék 

Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás 
Néhány klasszikus népmese és műmese történetének és alakjainak 
ismerete, néhány népdal szövegének és dallamának ismerete.  

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A mesék történetének, jellemz  motívumainak, nyelvi fordulatainak, 
típusainak azonosításának, értelmezésének fejlesztése. A magyar 
népmese-kincs felfedeztetése – az életkornak megfelel  
befogadóképesség korlátjainak figyelembevételével. A mese mint 
élményfeldolgozó kulturális eljárás eszközén keresztül a „megküzdés”, a 
konfliktusok kezelése, a társas kapcsolatokra való nyitottság és más 
erkölcsi értékek, valamint a hozzájuk kapcsolódó magatartásminták 
felfedeztetése. 
A népdalszövegek néhány jellegzetes, visszatér  motívuma 
felismerésének segítése. A magyar népdal-kincs felfedeztetése által a 
nemzeti identitás er sítése. A népdal közösségi szerepének tudatosítása. 
A lírai művekben kifejez d  élmény befogadásának el készítése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Három-négy magyar népmese, 
művek a népköltészetb l, néhány 
műmese a világirodalomból és a 
magyar irodalomból, beleértve a 
kortárs mesét is. Különféle 
mesetípusok, pl. állatmesék, 
tündérmesék, varázsmesék, tréfás 
mesék. (Például: Tündérszép 
Ilona és Árgyélus, A kis 
fánkocska, A leger sebb állat.) 
Tipikus férfi- és n alakok és 
jellemz  tulajdonságai a 
népmesékben. 
Legalább egy hosszabb vagy két 
rövidebb mese megtanulása 
kívülr l. 
Hírese mesegyűjt k, magyar és 
külföldi meseírók. 
A mesék műfaji sajátosságai. 
Magyar meseh sök. 

A mesék csoportosítása, 
tipizálása, a mesetípusokhoz 
példaszövegek rendelése.  
Különbségtétel a népmese és a 
műmese között.  
Különbségtétel mese és valóság 
között.  
A családi viszonyok (pl. 
legkisebb fiú) kapcsán 
bekapcsolódás a családi élettel 
kapcsolatos beszélgetésekbe. 
Annak megfigyelése – a 
szakkifejezés definiálása nélkül –, 
hogy a mesei er próbák általában 
fokozásos szerkezetet mutatnak. 

Ének-zene:  
énekelt népdalok. 
 
Vizuális kultúra; 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: 
reflektálás irodalmi, 
zenei, filmes 
élményekre. 
 
Informatika: 
könyvtárhasználat. 



 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Népdal, népmese, folklór. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Összehasonlító gyakorlatok: történetmondás és 

élménykifejezés 
Órakeret 
5 + 4 óra 

Előzetes tudás Népmese, műmese, népköltészet, műköltészet. 
A tematikai egység 
nevelési–fejlesztési 

céljai 

A népköltészet és a műköltészet epikus és lírai megnyilatkozásainak 
megfigyelése, a konkréttól való elvonatkoztatás, általánosítás és az 
általánosított jegyek összehasonlításának tevékeny alkalmazása.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Mesés epikai művek és lírai 
alkotások eltér  beszédmódja, pl. 
népmesékben és ezekben a 
mesékben: Csukás István: A téli 
tücsök meséi, Tandori Dezs : 
Medvetalp és barátai, Fésűs Éva: 
A palacsintás király, Lázár Ervin: 
Molnár fia zsák búzája; másfel l  
pl. népdalok,lírai alkotások 
olvasása: Nagy László: Adjon az 
Isten, József Attila: A bánat, 
Kosztolányi Dezs : Öcsém, Ingrid 
Sjöstrand: Ha volna apukám. 
Választhatóak: egy szabadon 
választott meseregény Lázár 
Ervint l (pl. A Négyszögletű 
Kerek Erd , A kisfiú és az 
oroszlánok stb.) 
Frank L. Baum: Óz, a csodák 
csodája 
J. R. R. Tolkien: A hobbit 

Két-három alkotás megismerése 
az összevetend  lírai és epikai 
műcsoportból. 
Tanári segítséggel közös 
jellemz k kiemelése a konkrét 
művekb l. 
A közös jellemz k összevetése a 
másik műcsoport közös 
jellemz ivel. 

Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek:  
életmód a 
középkorban, életmód 
a 20-21. században. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

A versbeli beszél , a történet elbeszél je. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Petőfi Sándor: János vitéz 

Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás Pet fi Sándor néhány alkotása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az erkölcsi ítél képesség fejlesztése a mű által fölvetett kérdések 
megvitatásával (pl. Jancsi hanyagsága, az apa megbocsájtásra való 
képtelensége, a zsiványok pénzének ügye, hűség a francia király 
ajánlatánál). 
A János vitéz olvasása, részletes feldolgozása folyamatában az epikai 
jellemz k felismertetése, a mű elemzése és min sítése adott 
szempontokból (pl. tér, id , cselekmény, szerepl , elbeszél ). A mű 
szerepl i érzelmeinek megnevezése, kapcsolatuk értelmezésének 
(egymásra hatásuk, együttműködésének, ellentéteik stb.) fejlesztése. 
Együttműködés a mű poétikai, nyelvi sajátosságainak feltárásában. 
Szóbeli és írásbeli fogalmazási képesség fejlesztése különböz  



 

közlésformájú önálló gyakorlatok révén; élmények, vélemények 
megosztása, memoriterek el adása során. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Mese és valóság a János vitéz 
történetében. A szerkezet és a 
megjelenítés eszközei Pet fi 
elbeszél  költeményében (a 
fejezetek rendje, 
csoportosíthatósága, a h s, a 
kaland, az erkölcsi választások). 
A mű mesei elemei (cselekmény, 
h sök) – népies elbeszél  
költemény/verses mese.  
 
Kukorica Jancsi útja, tettei, 
választásai (értelmezés, 
jellemzés). 
 
A megjelenítés eszközei (az 
egységenkénti feldolgozás során 
néhány poétikai eszköz 
megismerése: képek, pl. 
hasonlat, megszemélyesítés, 
metafora; alakzatok, pl. ellentét, 
párhuzam, felsorolás, 
megszólítás, felkiáltás, kérdés). 
 
Az ütemhangsúlyos verselés. 

Tanári segítséggel rövid, egyszerű 
tartalmi, szerkezeti és stilisztikai 
elemzések készítése a János 
vitézr l.  
Szerelem, hűség, önfeláldozás 
felismerése János vitéz és Iluska 
kapcsolatán keresztül. 
Az osztállyal kooperálva a 
jellemek elemzése, és ennek 
kapcsán a saját önismeret 
fejlesztése. 
A szakkifejezések mind tudatosabb 
használata írásbeli 
szövegalkotásban, feleletekben 
(h s, mese, valóság, erkölcsi 
döntés), értelmezésekben az 
esztétikai szempont is egyre 
adekvátabb érvényesítése. 
A János vitéz egy részletének 
szöveghű felidézése. 
Illusztrációk, hanganyagok 
keresése a János vitézhez az 
interneten. 

Informatika:  
adatok, illusztrációk, 
hanganyagok keresése 
az interneten. 
 
Vizuális kultúra: 
irodalmi és 
képz művészeti 
műfajok közötti 
hasonlóságok és 
különbségek 
felfedezése. Irodalmi 
szövegek vizuális 
nyelvre fordításának 
lehet ségei. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Elbeszél  költemény, fantasztikum, mesebeli lény. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tematikus–motivikus összevetési gyakorlatok  Órakeret 

4 + 2 óra 
Előzetes tudás Pet fi Sándor: János vitéz.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak felismertetése, hogy az irodalom a mindennapi élettel és a 
személyes tapasztalatokkal párhuzamos problémafolyamokra utal, 
azokat ábrázolja és elemzi a maga eszközeivel. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Emberi élethelyzetek felidézése 
és elemzése a János vitéz 
jelenetei kapcsán, pl. meggy zés 
(a patakparton), fenyegetés (a 
gazda), gyász (Iluska elvesztése), 
alkoholizmus (zsiványok), karrier 
(Jancsi huszárnak áll).  
Jankovics Marcell: János vitéz – 
a film megtekintése 

Csoportmunkában vagy tanári 
irányítással tematikus 
kristályosodási pontok kiragadása 
a történetfolyamból. 
A történetben megragadható 
téma, tematika, motívum 
megnevezése, fogalmi körülírása. 
A műben tematizált és fogalmilag 
megragadott életkérdés, dilemma, 
helyzet összevetése mindennapi 
tapasztalatokkal, más emberekre 

Erkölcstan:  
néhány drámai 
élethelyzet 
serdül korban és 
feln ttként. 



 

vonatkozó megfigyelésekkel. 
A film képi motívumainak 
megfigyelése, értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Élethelyzet, dilemma. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A szűkebb természeti környezet, a családi kapcsolatok 

és a teremtés, eredet, hagyomány motívuma 
Órakeret 
14 + 3 óra 

Előzetes tudás 
Családdal, tájjal, természettel, szül földdel kapcsolatos tanult irodalmi 
művek. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai  

A saját és más kultúrák megértésének fejlesztése. A hagyomány 
fogalmának megértése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Mitológiai és bibliai történetek.  
Pet fi Sándor: Az Alföld és még 
egy vers, Arany János: Családi 
kör című verse. Ezen túl több 
más, a témához kapcsolódó – 
különböz  korokból származó – 
mű, beleértve a régióhoz, a 
lakóhelyhez köt d  irodalmi 
emlékeket is. 
A görög mitológia történetei: 
Daidalosz és Ikarosz; Odüsszeusz 
és az egyszemű óriás 
Bibliai történetek: A tékozló fiú 
története 
 

A tematikába tartozó néhány 
jellegzetes motívum megkeresése, 
kigyűjtése, azonosítása, ezek 
el fordulásainak ismételt 
összevetése, ezen keresztül fokról 
fokra el relépés a saját és más 
kultúrák megértésében. 
Egy-egy motívum ismétl désér l, 
variálódásáról egyre önállóbb 
vázlatkészítés, és saját vázlat 
alapján felkészülés. 
A beszélgetésekben vélemény 
megfogalmazása saját szavakkal a 
témába tartozó emberi hitek, 
köt dések jelent ségér l. 
Törekvés a toleráns fogalmazásra 
és civilizált érvelésre 
vitapartnereivel szemben. 
A nemzedékek együttélésének 
motívumai kapcsán részvétel a 
családi élettel kapcsolatos 
beszélgetésekben (családi 
kapcsolatok, szerepek, 
munkamegosztás).  
Pet fi: Az Alföld és Nemzeti dal 
című műveinek szöveghű 
felidézése. 

Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek:  
si hiedelmek és 

mítoszok. 
 
Vizuális kultúra:  
A nemzeti művészet 
nagy korszaka – a 
romantika és a 
historizmus. 
 
Természetismeret: 
Rendszer és 
környezete. 
Magyarország és a 
Kárpát-medence tájai, 
tájegységei. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Mítosz, életkép, idill, tájleírás, példabeszéd. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egyén és közösség, gyermek és felnőtt motívuma az 

irodalmi művekben 
Órakeret 

8 óra 
Előzetes tudás Ifjúsági regények az alsó tagozatról. 

A tematikai Olvasmányélmények megosztása, az érzelmek kifejezése.  



 

egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Erkölcsi kérdések felismertetése, az erkölcsi ítél képesség fejlesztése a 
mű által fölvetett kérdések megvitatásával (pl. barátság, közösség, 
önfeláldozás, gyerekek-feln ttek viszonya, hűség-árulás). 
Az elmélyült olvasás, a hatékony, önálló szövegfeldolgozás támogatása, 
felkészülés A Pál utcai fiúk sok szempontú megközelítésére. A szóbeli és 
írásbeli szövegalkotási képesség továbbfejlesztése feladatok 
megoldásával, pl. jellemzés, levél, elbeszélés, jellemzés 
néz pontváltással, kreatív írás.  
Történetrészletek dramatikus megjelenítése, a különböz  ifjúsági 
olvasmányokban az egyén és közösség, gyermek és feln tt 
motívumainak értelmezése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk, 
valamint más ifjúsági regények. 
(A választhatóság körébe 
beleértve a legfrissebb művek 
közül is mindazokat, amelyek 
nem feltétlenül rendelkeznek 
esztétikai értékkel, de az 
érdekl dést jobban kielégít  
„eszközolvasmánynak” 
tekinthet k.) 

A tananyagba beemelt 
olvasmányok részleteinek közös 
olvasása (is). Az értelmes és 
pontos, tiszta, tagolt, megfelel  
ritmusú felolvasás gyakorlása.  
A Pál utcai fiúk 
történetrészleteinek mozgással 
összekötött, dramatikus 
formában történ  közös 
elmondása, eljátszása. 
A betegség-motívum tudatosítása 
Nemecsek sorsa kapcsán. 
Olvasónaplóban, jegyzetekben 
tanári segítséggel hibák javítása, 
órai megbeszélések alapján saját 
munka kiegészítése.  
Önálló tájékozódás írók 
műveir l, értékes és népszerű 
gyermekirodalmi művekr l, 
könyvtárban való 
visszakeresésük. 

Vizuális kultúra: 
Budapest historikus 
építészete és 
szobrászata Molnár 
Ferenc korában. 
 
Erkölcstan: 
önbecsülés, 
közösséghez tartozás. 
 
Informatika: 
könyvtárhasználat. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Közönség, fogadtatás, regény, ifjúsági regény. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Regényhősök összehasonlítása 

Órakeret 
4 óra 

Előzetes tudás Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk.  
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megismert regények h seinek jellemezése és jellemvonásaik, illetve 
személyiségük egészének – értékeléssel vagy értékelés nélkül – 
összevetése más művek karaktereivel.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A Molnár-mű és más regények 
h seinek párhuzamos jellemzése 
és szembeállítása (pl. ezekb l a 
regényekb l: Darvasi László: 
Trapiti, Eric Knight: Lassie 
hazatér, Janikovszky Éva: A hét 

Az elemzés tárgyául választott 
karakter műbeli felbukkanásainak 
megfigyelése. 
A rá vonatkoztatható információk 
összegyűjtése.  
Következtetéseket levonása 

Erkölcstan:  
pozitív és negatív 
személyiség-vonások. 



 

b r, Fekete István: Bogáncs, 
Annie M.G. Schmidt: Macskák 
társasága). 

tetteib l, szavaiból, az elbeszél  
és más szerepl k rá vonatkozó 
állásfoglalásaiból. 
A következtetések összefoglalása 
és listázása min ségjelz s 
szerkezetekben. 
A vizsgálódása eredményének 
összevetése más szerepl k 
ugyanilyen elemzésével. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Karakter, személyiség. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Monda, rege, ballada 

Órakeret 
8 óra 

Előzetes tudás A teremtés, eredet motívuma, a régióhoz köt d  irodalmi emlékek. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mondák, regék, balladák megismerése révén a nemzeti 
hagyományok, nemzeti kultúra és öntudat, hazaszeretet fogalmainak 
megértése, fejlesztése. Annak belátása, hogy e műfajok alkalmasak 
arra, hogy a nemzetek megfogalmazzák önmaguk számára 
hagyományaik egy-egy részletét. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Két-három magyar történeti 
monda, köztük népmonda, egy 
népballada és műballadaként A 
walesi bárdok és még egy Arany-
ballada. Vörösmarty Mihály: Szép 
Ilonka, Arany János: Rege a 
csodaszarvasról. 

Fejl d  vitakultúrával részvétel 
különféle beszélgetésekben a 
nemzeti hagyományok, nemzeti 
kultúra és öntudat, hazaszeretet és 
európaiság témájában.  
Gyakorlatok az érvelési kultúra 
sokágúvá fejlesztésére.  
A mondákban szerepl , hasonló 
motívumok megfigyelése és 
összevetése. 
Az érvek csoportosítása és 
szembeállítása.  
A témával adekvát területekr l 
indokok, magyarázatok, 
bizonyítékok keresése. 
Arany János egy balladájának és 
egy népballada részletének 
szöveghű felidézése. 

Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek:  
a magyar nép eredete 
és vándorlása. 
 
Vizuális kultúra:  
a honfoglaláskori 
művészet. 
 
Természetismeret: 
ember és természet 
kölcsönhatása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Monda, rege, ballada, hagyomány, nemzeti hagyomány, nemzeti kultúra, 
hazaszeretet. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Összehasonlítási gyakorlatok: mese, monda 

Órakeret 
5 + 1 óra 

Előzetes tudás Mesék, mondák.  
A tematikai 

egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A valóságból kiinduló és a valósághoz csak lazábban köt d  kisepikai 
alkotások megfigyelése, a konkréttól való elvonatkoztatás, általánosítás 
és az általánosított jegyek összehasonlítása.  



 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A mesék és mondák realitásának, 
fantasztikumának, 
cselekményalakításának, 
helyszíneinek, szerepl inek 
összevetése a hatás és az 
elbeszélésmód szempontjából (pl. 
ezen mondákon keresztül: 
Timaffy László: A Duna meséje, 
Lengyel Dénes: Munkács vára, 
Komjáthy István: Miért haragszik 
a Balaton; illetve pl. ezen 
meséken keresztül: Az zfiú, A 
muzsikáló ezüstkecske, A deákból 
lett király). 
Egy monda dramatizálása. 

Két-három alkotás megismerése 
mindkét összevetend  
műcsoportból. 
Tanári segítséggel közös 
jellemz k kiemelése a konkrét 
művekb l. 
A közös jellemz k összevetése a 
másik műcsoport közös 
jellemz ivel. 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek:  
a magyar történelem 
néhány mondaköre. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Valóság, fantasztikum, fikció. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Arany János: Toldi 

Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás Elbeszélés, elbeszél  költemény. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az erkölcsi érzék és ítél képesség fejlesztése a mű által fölvetett 
kérdések megvitatásával (pl. bűn-bűnh dés-elégtétel, megküzdés a 
nehézségekkel, h siesség, bátorság, becsület). 
A szövegközeli olvasás, a szövegértelmez , műértelmez  képesség 
fejlesztése (tér- és id viszonyok, cselekmény, a szerepl k kapcsolatai; 
magatartások értelmezése; lélekábrázolás). A szókincs és az esztétikai 
érzék fejlesztése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Emberi kapcsolatok, 
konfliktusok, lélekábrázolás a 
Toldiban.  
Toldi Miklós helyzete, tettei, 
magatartása (értelmezés, 
jellemzés); kapcsolatai, 
konfliktusai (elemzés).  
Arany lélekábrázolása (családi 
kapcsolatok; bűn és 
megtisztulás).  
 
A történetmondás eszközei – 
szerkezeti, el adásmódbeli, 
nyelvi sajátosságok. 

A már tanult fogalmak 
alkalmazása, és jelentésük 
értelmezi (ütemhangsúlyos 
verselés, bonyodalom stb.).  
A Toldi-család viszonyairól 
beszélgetve saját dilemmák 
megfogalmazása a családi élettel 
kapcsolatban. 
A beszél  és az elbeszél  
szerepének elkülönítése.  
A cselekmény kisebb-nagyobb 
részeir l, illetve egészér l áttekint  
összefoglalás, a jelenetek 
fontosságának, jelent ségük 
mibenlétének megvilágítása szóbeli 
és írásbeli megfogalmazásokban; a 
szerepl k megnevezése, 
megfigyelése, jellemzése. 
A Toldi meghatározott részletének 

Informatika:  
adatok keresése 
Arany Jánosról. 
 
Vizuális kultúra:  
a középkori művészet 
jelent sebb emlékei 
Magyarországon. 



 

szöveghű felidézése. 
Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Mottó, páros rím, hangsúly, tiszta rím és asszonánc, beszél , elbeszél , 
próbatétel. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tematikus-motivikus összevetési gyakorlatok  

Órakeret 
5 óra 

Előzetes tudás Arany János: Toldi. 
A tematikai 

egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A műben tematizált és fogalmilag megragadott életkérdés, dilemma, 
helyzet összevetése a mindennapi tapasztalattal. 

Ismeretek Fejleszési követelmények Kapcsolódási pontok 
Emberi élethelyzetek felidézése 
és elemzése a Toldi jelenetei 
kapcsán, pl. társadalmi 
különbségek (hé, paraszt…), 
kiszakadás a családból (Miklós 
eltávozik), hit és hitetlenség (23-
24. ének), képmutatás (György a 
király el tt) stb. 

Csoportmunkában vagy tanári 
irányítással tematikus 
kristályosodási pontok kiragadása 
a történetfolyamból. 
A történetben megragadható 
téma, tematika, motívum 
megnevezése, fogalmi körülírása. 
A műben tematizált és fogalmilag 
megragadott életkérdés, dilemma, 
helyzet összevetése mindennapi 
tapasztalatokkal, más emberekre 
vonatkozó megfigyelésekkel. 

Erkölcstan:  
kortársi csoportok, 
néhány drámai 
élethelyzet 
serdül korban és 
feln ttként. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Határhelyzet, döntési helyzet. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Hősök a történetmondás műfajában 
Órakeret 

10 + 2 
óra 

Előzetes tudás Mesék, elbeszélések, mondák olvasása, feldolgozása.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A regények világát felidéz  írói eszközök, ismétl d  motívumok 
felismerése. Jellemek és sorsok azonosítása. Az önismeret fejlesztése a 
f bb karakterek jellemzése révén.  
A „próbatétel, kaland, h siesség” tematika alapján olyan erkölcsi 
értékek, mint a kötelességtudat, a munka, az áldozathozatal, a kitartás, a 
segít készség, a tisztelet és a tisztesség megbecsülése, a megküzdés 
képességének fejlesztése.  
Az erkölcsi érzék és ítél képesség fejlesztése az Egri csillagokban 
fölvetett kérdések megvitatásával (pl. h siesség, bátorság, becsület, 
kitartás, hűség, leleményesség). 
 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Elbeszél  költeményként Fazekas 
Mihály: Lúdas Matyi, regényként 
Gárdonyi Géza: Egri csillagok 
továbbá kortárs vagy klasszikus 
ifjúsági regények, vagy azok 
részletei.  

A hosszabb művek 
terjedelmesebb cselekménye 
lényegének kiemelése és 
rendszerezése is 
vázlatkészítéssel, az adatok 
csoportosításával. 

Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: 
irodalmi művek 
megjelenése a 
filmművészetben, a 
Lúdas Matyi 



 

Helyzetek, kalandok, 
konfliktusok, a regény világát 
felidéz  írói eszközök, ismétl d  
motívumok. Jellemek és sorsok. 
Egy indiánregény (J. F. Cooper, 
Karl May) feldolgozása, elemzése.  

Az olvasott történet részleteinek 
megjelenítése drámajáték-
helyzetek megalkotásával, 
dramatizálással, improvizációval, 
utánzással.  
A cselekmény utólagos 
felidézése is a tanult 
szakkifejezések használatával 
(konfliktus, bonyodalom, 
tet pont stb.), a szerepl k 
jellemzése, kapcsolatrendszerük 
feltárása. 
Az Egri csillagok egy 
részletének szöveghű felidézése. 

rajzfilmen. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Történelmi regény, jellemzés, leírás, párbeszéd, monológ, konfliktus, 
bonyodalom, tet pont. 

 
 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Regényhősök összehasonlítása 
Órakeret 

6 óra 
Előzetes tudás Gárdonyi Géza: Egri csillagok.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Regények h seinek jellemzése, jellemvonásaik, illetve személyiségük 
– értékeléssel vagy értékelés nélkül – összevetése más művek 
karaktereivel. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A Gárdonyi-mű és más regények 
h seinek párhuzamos jellemzése 
és szembeállítása (pl. ezekb l a 
regényekb l: Harper Lee: Ne 
bántsátok a feketerigót!, Christine 
Nöstlinger: A cseregyerek, 
Nógrádi Gábor: Gyerekrablás a 
Palánk utcában, Gion Nándor: 
Postarablók). 

Az elemzés tárgyául választott 
karakter műbeli 
felbukkanásainak megfigyelése. 
A rá vonatkoztatható 
információk összegyűjtése.  
Következtetéseket levonása 
tetteib l, szavaiból, az elbeszél  
és más szerepl k rá vonatkozó 
állásfoglalásaiból. 
A következtetések összefoglalása 
és listázása min ségjelz s 
szerkezetekben. 
Vizsgálódása eredményének 
összevetése más szerepl k 
ugyanilyen elemzésével. 

Erkölcstan: 
személyiségvonások, 
lelkiismeret, szándék, 
konfliktus, döntés.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Jellem, jellemvonás, jellemzés. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Képek és formák a költészetben 

Órakeret 
14 óra 

Előzetes tudás Különféle műfajú lírai művek korábbi olvasmányokból. 



 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A lírai formanyelv sokféleségének megismerése, képiség, zeneiség, 
szerkezet eszközeinek felismerése. Lírai alkotások elemzése, 
érzelmekárnyalt kifejezése, az empátia fejlesztése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Lírai alkotások elemzése 
különböz  korokból, beleértve a 
régi magyar irodalmat, 
nevezetesen Csokonai: A 
Reményhez, Janus Pannonius: 
Pannónia dicsérete, továbbá 
néhány lírai mű a más korokból 
(pl. Balassi Bálint), valamint a 
20–21. század magyar 
költészetéb l is (a kortársak közül 
például Lackfi János, Varró 
Dániel).  

A lírai formanyelv 
sokféleségének bemutatása 
példákon keresztül, írásbeli és 
szóbeli ismertetésekben pedig 
egyre gyakorlottabb rámutatás a 
képiség, a zeneiség, a szerkezet 
változataira, eltéréseire és 
hasonlóságaira.  
Az irodalmi művekben 
megjelenített érzelmek, 
motívumok visszaadása mind 
többször saját szavakkal, mégis 
szakszerűen használva a 
kulcsfogalmakat. A művek 
megismerése, megértése során 
különböz  olvasási stratégiák 
alkalmazása. 
 
Csokonai Vitéz Mihály A 
Reményhez és Janus Pannonius 
Pannónia dicsérete című 
verseinek szöveghű felidézése. 

Ének-zene:  
énekelt versek. 
 
Vizuális kultúra:  
az építészeti, a 
képz művészeti, a 
tárgyi kultúra példái a 
kés  középkori, kora 
újkori Magyarorszá-
gon. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Kompozíció, refrén, rímtípus, költ i öntudat, tartalom, forma. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az irodalmi művek szóbeli és írásbeli szövegműfajainak 

jellemzői 
Órakeret 

7 óra 
Előzetes tudás Elbeszélés, elbeszél  szerkezet. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A különböz  szövegműfajok jellemz inek elkülönítése. A különféle 
szóbeli és írásbeli megnyilatkozásokban f bb típusaik alkalmazása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 
Az 5–6. évfolyamon megismert 
művek feldolgozása kapcsán: a 
jellemzés tartalmi és formai 
követelményei, az elbeszélés, a 
leírás sajátosságai, az egyszerűbb 
dialogikus formák, dramatikus 
népszokások tipikus jegyei. 

A tematikai egységben szerepl  
szövegműfajok rutinos 
megkülönböztetése, és ilyenek 
alkotása is.  
A különféle irodalmi művekben 
olvasottak önálló reprodukálása 
elbeszélésben, leírásban, 
jellemzésben.  
A szövegműfajok különbségeinek 
érzékelése, és megnyilatkozásokban 
számadás ezekr l a különbségekr l. 

Dráma és tánc: 
dramatikus 
népszokások. 
 
Vizuális kultúra: 
népművészet tárgyi 
emlékei. 

Kulcsfogalmak/ Műnem, líra, epika, dráma, elbeszélés, leírás, párbeszéd, jellemzés. 



 

fogalmak 
 
 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Fogalomhasználat 

Órakeret 
10 + 2 óra 

Előzetes tudás Definiált fogalomhasználat nélküli tapasztalatok.  

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az 5–6. évfolyam tematikai egységeihez kapcsolódva fogalmak 
megértése és aktív használata a különböz  művekr l való szóbeli és 
írásos megnyilatkozásokban. Az absztrakciós képesség, a fogalmi 
gondolkodás fejlesztése. (A jelzett órakeret arányosan elosztható az 
egyes tematikai egységek között.) 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Elbeszél  és lírai művek, 
amelyekkel kapcsolatban a 
fogalmak felmerülnek. 
A fogalmak megértetése konkrét 
irodalmi művek elemzésén 
keresztül: pl. Ady Endre: 
Karácsony, A föl-földobott k ; 
Fölszállott a páva; József Attila: 
Ringató; Mama; Csoóri Sándor: 
Anyám fekete rózsa. 

Igényes és az értelmezést segít  
fogalomhasználat. 
A művekr l beszélve, beszélgetve 
a fogalmak ért  használata.  
A fogalomhasználatot segít  
szótár- és lexikonhasználat. 

Vizuális kultúra; 
Ének-zene:  
fogalmak, pl. 
látványelemzés, 
kompozíció, szín, 
kontraszt, variáció; 
zenei műfajok, zenei 
elemek, pl. tempó, 
karakter, dallam, 
hangszín, dinamika, 
tonalitás, formai 
megoldások. 
 
Természetismeret: 
körfolyamatok, 
ciklusok, események 
ismétl dése, 
felépítésbeli 
hasonlóságok.  
 
Informatika: 
könyvtárhasználat. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Dal, mese, ritmus, rím, ütem, ütemhangsúlyos verselés, zeneiség; 
cselekmény, helyszín, ismétlés, fokozás, párhuzam, ellentét, felez  
tizenkettes; hasonlat, megszemélyesítés, metafora; elbeszélés, regény; 
epikai mű szerkezete (kiindulási pont, bonyodalom, tet pont, megoldás, 
szerepl , mellékszerepl , f h s); allegória, id mértékes verselés, versláb; 
konfliktus, epizód, motívum, történetmondás; néz pont, cselekményszál; 
alliteráció, metonímia; rímelhelyezkedés, jelentés (szó szerinti és 
metaforikus). 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 

évfolyamos 
ciklus végén  

A tanuló törekszik gondolatait érthet en, a helyzetnek megfelel en 
megfogalmazni, adekvátan alkalmazni a beszédet kísér  nem nyelvi 
jeleket. Képes rövidebb szóbeli üzenetek, rövidebb hallott történetek 
megértésére, összefoglalására, továbbadására.  
Ismeri és alkalmazni tudja a legalapvet bb anyaggyűjtési, vázlatkészítési 



 

módokat. Képes önállóan a tanult hagyományos és internetes műfajokban 
(elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, SMS, e-mail stb.) szöveget alkotni. 
Törekszik az igényes, pontos és helyes fogalmazásra, írásra.  
Képes az írott és elektronikus felületen megjelen  olvasott szövegek 
globális (átfogó) megértésére, a szövegb l az információk visszakeresése 
mellett képes újabb és újabb szövegértési stratégiákat megismerni, azokat 
alkalmazni. Képes önálló feladatvégzésre az információgyűjtés és 
ismeretszerzés módszereinek alkalmazásával (kézikönyvek és 
korosztálynak szóló ismeretterjeszt  források). 
Felismeri a szövegértés folyamatát, annak megfigyelésével képes saját 
módszerét fejleszteni, a hibás olvasási szokásaira megfelel  javító 
stratégiát találni, és azt alkalmazni.  
A tanuló ismeri a tanult alapszófajok (ige, f név, melléknév, számnév, 
határozószó, igenevek, névmások), valamint az igeköt k általános 
jellemz it, alaki sajátosságait, a hozzájuk kapcsolódó f bb helyesírási 
szabályokat, amelyeket az írott munkáiban igyekszik alkalmazni is. 
A megismert új szavakat, közmondásokat, szólásokat próbálja aktív 
szókincsében is alkalmazni. 
A tanuló meg tud nevezni három mesetípust példákkal, és fel tud idézni 
címe vagy részlete említésével három népdalt. Különbséget tud tenni a 
népmese és a műmese között. Meg tudja fogalmazni, mi a különbség a 
mese és a monda között. El tudja különíteni a rímes, ritmikus szöveget a 
prózától. Meg tudja nevezni, melyik műnem mond el történetet, melyik 
jelenít meg konfliktust párbeszédes formában, és melyik fejez ki érzést, 
élményt. Felismeri a hexameteres szövegr l, hogy az id mértékes, a 
felez  tizenkettesr l, hogy az ütemhangsúlyos. Fel tud sorolni három-
négy művet Pet fit l és Aranytól, képes egyszerűbb összehasonlítást 
megfogalmazni János vitéz és Toldi Miklós alakjáról. Képes értelmezni A 
walesi bárdokban rejl  allegóriát, és meg tudja világítani öt-hat 
mondatban az Egri csillagok történelmi hátterét. El tudja különíteni az 
egyszerűbb versekben és prózai szövegekben a nagyobb szerkezeti 
egységeket. Össze tudja foglalni néhány hosszabb mű cselekményét 
(János vitéz, Toldi, A Pál utcai fiúk, Egri csillagok), meg tudja 
különböztetni, melyik közülük a regény és melyik az elbeszél  költemény. 
Értelmesen és pontosan, tisztán, tagoltan, megfelel  ritmusban tud 
felolvasni szövegeket. Részt tud venni számára ismert témájú vitában, és 
képes érveket alkotni. Ismert és könnyen érthet  történetben párosítani 
tudja annak egyes szakaszait a konfliktus, bonyodalom, tet pont 
fogalmával. Képes az általa jól ismert történetek szerepl it jellemezni, 
kapcsolatrendszerüket feltárni. Képes néhány példa közül kiválasztani az 
egyszerűbb metaforákat és metonímiákat. Képes egyszerűbb 
meghatározást megfogalmazni a következ  fogalmakról: líra, epika, 
dráma, epizód, megszemélyesítés, ballada. Képes néhány egyszerűbb 
meghatározás közül kiválasztani azt, amely a következ  fogalmak 
valamelyikéhez illik: dal, rím, ritmus, mítosz, motívum, konfliktus. Képes 
művek, műrészletek szöveghű felidézésére. 
Az olvasott és megtárgyalt irodalmi művek nyomán képes azonosítani 
erkölcsi értékeket és álláspontokat, képes megfogalmazni saját erkölcsi 
ítéleteit. 

 



 

 
 
 
 

7–8. évfolyam 
 

Magyar nyelv 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 
Órakeret 

13 + 5 
óra 

Előzetes tudás 

A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hanger , szünet; 
beszédhelyzet; nem nyelvi kifejez eszközök: arcjáték, gesztus, 
testtartás, távolság, küls  megjelenés.  
A kommunikáció folyamata, tényez i: adó, vev , csatorna, kód, 
kapcsolat, valamint a különféle beszédhelyzetekben való részvétel 
formái. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A társas viselkedés szabályozásához szükséges nyelvi kompetenciák 
fejlesztése, a kulturált véleménynyilvánítás, vitázás alapelveinek 
tudatosítása, a konfliktuskezelés képességének fejlesztése.  
Különféle iskolai közéleti és kisközösségi beszédhelyzetek sémái, a 
helyzetnek és a kommunikációs célnak megfelel  beszédmód, szókincs, 
nyelvi viselkedés gyakoroltatása. A magyar nyelv kiejtési 
sajátosságainak (hangsúly, hanglejtés) tudatosításával a nyelvi, nemzeti 
identitás er sítése.  
A nyelvjárási változatok (pl. hangkészlet) felismertetése, az elfogadó 
attitűd, a másság iránti tisztelet er sítése. 
A tömegkommunikáció formáinak, céljának, működési módjainak és 
hatásának, valamint néhány gyakoribb műfajának megismertetése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Kifejez , a beszéd zenei eszközeit, a nem verbális jeleket a 
beszédhelyzetnek megfelel en használó megnyilatkozás. 
 
A különféle mindennapi megnyilatkozások, valamint a 
tömegkommunikáció üzeneteinek dekódolása. 
 
Az érvelés alapjainak megismerése. Részvétel beszélgetésben, 
vitában, a saját álláspont el adása, megvédése, esetleges korrigálása 
a témának, a kommunikációs helyzetnek megfelel  kifejezésmóddal. 
Reagálás mások véleményére kisközösségi (iskolai, családi, baráti) 
helyzetekben. 
 
A közéleti kommunikáció iskolai helyzetei és műfajai: megbeszélés, 
vita, felszólalás, hozzászólás, rövid alkalmi beszéd, köszöntés, 
kisel adás, a helyzetnek és a kommunikációs célnak megfelel  
beszédmód, szókincs használata. 

Minden tantárgy: 
felszólalás, kisel adás, 
(ünnepi) beszéd, 
részvétel 
beszélgetésben, 
vitában.  
 
Vizuális kultúra: 
szöveg és kép 
kapcsolata a vizuális 
médiumokban. 
 
Dráma és tánc: 
kifejez  
szövegmondás 
dramatikus játékban. 
 
Ének-zene: 
beszédhang, énekhang, 



 

beszédtempó, ritmus. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Vélemény, vita, érv; megbeszélés, hozzászólás, felszólalás, kisel adás, 
köszönt , ünnepi beszéd. 
Tömegkommunikáció, sajtó, rádió, televízió, internet. 
Sajtóműfaj (hír, tudósítás, interjú). 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Olvasás, szövegértés 

Órakeret 
9 + 5 óra 

Előzetes tudás 

A tanult szövegértési, szöveg-feldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, 
el zetes tudás aktiválása, szintézis, szelektív olvasás stb.) alkalmazása 
különféle megjelenésű és típusú szövegeken. A saját szövegértési hiba 
felismerése, korrigálása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szövegfeldolgozási módok, adatkeresési technikák, olvasási formák 
(intenzív és extenzív olvasás) megismertetése. 
A kifejez  szövegtolmácsolás képességének fejlesztése. 
A tanulási képesség fejlesztése: adatkeresési technikák, 
információkezelési módok megismertetése, gyakorlati alkalmazása 
nyomtatott és elektronikus szövegekben. 
Kritikai gondolkodás fejlesztése: az elektronikus, internetes 
információforrások kezelése a megbízhatóság, hitelesség 
szempontjából. A tömegkommunikációs szövegekben rejl  
manipulációk felismerésének képességének fejlesztése.  
A webes felületek nem lineáris szövegeinek olvasási sajátosságainak 
felismertetése, a nehézségek tudatosítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A megismert szövegfeldolgozási módok gyakorlása, újabb 
technikák, olvasási formák megismerése (intenzív és extenzív 
olvasás), azok gyakorlatban történ  alkalmazása. 
A szöveg érzelmi-gondolati tartalmát kifejez  olvasás. 
A különféle szövegfeldolgozási módok (szó szerinti, kritikai, kreatív 
olvasás) használata elektronikus és nyomtatott, folyamatos és nem 
folyamatos szövegeken.  
Az olvasott szöveg tartalmának és az azt kiegészít  képek, ábrák 
összefüggéseinek felfedése, értelmezése. 
Adatkeresés technikái (szelektív olvasás, átfutás).  
 
Az internetes adatkeresés, szöveghálók, az intertextualitás kezelése, a 
különböz  forrásokból származó adatok megbízhatóságának és 
használhatóságának kérdése.  
A különböz  forrásból származó információk megadott szempontok 
szerint való összehasonlítása, kritikai következtetés levonása. 
Ismeretterjeszt  szövegek jellemz i és feldolgozási technikái. 
Elektronikus és nyomtatott szótárhasználat. 

Minden tantárgy:  
az egyes tantárgyakban 
olvasott szövegek 
feldolgozásának 
tantárgyi sajátosságai.  
 
Informatika:  
keresési ismeretek 
alkalmazása.  
 
Vizuális kultúra:  
ábrák, képek, 
illusztrációk 
értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Adatkeresés, szótár, folyamatos szöveg, nem folyamatos szöveg, 
szövegfeldolgozás. 

 
 
 
 



 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Írás, fogalmazás 
Órakeret 
7 + 6 óra 

Előzetes tudás 

Adatgyűjtés, jegyzet- és vázlatkészítés különböz  technikákkal. 
Megadott témához, problémához való célzott anyaggyűjtés (pl. adatok, 
példák, érvek) a könyvtár nyomtatott és elektronikus eszközeinek  és 
forrásainak felhasználásával. 
A tanult műfajokban történ  önálló szövegalkotás. A fogalmazás 
folyamatközpontúságának alkalmazása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A társas kultúrában való részvételhez szükséges írástechnikai 
kompetenciák fejlesztése: az érzelmek hiteles kifejezésének képessége, 
a szeretetteljes emberi kapcsolatok ápolásának képessége, 
konfliktuskezelés képessége, udvariassági formulák ismerete, 
alkalmazása stb. 
Néhány tömegkommunikációs műfaj jellemz inek megismertetése, a 
műfaji sajátosságoknak megfelel  szövegalkotás. 
Többféle jegyzetelési technika, forma elsajátíttatása, a célnak megfelel  
kiválasztása, alkalmazása tanári segítséggel.  
A bemutatkozás írásos formáinak megismerése, írása.  
A nyilvános felületeken történ  önbemutatás etikai kérdéseinek, 
következményeinek elemz  megismerése, megvitatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A kommunikációs céloknak megfelel  papíralapú és elektronikus 
szövegek írása. Forrásjegyzék önálló elkészítése, az idézés pontos 
jelölése.  
Néhány tömegkommunikációs műfajban való kreatív szövegalkotás 
(hír, interjú, riport, tudósítás). 
A tanulást segít  papíralapú és számítógépes jegyzetelés gyakorlása, 
törekvés a legoptimálisabb egyéni forma kialakítására. 
 
Különböz  néz pontú és műfajú szövegek alkotása: elbeszélés, 
jellemzés, vélemény. 
 
Az írásban történ  bemutatkozás szabályai a papíralapú és az online 
felületen (önéletrajz, blogbejegyzés, internetes közösségi portál). 

Informatika:  
a szövegszerkeszt  
programok lehet ségei. 
 
Vizuális kultúra: 
tipográfia ismeretek.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Jegyzet, elbeszélés, jellemzés, vélemény, elektronikus szöveg, komment, 
blog; önéletrajz. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Helyesírás 

Órakeret 
13 + 5 óra 

Előzetes tudás 
Alapvet  helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, 
hagyomány elve, egyszerűsítés) ismerete, alkalmazásuk a szövegalkotás 
folyamatában; önkontroll és szövegjavítás fokozatos önállósággal. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvi tudatosság növelése: a normakövet  és a normától eltér  
helyesírás értelemtükröztet  szerepének értelmezése. Szövegértelmezési 
képességek fejlesztése: a mondatfajták, a mondat szerkezeti típusainak 
írásjelhasználata; a szöveg központozásának, a párbeszéd és az idézetek 
leggyakoribb szabályainak megismertetése. 
A nyelvtani ismeretek alapján megismert összetett szavak helyesírása, 
az értelemtükröztet  rendszer megismertetése.  



 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A helyesírás értelemtükröztet  szerepének felhasználása különféle 
írásbeli műfajokban. 
Az írásjelek, a szöveg központozásának legfontosabb szabályai.  
A párbeszéd és az idézetek (egyenes, szabad függ , függ ) 
írásmódja. 
Összetett szavak helyesírásának alapvet  szabályainak megismerése, 
alkalmazása. 
Az új ismereteknek a korábbi helyesírási ismeretek rendszerébe való 
beillesztése. 

Informatika:  
a helyesírási ellen rz  
programok. 
 
Vizuális kultúra: 
tipográfiai ismeretek – 
esztétikus és célszerű 
íráskép. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Központozás, írásjel (vessz , pont, kérd jel, felkiáltójel, kett spont, 
gondolatjel). 
Egyenes, szabad függ , függ  idézet. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A nyelv szerkezete és jelentése 
Órakeret 
48 + 20 

óra 

Előzetes tudás 

Szót , toldalék: képz , jel, rag, összetett szók; alapszófajok: ige, f név, 
melléknév, számnév, határozószó, névmások, igenevek: f névi, 
melléknévi, határozószói igenév. 
Mondatfajták típusai, használatuk. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelv szerkezetének, változó egységeinek megfigyeltetése mondat- és 
szövegépít  eljárásokkal. A mondatfajták közlési szándékának 
felismertetése a beszélt és írott nyelvben, alkalmazásuk a mindennapi 
kommunikációban.  
A mondat szó szerinti és pragmatikai jelentésének felismertetése, az 
els dleges és másodlagos jelentés megkülönböztetése. 
A viszonyszók és mondatszók funkcionális szerepének megismertetése. 
A szóalkotási módok megismertetése. 
A modalitásnak (a mondatfajtáknak) megfelel  akusztikai eszközök 
tudatosítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A mondat nyelvi funkciója, felépítése, szerkezete, mondatfajták, 
szövegszervez  ereje. 
Mondatátalakítási gyakorlatok a beszédhelyzetnek és a 
kommunikációs szándéknak megfelel en szóban és írásban.  
 
Szószerkezetek típusai, fajtái: mellérendelés, alárendelés. 
A szószerkezetek és a mondatok megalkotásában szerepet játszó 
viszonyszók és mondatszók.  
A szószerkezettípusok felépítésének megfigyelése, felismerésük és 
alkotásuk.  
A mondatrészek szerepének és mondatbeli viszonyainak, a hozzájuk 
kapcsolódó vonzatok jellemz inek tanulmányozása. 
Mondatrészek szerepe, funkciója és fajtái, mondatbeli viszonyaik, 
vonzatok. 
 
A szóösszetételek típusai, jelentésük változása, helyesírási szabályai. 
A szóösszetétel, a szóképzés és a jelentés összefüggésének elemzése 

Vizuális kultúra: 
vizuális 
kommunikáció, a 
vizuális közlések 
felépítése. 
 
Idegen nyelvek:  
a tanult idegen nyelv 
szóalkotása. 



 

szépirodalmi és nem irodalmi szövegekben; szógyűjtés és játékos 
szóalkotás-képzéssel, összetétellel.  
Szóösszetétel, alapszó, képzett szó, szókapcsolat megkülönböztetése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Mondatfajta, kijelent , kérd , felszólító, felkiáltó, óhajtó mondat. 
Egyszerű és összetett mondat; tagolt és tagolatlan mondat; minimális és 
b vített mondat; alárendel  és mellérendel  mondat. 
Mondatrész, alany, állítmány, tárgy, jelz  (min ség, birtokos, mennyiség), 
határozó (id , hely, mód, társ, eszköz, állapot). 
Szószerkezet, mellérendel  és alárendel  szószerkezet. 
Viszonyszó, nével , köt szó, névutó, partikula, segédige, igeköt . 
Mondatszó, indulatszó, módosítószó. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A nyelv állandósága és változása 

Órakeret 
7 + 6 óra 

Előzetes tudás A nyelv változó jelenség. Szótárhasználat, szókincsünk változásai. 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mai és korábbi nyelvállapot különbségének felismertetése.  
A nyelvi tudatosság fejlesztése: a nyelv állandóságának és változásának 
megfigyelése, értelmezése különböz  régi és mai szövegeken.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A nyelv állandóságának és változásának megfigyelése különböz  
régi és mai szövegeken. A nyelvi változás bizonyítékainak 
értelmezése különböz  korokból származó írott szövegeken és 
irodalmi példákon. 
Nyelvhasználatunk, a környezetünkben lév  nyelvváltozatok néhány 
jellemz jének megfigyelése, megnevezése.  
A Magyarországon él  nemzetiségek nyelve, nyelvhasználata. 
A szókincs változása: régi és új szavak, kifejezések gyűjtése, 
összehasonlítása. 
A magyar nyelv eredete (finnugor rokonság), helye a nyelvek között. 
Nyelvünk agglutináló (ragasztó) jellegének bizonyítékai példákkal. 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek:  
a magyarság 
történetének kezdetei. 
 
Ének-zene:  
régi és új stílusú 
népdalok.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Nyelvváltozat, nyelvcsalád, uráli nyelvcsalád. 

 
 
  



 

Irodalom 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Klasszikus és kortárs lírai alkotások 
Órakeret 

8 óra 
Előzetes tudás Műnemek: líra, dráma, epika. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az irodalmi élmények és azok megosztása alkalmat ad erkölcsi 
kérdések megvitatására, az ítél képesség fejlesztésére. 
A tematikai egység feldolgozása során fejl dik a formaérzék, a szókincs 
mellett az érzelmek kifejezésének képessége, valamint a mások 
helyzetébe történ  beleélés, az empátia.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Különféle témájú lírai alkotások a 
klasszikus és kortárs lírából, a 
magyar és a világirodalomból, 
ezen belül konkrétan Arany 
János: Szondi két apródja és még 
egy műve. (Választható például 
József Attila, Radnóti Miklós, 
Weöres Sándor, Tóth Krisztina, 
Borbély Szilárd, Sz cs Géza, 
Határ Gy z , Szilágyi 
Domokos). 

A lírai formanyelv (szerkezeti 
változatok, szókincs, a képiség 
eszközei) elemeinek 
megismerése, a művek elemzése 
során a fogalmak használata. 
 
Írásbeli és szóbeli közlésekben 
utalás arra, hogy a lírai művekbe 
is vegyülhet id nként epikus 
jelleg, szerepjáték, helyzetdal 
esetén vegyülhet bele imitált 
jelleg, drámai monológ esetén 
pedig drámaiság. 
 
Egy József Attila-mű és egy 
Radnóti-mű szöveghű felidézése. 

Informatika: 
elektronikus 
felületeken szerz k, 
alkotások keresése.  
 
Dráma és tánc: 
kifejez  
szövegmondás, 
szerepjáték. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Lírai kifejezésmód, történelmi motívum, keretes szerkezet, konfliktus. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Lírai műfajok 

Órakeret 
2 óra 

Előzetes tudás Korábban tanult lírai és átmeneti műfajok: dal, ballada. 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Lírai műfajok egyszerű meghatározása, a meghatározás elemeinek 
szövegpéldákkal történ  illusztrálása, a könnyebben besorolható 
olvasott művek műfaji azonosítása.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Különböz  korok lírai 
alkotásainak felidézése. Műfajok 
megnevezése: dal, elégia, óda, 
himnusz, epigramma, helyzetdal, 
költ i levél, ars poetica.  
Jellemz ik összefoglalása.  

Rendszerszemlélet alkalmazása: a 
dal egyszerű, egynemű érzéseket 
kifejez , énekelhet  vers, az 
elégia értékhiányos állapotot és 
szomorú belenyugvást tükröz  
költemény, az óda emelkedett 
hangvételű, ünnepélyes, gondolati 
elemet is tartalmazó vers;  
továbbá, hogy a himnusz ezen 
belül istenséget szólít meg 
általában kérés, indokolás 
formájában, az epigramma rövid, 

Ének-zene: 
zenehallgatás, zenei 
műfajok, tipikus zenei 
elemek; megzenésített 
versek. 



 

csattanós költemény, a helyzetdal 
a szerepjáték egy neme, a költ i 
levél létez  és megnevezett 
személyhez szól, az ars poetica 
költ i hitvallás. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Dal, elégia, óda, himnusz, epigramma, helyzetdal, költ i levél, ars poetica. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Összehasonlítási gyakorlatok: klasszikus lírai műfajok és 

modern kifejezésformák 
Órakeret 

4 óra 
Előzetes tudás Lírai műfajok.  

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A klasszikus és a mai líra kifejezésformáinak megismerése, az eltérések 
felismertetése, az érzelmek hiteles kifejezésének, a megszólalásmód 
képességének fejlesztése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Korábban megismert klasszikus 
lírai művek összevetése kortárs 
alkotásokkal (pl. Tandori Dezs : 
A versreszel , Szakács Eszter: 
„Boldog, szomorú dal”, Ágai 
Ágnes: A titkokat…, Kukorelly 
Endre: A szerelem romjai, Csukás 
István: A sínen ül egy fehér nyúl, 
Petri György: Nagymama). 

A szókincs, stílus, 
mondatszerkezet eltéréseinek 
észrevétele. 
A tematika jellegzetes 
eltéréseinek elemzése. 
A hangulat, hangnem, világkép 
eltéréseinek megfigyelése. 

Ének-zene:  
kortárs zene; 
ritmusérzék, dallami 
készségek, 
többszólamú és 
harmonikus hallás, 
formaérzék. 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Modalitás, hangnem. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A kisepika műfaji változatai: novella, elbeszélés 
Órakeret 

6 óra 
Előzetes tudás Néz pont, cselekmény. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az irodalmi élmény megosztásának fejlesztése.  
Az érzelmi tartalmak felismerésének (pl. indulatok, szeretet, 
együttérzés, segít készség, félelem, bizalom, hála), az erkölcsi 
választások értelmezésének fejlesztése. 
A novella és az elbeszélés jegyeinek felismerése, a két műfaj világos 
megkülönböztetése. Az anekdotikus mesélés fogalmának ismerete, 
annak átlátása, hogy miért játszhat gyakran szerepet az anekdota a 
novellairodalomban. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Anekdotikus történetek, kisepikai 
alkotások a magyar és a 
világirodalom különböz  
korszakaiból, különös tekintettel 
Mikszáth Kálmán novelláira, 
elbeszéléseire. 
Néhány novella és elbeszélés 
feldolgozása, értelmezése. 

Mind pontosabb ismeretek 
szerzése arról, hogyan illeszkedik 
az epika és a kispróza tágabb 
körébe az elbeszélés és a novella. 
Olvasmányok összevetésével a 
novella és az elbeszélés jegyeinek 
felismerése, a két műfaj 
megkülönböztetése. 
Az anekdotikus mesélés 

Vizuális kultúra:  
vizuális 
„történetmondás” (pl. 
festészet, film). 
 
Dráma és tánc: 
történetmondás, 
cselekmény el adása, 
narratív formák 



 

fogalmának ismerete, megértése, 
annak átlátása, miért játszhat 
gyakran szerepet az anekdota a 
novellairodalomban. 
Az osztállyal kooperálva a 
jellemek elemzése, és ennek 
kapcsán az önismeret fejlesztése. 

dramatizálása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Anekdota, mesél , elbeszél , novella, elbeszélés. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kortárs novellák 

Órakeret 
4 óra 

Előzetes tudás Kisepikai műfajok.  
A tematikai 

egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A klasszikus és a mai kisepika kifejezésformái eltéréseinek 
megfigyeltetése. Az irodalmi hagyomány szerepének felismerése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Korábban megismert klasszikus 
kisepikai művek összevetése 
kortárs alkotásokkal, pl. Háy 
János: A kéz, Békés Pál: Ottília, 
Az ólomkatona, Lázár Ervin: A 
csomag, A tolvaj. 

A szókincs, stílus, 
mondatszerkezet eltéréseinek 
megfigyelése, megnevezése. 
A tematika jellegzetes eltéréseinek 
elemzése. 
A hangulat, hangnem, világkép 
eltéréseinek megfigyelése. 

Vizuális kultúra: 
példák változó 
kifejezésmódokra. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Töredékesség, torzó. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A regény változatai 

Órakeret 
8 óra 

Előzetes tudás 
Konfliktus, kiindulási pont, bonyodalom, tet pont, megoldás, szerepl , 
mellékszerepl , f h s. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az irodalmi élmények és azok megosztása alkalmat ad erkölcsi 
kérdések megvitatására, az ítél képesség fejlesztésére.  
Az olvasott regények műfaji, szerkezeti, elbeszélésmódbeli, tematikus 
jegyeinek elkülönítése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Magyar történelmi események és 
korszakok megidézése az 
irodalomban, Jókai Mór, 
Mikszáth Kálmán és mások 
műveiben. Jókai Mór: A k szívű 
ember fiai, Mikszáth Kálmán: 
Szent Péter eserny je. 
A k szívű ember fiaiban szerepl  
apa- és anyafigura, testvérek 
kapcsolata, konfliktusa. 

Az olvasott művek műfaji 
jegyeinek, felépítésének, 
elbeszélésmódjának megfigyelése, 
a szerepl k azonosítása, 
jellemzése, kapcsolatrendszerük 
elemzése; a konfliktusok 
mibenlétének feltárása. 
Beszélgetések, szerepjátékok a 
történetek határhelyzeteir l és 
döntési kényszereikr l.  
 
Szóbeli, írásos beszámolók, 

Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek:  
1848-49 története.  
 
Vizuális kultúra: 
történeti festészet a 
19. században. A 
regények filmes 
adaptációi.  



 

elemzések az olvasott művekr l, a 
cselekményt alkotó elemekr l, 
helyszínekr l és id kezelésr l, a 
szerepl k viszonyairól, 
érzelmeikr l, konfliktusaikról.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Regény, regénytér, regényid , regényszerkezet. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Cselekményalakítás és jellemábrázolás a kortárs ifjúsági 

regényekben 
Órakeret 

4 óra 
Előzetes tudás Jókai- és Mikszáth-regények.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A cselekményalakítás eszközeinek megismerése, különböz  
jellemtípusok értékelése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Egyfel l a Jókai- vagy a 
Mikszáth-mű, másfel l kortárs 
ifjúsági regények 
cselekményalakításának és 
jellemábrázolásának összevetése 
(pl. a következ  műveken 
keresztül: Scott O’Dell: Kék 
delfinek szigete, Virginia C. 
Andrews: Vadvirágok, Nick 
Hornby: Fociláz, Jon Krakauer: 
Út a vadonba, Anthony 
Horowitz: A kettes számú 
közellenség). 

A mikrocselekvések jellegének 
megfigyelése. 
A mikrotörténésekb l kialakuló 
ívek, szerkezeti egységek 
felépülésének elemzése. 
A jellemek egyszerű illetve 
összetett mivoltának, az érzelmek, 
érzések ábrázolásának értékelése. 

Vizuális kultúra:  
a filmes elbeszélés, 
filmes adaptáció, 
filmműfajok.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Adaptáció, bestseller. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Művek a reformkor irodalmából Órakeret 

12 + 4 óra 

Előzetes tudás 
Pet fi Sándor több műve, Arany János több műve, Vörösmarty Mihály: 
Szép Ilonka. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nemzeti jelképpé vált alapművek megismerése (Kölcsey: Himnusz; 
Vörösmarty: Szózat; Pet fi: Nemzeti dal stb.). Annak fölfedezése, 
hogyan gazdagodott a magyar nemzeti irodalom a reformkorban. 
Rendszerezett ismeretek megszerzése a reformkori irodalmi élet f bb 
szerepl ir l, fórumairól, a korszak kiemelked  jelent ségének 
megértetése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Olvasmányok a reformkor 
irodalmából, különös tekintettel 
Kölcsey Ferenc: Himnusz, 
Parainesis (egy részlet), Pet fi 
Sándor: Nemzeti dal, Szeptember 
végén, és Vörösmarty Mihály: 

A Himnusz és a Szózat utalásainak 
értelmezése közös és önálló 
munkában egyaránt, rámutatás 
kompozíciós elemeikre, szövegük 
rögzítése memoriterként.  
Ismertetés a tanult Pet fi-művek 

Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek: 
tájékozódás id ben és 
térben; a reformkor; 



 

Szózat című művére. Legalább 
három további alkotás, például 
István öcsémhez, Reszket a bokor, 
mert… Egy gondolat bánt 
engemet. 
További művek a korszak 
irodalmából: Kölcsey Ferenc: 
Huszt; Pet fi Sándor: Szeptember 
végén; Egy gondolat bánt 
engemet…; Vörösmarty Mihály: 
Szabad sajtó 

 

tematikai és műfaji 
különbségeir l, életrajzi és 
történelmi beágyazottságukról. 
Kölcsey Husztjának, 
Himnuszának, Vörösmarty 
Szózatának szöveghű felidézése. 

történelmi id , 
történelmi néz pont. 
 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Retorika, variáció, kontraszt, ellentétes párhuzam. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az irodalom határterületén - a népszerű irodalom 

műfajai 
Órakeret 
6 + 4 óra 

Előzetes tudás Divatos filmek, ifjúsági regények, saját olvasmányok. 
A tematikai 

egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A lektűr, a krimi hatáskelt  eszközeinek felismerése, a kritikai képesség 
kialakítása fejlesztése, a művészi érték és a giccs megkülönböztetése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Változatos témájú irodalmi 
művek olvasása és feldolgozása a 
magyar és világirodalomból, 
különös tekintettel a népszerű, 
illetve lektűr irodalomra, és 
annak hatáskelt  eszközeire (pl. 
J.K. Rowling, J.R.R. Tolkien, 
Stephanie Meyer). 
Rejt  Jen  (P. Howard): Piszkos 
Fred, a kapitány 
Isaac Asimov: Alapítvány 

Az irodalomórákon elsajátított 
fogalmak alkalmazása a 
szórakoztatóipar alkotásaira is.  
A népszerű epikus műfajok, 
drámai vagy filmalkotások 
elemzésében egyre pontosabb 
rámutatás a hatáskeltés, a bennünk 
megjelen  tipikus helyzetek és 
jellemek szempontjaira, továbbá 
toposzok, sémák és sablonok 
együttesére és szerepére a 
szórakoztató irodalmi és 
filmalkotásokban. 
A művészi érték 
megkülönböztetése a giccst l.  
Olvasmányválasztás indoklása. 
Tájékozódás könyves- és 
könyvtári adatbázisokban, 
blogokon. 

Ének-zene:  
zenei divatok. 
 
Vizuális kultúra: 
vizuális környezet, 
tárgykultúra, populáris 
kultúra. 
 
Informatika: 
könyvtárhasználat, 
keresés elektronikus 
adatbázisokban. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Népszerű irodalom: lektűr, ponyva, hatás, giccs. 

 
 



 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Az irodalom nagy témáiból 
Órakeret 

12 óra 
Előzetes tudás Olvasott elbeszél  művek, lírai alkotások. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Korokhoz köt d , ismétl d  témák, kérdésfelvetések felismerése; 
eligazodás az irodalom kronológiájában és topográfiájában. Hasonló 
témájú, azonos műfajú művek összehasonlítása, néhány alapvet  
irodalmi téma és motívum jelentésének elemzése. Az elbeszél  és az 
elbeszélésmód változatainak tudatos elkülönítése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Regények, regényrészletek, 
elbeszélések, lírai alkotások a 
magyar és a világirodalom 
visszatér  nagy témáit feldolgozó 
irodalmi alkotások köréb l 
(ifjúkor és feln tt kor, társas 
kapcsolatok, utazás, identitás 
stb.), különös tekintettel Tamási 
Áron: Ábel a rengetegben című 
regényére. 

A mindentudó és a tárgyilagos 
elbeszél i szerep elkülönítése a 
különböz  művekben.  
A f bb karakterek elemzése során 
a saját önismeret fejlesztése.  
Annak értése, hogy az 
elbeszélésmód a szöveg bizonyos 
részeiben közvetlen, másutt 
(párbeszédben, levélrészletben, 
bels  monológban stb.) közvetett 
is lehet, s t a művekre 
alkalmanként egészében is 
jellemz  egyik vagy másik 
elbeszélésmód.  
Egyre magabiztosabb eligazodás 
az irodalom kronológiájában és 
topográfiájában, a helyi 
hagyományokban, irodalmi 
emlékekben.  
Növekv  gyakorlottság hasonló 
témájú, azonos műfajú művek 
összehasonlításában, valamint 
néhány alapvet  irodalmi téma és 
motívum jelentésének 
elemzésében. 

Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek:  
Erdély a 
történelemben, 
különösen a 20. 
században. 
 
Vizuális kultúra: 
személyes érzelmek, 
hangulatok kifejezése 
vizuális 
kifejez eszközök 
segítségével. Jellemz  
képi motívumok, 
szimbólumok. 
 
Földrajz: 
Magyarország és a 
Kárpát-medence, tájak, 
tájegységek, térképek. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Elbeszélésmód, elbeszél , narrátor, imitált, közvetlen, mindentudó 
elbeszél , tárgyilagos elbeszél . 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Művek a Nyugat három nemzedékének irodalmából 

Órakeret 
19 óra 

Előzetes tudás Lírai szerkezet, lírai én, metafora, metonímia. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A magyar irodalom több kanonikus művének (pl. A Dunánál, Nem 
tudhatom…, ) megismerése, a nyelvi-kulturális identitás alakítása. 
Annak fölfedezése, hogyan gazdagodott a magyar nemzeti irodalom a 
Nyugat folyóirat működése által. A Nyugat korszakában született művek 
közötti hasonlóságok és az egyedi vonások felismerése. A koreszmék, 
életérzések hatásainak megismerése a műalkotásokban.  
Különösen a korszak epikus művei alkalmat adnak erkölcsi kérdések 
megvitatására, magatartásformák és cselekedet moticációk 
megfigyelésére. 



 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Szépirodalmi alkotások a Nyugat 
három nemzedékének korából. 
Ady Endre: Párisban járt az sz, 
és még két vers; József Attila: A 
Dunánál; Karinthy Frigyes: 
Tanár úr kérem (egy részlet); 
Kosztolányi Dezs  két novellája 
és két lírai alkotása; Móricz 
Zsigmond egy novellája, Radnóti 
Mikós: Nem tudhatom… és még 
egy mű, Szabó L rinc egy mű. 
További lehet ségek: Ringató, 
Rejtelmek, Szeretném, ha 
szeretnének, Babits Mihály, Tóth 
Árpád, Illyés Gyula, Juhász 
Gyula egy-két műve. 

Mind gyakoribb és mind 
igényesebb formájú vállalkozás a 
szövegek, irodalmi művek 
strukturális és tartalmi szempontú 
elemzésére, az összefüggések 
felismerésére és értelmezésére, 
jól alkalmazva a megfelel  
terminusokat, és felismerve 
jelent ségüket, szerepüket.  
A lírai művek szépségeszménye 
kapcsán a testi-lelki egészség és 
betegség motívumának  
tudatosulása.  
Egy Ady- és egy Kosztolányi-mű 
szöveghű felidézése. 

Vizuális kultúra:  
a szecesszió és az 
avantgárd művészete. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Paródia, tárgyias líra, epikus-balladás vers, karcolat. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Egy drámai mű feldolgozása 
Órakeret 
8 + 2 óra 

Előzetes tudás 
Dramatikus népszokások, párbeszéd, szerepl , mellékszerepl , f h s, 
konfliktus, bonyodalom, tet pont. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A drámákban, filmekben megjelen  emberi kapcsolatok, 
cselekedetek, érzelmi viszonyulások, konfliktusok értelmezése.  
A színház és dráma világának hatékony eszközrendszere a lelki 
egyensúly megtartásában. Az érzelmek kifejezése, a társas viselkedés 
különböz  jellemz inek megfigyelése, az empátia fejlesztése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Legalább egy dráma (vígjáték, 
színmű) feldolgozása, lehet ség 
szerint megtekintése; a szöveg és 
az el adás összehasonlítása. 
Drámajáték az irodalomórán. 
Molière: A fösvény vagy W. 
Shakespeare: Tévedések vígjátéka 

Különböz  szerepl - és 
embertípusok megjelenítése 
közös játékokban pl. a tartás- és 
járásmód, gesztusok, mimika 
megfigyelését követ en. 
Improvizáció a megismert drámai 
konvenciók és színházi 
formanyelv elemeinek 
alkalmazásával.  
A komikum, a humor tartalmi és 
nyelvi jellemz inek megismerése.  
A monológ és a dialógus 
szerepének megkülönböztetése, a 
drámában, drámajátékban szöveg 
és a mozgás kapcsolatának, a 
szándék és a feszültség 
jelent ségének felismerése. 
Egy drámarészlet szöveghű 
felidézése. 

Vizuális kultúra; 
Dráma és tánc:  
a színpadkép 
látványterve alapján 
díszletek, jelmezek és 
kellékek készítése. 



 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Dialógus, díszlet, drámai szerkezet, felvonás, feszültség, fordulópont, 
helyzet, helyzetkomikum, humor, jelenet, jellemkomikum, jelmez, 
komédia, komikum, konfliktus, monológ, rendez i utasítás; szándék, 
szerep, szerepl k kapcsolata, színmű, szöveg és mozgás, tet pont, tragédia. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kortárs irodalom − kortárs írók és olvasók 

Órakeret 
8 + 3 óra 

Előzetes tudás Korábban olvasott kortárs művek. 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egy-egy irodalmi mű értelmezésekor a különböz  olvasatok 
felismerése. Az irodalmi művek fogadtatásával, jelent ségével 
kapcsolatos eltérések belátása.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Olvasmányok a 20-21. századi 
irodalomból. Egy Örkény-
novella, két Weöres-mű, két-
három kortárs magyar szépprózai 
mű, köztük legalább egy ifjúsági 
regény, például Böszörményi 
Gyula: Gerg  és az álomfogók, öt 
közelmúltbeli és kortárs magyar 
lírai mű, például Lackfi János: 
Lavina-dal, Zelk Zoltán: Hajnali 
vendég, Áprily Lajos: 
Királyasszony kertje, Baka 
István: Vezeklés; két 
világirodalmi ifjúsági regény és 
két részlet, például Meggin 
Cabot: A fiú a házból, Patricia 
Schröder: Juli és a nagybetűs 
szerelem. Regionális kultúra és 
irodalmi élet.  
Móricz Zsigmond: Légy jó 
mindhalálig 

Olvasmányélmények és a közös 
tanulási tevékenységek nyomán 
egyre fejl d  képesség a 
homályos értelmű, a célzás és az 
elhallgatás eszközeivel él  mai 
műalkotásokat feldolgozására és 
befogadására is. 
Különféle olvasói attitűdök 
azonosítása; olvasatok, 
vélemények összevetése.  
A befogadás tapasztalatai, a téma, 
az írói látásmód és álláspont 
tudatosítása. 
Egy Weöres Sándor-mű és két 
kortárs szerz  egy-egy művének 
szöveghű felidézése. 

Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek:  
az ezredforduló 
Magyarországa. 
 
Vizuális kultúra:  
a kortárs vizuális 
művészet néhány 
jellemz  alkotása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Szatíra, fantasztikum, látásmód, vélemény, befogadás. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Bevezetés az irodalomtörténet tanulásába 

Órakeret 
4 +1 óra 

Előzetes tudás Művek a reneszánsz, a romantika és a modernség korából.  
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az irodalomtörténeti megközelítésmód megértése, esetenkénti 
alkalmazása. Az irodalmi hagyomány szerepének felismerése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Felidézett, a reneszánszhoz 
sorolható művek az 5–6. 
évfolyam anyagából, felidézett, a 
romantika illetve a modernség 

Térben-id ben tájékozódva a 
magyar és a világirodalom 
néhány alkotásának 
csoportosítása. 

Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek:  



 

korához sorolható művek a 7–8. 
évfolyam anyagából. Néhány 
mondatos ismeretkör a barokkról, 
klasszicizmusról, realizmusról, 
posztmodernr l. Korszakok 
id beli körülhatárolása évszázad 
pontossággal. Három-három 
stílusjellegzetesség megnevezése 
leegyszerűsít , absztrahált 
formában. 
A Nyugat korszaka és a 
modernség 

Annak észrevétele, hogy az egyes 
korokhoz id nként jellegzetes 
módon köt dik egy vagy több 
kifejezésmód, stílus. 
Ismeretek szerzése arról, hogy az 
irodalmi tendenciák id nként 
szorosan összefüggnek más 
művészeti ágak tendenciáival. 

történelmi korszakok. 
 
Vizuális kultúra, Ének-
zene:  
korszakok, korstílusok 
elnevezése, néhány 
alkotó és műve. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Reneszánsz, romantika, modernség. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Bevezetés a műfajelméletbe 
Órakeret 

3 óra 
Előzetes tudás Művek a líra, az epika és a dráma köréb l.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai  

A műnemekr l, műfajokról tanultak szintetizálása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Felidézett, a mese, monda, 
elbeszél  költemény műfajába, 
továbbá egyszerűbb lírai 
műfajokba sorolható művek az 5–
6. évfolyam anyagából, felidézett, a 
lírai, drámai illetve a kisepika 
műfajai közé sorolható művek a 7–
8. évfolyam anyagából. 

Annak észrevétele, hogy a műfaj 
jellemz i mindig csak általában 
jellemz ek, és a konkrét mű nem 
feltétlenül felel meg mindenben a 
műfaji definíciónak. 
Annak megfigyelése, hogy 
vannak egymáshoz közelebb álló 
és er teljesebb eltéréseket mutató 
műfajcsoportok. 
Annak megértése a tematikai 
egység feldolgozása során, hogy 
a művek műfaji jellemzése 
egyben bels , tartalmi és formai 
lényegüket is jellemzi (beleértve 
a beszédmódot, a modalitást, a 
kommunikációs helyzetet), vagy 
legalábbis szoros összefüggésben 
áll azokkal.  

Vizuális kultúra: 
képz művészeti 
műfajok.  
 
Ének-zene:  
zenei műfajok. 
 
Dráma és tánc: 
színházi műfajok. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Felhívó funkció, modalitás. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tematikus-motivikus áttekintés 

Órakeret 
6 óra 

Előzetes tudás Néhány mű az 5–8. évfolyamon megismertek közül.  
A tematikai egység Szintézis teremtése a megismert irodalmi művek és motívumok 



 

nevelési-fejlesztési 
céljai 

rendezésével, egyfajta motívumháló kialakítása, amelynek segítségével 
a kés bbiekben nagyobb számban megismerend  művek könnyebben 
csoportosíthatók. 
Annak megértése, hogy az irodalmi művekben érintett alapvet  emberi 
kérdések koronként és alkotónként újból és újból megfogalmazódnak. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Művek, motívumok, toposzok, 
problémakörök felidézése 
különféle emberi, erkölcsi, 
életvezetési szempontú 
témaadás kapcsán, kooperatív 
projektek keretében, például: 
illúzió és valóság (Kosztolányi: 
Házi dolgozat), önkép, testkép, 
önértékelés (Arany János: 
Melyik talál? - Kassák Lajos: 
Egy fényképem alá), 
nyugatimádat (Ady: Góg és 
Magóg fia vagyok én…), mozi, 
televízió, film (Babits: 
Mozgófénykép), id , feln tté 
válás (Szabó L rinc: Id ). 

Annak megértése a tanári-
tankönyvi iránymutatások 
segítségével, hogy az irodalmi 
művekben érintett emberi kérdések 
csoportosíthatók. 
Ennek követéseként művek, 
motívumok önálló csoportokba 
sorolása. 
A csoportok megnevezése, esetleg 
létrehozása is. 

Erkölcstan:  
egyén és közösség; 
helyünk a világban; 
önértékelés. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Motívum, toposz, téma; illúzió, önkép.  

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Fogalomhasználat 

Órakeret 
6 óra 

Előzetes tudás Definiált fogalomhasználat nélküli tapasztalatok. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az 7–8. évfolyam anyagához kapcsolódó fogalmak megértése és aktív 
használata a különböz  művekr l való szóbeli és írásos 
megnyilatkozásokban. A tanulás képességének fejlesztése különböz  
munkaformákban. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Elbeszél , drámai és lírai művek, 
amelyekkel kapcsolatban a 
fogalmak felmerülnek. 

Igényes és az értelmezést segít  
fogalomhasználat. 
A művekr l beszélve, beszélgetve 
ért  fogalomhasználat. 
Pontos fogalomhasználatot segít  
szótár- és kézikönyvhasználat. 

Vizuális kultúra; ének-
zene:  
kulcsfogalmak. 
 
Informatika: 
könyvtárhasználat: 
kézikönyvek. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Szerkezet, epikai szerkezet, történetkezdés, fordulat, befejezés; értekez  
próza, rapszódia, lírai szerkezet, lírai én, hexameter, pentameter, 
disztichon; szinesztézia, szimbólum. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A média kifejezőeszközei (1) 

Történet és elbeszélés a mozgóképen 
Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 
Megfigyeli és azonosítja a különböz  médiaszövegekben megjelen  
egyszerű helyszín-és id -, illetve konfliktusviszonylatokat. 



 

Képsorozattal. Meg tud jeleníteni valamely egyszerű cselekményt. 
Érti a rövid, egy szálon futó, történetet bemutató művekben az ok-
okozati viszonyokat, azonosítja a történet idejét és helyszínét a 
cselekmény kezd - és végpontját, a cselekményelemek sorrendjét. 
Dramatikus szövegek és drámajátékok segítségével képes átélni 
mindennapi konfliktusokat. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Médiatudatosságra nevelés. Az életkornak megfelel  mozgóképi (film, 
televízió, videó, komputerjáték, web) szövegértés képességének 
fejlesztése, az önálló és kritikus attitűd kialakítása, a mediális írás-
olvasástudás fejlesztése. 
A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság 
megszerzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Helyszín- és id viszonylatok, illetve karakter- és 
konfliktusviszonylatok felismerése, megfigyelése a 
médiaszövegekben (pl. rádióműsorban, riportban). 
Átélt, elképzelt vagy hallott esemény mozgóképi megjelenítésének 
megtervezése az életkornak megfelel  szinten (pl. story-board, 
animáció, interjú alkalmazásával).  
A beállítás (snitt; a kamera által rögzített folyamatos tér és id ), a 
jelenet (nagyobb tér és/vagy id ugrások által határolt szerkezeti 
egység), a fordulat és epizód fogalmának magyarázata. 
A korosztálynak megfelel  mozgóképi szövegeken a cselekmény-és 
történetszervezés, valamint az elbeszélés (narráció) megfigyelése és 
tudatosulása és mindezzel összefüggésben konkrét szövegek 
elemzése során az expozíció, bonyodalom, lezárás már ismert 
fogalmainak alkalmazása. 
Egyszerűbb médiaszövegek létrehozása (pl. interjú, újságcikk, 
közösségi portálra készül  adatlap, önportré) útján a képzel er , a 
kifejez készség önálló fejlesztése. 

Vizuális kultúra:  
id - és térbeli 
változások 
megjelenítése 
képsorozatokkal. 
 
Dráma és tánc: 
történet, cselekmény, 
szándék, feszültség, 
konfliktus, 
fordulópont stb. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Karakter, h s, konfliktus, cselekmény, történet, elbeszélés, narráció, 
expozíció, bonyodalom, lezárás, beállítás, jelenet, epizód, fordulat. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A média kifejezőeszközei (2) 
A mozgóképi és az írott sajtó szövegeinek 

rendszerezése 

Órakeret 
3 óra 

Előzetes tudás 
Az egyes médiumokban megjelen  médiaszövegek közötti 
különbségek érzékelése, médiaszövegek fikciós vagy dokumentum 
jellegének megfigyelése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelel  mozgóképi (film, televízió, videó, 
komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, önálló és 
kritikus attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasástudás fejlesztése. A 
médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság 
megszerzése.  
A tudatos szövegválasztás képességének fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Annak tudatosítása és próbája, hogy noha a mozgóképi szövegeknek 
nincs minden szövegre alkalmazható osztályozása, a filmek 
értelmezését, elemzését segíti a rendszerezés néhány alapszempontja 

Ének-zene:  
zenei stílusok, 
műfajok - dal, kánon, 



 

(a valóságanyag természete, dokumentumfilm-fikció; az alkotói 
szándék és néz i elvárás – műfajfilm, szerz i film). 
 
A szerz i és a műfajfilm néhány meghatározó jellemz jének 
meghatározása (a néz k számára ismer s témák, szériaszerű 
filmalkotások, könnyen befogadható ábrázolási konvenciók, illetve a 
személyesebb, a szerz vel azonosítható eredeti 
formanyelvhasználat). 
 
A meghatározó sajtóműfajok felismerése, alapvet  jellemz ik 
tudatosítása (tudósítás, riport, publicisztika, kritika). 

kórusmű, szimfónia, 
más hangszeres és 
zenekari művek, 
opera. 
 
Dráma-tánc:  
alapvet  tánctípusok, 
táncstílusok és 
kísér zenéjük 
azonosítása, mozgás- 
vagy mozgásszínházi 
formák 
megkülönböztetése. 
 
Vizuális kultúra: 
Képz művészeti 
ágak, az építészet, a 
design f bb 
jellemz inek 
ismerete. 
Ember és természet. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Dokumentum, fikció, műfaji, western, sci-fi, melodráma, burleszk, 
thriller, szerz i, ábrázolási konvenció, tudósítás, riport, kritika, 
publicisztika. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A média társadalmi szerepe, használata 

A média nyelve, a médiaszövegek értelmezése 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

A médiaszövegek emberek által mesterségesen el állított tartalmak. 
A médiaszövegek elemi szövegalkotó kódjainak, kifejez  eszközeinek 
ismerete. A metafora és a metonímia felismerése, alkalmazása. 
A hírműfajhoz kapcsolódó meghatározó tevékenységek (pl. újságíró, 
fotóriporter) ismerete. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet 
társadalmi szerepének, működési módjának tisztázása. 
Alapszintű, a média művel déstörténetére vonatkozó tájékozottság 
megszerzése, a naiv fogyasztói szemlélet átértékelése. 
Önálló és kritikus attitűd kialakítása, a kritikai médiatudatosság 
fejlesztése. 
A résztvev  és aktív állampolgári szerep elsajátítása, kritikai 
képességek fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Annak felismerése, hogy a médiaszövegek megformálásához 
(„írásához”) és megértéséhez („olvasásához”) az adott médiumra 
vonatkozó nyelvismeretre van szükség, és a tömegkommunikáció 
médiumai más-és más jelrendszert, kódokat használnak írott, 
szimbolikus – például egy képen látható tárgy –, és technikai – 
például a kameramozgás – kódokat). 
Annak tudatosulása, hogy a technikai úton rögzített képeket (is) 
alkalmazó kommunikáció sajátossága, hogy a képeken, 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek:  
a médiumok hírei és a 
környezetben tapasztalt 
valóság 
összehasonlítása. 
 



 

mozgóképeken látható formáknak, motívumoknak nincs pontosan 
meghatározott értelme, a jelentés nagymértékben függ a 
befogadótól. 
A mágikus gondolkodás fogalmának meghatározása (a tárgyak 
képének azonosítása az ábrázolttal, a kép és a valóság öntudatlan 
azonosítása). 
Annak felismerése, hogy míg a művek esetében a befogadó a 
szerz  által megjelenített cselekményvilág eseményeib l maga 
konstruálja a történetet, a média direkt értelmezési kereteket kínál a 
fogyasztónak a közrebocsátott történetjavaslatok értelmezésére. 
Kérdések és állítások megfogalmazása a mediatizált kommunikáció 
egyirányú és/vagy interaktív jellegével kapcsolatban. 
Annak megismerése és aktuális médiaesemények feldolgozása 
során történ  tudatosulása, miért és hogyan érvényesül a médiában 
a sztereotip megfogalmazás kényszere, milyen veszélyekkel járhat 
mindez. 
A nemek, foglalkozások, életmódminták, kisebbségek a tapasztalati 
valóságtól eltér  megjelenítésének felismerése a médiában, annak 
tudatosulása, hogy a médiaszövegek a közösség kulturális 
képvisel i (reprezentánsai).  
A sztereotípia és a reprezentáció fogalmának meghatározása, annak 
érzékelése, miért problematikus, hogy a világ nem olyan módon 
jelenik meg a médiában, mint a tapasztalati valóságban. 
Élmények és tapasztalatok összevetése a média által közvetített, 
megjelenített világokkal (pl. hírműsorok, talk-showk, reality-
showk, életmód magazinok, közösségi portálok), az azonosságok 
és az eltérések megfigyelése, megbeszélése.  
Azonos események eltér  megfogalmazásainak összevetése, az 
egyszerűbb reprezentációk különböz ségeinek ésszerű indoklása 
(érdekek, néz pontok, politikai és gazdasági érintettség, illetve 
műfaji, nyelvi különbségek feltárása a hírműsorokban, 
hírportálokon, napisajtóban). 

Informatika: 
algoritmus kódolása a 
számítógép számára 
egyszerű programozási 
nyelven. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Szimbolikus kód, technikai kód, mágikus gondolkodás, értelmezési keret, 
egyirányú kommunikáció, interaktív kommunikáció, sztereotípia, 
reprezentáció. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 

két évfolyamos 
ciklus végén 

A tanuló képes a kulturált szociális érintkezésre, eligazodik és hatékonyan 
részt vesz a mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben, 
vitákban. Figyeli és tudja értelmezni partnerei kommunikációs szándékát, 
nem nyelvi jeleit.  
Képes érzelmeit kifejezni, álláspontját megfelel  érvek, bizonyítékok 
segítségével megvédeni, ugyanakkor empatikusan képes beleélni magát 
mások gondolatvilágába, érzelmeibe, megérti mások cselekvésének 
mozgatórugóit. 
Képes a különböz  megjelenésű és műfajú szövegek globális (átfogó) 
megértésére, a szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a 
szövegb l információk visszakeresésére.  
Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan jegyzetet és vázlatot 
készíteni. Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját 



 

véleményét szóban és írásban megfogalmazni, állításait indokolni. 
Ismeri és a törekszik a szövegalkotásban a különböz  mondatfajták 
használatára. Alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a 
tagmondatok, illetve mondatrészek közötti írásjeleket. A helyesírási 
segédkönyvek segítségével jártas az összetett szavak és gyakoribb 
mozaikszók helyesírásában. 
Ismeri a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemz bb területeit. 
Képes a könnyebben besorolható művek műfaji azonosítására, nyolc-tíz 
műfajt műnemekbe tud sorolni, és a műnemek lényegét meg tudja 
fogalmazni. A különböz  regénytípusok műfaji jegyeit felismeri, a 
szerepl ket jellemezni tudja, a konfliktusok mibenlétét fel tudja tárni. 
Felismeri az alapvet  lírai műfajok sajátosságait különböz  korok 
alkotóinak művei alapján (els sorban 19-20. századi alkotások). Felismeri 
néhány lírai mű beszédhelyzetét, a megszólító-megszólított viszony 
néhány jellegzetes típusát, azonosítja a művek tematikáját, meghatározó 
motívumait. Felfedez műfaji és tematikus-motivikus kapcsolatokat, 
azonosítja a zenei és ritmikai eszközök típusait, felismeri funkciójukat, 
hangulati hatásukat. Azonosít képeket, alakzatokat, szókincsbeli és 
mondattani jellegzetességeket, a lexika jelentésteremt  szerepét megérti a 
lírai szövegekben, megismeri a kompozíció meghatározó elemeit (pl. 
tematikus szerkezet, tér- és id szerkezet, logikai szerkezet, beszédhelyzet 
és változása). Konkrét szövegpéldán meg tudja mutatni a mindentudó és a 
tárgyilagos elbeszél i szerep különböz ségét, továbbá a közvetett és a 
közvetlen elbeszélésmód eltérését. Képes a drámákban, filmekben 
megjelen  emberi kapcsolatok, cselekedetek, érzelmi viszonyulások, 
konfliktusok összetettségének értelmezésére és megvitatására. Az olvasott, 
megtárgyalt művek erkölcsi kérdésfeltevéseire véleményében, erkölcsi 
ítéleteiben, érveiben tud támaszkodni. 
Képes egyszerűbb meghatározást megfogalmazni a következ  
fogalmakról: novella, rapszódia, lírai én, hexameter, pentameter, 
disztichon, szinesztézia, szimbólum, tragédia, komédia, dialógus, 
monológ. Képes néhány egyszerűbb meghatározás közül kiválasztani azt, 
amely a következ  fogalmak valamelyikéhez illik: fordulat, retorika, 
paródia, helyzetkomikum, jellemkomikum. Az ismertebb műfajokról tudja 
az alapvet  információkat.  
Képes művek, műrészletek szöveghű felidézésére. 
Képes beszámolót, kisel adást, prezentációt készíteni és tartani különböz  
írott és elektronikus forrásokból, kézikönyvekb l, 
atlaszokból/szakmunkákból, a témától függ en statisztikai táblázatokból, 
grafikonokból, diagramokból.  
Tisztában van a média alapvet  kifejez eszközeivel, az írott és az 
elektronikus sajtó műfajaival. Ismeri a média, kitüntetetten az 
audiovizuális média és az internet társadalmi szerepét, működési módjának 
legf bb jellemz it. Kialakul benne a médiatudatosság elemi szintje, az 
önálló, kritikus attitűd. 

 
 
 
 
 



 

9–10. évfolyam 
 

Magyar nyelv  
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Kommunikáció, tömegkommunikáció 
Órakeret 

12 + 5 
óra 

Előzetes tudás 

Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, 
törekvés az érthet , kifejez  beszédre. A beszéd zenei eszközei, nem 
verbális kommunikáció. Szóbeli szövegek megértése, reprodukálása, 
utasítások megfelel  követése, a kommunikációs partner szóbeli 
közlésének megértése. Az alapvet  kommunikációs kapcsolatfelvételi 
formák ismerete és alkalmazása: köszönés, bemutatkozás, megszólítás, 
kérdezés, kérés stb. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hallott szöveg megértésének fejlesztése (üzenet, szándék, hatás). A 
szövegértési és szövegalkotási készségek fejlesztése annak érdekében, 
hogy önállóan, illetve másokkal együttműködve a tanuló képes legyen 
a verbális és nem verbális kommunikáció kódjainak, kapcsolatainak, 
tényez inek azonosítására, tudatos alkalmazására, a különböz  
szövegek megértésére, elemzésére, illetve kritikai feldolgozására a 
kommunikációs helyzet tér, id  és résztvev i szerepeinek (kontextus) 
megfelel en. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A beszédhelyzetnek megfelel  adekvát nyelvhasználat: 
szövegszerkesztés él szóban, szó- és beszédfordulatok, 
kommunikációs helyzetek a kommunikációs helyzet tér, id  és 
résztvev i szerepek (kontextus) megfigyelése. 
A kommunikációt kísér  nem nyelvi jelek lehet ségeinek és 
korlátainak megtapasztalása: az él szó zenei kifejez eszközei, 
nonverbális kommunikáció. 
A testbeszéd, a térközszabályozás szerepének ismerete, tudatos 
alkalmazása különféle kommunikációs helyzetekben; dekódolása a 
hétköznapi kommunikációs helyzetekben és a 
tömegkommunikációban. 
A különféle kommunikációs helyzetekben elhangzó üzenetek 
céljának dekódolása, az üzenetek manipulatív szándékának 
felismerése. 
A személyközi kommunikációs helyzetek megfigyelése, a 
kommunikáció folyamatának elemzése a tanult szakkifejezések 
alkalmazásával. 
A kommunikáció típusainak, jellemz inek megismerése: személyes, 
csoportos, nyilvános és tömegkommunikáció. 
A tömegkommunikáció jellemz i, funkciói, megjelenési formái, 
nyelvi és képi kifejezési formái. 
Néhány tömegkommunikációs műfaj megismerése.  
Az új „szóbeliség” (skype, chat) jelenségei és jellemz i. 

Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: 
médiaműfajok és 
jellemz ik; 
médiatudatosság. a 
média társadalmi 
hatása. 
 
Dráma és tánc: 
beszédhelyzetek, 
dramatikus játékok. 
 
Vizuális kultúra:  
A vizuális 
kommunikáció 
különböz  formái; 
megkülönböztetés, 
értelmezés. 



 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Kommunikáció, kommunikációs tényez  (adó, vev , kód, csatorna, üzenet, 
kapcsolat, kontextus, a világról való tudás). 
Kommunikációs cél és funkció (tájékoztató, felhívó, kifejez , metanyelvi, 
esztétikai szerep, kapcsolatfelvétel, -fenntartás, -zárás), nem nyelvi jel 
(tekintet, mimika, gesztus, testtartás, térköz, emblémák), 
tömegkommunikáció.  
Tájékoztató műfaj (hír, közlemény, tudósítás, riport, interjú). 
Véleményközl  műfaj (kommentár, glossza, jegyzet, olvasói levél, 
ismertetés, ajánlás). 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői 
Órakeret 
20 + 15 

óra 

Előzetes tudás 
Hangtani, alaktani, szótani, szószerkezettani és mondattani ismeretek és 
azok megfelel  használata az írott és szóbeli szövegalkotás 
folyamatában.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvi szintek elemz  áttekintése révén az analitikus gondolkodás, a 
nyelvi tudatosság fejlesztése. 
A nyelvi elemek ért , elemz  használatának fejlesztése. 
A mondat szó szerinti és pragmatikai jelentésének felismertetése, az 
els dleges és másodlagos jelentés megkülönböztetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Hangtani ismeretek: a magyar hangállomány ismerete, 
magánhangzók és mássalhangzók rendszere, a hangok alapvet  
képzési, ejtési jellemz i. 
A hangkapcsolódási szabályosságok típusai és a helyesírás 
összefüggése. 
A magyar hangrendszer nyelvjárási eltéréseinek megfigyelése, 
valamint egy tanult idegen nyelvi hangrendszerrel történ  
összehasonlítás.  
Alaktani sajátosságok: a szót , a szóelemek szerepe és funkciója, 
kapcsolódási szabályaik. 
A szavak szófaji rendszerbe sorolásának kritériumai, hagyományai, 
egy lehetséges szófaji rendszer megismerése. 
A szószerkezet fogalma, a szintagmák típusai, szerepük a mondat 
felépítésében, mondatbeli viszonyaik, a vonzatok. 
A mondatrészek fogalma, fajtái, felismerésük mondatban, helyes 
használatuk a mondatok felépítésében. 
A mondat fogalma, a mondat szerkesztettség és mondatfajta szerinti 
típusai, az egyszerű és összetett mondatok típusainak felismerése, 
elemzése, a helyes mondatszerkesztés a gyakorlatban. 
A magyar nyelv szerkezetének összehasonlítása a tanult idegen nyelv 
hangtanával, alaktani szerkezetével, szóalkotási módjaival, 
mondatszerkezetével. 
A nyelvi szintek elemkészletér l, rendszerér l tanultak fogalmi 
szintű megnevezése, rendszerez  áttekintése. 

Idegen nyelvek:  
a tanult idegen nyelv 
hangtana, alaktani 
szerkezete, szóalkotási 
módjai, 
mondatszerkezete. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Hang, fonéma, hangtörvény, szóelem (morféma): szabad és kötött morféma, 
szót , képz , jel, rag.  
Szófaj: alapszófaj, viszonyszó, mondatszó. 



 

Szószerkezet (szintagma): alárendel , mellérendel  szintagma. 
Mondatrész: alany, állítmány, tárgy, határozó, jelz . Vonzat. 
Mondat, a mondat szerkesztettsége, mondatfajta; egyszerű mondat, 
összetett mondat. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Szövegértés, szövegalkotás 
Órakeret 

13 + 5 
óra 

Előzetes tudás 

A tanult szóbeli, írott és elektronikus szövegtípusok és jellemz ik. 
Olvasási stratégiák és azok adekvát alkalmazása különböz  típusú és 
műfajú szövegek feldolgozásában, nyomtatott és elektronikus 
adathordozókon. A szöveg információinak és gondolatainak értelmezése 
és értékelése. A szövegalkotás lépései, az anyaggyűjtés technikák. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szöveg tartalmának, céljának megfelel  jegyzetelési technika 
kialakítása. 
A társalgás általános szerkezetének, szabályszerűségének megfigyelése. 
A leggyakoribb hivatalos szövegtípusok szerkezetének, formájának 
megismertetése, tárgyszerű és funkcionális hivatalos szövegek 
alkotásának képessége. 
Az esszéírás technikájának megismerése és alkalmazása különböz  
témájú és típusú esszé írásakor. 
A kritikai gondolkodás és a felel sségérzet fejlesztése elektronikus, 
internetes szövegtípusok hitelességének, megbízhatóságának vizsgálata, 
az internetes szövegek adta nyilvánosság etikai, jogi kérdéseinek 
értelmezése során. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Önálló szövegfeldolgozás a szövegbefogadás céljának megfelel  
olvasási stratégia és szöveg-feldolgozási mód megválasztásával.  
A szöveg és kép összefüggése. Hatékony jegyzetelési és vázlatírási 
technikák megismerése, adekvát alkalmazásuk. 
 
Különböz  magánjellegű és hivatalos szövegek szerkezetének, 
jellemz inek megismerése, hivatalos szövegek alkotásának 
képessége. 
 
Szövegátalakító gyakorlatok szempontváltással, a kommunikációs 
célnak megfelel en: adott szempontok és terjedelem szerinti 
szövegtömörítés, szövegb vítés. 
 
Az anyaggyűjtés módjai írott és nem írott források felhasználásával, 
az idézés szabályai. 
Önálló, több forrástípusra is kitér  könyvtári anyaggyűjtés 
(katalógus- és adatbázis-használat, forráskiválasztás, visszakeresést 
biztosító jegyzetelés) és az információknak a feladatnak megfelel  
alkotó és etikus felhasználása. Pontos forrásmegjelölés. 
 
Az esszé típusai, jellemz i, az esszéírás folyamata. 
A tanulmány, az értekezés jellemz i, kidolgozásának állomásai.  
 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek:  
különböz  típusú 
források feldolgozása; 
esszéírás.  
 
Valamennyi tantárgy: 
vázlatírás, jegyzetelés. 
 
Informatika: 
információkezelés, 
forrásfelhasználás, 
hivatkozás, szöveges 
adatbázis, az 
internethasználat jogi, 
etikai kérdései. 



 

Néhány, gyakoribb internetes szöveg szerkezetének, 
megjelenésének, közlési szándékának megfigyelése, a tapasztalatok 
felhasználása a szövegbefogadáskor, az internetes szövegek 
nyilvánosságának kérdése, etikája. 
Internetes szövegalkotási gyakorlatok (pl. szöveges adatbázis, 
forrásjegyzék összeállítása, fórum, blogbejegyzés írása). 
Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Hivatalos levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél, meghatalmazás, 
elismervény. Esszé, értekezés, tanulmány. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Helyesírási ismeretek 
Órakeret 

12 + 6 
óra 

Előzetes tudás 
Helyesírási alapelvek felismerése, használata, írásjelek adekvát 
használata, helyesírási szótárak ismerete és használata a gyakorlatban. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvi normaérzék, a normakövet  írás fejlesztése. 
A helyesírás rendszerszerűségének megismertetése. 
A hibajavítási képesség és az önkorrekció fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A helyesírás alapelvei, megismert f bb szabályszerűségei.  
A szöveg központozásának szabályai, használata, az írásjelek 
funkciója. 
Szövegelemzési gyakorlatok a központozás szerepének 
tanulmányozására. 
Helyesírási gyakorlatok az egybe- és különírás, a gyakoribb 
tulajdonnevek írására stb. 
Idegen szavak helyesírása, a latin betűs szavak átírása.  
Helyesírási szótárak, elektronikus helyesírás-ellen rz  programok 
szerkezetének és működésének megismerése, használatuk az iskolai 
és a mindennapi szövegalkotásban. 
Az internetes szövegek eltér  helyesírásának, jelhasználatának 
funkciója. 
A normától való eltérés stilisztikai hatásának felismerése, 
értelmezése. 

Minden tantárgy: 
helyesírás. 
 
Informatika: 
helyesírás-ellen rz  
programok ismerete, 
használata. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Helyesírási alapelv, nyelvi norma. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A szöveg 
Órakeret 

22 + 5 
óra 

Előzetes tudás 

A szövegértési és szövegalkotási képesség megfelel  szintje: 
szövegértési, szöveg-feldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, el zetes 
tudás aktiválása, szintézis, szelektív olvasás stb.) alkalmazása különféle 
megjelenésű és típusú szövegeken. Elbeszél , magyarázó, dokumentum 
típusú szövegek kommunikációs funkcióinak, f  jellemz inek ismerete. 
Beszélt és írott nyelvi, továbbá internetes szövegek eltéréseinek 
azonosítása. Rendszeres könyv- és könyvtárhasználat.  

A tematikai 
egység nevelési-

A szövegszervez  er k megismertetése és alkalmazása a gyakorlatban. 
A szöveg általános szerkezetének, a szövegértelem összetev inek 



 

fejlesztési céljai megfigyelési és értelmezési képességének fejlesztése a legjellemz bb 
szövegtípusokon.  
A valamilyen szempontból egymással összefügg  szövegek közötti 
értelemhálózat felismertetése.  
A szövegelemz  képességek fejlesztése: a szövegfeldolgozás módjainak 
gyakorlása a feladatnak megfelel  leghatékonyabb olvasástípus 
alkalmazásával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A szöveg fogalma, jellemz inek megfigyelése, megnevezése, 
rendszerezése. 
A szóbeliség és az írásbeliség hatása a szövegformálásra. A szóbeli 
és írott szövegek szerepe, eltér  jegyei. A szövegfonetikai eszközök 
és az írásjegyek szövegértelmez  szerepe. 
 
A szöveg szerkezete: a szöveg és a mondat viszonya, 
szövegegységek. 
A szövegértelem összetev i: pragmatikai, jelentésbeli és nyelvtani 
szintje. 
Szövegtípusok jellemz i megjelenés, műfajok és nyelvhasználati 
színterek szerint. A legjellegzetesebb szövegtípusok: a beszélt nyelvi 
társalgási és az írott monologikus szövegek. 
Szövegköziség, az internetes szövegek jellemz i.  
Az írott és internetes szövegek összehasonlítása, az eltér  és azonos 
jegyek megfigyelése, megnevezése.  
Az internetes adatkeresés, szöveghálók, az intertextualitás kezelése, a 
különböz  forrásokból származó adatok megbízhatóságának és 
használhatóságának kérdései.  
A különböz  forrásból származó információk megadott szempontok 
szerint való összehasonlítása, megvitatása, kritikai következtetés 
levonása. 
Szövegek összefüggése, értelemhálózata; intertextualitás.  
A szövegértés, szövegfeldolgozás technikája, olvasási típusok és 
stratégiák. 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek:  
a forrásszövegek 
típusai. 
 
Idegen nyelvek: 
 az idegen nyelvi 
szöveg(ek) 
kultúrafügg  
felépítése. 
 
Biológia-egészségtan; 
Fizika; Kémia; 
Földrajz:  
a természettudományos 
ismeretterjeszt , illetve 
szakszövegek 
témahálózata, 
szókincse, felépítése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Szöveg, szövegösszefüggés, beszédhelyzet. 
Szövegmondat, bekezdés, tömb, szakasz. 
Szövegkohézió (témahálózat, téma-réma, szövegtopik, szövegfókusz, 
kulcsszó, cím). 
Szövegpragmatika (szövegvilág, néz pont, fogalmi séma, tudáskeret, 
forgatókönyv). 
Nyelvtani (szintaktikai) tényez  (köt szó, névmás, nével , határozószó, 
el re- és visszautalás, deixis, egyeztetés). 
Intertextualitás. 
Szövegtípus (monologikus, dialogikus és polilogikus; beszélt, írott, 
elektronikus; spontán, tervezett). 
Szövegműfaj (elbeszél , leíró, érvel ). 
Nyelvhasználati színterek szerinti szövegtípus (mindennapi, közéleti és 
hivatalos, tudományos, sajtó és média, szépirodalmi). 
Szövegfonetika (hangsúly, hanglejtés, hanger , szünet, beszédtempó). 

 
 



 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Stilisztikai alapismeretek 
Órakeret 

10 + 5 
óra 

Előzetes tudás 
Befogadói és műelemzési tapasztalatok, alapvet  szóképek és 
alakzatok, nyelvi játékok, kreatív írás. Stílusregiszterek, nyelvi 
magatartás, nyelvi norma. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak megtapasztalása, hogy a nyelvi elemek stílusértéke a konkrét 
szövegben, nyelvhasználatban kap szerepet; a stílust befolyásolja a 
beszél , a kommunikációs helyzet, a megnyilatkozás célja.  
A megismert jelentéstani, stilisztikai, a szövegtani jelenségek 
felismerése és alkalmazása a műelemzésben, a mindennapi élet nyelvi 
jelenségeinek megítélésében, szövegalkotásban. 
A közlési szándéknak és beszédhelyzetnek megfelel  stílusréteg, 
stílusárnyalat és stíluseszköz használata. 
A fogalmi, a kreatív gondolkodás, a szövegértelmez  képesség 
fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A jellegzetes stílustípusok (stílusárnyalatok) megismerése (pl. a 
társalgás bizalmas vagy közömbös), felismerése, hatásának elemzése. 
A nyelvi szintek alkalmi és a szótárakban jelölt állandó 
stílusértékének megfigyelése, felismerésük, valamint alkalmazásuk a 
szövegalkotásban. 
A leggyakoribb stílusrétegek jellemz inek megismerése, felismerése, 
elemzése, összefüggésben a szövegtani jellemz kkel. 
A szövegek stílusának, jelentésének a befogadóra tett hatásának 
(stílushatás) megtapasztalása, vizsgálata; stílusgyakorlatok, 
szövegtranszformációk. 
A stíluselemek, stíluseszközök szerepének értelmezése művészi és 
mindennapi szövegekben (jelentésfeltáró, hatáselemz  gyakorlatok).  
A helyzetnek, kommunikációs célnak megfelel  stíluseszközök 
tudatos használata a szövegalkotásban. 
A metafora funkciója és használata a mindennapi, továbbá a 
publicisztikai és a tudományos nyelvhasználatban.  

Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek:  
különböz  
forrásszövegek 
stílusjellemz i. 
 
Idegen nyelvek: 
beszélt nyelvi 
stílusregiszterek. 
 
Biológia-egészségtan; 
Fizika; Kémia; 
Földrajz:  
metaforák a 
természettudományos 
szövegekben. 
 
Dráma és tánc: 
drámajáték; társalgási 
stílusárnyalatok 
megjelenítése. 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: 
nyilvános 
megnyilatkozások, 
különféle 
műsortípusok, illetve 
internetes felületek 
jellemz  
stílusregiszterei. 



 

 
Informatika, könyvtár: 
kézikönyvek, 
egynyelvű szótárak 
használata. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Stílus, stilisztika, stílustípus (bizalmas, közömbös, választékos stb.). 
Stílusérték (alkalmi és állandó). 
Stílusréteg (társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos, szónoki, 
irodalmi).  
Stílushatás. 
Szókép (metafora, szinesztézia, metonímia, szinekdoché, összetett költ i 
kép, allegória, szimbólum).  
Alakzat (ellipszis, hasonlat, köt szóhiány, ismétl dés, gondolatritmus, 
oximoron).  
Mondatstilisztikai eszköz (verbális stílus, nominális stílus, körmondat). 
Hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés, alliteráció, áthajlás, figura 
etimologica, expresszivitás, eufemizmus, evokáció, archaizálás, egyéni 
szóalkotás, poétizáció. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Jelentéstan 

Órakeret 
9 + 5 óra 

Előzetes tudás 

Befogadói, jelentéselemzési tapasztalatok. Szókincs, világismeret. 
Az azonos alakú, többjelentésű és a rokon értelmű szavak, alkalmazásuk 
a beszélt és írott szövegalkotásban. Közmondások, szólások jelentésének 
és eredeti funkciójának ismerete, nyelvi és nem nyelvi kommunikációs 
üzenetek jelentése. Közismert egynyelvű szótárak önálló használata (pl. 
értelmez , szinonima). 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A hangalak és jelentés viszonyának felismerése, értelmezése különböz  
beszédhelyzetekben. A mondat és szövegjelentést meghatározó tényez k 
felismerése. 
A magyar szórend megváltozása és az üzenet jelentésváltozása közötti 
összefüggés felismerése mondat-átalakítási gyakorlatokkal. 
Nyelvünk gyakori metaforikus kifejezéséinek és használati körének 
megfigyelése, értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A szavak jelentésének szerkezete, jelentéselemek.  
A hangalak és jelentés viszonya, jelentésmez .  
Motivált és motiválatlan szavak felismerése, használata. 
A metaforikus kifejezések szerkezete, jellemz  típusai, használati 
köre. 
A mondat és szövegjelentés.  
A jelentés szerepe a nyelvi szerkezetek kialakításában. A jelentés és a 
nyelvi-grammatikai funkció összefüggése. 
A szórend jelentésváltozatainak megfigyelése, hatásértelmezés. 
Egynyelvű szótárak használata. 

Idegen nyelvek: 
motivált, motiválatlan 
szavak, szórend. 
 
 
Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek; Etika; 
Filozófia:  
kifejezések köznyelvi 
és tantárgyi jelentése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Jelentésszerkezet, jelentéselem, jelentésmez , jelhasználati szabály. 
Denotatív, konnotatív jelentés.  



 

Metaforikus jelentés. 
Motivált és motiválatlan szó, hangutánzó, hangulatfest  szó. 
Egyjelentésű, többjelentésű szó, homonima, szinonima, hasonló alakú 
szópár, ellentétes jelentés. 

 
 

Irodalom 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Világirodalom – görög mitológia, antik görög epika és 
líra 

Órakeret 
10 + 10 óra 

Előzetes tudás 

Mitológiai ismeretek, műnemek, epika (elbeszélés, monda), líra (dal, 
elégia, epigramma, himnusz, óda), id mértékes verselés. Műfordítás. 
Epikai és lírai művek elemzése, értelmezése. Elbeszélés és történet. A 
kompozíció meghatározó elemei. Zeneiség, ritmus. Költ i képek 
típusai.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak felismerése és tudatosítása, hogy az irodalomolvasás érzelmi, 
gondolati, erkölcsi és esztétikai élmények forrása. Más kultúrák 
megismerése iránti igény er sítése. 
Alapvet  emberi magatartásformák felismertetése, megvitatása révén 
az erkölcsi és esztétikai érzék fejlesztése. Az irodalmi alapműveltség 
építése. Irodalmi alapformák, műfajok, motívumok befogadása, 
értelmezése. Hatásértelmezés, kapcsolatkeresés az antik-görög, a zsidó, 
a zsidó–keresztény és a mai kultúra nagy hagyományaival, kódjaival. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Mitológiai történetek és h sök 
különféle feldolgozásokban; 
történettípusok. 
Homérosz: Iliász, Odüsszeia 
(részletek). 
Egy szemelvény a görög lírából 
(pl. Anakreón, Szapphó, 
Alkaiosz, Szimónidész) és  
 prózaepikából (Aiszóposz 
fabuláiból). 
A szerz khöz, illetve h sökhöz 
kapcsolódó toposzok. 
Irodalmi alapformák, történetek 
és motívumok hatása, 
továbbélése többféle 
értelmezésben az európai és a 
magyar irodalomban, 
képz művészetben, filmen. 

A tanuló  
 felismer és azonosít alapvet  

emberi magatartásformákat 
mitológiai történetekben és 
eposzokban; 

 megismer irodalmi 
alapformákat, műfajokat és 
motívumokat;  

 elemzi a történetmesélés 
formáit, az elbeszél i 
néz pontokat és a narratív 
struktúra szerepét; 

 felismeri a görög kultúra 
máig tartó hatását: pl. 
archetipikus helyzetek, 
mitológiai és irodalmi 
adaptációk, intertextualitás; 
mai magyar szókincs. 

Vizuális kultúra:  
az antik-görög 
művészet néhány 
alkotása; illusztrációk 
és irodalmi művek 
párhuzamai, kés bbi 
korok 
témafeldolgozásai. 
 
Földrajz: 
 topológiai tájékozódás. 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek:  
az antik világ nagy 
szónokai, történetírói. 
 
Matematika; fizika: 
tudománytörténet; az 
antik világ 
tudományosságának 
öröksége. 
 
Filozófia:  
antik filozófusok, 



 

filozófiai irányzatok.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Szóbeliség, írásbeliség, antikvitás, mítosz, mitológia, eposz, eposzi 
konvenciók, kaland, utazás mint cselekményszervez  elv; dal, elégia, 
epigramma, himnusz, hexameter, fabula, archetípus, toposz. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Színház- és drámatörténet – az antik színház és dráma 

Órakeret 
6 + 2 óra 

Előzetes tudás 
Dráma, tragédia, komédia, színház, el adás, párbeszéd, helyzet, jelenet, 
konfliktus. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Alapvet  erkölcsi értékek képviselete, azonosulás a példaadó emberi 
magatartásformákkal. Dialogikus művek befogadásának, 
értelmezésének képessége, az erkölcsi gondolkodás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Az antik görög színház 
jellemz i. 
Drámai el adások (tragédia és 
komédia), versenyjátékok. 
Szophoklész: Antigoné (és az 
Oidipusz király részlete). 
Az antik dráma hatása a 
drámatörténetre.  

A tanuló 
 képes dialogikus mű 

olvasására, befogadására, 
értelmezésére, egy 
drámarészlet el adására;   

 felismer különféle 
magatartásformákat, 
konfliktusokat, értékeket és 
hibákat (harmónia, 
mértéktartás, hübrisz); ezek 
elemzésével, értékelésével 
fejl dik erkölcsi érzéke; 

 pontosítja a katarzis 
fogalmát; felismeri, hogy a 
befogadóra tett hatások 
változatosak; 

 képes a műr l szóló 
vélemények kritikus 
befogadására.  

Vizuális kultúra; 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek:  
görög és római 
színházépítészet.  
 
Földrajz:  
egy-két fennmaradt 
antik színház 
topológiája. 
 
Etika; filozófia: 
Arisztotelész 
Poétikájának néhány 
alapvetése. 
 
Dráma és tánc: 
színházművészet, 
színháztörténet. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Színház, esztétikai min ség, tragikum, komikum, tragédia, komédia, 
dialógus, akció, dikció, alapszituáció, konfliktus, drámai szerkezet, kar, 
katarzis.   

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Világirodalom – antik római irodalom 

Órakeret 
4 + 2 óra 

Előzetes tudás 
Antik görög irodalom, homéroszi eposzok, műnemek, műfajok, 
id mértékes verselés. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Különböz  magatartásformák megértésének és értékelésének képessége, 
azonosulás a példaadó erkölcsi értékekkel. 
Műfajok, versformák szervez i elveinek felismerése, befogadása. 
Hatásértelmezés, kapcsolatkeresés az antik római és a mai kultúra nagy 
hagyományaival, kódjaival. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Szemelvények a római lírából és A tanuló Történelem, társadalmi 



 

epikából, Horatius és Vergilius 
egy műve, továbbá például 
Catullus, Ovidius, Phaedrus – 
művek vagy részletek. 
 
A római irodalom műfajainak, 
témáinak, motívumainak hatása, 
továbbélése. 

 azonosít, értékel emberi 
magatartásformákat a művek, 
illetve a szerz k portréi 
alapján; véleményezi a 
horatiusi életelvek 
érvényességét;  

 megismer irodalmi 
műfajokat, versformákat; 

 értelmezi a görög és római 
kultúra viszonyát; 

 felismeri a római kultúra 
máig tartó hatását (mitológiai 
és irodalmi adaptációk, 
intertextualitás; Catullus / 
Horatius noster; latinizmusok 
a mai magyar szókincsben). 

és állampolgári 
ismeretek; Földrajz:  
az antik római kultúra 
topológiája. 
 
Vizuális kultúra: 
korabeli művek és 
kés bbi feldolgozások. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Dal, óda, strófaszerkezet, elégia, ekloga, episztola, ars poetica, átváltozás-
történet. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Világirodalom – Biblia 
Órakeret 

10 + 2 
óra 

Előzetes tudás Bibliai történetek, az Ó- és Újszövetség néhány szerepl je.  
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A bibliai történetek etikai vonatkozásainak tudatosítása. Bibliai 
élethelyzetek, magatartásformák, témák, motívumok megismertetése, 
befogadásának képessége, továbbél  hatásuk tudatosítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Szemelvények az Ószövetségb l 
(a héber Bibliából) 
(pl. Teremtéstörténet, Káin és 
Ábel; A vízözön, Bábel tornya, 
József története, Mózes és a 
tízparancsolat, próféták, Jónás 
története, zsoltárok). 
 
Szemelvények az Újszövetségb l 
(pl. Máté evangéliuma; 
példabeszédek, pl. A tékozló fiú, 
Az irgalmas szamaritánus; a 
passió, Pál apostol 
„szeretethimnusza”; az 
Apokalipszis egy részlete). 
 
A bibliai hagyomány továbbélése 
az európai és a magyar szóbeli és 
írásos kultúrában (pl. 
szókincsben, szólásokban, 
témákban, motívumokban). 

A tanuló 
 megismer/felismer bibliai 

élethelyzeteket, 
magatartásformákat, témákat, 
motívumokat; 

 tudja néhány közkeletű 
bibliai szólás, állandósult 
kifejezés eredetét és 
jelentését; 

 ismeri a Bibliához 
kapcsolódó ünnepek, 
hagyományok (karácsony, 
húsvét, pünkösd, vízkereszt 
stb.) eredetét, tartalmát; 

 tudatosítja a bibliai 
motívumok, témák, műfajok 
továbbélését a kultúrában;  

 ismeri a Biblia máig tartó 
hatását az európai irodalomra 
és művészetre (zene, 
képz művészet, film; 

Vizuális kultúra; Ének-
zene:  
a Biblia hatása más 
művészeti ágakra; 
különböz  korok bibliai 
témafeldolgozásai, 
különféle művészeti 
ágak példáival. 



 

dramatikus hagyomány; 
parafrázisok, adaptációk 
többféle művészeti ágból).  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Biblia, Ószövetség, Újszövetség, kánon, teremtéstörténet, pusztulástörténet, 
zsoltár, próféta, evangélium, apostol, példabeszéd, apokalipszis.  

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Világirodalom – az európai irodalom a 4-15. században 

(középkor) 
Órakeret 
6 + 6 óra 

Előzetes tudás Himnusz, verses epika, rím, középkor. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kapcsolatkeresés az európai és a magyar irodalom nagy 
hagyományaival, kódjaival. A történelmi és művel déstörténeti 
korszakolás problémáinak (ókor- középkor- reneszánsz fogalmak 
koordinátái) megértetése, érzékenyítés a középkori irodalom 
sajátosságaira, műfajok, világkép, értékrend, néhány alkotás 
befogadásának támogatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Szemelvények a 4-14. századi 
európai irodalomból, példák, 
jellemz  rövid részletek a 
különféle irodalomtípusokra,  
pl. himnuszköltészet,  
vallomás, legendák; h si ének,  
trubadúr- és lovagi 
költészet,vágánsdalok.  
 
Dante: Isteni színjáték 
[részlet(ek) a Pokolból]. 
Villon művei (pl. egy-két részlet 
a Nagy testamentumból, 15. 
század). 

A tanuló 
 megérti a történelmi és 

művel déstörténeti 
korszakolás problémáit 
(ókor- középkor- reneszánsz 
fogalmak koordinátái; 

 megismerkedik a középkori 
irodalom jellegével az 
ókeresztény és középkori 
szakaszban; a vallásos és 
világi irodalom 
együtthatásával; 

 felismeri az antikvitás hatását 
a középkorra (pl. Vergilius-
Dante);  

 néhány szemelvény alapján 
értékeli Dante és Villon 
életművének jelent ségét. 

Vizuális kultúra; Ének-
zene:  
a középkori építészet, 
képz művészet, zene 
néhány alkotása.  
 
Informatika, könyvtár: 
tájékozódás a Villon-
fordításokról. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Középkori irodalom, himnusz, legenda, vallomás, trubadúr, lovagi 
költészet, vágánslíra, nyugat-európai verselés, rím, tercina, testamentum, 
balladaforma, refrén. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Világirodalom – az európai irodalom a 14-16. 

században (reneszánsz) 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
Szerkesztett ciklus, kötet, versszerkezet, rím, rímképlet, lírai én, 
novella, reneszánsz. 



 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az eszménykép és műalkotás helyének tudatosítása a hétköznapi 
életben. A reneszánsz eszmények, értékek, témák, alkotások, alkotói 
magatartások befogadása révén az azonosulás és kritikai érzék 
fejlesztése. 
Művel déstörténeti és stílustörténeti korszakolás problémáinak 
tudatosítása. A poétikai műveltség továbbépítése (novella, 
szonettforma, versciklus). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Szemelvények a 14-16. századi 
európai reneszánsz irodalomból.  
 
Az itáliai kora reneszánsz 
irodalomból:  
Petrarca: Daloskönyv (egy-két 
szonett), 
Boccaccio: Dekameron (egy 
novella).  

A tanuló 
 tudatosítja a legfontosabb 

reneszánsz eszményeket, 
értékeket, tárgyakat, témákat;   

 Petrarca és Boccaccio néhány 
műve alapján megismerkedik 
a kor lehetséges/sajátos 
alkotói magatartásaival 
(kett sségek: tudós 
humanizmus és személyes 
élményanyag, illetve a 
szórakoztatás szándéka);  

 pontosítja ismereteit 
műelemzés alapján a novella 
műfajáról; felismeri a 
szonettformát. 

Vizuális kultúra; Ének-
zene:  
a reneszánsz építészet, 
képz művészet, zene 
néhány alkotása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Reneszánsz, humanizmus, humanista, novella, szonett, versciklus.  

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Színház- és drámatörténet – drámajátékos 

tevékenységgel 
Órakeret 

4 óra 
Előzetes tudás Dramatikus megjelenítés, el adási formák.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyzetfelismerés és rögtönzés szerepe hétköznapi szituációkban, 
váratlan helyzetek kezelése. 
A megismert emberi magatartásformák mérlegel  megítélése. 
Színház- és drámatörténeti ismeretek drámajátékos tevékenységgel 
történ  megközelítése. A dráma és a színjáték műfaji sajátosságainak 
vizsgálata, és elhelyezése a dráma- és színháztörténet korszakaiban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Néhány sajátos színjátéktípus a 
10-16. században (a középkor és 
reneszánsz vallásos és világi 
el adási formái). Rögtönzés 
cselekményváz alapján. 

A tanuló 
 részt vesz a témakörhöz 

kapcsolódó drámajáték 
el készítésében és 
el adásában;  

 képes rögtönzésre 
(cselekményváz és adott 
állandó típusok alapján);  

 megismer néhányat az 
európai színjátszás máig él  
hagyományaiból;  

Dráma és tánc:  
dráma és 
színháztörténet, 
játéktípusok. 



 

 felismeri az el adásmódok és 
színpadformák sokféleségét a 
középkori játéktípusokban. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Commedia dell’arte, farce, misztériumjáték, moralitás, passió, rögtönzés, 
állandó típusok, színpadformák. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Középkori nyelvemlékek 

Órakeret 
3 + 2 óra 

Előzetes tudás 
Nyelvtörténeti alapismeretek, szórványemlék, szövegemlék, kódex, 
legenda, himnusz.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvi és irodalmi hagyomány megbecsülése. 
Az anyanyelvi kultúra építése: a magyar kultúra legkorábbi emlékeinek 
megértése, értelmezése – összefüggésben a középkori írásbeliség 
szerepének, a nyelvemlékek jelent ségének tudatosításával. 
Művel déstörténeti összefüggések megértése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
 
Középkori írásbeliség, műfajok, 
nyelvemlékek.  
 
Halotti beszéd és könyörgés; 
Ómagyar Mária-siralom. 
 
 

A tanuló 
 értelmezi a magyar nyelvű 

kultúra legkorábbi írásos 
emlékeit (kötelez  művek: 
Halotti beszéd; Ómagyar 
Mária- Siralom); 

 megismeri a középkori 
írásbeliség sajátosságait;   

 tudatosítja a nyelvemlékek 
szerepét, jelent ségét és 
továbbélésüket kés bbi 
korokban (l. „Halotti beszéd”-
ek). 

Történelem és 
állampolgári 
ismeretek:  
a könyvnyomtatás 
történetér l; 
könyvtártörténet. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Írásbeliség, szóbeliség, nyelvemlék, szövegemlék, kódex, prédikáció. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Janus Pannonius portréja 

Órakeret 
6 óra 

Előzetes tudás 
Id mértékes verselés, disztichon, epigramma, elégia, ars poetica.  
Humanizmus, humanista. Pannónia dicsérete.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egy humanista alkotó portréjának megismertetése. Az életmű néhány 
fontos témájának tudatosítása, értékelése. Az emberi lét és az embert 
körülvev  világ lényegi kérdéseinek különböz  megközelítési módokat 
felölel  megvitatása, test és lélek viszonyának értelmezési lehet ségei. 
A történeti és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése: fogalmak 
változó jelentésének megértése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Janus Pannonius lírája, jellemz  
témái (pl. öntudat, békevágy, 
betegség).  
Epigrammák és elégiák (pl. Egy 

A tanuló  
 megismeri egy humanista 

alkotó portréját, költ i és 
emberi szerepvállalását; 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek:  
a 15. század kulturális 



 

dunántúli mandulafáról, Búcsú 
Váradtól, Saját lelkéhez). 

személyes élményanyagának 
költészetformáló szerepét;  

 tudatosítja, értékeli az életmű 
néhány fontos témáját, a lírai 
alany magatartását (pl. költ i 
öntudat, művészi becsvágy, 
búcsúzás, betegség, 
katonáskodás, test és lélek);  

 megismeri néhány fogalom 
változó jelentését (pl. elégia, 
epigramma);  

 elemzési minimuma: 
Pannónia dicsérete és Janus 
Pannonius még egy műve. 

élete Magyarországon. 
 
Vizuális kultúra; Ének-
zene:  
a reneszánsz kultúra 
Magyarországon. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Elégia, epigramma, búcsúzásvers, refrén, disztichon, költ i magatartás, 
irónia, gúny, interkulturalitás, újplatonizmus.  

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Balassi Bálint portréja 

Órakeret 
8 óra 

Előzetes tudás 
Reneszánsz, kompozíció, ütemhangsúlyos verselés, lírai én, téma, 
motívum. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A Balassi-versekben megjelenített magatartásformák és értékek 
felismerése. A szövegvers és dallamra írott énekvers 
megkülönböztetésének kérdései. Életformák találkozásai, értelmezései: 
végvári élet, költ  lét. 
Az életmű megközelítési problémáinak (kötetkompozíció; kéziratos 
énekeskönyv; különféle felfogások: kompozíció/tematika, dallamvers, 
szövegvers) megértését támogató Balassi Bálint portré közvetítése. 
Szövegbefogadási képességek, ritmusérzék fejlesztése: ütemhangsúlyos 
formák ritmizálása, a Balassi-strófa azonosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Balassi Bálint lírája; költ i 
tudatosság; az életmű néhány 
tematikus és formai jellemz je. 
 
Egy katonaének (kompozíció, 
értékrend). 
Legalább további két mű 
értelmezése (szerelmi tematika, 
pl. Júlia-vers/Célia-vers; istenes 
tematika, zsoltárparafrázis vagy 
könyörgésvers, pl. Adj már 
csendességet). 
Megformáltság, szerkezet (pl. 
aranymetszés, hárompillérű 
kompozíció). 

A tanuló  
 megismeri az alkotó költ i 

portréját és magatartását (az 
életmű három-négy darabja 
nyomán); 

 tudatosítja az életmű 
megközelítési problémáit 
(kötetkompozíció; kéziratos 
énekeskönyv; különféle 
felfogások: 
kompozíció/tematika); 

 megkülönbözteti a 
dallamvers és szövegvers 
fogalmát; 

 tud ritmizálni 
ütemhangsúlyos formákat, 
felismeri a Balassi-strófát;  

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek:  
a 16. század kulturális 
élete Magyarországon. 
 
Vizuális kultúra:  
a reneszánsz kultúra 
Magyarországon; az 
aranymetszés. 



 

 elemzési minimuma: Egy 
katonaének és még egy-két 
mű.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Kötetkompozíció, dallamvers, szövegvers, ütemhangsúlyos verselés, 
rímelhelyezkedés, Balassi-strófa.   

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Világirodalom – késő reneszánsz, barokk, klasszicizmus 

(16-17. század) 
Órakeret 
3 + 2 óra 

Előzetes tudás Reneszánsz, humanizmus, reformáció.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A reneszánsz, barokk, klasszicista életeszmény mai tanulságai.  
A kronológiai tájékozottság, a fogalmi műveltség, a történeti érzék 
továbbfejlesztése (pl. művel déstörténeti korszak, korstílus, 
stílusirányzat, irányzatok egymás mellett élése); képesség a reneszánsz 
és a barokk/klasszicizmus alapvet  formai és stílusjegyeinek 
azonosítására, megnevezésére.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
A reneszánsz kései szakasza 
(manierizmus). 
Szemelvény a korszakból: 
Cervantes: Don Quijote (részlet). 
 
Barokk és klasszicizmus a 17. 
században (háttér, tematika, 
stílus- és formajegyek). 
Szemelvényrészletek az 
irányzatokról, szerz kr l, 
művekr l.  

A tanuló  
 ismeri a fogalomhasználati 

problémákat 
(művel déstörténeti korszak, 
korstílus, stílusirányzat); 

 tisztában van irányzatok 
egymás mellett élésével; 

 meg tudja különböztetni a 
reneszánsz/barokk/klassziciz
mus alapvet  formai és 
stílusjegyeit, ismeri ezek 
esztétikai hátterét;  

  műismereti minimuma: 
Cervantes: Don Quijote 
(részlet). 

Vizuális kultúra; Ének-
zene:  
az irányzatokhoz 
kapcsolódó, jellemz  
alkotások formajegyei 
(minden művészeti 
ágból).  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Barokk, klasszicizmus; korstílus, stílusirányzat.  

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Színház- és drámatörténet – az angol színház a 16-17. 

században és Shakespeare 
Órakeret 
6 + 6 óra 

Előzetes tudás 
A drámai műnem. A tragédia műfaja, alapfogalmai.  
Drámai szövegek olvasása, elemzése, el adása, egy dráma ismerete.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A végzetszerűség és az egyéni felel s cselekvés dilemmája. A 
szeretetteljes kapcsolat próbái. Konfliktushelyzetek kezelésének 
módjai. 
A művekben felvetett erkölcsi problémák mérlegel  megítélése.  
A műismereti tájékozottság, a kulturális emlékezet növelése 
(Shakespeare-szállóigék felidézése); az angol reneszánsz színház és 
dráma jellemz i, a shakespeare-i dramaturgia és nyelvezet befogadása, 
a dráma létformájának, a dramaturgiai jellemz knek a megértetése 
drámajátékkal. Színházlátogatás, illetve színházi el adás élményének 



 

megbeszélése. Reflektálás Shakespeare drámaírói életművének, 
művészetének mai hatására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Az angol színház a 16–17. 
században (színház, el adás és 
dramaturgia összekapcsolódása). 
 
Shakespeare egy drámája 
(Hamlet/esetleg Romeo és Júlia 
vagy más, választott mű).  

A tanuló 
 ismer néhány Shakespeare-

témát, szállóigét; 
 képes egy mű részletes 

elemzése kapcsán a h sök 
jellemzésére, magatartásuk, 
konfliktusaik értékelésére; 

 megérti a befogadói 
elvárások (korabeli 
közönség) és a dramaturgia 
összefüggését; 

 részt vesz egy jelenet 
kidolgozásában és 
el adásában;  

 felismeri a dráma másik 
létformáját (aktuális színházi 
el adások, rendez i 
értelmezések hatásával); 
értékeli az újrafordítások, 
filmes feldolgozások 
szerepét;   

 lehet ség szerint megtekint 
egy színházi el adást (vagy 
felvételét); 

 műismereti minimuma: egy 
Shakespeare-dráma elemz  
feldolgozása és memoriter: 
egy monológ/részlete; 

 alkalmassá válik az adott 
műr l szóló vélemények 
kritikus befogadására; egy 
szóbeli érettségi témakör 
anyagának összeállítására és 
az abban megjelölt feladat 
kifejtésére.   

Vizuális kultúra; Ének-
zene; Mozgóképkultúra 
és médiaismeret: 
illusztrációk, zenei és 
filmes feldolgozások 
Shakespeare-művekb l. 
 
Dráma és tánc: 
színháztörténet, 
színházművészet, 
színpadi hatás. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Drámai műfajok, drámai szerkezet, drámai nyelv, drámai jellem, blank 
verse. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Színház- és drámatörténet – a francia klasszicista 

színház (17. század) 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
Barokk és klasszicizmus a 17. században. Ars poetica. 
Drámatörténeti és drámaelméleti ismeretek. Komikum és tragikum. 
Lehetséges: Fösvény vagy más Molière-mű ismerete. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

Az emberi magatartások sokféleségének belátása és felel s megítélése. 
Kötelesség és szenvedély, egyén és közösség viszonya. 



 

céljai A klasszicista normatív esztétika sajátosságainak (műfaji hierarchia, 
szabályok); a korabeli elvárások és a dramaturgia összefüggésének 
felismertetése. A komikum műfajformáló min ségének és 
változatainak megértése pl. drámajátékban való részvétel révén. 
Műelemz  képesség fejlesztése: egy mű részletes elemzése, a h sök 
jellemzése, magatartásuk, konfliktusaik értékelése. Színházlátogatás, 
illetve színházi el adás élményének megbeszélése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
A klasszicizmus elvárásai. 
Tragédia és komédia. 
A francia színház a 17. 
században (színház, el adás és 
dramaturgia összekapcsolódása). 
Molière: Tartuffe (vagy más 
műve). A komikum megjelenési 
formái. 

A tanuló 
 felismeri a klasszicista 

normatív esztétika 
sajátosságait (műfaji 
hierarchia, szabályok); a 
korabeli elvárások és a 
dramaturgia összefüggését;  

 megérti a komikum 
műfajformáló min ségét és 
változatait (helyzet- és 
jellemkomikum); 

 képes egy mű részletes 
elemzése kapcsán a h sök 
jellemzésére, magatartásuk, 
konfliktusaik értékelésére; 

 részt vesz egy jelenet 
kidolgozásában és 
el adásában;  

 lehet ség szerint megtekint 
egy színházi el adást (vagy 
felvételét);   

 műismereti minimuma: egy 
Molière mű elemz  
feldolgozása és memoriter: 
egy részlet; 

 alkalmassá válik az adott 
műr l szóló vélemények 
kritikus befogadására; egy 
szóbeli érettségi témakör 
anyagának összeállítására és 
az abban megjelölt feladat 
kifejtésére.  

Dráma és tánc: 
színháztörténet, a 
színpadi kísér  zene, a 
koreográfia. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Felvonás, jelenet, díszlet, jelmez, szerz i utasítás, hármas egység, 
mértéktartás, helyzetkomikum, jellemkomikum, nyelvi komikum, 
jellemtípus, bizalmas, rezon r. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Látásmód – Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem Órakeret 

6 óra 
Előzetes tudás Barokk, eposz, eposzi konvenciók (kellékek). 

A tematikai egység A társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok megértése, a morális 



 

nevelési-fejlesztési 
céljai 

gondolkodásra és ítéletalkotásra való képesség fejlesztése. A hazához 
való köt dés er sítése, a Zrínyi által képviselt értékek elfogadása. 
Tájékozottság a stíluskorszakokban, a stílus-és formaérzék fejlesztése: a 
barokk formajegyeinek, a világkép és műfajok, poétikai/retorikai 
megoldások összefüggéseinek megismertetése (az irodalmi művekben 
és más művészeti ágakban). A műfaji konvenció jelentéshordozó 
szerepének bemutatása. Az olvasott művek befogadásának, 
megértésének támogatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Magyar barokk irodalom.  
Szemelvény: Pázmány Péter 
értekez  prózájából (hitvita, 
prédikáció). 
 
Zrínyi Miklós: Szigeti 
veszedelem (részletek); a barokk 
eposz (szerkezet; koncepció; 
embereszmény/a f h s mint 
Krisztus katonája; értékrend). 

A tanuló  
 felismeri a barokk 

formajegyeit az irodalmi 
művekben és más művészeti 
ágakban is, összhangban az 
irodalommal;  

 megismeri világkép és 
műfajok, poétikai/retorikai 
megoldások összefüggését;   

 tisztában van az eposzi 
kellékek 
hagyományozódásával, az 
antik és barokk eposzok 
különbségével (koncepció, 
szerkezet, értékrend, 
embereszmény); 

  műismereti minimuma: Zrínyi 
Miklós: Szigeti veszedelem 
(részlete). 

Vizuális kultúra; Ének-
zene:  
a barokk formajegyei a 
festészetben, 
építészetben, a 
zenében.  
 
Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek:  
Schulhof Izsák 
beszámolója Buda 
visszavívásáról (Budai 
krónika). 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Barokk eposz, eposzi konvenciók a barokkban, erkölcsi érték, heroizmus, 
körmondat. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Világirodalom – az európai irodalom a 18. században Órakeret 

8 + 4 óra 
Előzetes tudás Felvilágosodás, klasszicizmus, regény, regényműfaji változatok. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Különböz  világlátású művek megjelenített témáinak, élethelyzeteknek 
elhelyezése többféle értelmezési kontextusban; az erkölcsi és esztétikai 
ítél képesség fejlesztése. 
A felvilágosodás eszmerendszerében felvetett erkölcsi problémák. A 
szabadság eszményének különböz  megközelítései. Összehasonlítás és 
megkülönböztetés: az eszmetörténeti korszak, filozófiai irányzat és 
stílusirányzat kategóriáinak megkülönböztetése, összefüggések 
megvilágítása. Szemelvények, művek értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
A felvilágosodás irodalmának 
jellemz  műfajai és 
stílusirányzatai: klasszicizmus, 
szentimentalizmus 
(érzékenység), rokokó.   
 

A tanuló  
 megkülönbözteti az 

eszmetörténeti korszak, 
filozófiai irányzat és 
stílusirányzat kategóriáit;  

Vizuális kultúra; Ének-
zene:  
klasszicizmus, rokokó 
más művészeti ágakban; 
megzenésített irodalmi 
művek (pl. Goethe, 



 

Művek, szemelvények az angol, 
francia és német irodalomból, 
pl. Defoe, Swift, Jane Austen; 
Voltaire, Rousseau; Goethe, 
Schiller különféle műfajú 
alkotásaiból.  
A választott szerz khöz, 
művekhez kacsolódó fogalmi 
ismeretek. 

 megismeri a bölcseleti háttér 
és a stílusirányzat, műfaj, 
tematika néhány 
összefüggését, az egyes 
irányzatok jellemz  
tendenciáit, irodalmi 
műfajait, máig ható 
kérdésfeltevéseit az európai 
irodalmakból vett egyes 
szemelvények alapján;  

 választható beszámolót 
készíthet olvasmányélménye 
vagy látott színházi élménye 
alapján (pl. Defoe, Jane 
Austen, Schiller művei);  

 műismereti minimuma: 
Swift, Voltaire, Goethe egy-
egy művének /részletének 
ismerete. 

Schiller alkotásai). 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek; Filozófia; 
Etika:  
a felvilágosodás 
korának bölcselete; 
értekezések a kor 
szerz it l. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Felvilágosodás, klasszicizmus, szentimentalizmus, rokokó, valóság és 
fikció, elbeszél i néz pont, kalandregény, robinzonád, fejl désregény, 
énregény, levélregény, tézisregény, ellenutópia, szatíra (szatirikus 
hangnem).   

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Magyar irodalom a 18. században – portrék: Csokonai 

Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 
Barokk és felvilágosodás. Anakreón és Horatius életművének néhány 
jellemz je. Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az európai és a magyar irodalom összekapcsolódásának felismerése 
által a nemzeti és az európai identitás er sítése. Az egyén és közösség 
problémáinak európai és hazai dimenziói: polgárosodás, parlagiasság. 
Az anyanyelv és az anyanyelvi kultúra fejlesztésére irányuló törekvések 
megbecsülése. 
A magyar nyelv ügyében született legfontosabb programok, értekezések 
gondolatainak; Kazinczy tevékenységének; a magyar felvilágosodás 
id szakának, irodalmi életének, néhány sajátosságának megismertetése; 
a nyelvújítási mozgalom jelent ségének tudatosítása. 
Jellemz  stílusirányzatok, műfajok, verstípusok és versformák 
felismertetése, összefüggésben Csokonai és Berzsenyi életművének 
jellegével.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
A 18. század irodalma a 
felvilágosodás el tt  
(a kuruc költészethez kapcsolódó 
irodalmi formák; Mikes 
Kelemen: Törökországi levelek 
részlete). 
 
A felvilágosodás korának 

A tanuló 
 ismeri a magyar nyelv ügyében 

született legfontosabb 
programok, értekezések 
gondolatait; Kazinczy 
tevékenységét; a magyar 
felvilágosodás id szakának, 
irodalmi életének néhány 

Vizuális kultúra; 
ének-zene: 
stílusirányzatok 
egymásmellettisége a 
18. században.  
 
Földrajz:  
a témakörhöz, az 



 

irodalma.  
Művel dési programok. 
Bessenyei György értekez  
prózai művének részlete (pl. 
Magyarság). 
Alkotói csoportok, irodalmi 
központok, sajátos életutak (pl. 
Batsányi János, Kármán József). 
Kazinczy Ferenc 
irodalomszervez  tevékenysége 
és írói munkássága (legalább egy 
epigrammája). 
 
Csokonai Vitéz Mihály portréja; 
életművének műfaji, formai és 
stiláris sokszínűsége A 
Reményhez, A tihanyi Ekhóhoz és  
még legalább egy mű (pl. Az 
estve, Tartózkodó kérelem, A 
Magánossághoz) alapján. 
 
Berzsenyi Dániel portréja; 
jellemz  műfajok, témák, 
életérzések költészetében.  
A közelít  tél, A magyarokhoz I. 
és legalább még egy mű (pl. 
Levéltöredék barátnémhoz, 
Osztályrészem) értelmezése. 
Csokonai és Berzsenyi hatása, 
továbbélése a kés bbi magyar 
költészetben.  

sajátosságát;  
 tudatosítja a nyelvújítási 

mozgalom jelent ségét;  
 tisztában van Csokonai és 

Berzsenyi életművének 
jellegével, az alkotók helyével, 
szerepével a magyar irodalom 
történetében; felismer jellemz  
stílusirányzatokat, műfajokat, 
verstípusokat és versformákat;  

 műismereti minimuma: Mikes 
Kelemen: Törökországi levelek 
(részlet), Kazinczy Ferenc egy 
epigrammája; Bessenyei 
György egy értekez  prózai 
részlete; Csokonai Vitéz 
Mihály: A Reményhez; A 
tihanyi Ekhóhoz és egy mű; 
Berzsenyi Dániel: A közelít  
tél, A magyarokhoz I. és egy 
mű;  

 Csokonai és Berzsenyi kapcsán 
alkalmassá válik legalább 
három-négy alkotásuk és a 
műveikr l szóló vélemények, 
elemzések értelmezésére; egy-
egy szóbeli témakör kifejtésére; 
memoriterek tolmácsolására. 

alkotókhoz 
kapcsolódó topológia.   

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Nyelvújítás, irodalmi élet, művel dési program, értekezés, szentencia, 
szimultán ritmus, bölcseleti óda, elégiko-óda, elégia, dal, episztola, 
létösszegzés, id szembesít  verstípus.  

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Világirodalom – az európai irodalom a 19. század első 

felében (romantika, romantika és realizmus) 
Órakeret 
12 + 3 óra 

Előzetes tudás Romantika, a romantikus korstílus néhány alapvet  jellemz je.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nemzeti és az európai identitás er sítése. Eszmény és valóság 
viszonyának értelmezése. Embertípusok, életvezetési stratégiák, eszmei 
és erkölcsi törekvések értékelése. 
A romantika korstílus jellegének, jelent ségének, a romantika és a 
kritikus, realista szemlélet együtthatásának megértetése. Felkészítés a 
stiláris és hangnemi összetettség, az irónia és a groteszk befogadására. 
Információgyűjtés- és feldolgozás, szövegalkotás, értelmez  
képességek: házi olvasmány önálló feldolgozása, beszámoló készítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
A romantika irodalmának 
jellemz i (esztétikai elvek, 

A tanuló  
 felismeri az életművek 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 



 

művészi szabadság, stílus- és 
formajegyek; ironikus látásmód, 
groteszk min ség).  
Új műfajok, formák (pl. 
történelmi regény, bűnügyi 
történet, drámai költemény, 
verses regény). 
Társadalmi típusok (felesleges és 
karrierista h sök, hivatalnokok) 
megjelenése a romantikával 
egyidejű, realista szemléletű 
művekben. 
 
Művek, szemelvények az 
angol/amerikai, francia, német és 
orosz irodalomból, 
pl. Byron, Shelley, Keats; Poe; 
Victor Hugo, E. T. A. Hoffmann, 
Puskin vagy mások alkotásaiból; 
illetve Balzac, Stendhal, Gogol 
műveib l. 
A választott szerz khöz, 
művekhez kacsolódó fogalmi 
ismeretek.  
A romantika gótikus irodalma: 
pl. Poe novellái, M. Shelley: 
Frankenstein, R. L. Stephenson: 
Dr. Jekyll és Mr. Hyde; B. 
Stoker: Drakula. 

egymásmellettiségét az 1830-
as években (klasszika, 
romantika, realizmus 
tendenciái, l. 
Goethe/Hugo/Stendhal, 
Balzac) és a romantika 
korstílus-jellegét, 
jelent ségét; a romantika és a 
kritikus, realista szemlélet 
együtthatását;   

 megismeri az irodalmi 
liberalizmus szerepét és 
hatását az esztétikára (új 
műfaji változatok; stiláris és 
hangnemi összetettség, irónia 
és groteszk);   

 műismerete: Shelley, Keats, 
Poe, V. Hugo, E. T. A. 
Hoffmann, Puskin, illetve 
Balzac, Stendhal, Gogol egy-
egy művének/részletének 
ismerete; 

 képes egy választott/kijelölt 
epikai alkotás (házi 
olvasmány) elemz  
bemutatására a közös 
értelmezés után;  

 beszámolót/könyvajánlót 
készíthet egyéni 
olvasmányélménye alapján a 
korszak műveib l;  

 alkalmassá válik a korszakról, 
a szerz kr l, művekr l szóló 
vélemények kritikus 
befogadására, egy lehetséges 
szóbeli tétel kifejtésére. 

ismeretek; Vizuális 
kultúra; Ének-zene:  
a romantika művészete.  
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: 
a romantika, 
romantikus mai 
médiaértelmezése.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stephen King a 
horrorról 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Műfajkeveredés, hangnemi kevertség, groteszk, irónia, bűnügyi történet, 
történelmi regény, verses regény, regényciklus, analitikus regény, gótikus 
regény, horrorirodalom.   

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Színház- és drámatörténet – Katona József: Bánk bán 

Órakeret 
6 + 2 óra 

Előzetes tudás 
Klasszicizmus és romantika. Tragédia, drámai szerkezet. A tragikus h s 
összeomlása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Élet-válaszutak a különböz  helyzetekben.  
A tettek és a szavak közötti viszony szerepének felismerése. A „nemzeti 
dráma” mint közös ismeret.  
A tragédiában megjelenített magánéleti és közéleti konfliktus értékelése. 
Felkészítés a Bánk bán olvasására, befogadására, értelmezésére 



 

(problematika, drámai szerkezet és nyelv, sajátos lezárás, „megoldás”). 
Érvel  képesség: álláspontok megismerése, összevetése, értékelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Katona József: Bánk bán – sok 
szempontú műértelmezés. Pl.  
 magánéleti és közéleti 

konfliktus, alapkérdések;  
 a szerepl k körei, Bánk 

összeomlása; a címszerepl  
megítélésének változatai; 

 felépítés, szerkezeti 
megoldások (az V. felvonás 
szerepe).   

A tanuló 
 ismeri a magyar színház 

történetének néhány 
sajátosságát (az állandó magyar 
színház hiányát, törekvéseket a 
létrehozására);   

 képes elemezni nemzeti 
tragédiánk sajátosságait 
(problematika, drámai 
szerkezet és nyelv, sajátos 
lezárás, „megoldás”) 

 megismer néhány álláspontot a 
műértelmezéshez;  

 lehet ség szerint megtekint egy 
színházi el adást (vagy 
felvételét), és közös elemzéssel 
értékelik az adott 
interpretációt;  

 műismereti minimuma: a 
tragédia (házi olvasmány) 
elemz  feldolgozása és 
memoriter: részlet(ek) a műb l; 

 alkalmassá válik a mű 
értelmezéseinek kritikus 
befogadására; egy szóbeli 
érettségi témakör anyagának 
összeállítására és az abban 
megjelölt feladat kifejtésére. 

Ének-zene: 
operafeldolgozás. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Vándorszínház, állandó színház, szerepkör, intrikus, naiva, késleltetés, 
drámai nyelv, klasszicizmus és romantika.  

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Magyar irodalom a 19. század első felében – portrék: 
Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály 

Órakeret 
17 + 3 

óra 

Előzetes tudás 
Romantika; néhány népdal; ismeretek Kölcseyr l, Vörösmartyról. 
Kölcsey Ferenc: Hymnus, Huszt ; Vörösmarty Mihály: Szózat. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Törekvés a társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, 
kérdésfelvetések szellemi hátterének megértésére, a morális 
gondolkodásra és ítéletalkotásra. Az alkotók műveiben megjelenített 
egyéni és nemzeti sorsproblémák megértése és értékelése. A 
reformkor–nemzeti, romantika–népiesség fogalmak tartalmának, 
szerepének és jelent ségének felismertetése. Kölcsey- és Vörösmarty-
művek befogadásának, értelmezésének el segítése, jelent ségük 
megértése, elfogadása. A kreativitás, a képzel er , a képzettársítási 
képesség fejlesztése.  



 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Magyar irodalmi élet a 19. 
század els  felében; orgánumok, 
folyóiratok, alkotói csoportok. A 
reformkori nemzeti romantika. 
A népiesség programjai. 
  
Kölcsey Ferenc alkotói portréja; 
közéleti szerep, egyéni és 
közösségi sors. Hymnus és még 
egy lírai alkotása (pl. Elfojtódás; 
Vanitatum vanitas; Zrínyi dala; 
Zrínyi második éneke). 
Értekez  prózája (pl. Nemzeti 
hagyományok és/vagy a 
Parainesis részlete). 
 
Vörösmarty Mihály portréja. 
Romantikus világlátás, tematika 
és képalkotás lírában és 
drámában a Szózat; El szó és 
még egy-két lírai alkotás (pl. 
Kés  vágy; Gondolatok a 
könyvtárban; Az emberek, A vén 
cigány) alapján, illetve a 
Csongor és Tünde 
értelmezésével (pl. alapkérdések, 
értékszerkezet, motívumok, 
műfaji sajátosságok: 
mesejáték/drámai költemény).  

A tanuló 
 ismeri a magyar irodalom 

néhány sajátosságát a 19. 
század els  felében;  

 felismeri a reformkor-nemzeti 
romantika-népiesség fogalmak 
tartalmát, szerepét és 
jelent ségét; 

 tisztában van Kölcsey és 
Vörösmarty életművének 
jellegével, az alkotók helyével, 
szerepével a magyar irodalom 
történetében;  

 műismereti minimuma: 
Kölcsey: Hymnus, Huszt és 
még egy lírai mű, egy értekez  
prózai részlet; Vörösmarty: 
Szózat, El szó és még egy-két 
lírai mű, valamint a Csongor 
és Tünde; memoriterek; 

 Kölcsey és Vörösmarty 
kapcsán alkalmassá válik 
legalább négy alkotásuk és a 
műveikr l szóló vélemények, 
elemzések értelmezésére; egy-
egy szóbeli témakör 
kifejtésére; memoriterek 
tolmácsolására. 

Vizuális kultúra; 
Ének-zene:  
a magyar romantika 
más művészeti 
ágakban.  
 
Földrajz:  
az alkotókhoz 
kapcsolódó topológia. 
 
Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek:  
a reformkori 
művel dés és 
társadalmi élet. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Irodalmi élet, népköltészet, népdalgyűjtés; nemzeti himnusz, értekezés, 
intelem, értékszembesít  és id szembesít  verstípus, rapszódia, romantikus 
irónia, drámai költemény. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Petőfi Sándor 

Órakeret 
12 + 4 óra 

Előzetes tudás 

Romantika, népiesség, népdal, dal, helyzetdal, elbeszél  költemény, 
életkép, episztola, felez  tizenkettes versforma. Ismeretek Pet fi 
életútjáról, műveir l.  
Anyám tyúkja; Füstbe ment terv; János vitéz; Az Alföld; Nemzeti dal és 
más lírai alkotások. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A lírai beszédmód változatainak értelmezése; Pet fi jellemz  témáinak, 
műfajainak, poétikai megoldásainak, versformáinak 
megkülönböztetése, jellemz  hangnemeinek (pl. humor és irónia) 
befogadása.  
A kreativitás, a képzel er , a képzettársítási képesség fejlesztése. 
Felkészítés önálló műértelmezés megfogalmazására. Pet fi műveir l 
szóló vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus befogadására. 



 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Pet fi Sándor életműve.  
Pályaszakaszok (életérzések, 
költ i magatartás) és jellemz  
alkotások. 
A népi szemléletmód hatása; 
romantika és népiesség.   
 
Témák (pl. szerelem, táj, ars 
poetica), versciklusok; lírai 
műfajok és líratípusok (pl. 
dalok, helyzetdalok, ódák, 
elégiák, rapszódiák; tájlíra, 
forradalmi látomásvers) és 
versformák változatossága;  
A puszta, télen; A XIX. század 
költ i; Európa csendes, újra 
csendes…; Szeptember végén, 
és még legalább három-négy 
lírai alkotás elemz  
feldolgozása.  
 
Verses epika (pl. A helység 
kalapácsa mint eposzparódia; 
és/vagy Az apostol. 
 
Utalás egy-egy téma, 
motívum, poétikai jellemz  
kortárs irodalmi 
megjelenítésére; az evokáció, 
az intertextualitás néhány 
példája. 

A tanuló 
 ismeri az életmű f bb alkotói 

korszakait; Pet fi helyét, szerepét 
a magyar irodalom történetében; 
költészetének jellegét;  

 tisztában van a romantikus 
korstílus és a népiesség 
stílustendenciájának 
együtthatásával;  

 műelemzések során megismeri 
Pet fi jellemz  témáit, műfajait, 
poétikai megoldásait, versformáit; 
megkülönbözteti jellemz  
hangnemeit (pl. humor és irónia);  

 képes önálló műértelmezés 
megfogalmazására;   

 műismereti minimuma: Az Alföld; 
Nemzeti dal ; János vitéz; A 
puszta, télen; A XIX. század 
költ i; Európa csendes, újra 
csendes…; Szeptember végén és 
még három-négy mű és 
memoriterek;  

 képessé válik Pet fi életművének 
bemutatására (legalább tíz-
tizenkét lírai és egy-két verses 
epikai alkotás alapján); a műveir l 
szóló vélemények, elemzések 
értelmezésére, kritikus 
befogadására; egy szóbeli 
témakörben kijelölt feladat 
kifejtésére, memoriterek 
tolmácsolására. 

Hon és népismeret: 
Pet fi emlékhelyek. 
 
Földrajz:  
Pet fi életútjának 
topológiája. 
 
Vizuális kultúra; 
Ének-zene:  
a romantika 
művészete, Pet fi 
művek feldolgozásai 
(hangoskönyv, 
színház, rajzfilm, dal). 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Népiesség, elbeszél  költemény, versciklus, helyzetdal, tájlíra, 
látomásköltészet, ars poetica, komikus eposz, költ i szerep, váteszkölt . 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Látásmód – Jókai Mór Órakeret 
8 + 2 óra 

Előzetes tudás 

Romantika, romantikus ábrázolásmód, romantika és népiesség, 
heroizmus és humor, regényműfaji változatok, történelmi regény, 
anekdota, anekdotikusság.  
A k szívű ember fiai vagy más regénye.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A Jókai-regényekben fölmutatott erkölcsi, egyéni és nemzeti-közösségi 
problémakörök felismerése. Értékek és szerepek konfliktusai. 
Jókai művének/műveinek ismeretében, azok olvasására építve 
beszélgetés, vita a korabeli és a mai olvasóközönség befogói 
elvárásainak különbségér l, a különbség megértése. A befogadói 



 

horizont tágítása: Jókai alkotásmódjának jellemz i, a romantikus 
ábrázolásmód sajátosságai és a romantikus regény jellemz  műfaji 
változatai. Felkészítés egy regény sokoldalú megközelítésére, önálló 
véleménykifejtésre. A történetmondás képességének fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Jókai alkotásainak jellemz i, 
műfaji változatok az 
életművében;  
regényírói művészetének 
sajátosságai a romantikus 
prózaepika jegyében.  
 
Jókai Mór: Az arany ember 
(esetleg más regényének) elemz  
értelmezése sok szempontú 
megközelítéssel,  
pl.: a romantika megjelenési 
formái; műfaji változat; 
szerkezet, jellemábrázolás, 
elbeszéléstechnika, néz pont, 
közlésformák; hangnemi és 
motivikus összetettség. 
Problematika (az adott műhöz pl. 
természet és civilizáció, bűn és 
büntetés, kett s jellem).  

A tanuló 
 tisztában van a korabeli és a 

mai olvasóközönség 
befogadói elvárásainak 
különbségével;  

 ismeri Jókai helyét a magyar 
regényirodalom történetében, 
alkotásmódjának jellemz it;  

 felismeri a romantikus 
ábrázolásmód sajátosságait és 
a romantikus regény jellemz  
műfaji változatait;  

 képes egy regény sok 
szempontú megközelítésére, 
saját álláspont kifejtésére;    

 műismereti minimuma: egy 
regénye: Az arany ember 
(vagy más, pl. Egy magyar 
nábob, Fekete gyémántok)  

 egy regényelemzés kapcsán 
képes önálló szóbeli tétel 
keretében egy elemzési 
feladat kifejt  megoldására. 

Hon és népismeret; 
történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek; vizuális 
kultúra; ének-zene:  
a romantika művészete. 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret:  
Jókai-művek filmes 
feldolgozásai.  
 
Földrajz:  
a regény(ek) 
topológiája. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Történelmi regény, vallomásregény, epizód, leírás, utópia, humor, 
anekdota. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben alkalmazza a 
művelt köznyelv (regionális köznyelv), illetve a nyelvváltozatok 
nyelvhelyességi normáit. Képes a beszédhelyzetnek, témának, célnak, 
közönségnek megfelel  szóbeli és írásbeli megnyilatkozásra.  
Képes szöveghű, értelmez  felolvasásra, olvasható, rendezett írásra. 
Rendszeresen használja a könyvtárat, ide értve a különféle (pl. 
informatikai technológiákra épül ) információhordozók használatát is. 
Képes arra, hogy önállóan eligazodjon az információk világában; 
értelmesen tudj élni az önképzés lehet ségeivel. Ért  módon használja 
a tömegkommunikációs, illetve az audiovizuális, digitális szövegeket. 
Bizonyítja különféle szövegek megértését a szöveg felépítésére, 
grammatikai jellemz ire, témahálózatára, tagolására irányuló 
elemzéssel. Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan 
jegyzetet és vázlatot készíteni. Képes az olvasott szöveg tartalmával 
kapcsolatos véleményét szóban és írásban megfogalmazni, indokolni. 
Képes szövegek kapcsolatának és különbségének felismerésére és 
értelmezésére, e képesség alkalmazására elemz  szóbeli és írásbeli 
műfajokban. Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi 



 

szövegekben megjelenített értékeket, erkölcsi kérdéseket, motivációkat, 
magatartásformákat. 
Ismeri a hivatalos írásművek jellemz it, képes önálló szövegalkotásra 
ezek gyakori műfajaiban. Képes definíció, magyarázat, prezentáció, 
egyszerűbb értekezés (kisértekezés) készítésére az olvasmányaival, a 
felvetett és tárgyalt problémákkal összefüggésben, maga is meg tud 
fogalmazni kérdéseket, problémákat. Alkalmazza az idézés szabályait 
és etikai normáit.   
Ismeri a magyar nyelv rendszerét, képes a grammatikai, szövegtani, 
jelentéstani, helyesírási jelenségek önálló fölismerésére, a tanultak 
tudatos alkalmazására.  
Tudja alkalmazni irodalmi alkotások műfaji természetének megfelel  
szövegfeldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat. Képes órai 
eszmecserében, vitában, érvelésben az irodalmi művekben megjelen  
álláspontok azonosítására, követésére, megvitatására, 
összehasonlítására, eltér  vélemények megértésére, saját véleménye 
újrafogalmazására. 
Képes tudásanyagának megfogalmazására, el adására a magyar és a 
világirodalom kiemelked  alkotóiról, az olvasott, feldolgozott 
művekr l.  
Be tudja mutatni a tanult stíluskorszakok, irányzatok sajátosságait. 
Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek f bb jellemz inek 
bemutatásra, a művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszer, 
lényegre tör  ismertetésére, értelmezésére.  
Képes memoriterek szöveghű tolmácsolására a szövegfonetikai 
eszközök helyes alkalmazásával, tudatos szövegmondással. 

 
 

11–12. évfolyam 
 

Magyar nyelv 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kommunikáció 

Órakeret 
4 + 6 óra 

Előzetes tudás Gyakorlott, tudatos szóbeli kommunikáció. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai  

A különböz  kommunikációs színtereknek és helyzeteknek megfelel  
nyelvi és nem nyelvi jelek használata. Az egyes helyzetek által 
megkívánt formák megsértésének dekódolása, a szándék felismerése, 
megfelel  kezelése. 
A kommunikációs zavarok felismerésére és feloldására néhány taktika 
elsajátítása. 
A manipulációs szándékok felismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Tájékozottság különféle beszédhelyzetek megítélésében; megfelel  
stílus és magatartás megtalálása ismeretlen kommunikációs 
helyzetben is.  
Kommunikációs zavarok felfedezése, elhárítása. 
A mindennapi társalgásban, a nyilvános kommunikációs színtereken, 
valamint az internetes felületeken el forduló manipulációs 

Mozgóképkultúra és 
médiaismeret:  
reklám, meggy zés, 
manipuláció. 
 
Vizuális kultúra:  



 

szándékok, hibás következtetések felismerése. 
A reklámok, internetes felületek verbális és nem verbális közlési 
szándékának felismerése. 

képi közlés. 
 
Dráma és tánc: 
szituációk, dialógusok 
értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Kommunikációs zavar. Manipuláció. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Retorika 

Órakeret 
12 + 7 óra 

Előzetes tudás 
A kommunikációs funkciók ismerete, alkalmazása. Érvel  szövegek 
értelmezése és alkotása. Stilisztikai és jelentéstani ismeretek. Kulturált 
véleménynyilvánítás.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A klasszikus retorika alapfogalmainak megismertetése, ezek 
alkalmazása a tanulók életével, mindennapjaival összefügg  nyilvános 
megszólalásokban.  
A hatásos érvelés technikájának, a legf bb érvelési hibáknak a 
megismertetése. 
Önálló beszéd megírásához, annak a hatásos el adásához szükséges 
nyelvi, gondolkodási képességek fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A kulturált vita, véleménynyilvánítás gyakorlása.  
A szónok tulajdonságai, feladatai. 
A szónoki beszéd kommunikációs funkciói. 
A beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete az 
anyaggyűjtést l a megszólalásig. 
Az érv felépítése. 
Az érvelés logikája, technikája; az érvek elrendezése.  
Az érvelési hibák. 
A cáfolat módszerei. 
A kisel adás és a vizsgafelelet felépítése.  
A hatásos el adásmód eszközei. 
Az el adás szemléltetésének módjai: bemutatás, prezentáció stb.  
A hatásos meggy zés és véleménynyilvánítás nyelvi (mondat- és 
szövegfonetikai eszközök) és nem nyelvi kifejezésbeli eszközei a 
különféle szövegműfajokban, az audiovizuális és multimédiás közlés 
különböz  formáiban. 
A hivatalos felszólalás, hozzászólás gyakorlása különböz  
helyzetekben.  
Monologikus szöveg (el adás, beszéd) és memoriter kifejez  
tolmácsolása. 

Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek:  
antik szónokok, neves 
magyar szónoklatok 
(pl. Kölcsey, Kossuth, 
Deák). Közéleti 
megnyilatkozások 
retorikája. 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret:  
a meggy zés, 
befolyásolás, a hatás 
eszközei. 
 
Dráma és tánc:  
a színpadi beszéd 
retorikai elemei, 
klasszikus monológok 
értelmezése. 
 
Matematika: 
bizonyítás, érvelés, 
cáfolat. 
 
Filozófia:  



 

Érvelési szerkezetek 
tudatosítása 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Retorika, szónok, szónoklat, beszédfajta (bemutató, tanácsadó, 
törvényszéki), alkalmi beszéd, meggy z  szövegműfaj (vita, ajánlás). 
Szónoklat, bevezetés (az érdekl dés felkeltése, a jóindulat megnyerése, 
témamegjelölés), elbeszélés, érv, cáfolat, befejezés (összefoglalás, 
kitekintés).  
Érv, tétel, bizonyítás, összeköt elem. 
Érvelés, indukció, dedukció. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Általános nyelvészeti ismeretek 

Órakeret 
4 + 7 óra 

Előzetes tudás Kommunikáció, jelentéstan. 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszerez , szintetizáló képesség fejlesztése: általános, összefoglaló 
ismeretek a nyelvr l, a nyelv és az ember viszonyáról.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Az ember mint nyelvhasználó lény; a nyelv, a kommunikáció és az 
ember elválaszthatatlan egysége. 
A nyelv mint jelrendszer, a nyelv mint a gondolkodás része.  
A nyelvek egyez  és eltér  tulajdonságai, nyelvtipológia, f bb 
nyelvtípusok és jellemz ik (az anyanyelvhez és más, tanult, ismert 
nyelvek jellemz  tulajdonságainak összehasonlító megfigyelése). 
Nyelvi identitás. 
Korlátozott kódú nyelvek: gesztusnyelvek, jelnyelvek.  

Idegen nyelvek: 
nyelvtípus, 
kommunikáció, nyelvi 
tolerancia. 
 
Vizuális kultúra:  
a vizuális nyelv 
összetev i. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Nyelvtípus (agglutináló, izoláló, flektáló). 
Korlátozott kód, gesztusnyelv, jelnyelv. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Pragmatikai ismeretek 

Órakeret 
7 + 10 óra 

Előzetes tudás Szövegtani, jelentéstani és stilisztikai ismeretek. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelv működésének, a nyelvhasználatnak a megfigyelése különböz  
kontextusokban, különböz  cél elérésére. 
Annak megtapasztalása, hogy az emberek hogyan képesek a nyelvi 
szöveg által közvetített jelentésen túl is hatni, befolyásolni partnerüket, 
hogyan képesek megnyilatkozásaikkal akár cselekvéseket is 
végrehajtani.  
A kulturált nyelvi magatartás fejlesztése: a magyar nyelv leggyakoribb 
udvariassági formái használati körének, nyelvi formáinak megfigyelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A nyelvhasználat a beszélgetés, a társalgás f bb összetev inek a 
különféle beszédaktusok szerepének, megnyilvánulási formáinak 
megfigyelése, az együttműködési elvek tudatos használata, illetve 
megsértésük következményeinek megtapasztalása. 
A társalgásban el forduló néhány jellemz  deixis forma szerepe. 
Az udvariassági formák használata. 

Idegen nyelvek:  
idegen nyelvi 
kommunikáció, 
udvariassági formák.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Megnyilatkozás.  
Társalgás, társalgási forduló, szóátvétel, szóátadás. 



 

Beszédaktus (lokúció, illokúció, perlokúció). 
Deixis. 
Együttműködési elv (mennyiségi, min ségi, mód, kapcsolódási). 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szövegalkotás 

Órakeret 
7 + 10 óra 

Előzetes tudás 

A kommunikációs céloknak megfelel  papíralapú és elektronikus 
szövegalkotás.  
A papíralapú és számítógépes jegyzetelés technikájának, módjainak 
ismerete. 
Az elbeszélés, jellemzés, vélemény, esszé formai és tartalmi 
jellemz inek ismerete. A kommunikációs célnak, műfajnak, 
címzettnek, kontextusnak megfelel  stíluseszközök. alkalmazása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Gondolkodásfejlesztés, az önkifejezés fejlesztése: a papíralapú és 
elektronikus szövegek eltér  és hasonló jellemz inek megfigyelése.  
A szövegalkotási képesség fejlesztése: a megismert szövegtípusokban a 
közlés céljának, a helyzetnek megfelel  stílusban történ  
szövegalkotás. Esszéírási gyakorlatok. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Lényegre tör , világos fölépítésű, információban gazdag, kifejtett 
szöveg alkotása a tájékoztató, érvel , meggy z , vitázó 
közlésformák valamelyikében (pl. digitális formában, multimédiás 
kiegészítésekkel). 
Kreatív gyakorlatok a mondat- és szövegszerkezet stiláris 
lehet ségeinek, a szavak hangulatának, stílusértékének, 
nyelvrétegbeli stiláris különbségének figyelembevételével. 
Az érvel  esszé szerkezete. 

Informatika: 
szövegszerkesztési, 
könyvtárhasználati, 
információkeresési 
ismeretek.  
 

Filozófia:  
A globális világ 
kihívásaira kínált 
erkölcsfilozófiai 
válaszok 
megfogalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Szövegalkotás, szövegszerkesztés, érvel  esszé. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Nyelv és társadalom 

Órakeret 
9 + 7 óra 

Előzetes tudás 
A személyes és a tömegkommunikációval kapcsolatos ismeretek, nyelvi 
tudatosság, egyéni nyelvhasználat, stílusrétegek. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvhasználat társadalmi jelenségként való szemlélete. 
A vitakészség, a meggy z  érvelés fejlesztése: ismeret és 
véleményalkotás a nyelvtervezés néhány alapvet  kérdésér l 
(nyelvvédelem és nyelvművelés). 
Nyelvi tudatosság növelése: a saját és a közvetlen környezet 
nyelvhasználatának azonos és eltér  vonásainak, valamint nyelvjárási 
szövegek jellemz inek megfigyelése. 
Rendszerez , szintetizáló képesség fejlesztése: a tömegkommunikáció, 
valamint az információs társadalom nyelvhasználatra gyakorolt 



 

hatásának megfigyelése, érvek, adatok értelmezése. 
Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejl dési irányok, változások a mai magyar nyelvben. Nyelvi 
sokszínűség, nyelvi tolerancia. Nyelvünk helyzete a határon túl. 
Hazánkban él  nemzetiségiek nyelvhasználata. A nyelvi tervezés 
elvei és feladatai. 
A nyelvművelés fogalma, kérdései, feladata, színterei; a nyelvi 
norma. 
 
A nyelvváltozatok rendszere, a vízszintes és függ leges tagolódásuk. 
A köznyelv jellemz i, használati területe. 
A nyelv társadalmi tagolódása szerinti csoportnyelvek, azok jellemz  
használati köre, szókincse. 
A szleng és az argó fogalma, kialakulásuk, jellemz  el fordulásuk, 
funkciójuk. 
 
A nyelv területi tagolódása: a leggyakoribb nyelvjárásaink jellemz i, 
területi megjelenésük, a regionális köznyelv jellemz i. 
A határon túli magyar nyelvhasználat f bb adatai, tendenciái, a 
kétnyelvűség, kett snyelvűség, kevert nyelvűség kérdései. 
 
A nyelvváltozatot bemutató nyomtatott és elektronikus források (pl. 
szótárak, kézikönyvek, adatbázisok, honlapok) tanulmányozása. 
 
A tömegkommunikáció, valamint az információs társadalom hatása a 
nyelvhasználatra. 

Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek:  
történelmi 
nemzetiségek, 
bevándorló 
magyarság, 
szórványmagyarság 
kialakulásának 
történelmi, társadalmi 
okai, tendenciái. 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret:  
az információs 
társadalom, 
mediatizált 
nyelvhasználat. 
 
Földrajz:  
a magyar 
nyelvhasználat területi 
tagolódása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés, nyelvtörvény, norma. 
Nyelvváltozat. 
Vízszintes és függ leges tagolódás (standard köznyelv, társalgási nyelv, 
irodalmi nyelv, dialektus, szociolektus). 
Nyelvjárás, regionális köznyelv, tájszó.  
Csoportnyelv, szaknyelv, hobbinyelv, rétegnyelv. 
Szleng, argó. 
Kett snyelvűség, kétnyelvűség, kevert nyelvűség. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Nyelvtörténet 

Órakeret 
8 + 12 óra 

Előzetes tudás 
A nyelvhasználat társadalmi jelenségként való szemlélete, néhány 
alapvet  kérdése, a történetiség fogalma, a nyelv területi tagolódása, 
nyelvjárások.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szinkrón és diakrón nyelvszemlélet fejlesztése. 
Kell  tájékozottság a magyar nyelv rokonságáról, típusáról, helyér l a 
világ nyelvei között. A magyar nyelv történeti korszakairól szerezett 
tudás összekapcsolása az irodalomtörténeti és történelmi 
tanulmányokkal. 
A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése: a magyar nyelv eredetér l 
kialakított elméletek ismeretében elhatárolódás a tudománytalan 
nyelvrokonítástól, de nyitottság az újabb tudományos kutatások 
irányában. 



 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Változás és állandóság a nyelvben. Nyelvtípusok és nyelvcsaládok, a 
magyar nyelv jellemz i. A magyar nyelv eredete, finnugor 
rokonságának bizonyítékai, története, kutatói. A nyelvrokonság 
bizonyítékainak tudományos eszközei.  
A nyelvtörténeti kutatások forrásai: kézírásos és nyomtatott 
nyelvemlékek.  
A magyar nyelv történetének f bb korszakai, a legfontosabb 
nyelvemlékeink (A tihanyi apátság alapítólevele, Halotti beszéd, 
Ómagyar Mária-siralom) megismerése. Nyelvtörténeti-
nyelvtudományi kézikönyvek (pl. A magyar nyelv történeti-
etimológiai szótára – TESZ) megismerése, használata.  
Az összehasonlító nyelvtudomány módszerei.  
A szókincs jelentésváltozásának f bb típusai, tendenciái. 
A nyelvújítás története, hatása, értékelése, ortológus-neológus vita 
f bb állomásai és szerepl i, a magyar nyelv sztenderdizációja. 
A mai nyelvállapot néhány jellemz je. 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek:  
a magyar nép 
vándorlásának 
története, 
nyelvemlékek, 
kódexek. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Nyelvtípus, nyelvcsalád. 
Uráli nyelvcsalád, finnugor rokonság.  

smagyar, ómagyar, középmagyar kor, újmagyar kor, újabb magyar kor. 
Nyelvemlék (szórványemlék, vendégszöveg, kódex, snyomtatvány). 

si szó, bels  keletkezésű szó, jövevény- és idegen szó. 
Nyelvújítás, ortológus, neológus. 
Szinkrón és diakrón nyelvszemlélet. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismeretek a nyelvről Órakeret 

9 + 17 óra 
Előzetes tudás A tanult anyanyelvi ismeretek. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rendszerez  képesség, önálló tanulás fejlesztése: az érettségi 
témaköreinek és a követelményeknek megfelel  tételvázlatok 
összeállítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A tanult nyelvészeti, kommunikációs, szövegértési és szövegalkotási, 
nyelvi ismeretek rendszerez  áttekintése. 

Történelem,társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek; Etika; 
Filozófia; Idegen 
nyelvek:  
a nyelvr l, a 
nyelvhasználatról 
szerzett ismeretek. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Nyelv, beszéd, kommunikáció, szöveg, nyelvi szint, retorika, stílus, 
jelentés, nyelv és társadalom, magyar nyelv, nyelvtörténet, nyelvi változás. 

 
 



 

Irodalom 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Arany János Órakeret 

10 + 2 óra 

Előzetes tudás 

A bűn és bűnh dés erkölcsi kérdései. 
Romantika, népiesség, elbeszél  költemény, életkép, episztola, ballada, 
ütemhangsúlyos és id mértékes verselési formák, felez  tizenkettes 
versforma. Ismeretek Arany életútjáról, műveir l; kapcsolat Pet fivel. 
Arany: A walesi bárdok, Rege a csodaszarvasról, Toldi, Családi kör. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az Arany-életműben felvetett erkölcsi, magatartásbeli kérdések 
felvetése és értelmezése. A lírai beszédmód változatainak értelmezése; 
korszakjellemz  beszédmódok néhány jellegzetes alkotásának 
összevetése, az életmű f bb alkotói korszakainak, Arany költ i 
szerepének, költészete jellegének megismertetése. Műelemzés, 
értelmezés: Arany jellemz  lírai témái, műfajai, poétikai megoldásai, 
versformái és néhány verses epikai alkotása.  
Felkészítés lírai és epikai alkotások önálló értelmezésének 
megfogalmazására, a művekr l szóló vélemények, elemzések 
értelmezésére, kritikus befogadására.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Arany János életműve.  
Pályaszakaszok (életérzések, 
költ i magatartások) és jellemz  
alkotások. 
A romantika utáni költ szerep-
lehet ségek és lírai tendenciák.  
 
Jellemz  lírai tematika (pl. ars 
poeticák), hangnemek, műfajok 
(pl. elégiko-óda, elégia) és 
szerkesztésmód, verstípusok (pl. 
id - és értékszembesítés, 
létösszegzés) a nagyk rösi és a 
kései költészetben (Letészem a 
lantot, Epilogus és legalább még 
két-három lírai alkotás). 
 
A ballada műfaji sajátosságai; 
tematikus és szerkesztésmódbeli 
különbségek a két 
balladakorszak alkotásaiban (A 
walesi bárdok és még legalább 
egy-két ballada). 
A Toldi estéje elemz  
bemutatása.  
 
Utalás egy-egy téma, motívum, 
poétikai jellemz  kortárs 
irodalmi megjelenítésére; az 
evokáció, az intertextualitás 

A tanuló  
 ismeri az életmű f bb alkotói 

korszakait; Arany költ i 
szerepét a magyar irodalom 
történetében; költészetének 
jellegét;  

 műelemzések során 
megismeri Arany jellemz  
lírai témáit, műfajait, poétikai 
megoldásait, versformáit és 
néhány verses epikai 
alkotását;  

 megismeri a lírikus és epikus 
költ szerep szembeállítását, 
változó megítélését;   

 képes lírai és epikai 
alkotások önálló 
értelmezésének 
megfogalmazására; a Toldi és 
a Toldi estéje néhány 
szempontú összevetésére; 

 műismereti minimuma: A 
walesi bárdok, Rege a 
csodaszarvasról, Toldi, 
Családi kör, további egy-két 
ballada; Toldi estéje; 
Letészem a lantot, Epilogus 
és még két-három lírai 
alkotás (memoriterek is); 

 képessé válik Arany 

Informatika:  
könyvtári és internetes 
tájékozódás. 
 
Etika:  
bűn, bűnh dés, 
testvérféltékenység. 



 

néhány példája. életművének bemutatására 
(legalább öt-hat lírai alkotás, 
két-három ballada és a Toldi 
és a Toldi estéje alapján); a 
műveir l szóló vélemények, 
elemzések értelmezésére, 
kritikus befogadására; egy-
egy szóbeli témakörben 
kijelölt feladat kifejtésére, 
memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Elbeszél  költemény és verses regény, ballada, ütemhangsúlyos- és 
id mértékes formák (és együtthatásuk), verstípusok (id - és 
értékszembesítés, létösszegzés).  

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Színház– és drámatörténet – Madách Imre: Az ember 

tragédiája 
Órakeret 
6 + 2 óra 

Előzetes tudás 
A magyar színház történetének néhány sajátossága. Alapvet  drámai 
műfajok és formák. A romantika műfaji kevertsége. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az emberi létezés alapkérdéseinek értelmezése. Annak belátása, hogy a 
küzdés és a ráhagyatkozó hit egymás er sít i az ember életében. 
Olvasás, szövegelemzés, beszélgetés révén a mű megértésének 
támogatása (a tragédia műfaji változatának jellemz i, filozófiai, 
bölcseleti tartalmak), sajátos drámai h sei; többféle világfelfogás 
egyidejű létezése; a drámai költemény mibenléte). Műértelmezés 
többféle megközelítésb l. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Madách Imre: Az ember 
tragédiája – sok szempontú 
műértelmezés. 
 
A drámai költemény műfajának 
következménye a szerkezetre és 
h sökre. 
Felépítés (cselekmény-szerkezet: 
keret- és történeti színek, 
személyiségközpontúan /lírai 
szerkezet: tematikus, szétválás-
sorozat).  
Problematika, 
történelemszemlélet, bölcseleti 
háttér (szabadelvűség és 
pozitivizmus).   
Az id , tér, anyag szerepe az 
emberiség és különböz  szellemi 
irányok történetében. 

A tanuló  
 megismeri a drámai 

költemény műfaji 
változatának jellemz it 
(filozófiai, bölcseleti 
tartalmak), sajátos drámai 
h seit; többféle világfelfogás 
egyidejű létezését; – 
értelmezi a művet (lehet leg 
többféle megközelítésb l);  

 megismerkedik néhány 
műértelmezéssel, 
állásponttal;  

 lehet ség szerint megtekint 
egy színházi el adást (vagy 
felvételét), és közös 
elemzéssel értékelik az adott 
interpretációt és a mű 
színpadra állításának 
lehet ségeit;  

 műismereti minimuma: a 
Tragédia (házi olvasmány) 
elemz  feldolgozása és 

Etika; Filozófia: 
filozófiai irányzatok a 
19. században. 
 
Dráma és tánc: 
színházművészet, a mű 
színrevitele különböz  
felfogásokban. 
 
Informatika, könyvtár: 
tájékozódás a Tragédia 
hazai és nemzetközi 
színházi el adásairól, 
fordításairól, 
adaptációiról. 



 

memoriter: részlet(ek) a 
műb l, valamint szállóigévé 
vált sorok; 

 alkalmassá válik a mű 
értelmezéseinek kritikus 
befogadására; egy szóbeli 
érettségi témakör anyagának 
összeállítására és az abban 
megjelölt feladat kifejtésére. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Drámai költemény, lírai dráma, bölcseleti mondanivaló, falanszter, 
ellenutópia, pozitivizmus. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Világirodalom – az európai epika és líra a romantika 

után (19. század második fele) 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
Romantika és realizmus, h stípusok (pl. karrierista h s, a felesleges 
ember, a hivatalnok), regényciklus, analitikus regény; 
impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió; a műfordítások szerepe.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A környezet és származás hatása a h sök karakterére. Különböz  
világlátású művekben megjelenített témák, élethelyzetek értelmezése,  
a megjelenített erkölcsi, világképi és esztétikai problémák mérlegelése 
és értékelése. 
Az epikában a romantika és realizmus együtthatásának, 
folytonosságának felismertetése, a realista és naturalista stílusirányzat 
jellemz inek értelmezése. Felkészítés világirodalmi alkotások önálló 
értelmezésére, stílusirányzatok jellemz i jegyeinek felkutatására.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
A realista és naturalista epika 
jellemz i (esztétikai elvek, 
tematika, látásmód, stílus- és 
formajegyek) a 19. század 
közepét l; a prózaepika újításai 
(néz pontok, síkváltások, 
id szerkezet, polifónia; új műfaji 
változatok) a kis- és 
nagyepikában.  
 
Impresszionizmus, szimbolizmus 
és a lírai műnem megújítása (pl. 
a személyiség, a lírai 
közvetlenség háttérbe szorulása, 
a látomás felszabadítása, 
objektivizálódás). 
 
Művek, szemelvények az 
angol/amerikai, francia, német és 
orosz irodalomból (pl. Emily 
Brontë, Dickens, Flaubert, Zola, 
Lev Tolsztoj, Dosztojevszkij 
alkotásaiból, illetve Baudelaire, 

A tanuló  
 felismeri a romantika és 

realizmus együtthatását, 
folytonosságát az epikában; 
értelmezi a realista és 
naturalista stílusirányzat 
jellemz it;  

 megismeri az impresszionista 
és (pre)szimbolista európai 
líra néhány sajátosságát; 

 képes egy választott/kijelölt 
epikai alkotás (házi 
olvasmány) elemz  
bemutatására a közös 
értelmezés után; néhány lírai 
alkotás értelmezésére;  

 beszámolót/könyvajánlót 
készíthet egyéni 
olvasmányélménye alapján a 
korszak szerz inek műveib l;  

 műismeret: néhány mű / 
részlet pl. Emily Brontë, 
Dickens, Flaubert, Lev 

Vizuális kultúra; Ének-
zene:  
impresszionizmus, 
szimbolizmus más 
művészeti ágakban. 



 

Verlaine, Rimbaud, Rilke, 
Whitman) műveib l.  
A választott szerz khöz, 
művekhez kapcsolódó fogalmi 
ismeretek. 

Tolsztoj, Dosztojevszkij 
alkotásaiból, illetve 
Baudelaire, Rimbaud, Rilke, 
Whitman műveib l;  

 alkalmassá válik a 
korszakról, a szerz kr l, 
művekr l szóló vélemények 
kritikus befogadására, egy 
lehetséges szóbeli tétel 
kifejtésére. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Realizmus, naturalizmus, impresszionizmus, szimbolizmus; eszmeregény, 
polifonikus regény, tolsztojizmus, regényciklus, l’art pour l’art, tiszta 
költészet, kötetkompozíció, hangulatlíra, prózavers, szabad vers, objektív 
líra, tárgyvers. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Színház- és drámatörténet – az európai dráma és 

színház a 19. század második felében 

Órakeret 
8 óra 

Előzetes tudás 

Az európai dráma és színház néhány megel z  nagy korszaka 
(antikvitás, középkor, reneszánsz, klasszicizmus) és szerz je 
(Szophoklész, Shakespeare, Molière). 
A drámai műnem alapfogalmai (drámai szerkezet, jellem, nyelv). 
Arisztotelészi dramaturgia.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A személyiség tisztelete. A megjelenített élethelyzetek, konfliktusok 
ért  és felel s megítélése, például az élethazugság témakörének 
morális vonatkozásai különböz  művekben. A férfi-n i társadalmi 
szerepek megértése. 
A romantika utáni drámatörténet néhány jellemz  tendenciájának 
megvitatása, két jelent s szerz  egy-egy alkotásának, 
figyelembevételével, újításaik, dramaturgiai sajátosságaik bemutatása. 
A művekr l, színházi el adásokról alkotott álláspontok értelmezése. 
Dramatikus játékok. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Az európai dráma és színház a 
19. század második felében – a 
korszak drámairodalmának 
újdonságai és két drámai alkotás, 
két szerz  dramaturgiája.  
 
Egy drámai mű elemzése a 19. 
század második feléb l (pl. 
Ibsen: Babaszoba/Nóra vagy A 
vadkacsa – az ibseni 
dramaturgia sajátosságai, pl. az  
analitikus szerkesztésmód 
felújítása, középponti 
szimbólumok alkalmazása, 
reformátorok és rezon rök, 
hangnemkeveredés stb.; a szerz  
problémafelvetése, pl. házassági 

A tanuló 
 megismeri a romantika utáni 

drámatörténet néhány jellemz  
tendenciáját;  

 elemzi két jelent s szerz  egy-
egy alkotását, újításaik 
figyelembevételével, bemutatja 
dramaturgiájuk sajátosságait;  

 megismer néhány álláspontot a 
művek értelmezéséhez;  

 lehet ség szerint megtekint egy 
színházi el adást (vagy 
felvételét), és közös elemzéssel 
értékelik az adott 
interpretációt;  

 lehet ség szerint kidolgoznak 
egy-egy jelenetet az elemzett 

Dráma és tánc: 
színháztörténet. 
 
Etika:  
a szerz i 
problémafelvetések 
etikai szempontú 
megvitatása, 
értékelése. 



 

válság, élethazugság). 
 
Egy Csehov-mű elemz  
bemutatása (pl. Ványa bácsi, 
Három n vér, A sirály). 
A csehovi dramaturgia 
sajátosságai (pl. a drámaiság 
fogalmi változása; 
drámaiatlan/lírai dráma; 
f szerepl -, konfliktusok és 
cselekmény-nélküliség; 
csoportképek/cselekvés-
képtelenség; párhuzamos 
monológok/fedett dialógusok, 
ironikus látásmód); új műfaji 
változatok, új játékstílus. 

művekb l;  
 műismereti minimuma: egy 

dráma a 19. század második 
feléb l és Csehov egy drámája;   

 alkalmassá válik a művek 
értelmezéseinek kritikus 
befogadására; egy szóbeli 
érettségi témakör anyagának 
összeállítására és az abban 
megjelölt feladat kifejtésére. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Drámaiatlan dráma, analitikus drámai szerkezet, párhuzamos monológ, 
élethazugság. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Magyar irodalom a 19. század második felében – 
portré: Mikszáth Kálmán 

Órakeret 
10 + 2 

óra 

Előzetes tudás 
Mikszáth Kálmán egy novellája, esetleg egy (kis)regénye (pl. Szent 
Péter eserny je), novellaelemzések.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Néhány alapvet  emberi léthelyzet megismerése (élet és halál, család, 
férfi–n , szerelem, gyermek, szül föld, haza, törvény, bűn és 
bűnh dés). Az elbeszél  és állásfoglalásának viszonya az elbeszél  
művekben. 
Annak belátása, hogy a régióhoz köt dés egyetemes emberi kérdések 
felvetését is jelentheti. 
A 19. század második fele magyar irodalmának áttekint  
megismertetése: sajátosságok, néhány jellemz  tendencia. (Pet fi és a 
népiesség továbbhatása, a líra alakulása, a századvég novellisztikájának 
néhány darabja).  
Mikszáth alkotói portréjának közvetítése, alkotásmódjának jellemz i, a 
novellaelemz  készség fejlesztése, a mikszáthi történetszövés 
megfigyelése, egy regény sok szempontú megközelítése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
A 19. század második felének 
magyar irodalmából néhány 
szerz  és mű/részlet ismerete. 
Vajda János alkotói helyzete, 
költészetének jellemz i 
(legalább. egy műve, pl. Húsz év 
múlva, A vaáli erd ben, Az 
üstökös). 
A századvég és századel  
novellisztikája (műelemzési 
lehet ségek, pl. Gozsdu, Petelei, 

A tanuló 
 tisztában van a 19. század 

második fele magyar 
irodalmának sajátosságaival, 
ismeri a korszak néhány 
jellemz  tendenciáját; 

 megismeri a Pet fi és Ady 
közti, Arannyal részben 
párhuzamos líra helyzetét; 
Vajda és az Ady fellépése 
el tti költ k (pl. Reviczky, 

Etika:  
Mikszáth műveiben 
felvetett erkölcsi 
kérdések megvitatása, 
pl. a kapcsolatok világa, 
törvény és lelkiismeret. 
 
Filozófia:  
a létre vonatkozó 
kérdések, etika, 
erkölcsfilozófia. 



 

Gárdonyi, Tömörkény, Bródy 
Sándor műveib l). 
 
Mikszáth alkotásainak jellemz i, 
témák, motívumok és műfaji 
változatok az életművében;  
írásművészetének sajátosságai, 
stílusszintézise. 
A jó palócok novelláinak világa 
(legalább két mű elemzése).  
Egy Mikszáth-regény (pl. 
Beszterce ostroma, A Noszty fiú 
esete...) elemz  értelmezése, sok 
szempontú megközelítéssel, pl. 
műfaji változat; szerkezet, 
jellemábrázolás, elbeszélés-
technika, néz pont, 
közlésformák, hangnemek; 
problematika (pl. megkésettség, 
dzsentriábrázolás). 
Mikszáth Kálmán: Új Zrínyiász 

Komjáthy) szerepét; 
 a századvég 

novellisztikájának néhány 
darabját értelmezve fejleszti 
novellaelemzési készségét;  

 ismeri Mikszáth helyét a 
magyar regényirodalom 
történetében, 
alkotásmódjának jellemz it; 
képes egy regényének sok 
szempontú megközelítésére, 
saját álláspont kifejtésére és 
adott szempontú, önálló 
novellaértelmezésre; 
lehet séget kap 
beszámoló/könyvajánló 
készítésére egyéni 
olvasmányélménye alapján; 

 műismereti minimuma: 
Vajda János egy műve; 
Mikszáth egy regénye (házi 
olvasmány) és két novellája; 

 alkalmassá válik a művek 
értelmezéseinek kritikus 
befogadására; egy szóbeli 
érettségi témakör anyagának 
összeállítására és az abban 
megjelölt feladat kifejtésére. 

 
Földrajz:  
a földrajzi tér regionális 
szervez dése, a 
Mikszáth-regény(ek) 
topológiája. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Hangulatlíra, filozófiai dal, anekdotikusság.  

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Magyar irodalom – a Nyugat és első nemzedéke 

Órakeret 
7 óra 

Előzetes tudás 
A klasszikus modernség néhány irányzata és alkotója, a századvég 
magyar irodalma.  

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az európai és magyar irodalmi hagyományok és modernség irányainak 
összevetése, konfliktusai. A kozmopolitizmus és patriotizmus 
kérdésfelvetései. Annak felismerése, hogy a magyar kultúra sokszínű 
törekvések együttese. 
Érvel  bemutatás: a Nyugat jelent sége a magyar kultúrtörténetben; a 
korban megismertetett stílusirányzatok, filozófiai, lélektani iskolák 
(Freud, Bergson) néhány jellemz jének azonosítása. Értse egy folyóirat 
felépítését, tudjon benne tájékozódni. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
A Nyugat mint folyóirat és 
mozgalom; szerkesztési elvek, 
szerkeszt k, kritikusok, 
nemzedékek; célkitűzések; 
filozófiai és stílusirányzatok hatása, 

A tanuló 
 felismeri a Nyugat 

jelent ségét a magyar 
kultúrtörténetben; 
alkalmazza a nemzedék-

Vizuális kultúra; ének-
zene: 
impresszionizmus, 
szimbolizmus, 
szecesszió más 



 

megismertetése. 
 
Juhász Gyula költészetének 
sajátosságai (pl. impresszionizmus, 
nosztalgia, emlékezés, legalább egy 
műve, pl. Tiszai csönd, Milyen volt; 
életképszerűség, leíró jelleg, pl. 
Tápai lagzi).  
 
Tóth Árpád lírájának jellemz i; 
tematikája, hangnemei, formái 
(magányélmény, elégikusság, 
impresszionizmus stb., legalább 
egy-két műve, pl. Hajnali szerenád, 
Esti sugárkoszorú, Elégia egy 
rekettyebokorhoz, Lélekt l lélekig, 
Jó éjszakát!). 
 
Egy folyóirat (id szaki kiadvány) 
periodicitása, felépítése, 
folyóiratcikkek visszakeresése, 
hivatkozása. 
 
Utalás egy-egy téma, motívum, 
poétikai jellemz  kortárs irodalmi 
megjelenítésére; az evokáció, az 
intertextualitás néhány példája. 

korszakolást kés bbi 
tanulmányai során;  

 tudja a korban megismert 
stílusirányzatok, filozófiai, 
lélektani iskolák (Freud, 
Bergson) néhány 
jellemz jét;   

  műismereti minimuma: 
Juhász Gyula egy műve, 
Tóth Árpád egy-két műve. 

művészeti ágakban. 
 
Filozófia: 
életfilozófiák, 
id problémák. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Ady Endre 

Órakeret 
10 + 2 óra 

Előzetes tudás A Nyugat; stílusirányzatok a századel n . 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak megértése, hogy a kulturális hagyományhoz, a nemzethez 
köt dés, a sorsvállalás sokféle hangon és módon jelentkezhet. A 
hazaszeretet és haladás kérdései.  
Ady költészetének befogadása: f bb alkotói korszakai, költ i szerepe, 
költészetének jellege. Műelemzések, összpontosítva Ady jellemz  
köteteire, szerkesztési módszereire, lírai témáira, poétikai 
megoldásaira. A kreativitás, a képzel er , a képzettársítási képesség 
fejlesztése. 
Önálló, több szempontú műértelmezések megfogalmazása a művekr l 
szóló vélemények, elemzések értelmezésével is. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Ady Endre életműve.  
Kötet- és cikluskompozíció; 
költ i szerepvállalás, az 
innováció szándéka. 
Klasszikus modernség, 

A tanuló  
 ismeri az életmű f bb alkotói 

korszakait; Ady helyét, költ i 
szerepét a magyar irodalom 
történetében; költészetének 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek:  
társadalmi 
modernizáció, 



 

szecessziós-szimbolista 
látásmód; a versritmus 
megújítása. 
 
Meghatározó korszakok (pl. 
költ i indulás, világháború), 
kötetek (pl. Új versek, A halottak 
élén), témák, motívumok (pl. 
magyarság, istenes, létharc, 
látomásszerű tájvers, ars poetica; 
élet-halál, hajó, ugar ) alapján  
jellemz  alkotásainak 
értelmezése A Sion-hegy alatt;  
Góg és Magóg fia vagyok én...; 
Kocsi-út az éjszakában és még 
négy-öt mű (memoriterek is), pl. 
Párisban járt az sz; A magyar 
ugaron; Harc a Nagyúrral; 
Hunn, új legenda; Bujdosó kuruc 
rigmusa; Az eltévedt lovas; 
Emlékezés egy nyár-éjszakára 
stb., esetleg egy-egy részlet 
publicisztikájából is). 
Utalás egy-egy téma, motívum, 
poétikai jellemz  kortárs 
irodalmi megjelenítésére; az 
evokáció, az intertextualitás 
néhány példája. 

jellegét; 
 tisztában van a 20. század 

eleji magyar irodalom 
sajátosságaival és a megújítás 
szándékával; 

 műelemzések során 
megismeri Ady jellemz  
köteteit, szerkesztési 
módszereit, lírai témáit, 
motívumait, poétikai 
megoldásait; 

 képes önálló 
versértelmezések 
megfogalmazására; 

 műismereti minimuma: A 
Sion-hegy alatt;  Góg és 
Magóg fia vagyok én...; 
Kocsi-út az éjszakában és 
még négy-öt mű;  

 képessé válik az Ady-életmű 
jellemz inek bemutatására 
(legalább tíz lírai alkotás 
alapján); a műveir l szóló 
vélemények, elemzések 
értelmezésére, kritikus 
befogadására; egy-egy 
szóbeli témakörben kijelölt 
feladat kifejtésére, 
memoriterek tolmácsolására. 

városiasodás, a modern 
újságírás. 
 
Vizuális kultúra:  
Ady-illusztrációk.  
 
Földrajz:  
Ady-emlékhelyek 
topológiája. 
 
Informatika: 
tájékozódás a Nyugat 
digitalizált 
változatában. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Klasszikus modernség, szecessziós-szimbolista látásmód, tagoló vers, 
kötetkompozíció, ciklikus szerkesztés. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Portré – Móricz Zsigmond 

Órakeret 
6 + 2 óra 

Előzetes tudás 
Realista és naturalista epika, Móricz egy műve, pl. Hét krajcár vagy 
Légy jó mindhalálig/Pillangó/Árvácska. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Móricz helyének, látásmódjának, kérdésfeltevéseinek, alkotásmódja 
jellemz inek megismerése, alkotásainak több szempontú 
megközelítése; felkészítés önálló novellaelemzések megfogalmazására, 
megvitatására.  A megjelenített létformák morális és társadalmi 
kérdései. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Móricz alkotásainak jellemz i, 
írásművészetének sajátosságai; 
naturalista és realista 
ábrázolásmódja. 
 
Tárgykörök, témák (pl. paraszti, 
dzsentri; szegénység) és műfaji 

A tanuló  
 ismeri Móricz helyét a magyar 

epika történetében (Nyugat; 
népi írók mozgalma, Kelet 
Népe); alkotásmódjának 
jellemz it;  

Mozgóképkultúra és 
médiaismeret:  
Móricz-művek filmes, 
televíziós adaptációi 
(pl. Pillangó, Égi 
madár, Rokonok, 
Barbárok, Árvácska). 



 

változatok (novella, elbeszélés, 
történeti példázat, idill-típusú 
regény stb.).  
Novelláinak világa (legalább két 
mű elemzése, pl. Tragédia, 
Szegény emberek, Barbárok). 
Egy Móricz-regény (pl. Úri muri, 
Rokonok, Sárarany, Az Isten 
háta mögött) elemz  
értelmezése, sok szempontú 
megközelítéssel, pl. műfaji 
változat; szerkezet, 
jellemábrázolás, elbeszélés-
technika, néz pont, 
közlésformák, hangnemek, írói 
el adásmód; problematika (pl. 
vívódó h sök, dzsentri-
ábrázolás).  

 képes néhány alkotásának sok 
szempontú megközelítésére, 
saját álláspont kifejtésére és 
adott szempontú, önálló 
műértelmezésre 
(novellaelemzések 
megfogalmazására);  

 lehet séget kap 
beszámoló/könyvajánló 
készítésére egyéni 
olvasmányélménye alapján;  

 műismereti minimuma: 
Móricz egy regénye (házi 
olvasmány) és egy novellája; 

 alkalmassá válik a művek 
értelmezéseinek kritikus 
befogadására; egy szóbeli 
érettségi témakör anyagának 
összeállítására és az abban 
megjelölt feladat kifejtésére. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Realista és naturalista ábrázolásmód, népi írók mozgalma. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Világirodalom – avantgárd irányzatok; a magyar 

avantgárd 

Órakeret 
6 óra 

Előzetes tudás Stílusirányzatok a századfordulón. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Modernség és hagyomány kérdésfelvetései a magyar avantgárd 
irodalomban. A 20. század eleji stílusirányzatok létrejöttének, a 
csoportok, programok szándékainak, esztétikai elveinek, poétikai 
megoldásainak feltárása. Dokumentumok megvitatása a magyar 
avantgárd sajátos helyzetér l, Kassák szerepér l. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Világirodalom – avantgárd 
irányzatok. 
Formabontás és formaépítés 
(közös tendenciák a 
stílusirányzatokban). 
 
Futurizmus, expresszionizmus, 
szürrealizmus: néhány 
szemelvény az egyes irányzatok 
dokumentumaiból, illetve néhány 
irodalmi alkotás (pl. Marinetti, 
Majakovszkij; Trakl, G. Benn; 
Apollinaire, Éluard műveib l). 
A jellemz en nem irodalmi 
irányzatok (kubizmus, 
konstruktivizmus, dada, stb.) 
néhány célkitűzése, formajegye. 

A tanuló 
 megismeri a 20. század eleji 

stílusirányzatok létrejöttét, a 
csoportok, programok 
szándékait, esztétikai elveit, 
poétikai megoldásait;  

 a magyar avantgárd sajátos 
helyzetét, Kassák szerepét. 

Vizuális kultúra; 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret:  
az avantgárd a 
képz művészetekben 
(futurizmus, 
expresszionizmus, 
szürrealizmus, 
kubizmus, 
konstruktivizmus, 
dada); az 
expresszionista és 
szürrealista 
filmművészet. 



 

A magyar avantgárd sajátosságai, 
az aktivizmus programja; Kassák 
Lajos szerepe (egy-két művének 
ismerete, pl. Mesteremberek; A 
ló meghal...). 
Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Avantgárd, futurizmus, expresszionizmus, szürrealizmus, aktivizmus, 
szabad vers, szimultanizmus, önműköd  írás, képvers. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Életmű – Kosztolányi Dezső 

Órakeret 
10 + 2 

óra 
Előzetes tudás Kosztolányi egy novellája és lírai alkotása(i), memoriterek.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Törekvés a társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok szellemi 
hátterének megértésére, a morális gondolkodásra és ítéletalkotásra. A 
személyiség, az egyediség tisztelete, a közös emberi sorsból fakadó 
szolidaritás. 
Kosztolányi jellegzetes lírai témáira, poétikai megoldásaira 
összpontosító műelemzések. Kis- és nagyepikájából néhány jelent s 
darab értelmezése. A kreativitás, a képzel er , a képzettársítási 
képesség fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Kosztolányi Dezs  életműve.  
Pályaszakaszok, életérzések, 
költ i magatartásformák; 
világkép, művészetfelfogás 
(homo aestheticus); 
stílusirányzatok (pl. 
impresszionizmus, 
expresszionizmus); viszonya az 
anyanyelvhez. 
 
Jellemz  lírai tematika; 
hangnemek, műfajok, 
versciklusok (pl. A szegény 
kisgyermek panaszai); 
Számadás-kötet; kis- és 
nagyszerkezetek; ars 
poeticák;legalább négy lírai 
alkotás, köztük: Hajnali 
részegség, Halotti beszéd. 
Novellák (pl. A kulcs, Fürdés 
stb.) és novellaciklusok (Esti 
Kornél-novellák). 
Egy Kosztolányi-regény (pl. 
Édes Anna, Pacsirta) elemz  
értelmezése, sok szempontú 
megközelítéssel, pl. műfaji 
változat; szerkezet, 
jellemábrázolás, 

A tanuló  
 ismeri az életmű f bb alkotói 

korszakait; Kosztolányi 
helyét, szerepét a magyar 
irodalom történetében; 
írásművészetének jellegét;  

 tisztában van a Nyugat els  
nemzedéke tevékenységével, 
jelent ségével;   

 műelemzések során 
megismeri Kosztolányi 
jellemz  lírai témáit, poétikai 
megoldásait; kis- és 
nagyepikájának néhány 
jelent s darabját;  

 képes lírai és epikai 
alkotások önálló 
értelmezésének 
megfogalmazására;  

 műismereti minimuma: 
Kosztolányi egy regénye és 
két novellája; lírai alkotásai, 
Hajnali részegség, Halotti 
beszéd és még egy-két műve 
(memoriter is); 

 képessé válik a Kosztolányi-
életmű jellemz inek 
bemutatására (legalább négy 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek:  
urbanizáció, kulturális 
élet, sajtó. 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: 
Kosztolányi-művek 
filmes feldolgozásai.  
 
Etika; Filozófia: 
filozófiai, lélektani 
irányzatok, pl. a 
freudizmus és hatása. 



 

elbeszéléstechnika, néz pont, 
közlésformák, hangnemek, írói 
el adásmód; problematika. 
 
Utalás egy-egy téma, motívum, 
poétikai jellemz  kortárs 
irodalmi megjelenítésére; az 
evokáció, az intertextualitás 
néhány példája. 

lírai alkotás, egy regény, két 
novella alapján); a műveir l 
szóló vélemények, elemzések 
értelmezésére, kritikus 
befogadására; egy-egy 
szóbeli témakörben kijelölt 
feladat kifejtésére, 
memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Versciklus, novellaciklus, példázat, lélektan. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Látásmódok: Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem, részlet; karcolat, paródia; esetleg: 
Ezeregyéjszaka és Szindbád alakja.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai  

A nosztalgia és humor szerepe a műalkotásban és az ember 
önértelmezésében.  
Az alkotói életútra összpontosító bemutatás: Karinthy és Krúdy helye a 
korszakban; alkotás- és látásmódjuk jellemz i. Önálló tájékozódás, 
műválasztás, műértelmezések, összehasonlító elemzések. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Karinthy kisepikájának jellemz i 
választott novella (pl. A cirkusz; 
Találkozás egy fiatalemberrel; 
Barabbás) és a Tanár úr kérem 
karcolatgyűjtemény darabjai 
alapján.  
Humorfelfogása (humoreszkjei). 
Irodalmi karikatúrák (néhány, 
már megismert szerz  /mű és 
paródiája) az Így írtok ti 
szemelvényei alapján. 
 
Krúdy Gyula írói világa, egyéni 
hangja legalább egy Szindbád-
novella alapján (pl. Negyedik út, 
Ötödik út); anekdotikusság, az 
id  és az emlékezés formaalkotó 
szerepe.  
A Krúdy-művek 
atmoszférájának, témáinak, 
alakjainak, motívumainak 
megidézése (stílusimitációk, pl. 
Márai Sándor: Szindbád 
hazamegy; Huszárik Zoltán: 
Szindbád).  

A tanuló 
 kijelöli Karinthy és Krúdy 

helyét a korszakban (újságírás; 
Nyugat, illetve csoporthoz nem 
tartozás); ismeri alkotás- és 
látásmódjuk jellemz it;  

 képes néhány alkotás 
értelmezésére, műelemzések 
kritikus befogadására, saját 
álláspont kifejtésére és adott 
szempontú, önálló 
műmegközelítésre (pl. 
novellaelemzések 
megfogalmazására);  

 képessé válik összehasonlító 
elemzésekre (párnovellák, pl. A 
jó tanuló felel / A rossz tanuló 
felel; ellentétesek, pl. Magyar 
dolgozat/Röhög az egész 
osztály); mű és paródiája 
összevetésére); novellaciklus 
és film összehasonlító 
elemzésére;  

 műismeret: Karinthy 
(választható valamely műve); 
Krúdy egy novellája. 

Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: 
Huszárik Zoltán 
Szindbádja. 
Karinthy műveinek 
filmes adaptációi, 
műveinek el adó-
művészeti példái. 
 
Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek: 
urbanizáció, városi 
élet Budapesten. 



 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Humor, paródia, karcolat, novellaciklus, hasonmásalak, nosztalgia.  

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Babits Mihály 

Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás A Nyugat mint folyóirat és mozgalom. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A lét erkölcsi aspektusai a háború, világégés idején. Betegség és 
prófétai küldetés értelmezési lehet ségei. A vívódó, az örök értékeket 
véd , a magyarság sorsát egyetemes horizontba helyez  művek 
megismerése. 
Babits f bb alkotói korszakainak, helyének, szerepének megismertetése, 
műértelmezések: jellemz  témák, hangnemek, motívumok, poétikai 
megoldások feltárása. A jelentéstulajdonítás során kapcsolatkeresés az 
európai és a magyar irodalom nagy hagyományaival, kódjaival. A 
kreativitás, a képzel er , a képzettársítási képesség fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Babits Mihály életműve.  
Pályaszakaszok, kötetek, költ i 
magatartásformák (pl. 
pályakezdés; világháborúk ideje; 
kései költészet); életérzések, 
világkép, értékrend, 
művészetfelfogás (homo 
moralis); a bölcseleti, filozófiai 
érdekl dés hatásai. Magyarság és 
európaiság. 
 
Szerepe a Nyugat mozgalmában; 
irodalmi kapcsolatai; esszé- és 
irodalomtörténet-írói, műfordító 
tevékenysége. 
 
Stílusirányzati sokszínűsége (pl. 
impresszionizmus, szecesszió, 
szimbolizmus); klasszicizálás, 
antikizálás; hagyomány és 
modernség egysége.  
 
Jellemz  lírai tematika, költ i 
magatartás (békevers, pl. Húsvét 
el tt; a prófétaszerep elutasítása 
vagy vállalása, pl. Mint különös 
hírmondó); versszerkezetek, 
hangnemek, formák, motívumok 
gazdagsága (pl. Esti kérdés, sz 
és tavasz között); ars poeticus 
alkotások (pl. A lírikus epilógja; 
Cigány a siralomházban; Csak 
posta voltál).  

A tanuló 
 ismeri az életmű f bb alkotói 

korszakait; Babits helyét, 
szerepét a magyar irodalom 
és a Nyugat történetében; 
írásművészetének jellegét;  

 tisztában van a Nyugat els  
nemzedéke tevékenységével, 
jelent ségével;   

 műelemzések során 
megismeri Babits jellemz  
lírai témáit, poétikai 
megoldásait és a Jónás 
könyvét;   

 képes Babits-művek önálló 
értelmezésének 
megfogalmazására;  

 műismereti minimuma: Esti 
kérdés, sz és tavasz között 
és még egy-két műve 
(memoriter is) és a Jónás 
könyve;  

 képessé válik a Babits-életmű 
jellemz inek bemutatására 
(legalább négy lírai alkotás); 
a műveir l szóló 
vélemények, elemzések 
értelmezésére, kritikus 
befogadására; egy-egy 
szóbeli témakörben kijelölt 
feladat kifejtésére, 
memoriterek tolmácsolására. 

Vizuális kultúra:  
Babits- portrék. 
 
Informatika: 
adattárak internetes 
közlések (pl. a Nyugat), 
hanganyagok. 
 
Etika; Filozófia: 
filozófiai, etikai 
irányzatok és hatásuk. 



 

 
A választott művekhez 
kacsolódó fogalmi ismeretek (pl. 
gyászdal, tárgyias költészet, 
ditirambus, könyörgésvers). 
A Jónás könyve, mint az 
ószövetségi példázat parafrázisa. 
Jónás és az Úr magatartása. 
Nyelvhasználati és hangnemi 
összetettség.  
 
Utalás egy-egy téma, motívum, 
poétikai jellemz  kortárs 
irodalmi megjelenítésére; az 
evokáció, az intertextualitás 
néhány példája. 
Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Bergsoni id szemlélet, ditirambus, prófétaság, küldetéstudat, rájátszás.  

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – József Attila 

Órakeret 
10 + 2 óra 

Előzetes tudás 
József Attila: Altató; Betlehemi királyok; Mama; művek az 5–8. 
évfolyamról.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az esztétikai élmény hatása az önismeretre, a világismeretre. Igény és 
képesség az ízlés önálló fejlesztésére. Egyén és közösség 
viszonyrendszerének ellentmondásossága. Annak felismerése, hogy a 
társadalmi-szociális elkötelezettség és az egyéni lét értelmezése 
egyszerre van jelen az életműben. Az életmű f bb alkotói korszakainak 
többféle megközelítésmódot alkalmazó megismertetése. József Attila 
helye, szerepe a magyar irodalom történetében; írásművészetének 
jellege. A komplex képek elemzése révén (is) a kreativitás, a 
képzel er , a képzettársítási képesség fejlesztése. 
Műelemzések: jellemz  lírai témák, stílusirányzati jellemz k, poétikai 
megoldások feltárása. Felkészítés önálló versértelmezések 
megfogalmazására, vélemények, interpretációk befogadására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
József Attila életműve.  
Pályaszakaszok, életérzések, költ i 
magatartásformák (pl. Tiszta 
szívvel; Tudod, hogy nincs 
bocsánat); világkép, 
költészetfelfogás (pl. Ars poetica; 
Thomas Mann üdvözlése). 
Stílusirányzatok (pl. 
expresszionizmus, szürrealizmus, 
Medáliák) és stílustendenciák (pl. 
újnépiesség) hatása.  
 
Jellemz  lírai tematika (pl. 

A tanuló 
 ismeri az életmű f bb 

alkotói korszakait; József 
Attila helyét, szerepét a 
magyar irodalom 
történetében; 
írásművészetének jellegét;  

 műelemzések során 
megismeri József Attila 
jellemz  lírai témáit, 
motívumait, poétikai 
megoldásait;  

 képes önálló 

Informatika:  
könyvtári és internetes 
tájékozódás József 
Attila 
dokumentumokról.  
 
Ének-zene: 
megzenésített 
költemények. 
 
Etika; Filozófia: 
korabeli irányzatok és 
hatásuk; filozófiai 



 

Külvárosi éj; Óda; Nem emel föl); 
gondolati költészet 1932-1934 
között (pl. Téli éjszaka, 
Reménytelenül; A város peremén); 
kései költészet (közéleti, pl. 
Leveg t; A Dunánál; Hazám; 
szerelmi, pl. Nagyon fáj; tragikus 
önsors versek, pl. Karóval jöttél; 
Talán eltűnök hirtelen...). 
Versszerkezetek, verstípusok, 
hangnemek, formák, témák, 
motívumok (pl. gyermek, éjszaka, 
külváros, bűntudat) gazdagsága. 
Komplex költ i képek 
(síkváltások).   
Hatása a kés bbi költészetre (pl. 
Pilinszky, Nagy László). 
A választott művekhez kapcsolódó 
fogalmi ismeretek (pl. freudizmus, 
agitatív vers, szegényember-vers, 
szonettkoszorú). 
 
Utalás egy-egy téma, motívum, 
poétikai jellemz  kortárs irodalmi 
megjelenítésére; az evokáció, az 
intertextualitás néhány példája. 

versértelmezések 
megfogalmazására;  

 műismereti minimuma: 
Külvárosi éj; Óda; Tudod, 
hogy nincs bocsánat és még 
négy-öt műve (memoriter 
is); 

 képessé válik az életmű 
jellemz inek bemutatására 
(legalább tizenkét lírai 
alkotás alapján); a műveir l 
szóló vélemények, 
elemzések értelmezésére, 
kritikus befogadására; egy-
egy szóbeli témakörben 
kijelölt feladat kifejtésére, 
memoriterek 
tolmácsolására. 

kérdésfelvetések. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Komplex kép, síkváltás, szabad vers, létösszegzés, id szembesítés, 
önmegszólítás. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Világirodalom – epikai és lírai törekvések a 20. 

században és a kortárs irodalomban 

Órakeret 
8 + 2 óra 

Előzetes tudás Avantgárd irányzatok. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Valóság és fikció, a bűntelenség és bűnösség, létbe vetettség filozófiai 
kérdéseinek értelmezése 
A 20. századi irodalom néhány meghatározó tendenciájának 
megismertetése. Művek, műrészletek feldolgozása, alkotói néz pontok, 
látásmódok, témák, történeti, kulturális kontextusok megvitatása.  Az 
önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerz - és 
műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására és 
megosztására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Epikus művek (szemelvények, 
részletek a kis- és nagyepikából) 
pl. Kafka (pl. Az átváltozás); 
Thomas Mann (pl. Tonio 
Kröger/Mario és a varázsló; 
Bulgakov: A Mester és 
Margaríta; Camus (pl.: Közöny); 
Orwell (pl. Állatfarm/1984); 

A tanuló 
 megismeri a 20. századi 

irodalom néhány meghatározó 
tendenciáját;  

 ismer néhány jellemz , 
jelent s 20. századi epikus 
művet, részletet (pl. Bulgakov, 
Camus, Faulkner, 

Mozgóképkultúra és 
médiaismeret:  
filmes feldolgozások, 
pl. Kafka, Orwell, 
Hrabal műveib l. 



 

Faulkner, Hemingway, Hrabal, I. 
B. Singer, Szolzsenyicin 
alkotásaiból és kortárs művekb l. 
A választott szerz k jellemz  
tematikája, kérdésfelvetése; 
formanyelvi, szóhasználati 
sajátosságai.  
Művek és adaptációik 
összevetése. 
 
Lírai alkotások (szemelvények, 
részletek). 
Legalább egy lírikus látásmódja 
egy-két művének elemz  
megközelítésével (pl. T. S. 
Eliot). 
A választott szerz khöz, 
művekhez kacsolódó fogalmi 
ismeretek (pl. intellektuális 
költészet, mitologizálás, 
mitoszregény, dokumentum-
irodalom, parabola, 
egzisztencializmus). 

Hemingway, Hrabal, Kafka, 
Thomas Mann, Orwell, I. B. 
Singer, Szolzsenyicin 
alkotásaiból) és kortárs 
szerz k epikai és lírai 
alkotásait;  

 ismeri egy kiemelked  lírikus 
portréját, egy-két művét (pl. 
T. S. Eliot);  

 képes önálló műértelmezések 
megfogalmazására;  

 lehet séget kap saját 
olvasmányélményeinek 
el adására 
(műbemutatás/ajánlás). 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Neoavantgárd, posztmodern, családregény, objektív líra, vezérmotívum, 
montázstechnika, abszurd.  

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Színház- és drámatörténet – a 20. századi és a kortárs 

drámairodalom néhány törekvése 

Órakeret 
6 óra 

Előzetes tudás Csehov és még egy 19. század végi szerz  dramaturgiája. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A színházi hatásrendszer befogadása; a társadalmi, közösségi és egyéni 
konfliktusok hátterének megértése. Annak megélése, hogy a művekben 
megjelenített konfliktusok átélése, megértése segítséget ad a saját 
életproblémák felismerésében, értelmezésében. A színház és a dráma 
alakulása, jellegzetes tendenciák. A drámai történetmondás 
sajátosságai. Színház és dráma kapcsolata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
A 20. századi és/vagy a kortárs 
drámairodalom egy-két jellemz  
tendenciája 
(pl. az epikus dráma, abszurd 
dráma, egzisztencialista dráma, 
groteszk színház, amerikai 
drámairodalom köréb l). 
 
Szemelvények, részletek drámai 
művekb l, pl. Brecht (pl. 
Koldusopera/Kurázsi mama; 
Beckett: Godot-ra várva; 
Ionesco: A kopasz énekesn ; 

A tanuló  
 megismeri a 20. századi 

és/vagy kortárs dráma és 
színház néhány jellemz  
tendenciáját;  

 elemez egy-két jelent s 20. 
századi vagy kortárs alkotást, 
újításaiknak (vagy a 
hagyomány és újítás 
kett sségének) 
figyelembevételével; 
bemutatja dramaturgiájuk 
sajátosságait;  

Dráma és tánc: 
színháztörténet, 
színházművészet. 



 

Dürrenmatt (pl. Az öreg hölgy 
látogatása/A fizikusok); egy 
szerz , mű középpontba állítása. 
 
A választott szerz khöz, 
művekhez kacsolódó fogalmi 
ismeretek (pl. epikus színház, 
elidegenít  effektusok, song, 
tézisdráma, abszurd dráma, 
példázatosság, groteszk komédia, 
paradoxon). 

 megismer néhány álláspontot 
a művek értelmezéséhez;  

 lehet ség szerint megtekint 
egy színházi el adást (vagy 
felvételét), és közös 
elemzéssel értékelik az adott 
interpretációt;  

 lehet ség szerint kidolgoznak 
egy-egy jelenetet az elemzett 
művekb l;  

 alkalmassá válik a művek 
értelmezéseinek kritikus 
befogadására. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Epikus színház, abszurd dráma. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Portré – Radnóti Miklós 

Órakeret 
4 + 2 óra 

Előzetes tudás 
Radnóti egy-két műve, köztük: Nem tudhatom (memoriter is). 
Klasszicizálás, antikvitás; idill, tragikum; az ekloga műfajának 
története. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A költ i és prófétai hivatás a világháború küszöbén és a II. világháború 
alatt. A zsidóüldözések okozta kulturális veszteség befogadása, 
megértése. Költ i magatartásformák, jellemz  műfajok, témák több 
szempontú megközelítése. A műfaji konvenció jelentéshordozó 
szerepének bemutatása. Versszervez  elvek felismerése és értelmezése. 
Az esztétikai érzék, a formaérzék fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Radnóti Miklós portréja. 
Életút és életmű egysége 
(haláltudat, munkaszolgálat, 
lágervers; idill és tragikum).  
A kor jellemz i (pl. Töredék), 
Radnóti tragédiája és költ i 
magatartásformái (jóság, 
tiltakozás, lázadás, emlékezés, 
emberség, hazaszeretet, pl. Nem 
tudhatom, hitvesi költészet, pl. 
Tétova óda, Levél a hitveshez). 
Jellemz  műfajok, témák, 
életérzések költészetében; 
műveinek formai és stiláris 
sajátosságai (avantgárd, szabad 
vers, klasszicizálás stb.). 
Eklogaciklusa (a Hetedik ecloga 
és legalább még egy mű alapján, 
pl. Negyedik ecloga). A Tajtékos 
ég és a bori notesz (pl. Er ltetett 
menet, Razglednicák). 

A tanuló  
 tisztában van Radnóti 

életművének jellegével; a 
költ  helyével, szerepével a 
magyar irodalom 
történetében; Vergilius rá tett 
hatásával; 

 felismeri jellemz  műfajait, 
versformáit; 

 műismereti minimuma: Nem 
tudhatom, Hetedik ecloga és 
még két műve; 

 Radnóti kapcsán alkalmassá 
válik legalább négy 
alkotásának és a műveir l 
szóló véleményeknek, 
elemzéseknek az 
értelmezésére; egy-egy 
szóbeli témakör kifejtésére; 
memoriterek tolmácsolására. 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek: 
munkaszolgálat, 
munkatábor.   
 
Földrajz:  
emlékhelyek, Radnóti 
életének, sorsának 
topológiája. 



 

 
Utalás egy-egy téma, motívum, 
poétikai jellemz  kortárs 
irodalmi megjelenítésére; az 
evokáció, az intertextualitás 
néhány példája. 
Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Kulturális veszteség, eklogaciklus, idill és tragikum, razglednica. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Portrék – Szabó Lőrinc, Márai Sándor, Pilinszky 
János, Weöres Sándor, Ottlik Géza 

Órakeret 
15 + 2 óra 

Előzetes tudás 
A 20. századi magyar irodalom néhány jelent s szerz jének már 
megismert életműve vagy portréja.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az erkölcs, egyén és közösség viszonyának kérdései lírai és prózai 
alkotásokban.  
A lírai beszédmód változatainak értelmezése; a korszakra és az egyes 
alkotókra jellemz  beszédmódok feltárása, néhány jellegzetes alkotás 
összevetése. A kreativitás, a képzel er , a képzettársítási képesség 
fejlesztése. 
 Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerz - és 
műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására és 
megosztására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Szabó L rinc költészetének 
jellege, pl. a Lóci-versek, Az Egy 
álmai; a Semmiért egészen és 
versciklusainak (pl. a 
Tücsökzene) néhány darabja 
alapján. 
 
Weöres Sándor költészetének 
tematikus és formai 
változatossága (pl. a 
Rongysz nyeg; Magyar etüdök 
alapján); gondolati költészete; 
szerepversei, stílusutánzatai (pl. 
a Psyché szemelvényei).  
 
Pilinszky János világlátásának 
tükröz dése költészetében; 
alkotásmódjának, poétikai 
megoldásainak, motívumainak 
sajátosságai (a Harmadnapon és 
még egy műve alapján, pl. 
Négysoros, Francia fogoly, 
Harbach 1944, Apokrif stb.).  
 
Márai Sándor életműve néhány 
epikus szemelvény alapján (pl. 

A tanuló 
 tisztában van az adott 20. 

századi szerz k életművének 
jellegével; az alkotók 
helyével, szerepével a 
magyar irodalom 
történetében;   

 műismereti minimum: Szabó 
L rinc egy-két műve, Weöres 
Sándor egy-két műve; 
Pilinszky János 
Harmadnapon és még egy 
műve; 

 választhat: Márai Sándor 
egy-két alkotása; Ottlik Géza 
egyik műve;  

 a szerz k kapcsán alkalmassá 
válik a műveikr l szóló 
véleményeknek, 
elemzéseknek az 
értelmezésére; egy-egy 
szóbeli témakör kifejtésére; 
memoriterek tolmácsolására. 

Mozgóképkultúra és 
médiaismeret:  
Bódy Gábor: Psyché.  
 
Informatika:  
adattárak, honlapok, 
önálló tájékozódás pl. a 
Márai-és az Ottlik- 
kultuszról. 



 

Egy polgár vallomásai; A 
gyertyák csonkig égnek; Napló); 
esszérészlet (pl. Füves könyv) és 
lírai alkotás (Halotti beszéd) 
alapján; az emigráns léthelyzet 
hatása. 
Ady Endre publicisztikájából 
részlet (pl. Ismeretlen Korvin-
kódex margójára, Kosztolányi 
Dezs  esszérészlet (pl. Ábécé a 
fordításról és ferdítésr l), Illyés 
Gyula esszérészlet (pl. 
Hajszálgyökerek) 
Ottlik Géza: Iskola a határon - 
sok szempontú 
regényértelmezés.   
 
A választott szerz khöz, 
művekhez kacsolódó fogalmi 
ismeretek. 
 
Utalás egy-egy téma, motívum, 
poétikai jellemz  kortárs 
irodalmi megjelenítésére; az 
evokáció, az intertextualitás 
néhány példája. 
Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Szerepvers, stílusutánzás, négysoros.  

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Látásmódok – Illyés Gyula, Németh László, Örkény 

István, Nagy László, Füst Milán 

Órakeret 
12 óra 

Előzetes tudás 
Képesség lírai, epikai művek, drámák értelmezésére, önálló 
feldolgozására. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerz - és 
műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására, az 
identitáskeresés, a szociális és etnikai dilemmák azonosítására, 
értelmezésére és a kapcsolatos vélemények megosztására. 
Annak felismerése, hogy az írói-költ i felel sség, szociális-társadalmi 
együttérzés változatos módon, műfajban és tematikában szólalhat meg. 
Szerz k több szempontú bemutatása, életművük jellege, szerepük a 
magyar irodalomban. Téma, hangnem, beszédhelyzet és műfaj 
összefüggéseinek megfogalmazása néhány jellegzetes példán. Egy-egy 
mű korabeli és mai hatása (pl. Egy mondat a zsarnokságról; egyperces 
novellák).  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Illyés Gyula lírájának 
sajátosságai az Egy mondat a 
zsarnokságról és más műve 
alapján (pl. Bartók, Koszorú); az 

A tanuló 
 tisztában van az adott 20. 

századi szerz k életművének 
jellegével; az alkotók 

Mozgóképkultúra és 
médiaismeret:  
Örkény műveinek 
filmes adaptációi.  



 

irodalmi szociográfia műfaja, l. 
Puszták népe (vagy részletek).  
 
Németh László egy regénye (pl. 
Iszony) vagy egy drámája (pl. II. 
József; A két Bolyai).  
 
Nagy László költ i világa, 
alkotásmódja (pl. népiesség, 
hosszúénekek, montázstechnika, 
képrendszer, portrévers, képvers) 
egy-két műve alapján (pl. 
Himnusz minden id ben, Ki viszi 
át a szerelmet; József Attila!; 
Menyegz ). 
 
Az archaikus és modern Füst 
Milán költészetében, egy két mű 
alapján; vagy egy kisregény vagy 
a Feleségem története című 
regény értelmezése. 
 
Örkény István groteszk 
látásmódja néhány egyperces 
novella és/vagy a Tóték alapján. 
A választott szerz khöz, 
művekhez kacsolódó fogalmi 
ismeretek. 

helyével, szerepével a 
magyar irodalom 
történetében;   

 műismereti minimuma: Illyés 
Gyula egy műve;  

 továbbá választhat: Németh 
László egy műve; Örkény 
István néhány műve; Nagy 
László egy-két műve; 
esszérészlet Illyés Gyula, 
Németh László műveib l;  

 a szerz k kapcsán alkalmassá 
válik a műveikr l szóló 
véleményeknek, 
elemzéseknek az 
értelmezésére; egy-egy 
szóbeli témakör kifejtésére; 
memoriterek tolmácsolására. 

 
Informatika:  
internetes közlés, 
adattárak –önálló 
tájékozódás. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Népi írók mozgalma, irodalmi szociográfia, hosszúének, portrévers, 
képvers, groteszk látásmód, egyperces novella. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Művelődéstörténeti, irodalomtörténeti tájékozódás – 
Portrék, látásmódok a 20. század magyar irodalmából 

(választható szerzők, művek) 

Órakeret 
8 óra 

Előzetes tudás 
A 20. századi magyar irodalom jellemz i (életművek, portrék, 
látásmódok).  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerz - és 
műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására, 
értelmezésére és a kapcsolatos vélemények megosztására. A magyar 
irodalom sokféleségének, határokon átnyúló egységének 
megbecsülése. 
Művel déstörténeti és irodalomtörténeti tájékozódás, irányzatok, 
csoportok, szerz k sajátosságai. A 20. század különböz  korszakainak 
kulturális, irodalmi törekvései. Különböz  típusú, terjedelmű és műfajú 
epikai, lírai művek, továbbá esszék elemzése, értelmezése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Választás alapján művek, 
szemelvények 20. századi:  
 szépprózai alkotásokból, pl. 

A tanuló 
 tisztában van a választott 20. 

századi szerz k életművének 

Informatika:  
internetes közlés, 
irodalmi adattárak és 



 

Gion Nándor, Mészöly 
Miklós, Nyir  József (pl. Úz 
Bence, Kopjafák), Szabó 
Magda (pl. Abigél), Sánta 
Ferenc (pl. Sokan voltunk), 
Süt  András műveib l;  

 lírikusok munkásságából, pl. 
Áprily Lajos, Dsida Jen , 
Nemes Nagy Ágnes, Orbán 
Ottó, Sinka István, Szilágyi 
Domokos egy-két műve;  

 értekez  prózai művekb l, 
esszékb l, pl. Nemes Nagy 
Ágnes, Szerb Antal és mások 
műveib l, például Szabó 
Dezs  Adyról írt esszéib l. 

 Művel dés- és 
irodalomtörténeti 
tájékozódás: a nemzeti 
konzervatív irodalom, a népi 
írók mozgalma, a határon túli 
és emigráns irodalom.  

 A választott szerz khöz, 
művekhez kacsolódó fogalmi 
ismeretek. 

jellegével; az alkotók 
helyével, szerepével a 
magyar irodalom 
történetében;  

 megismeri a század 
irodalmának néhány 
törekvését, sajátosságát 
(nemzeti konzervatív 
irodalom, népi írók 
mozgalma, határon túli 
magyar és emigráns 
irodalom);  

 választhat 
műelemzést/műajánlást 
egyéni olvasmányélményei 
alapján;   

 a szerz k kapcsán alkalmassá 
válik a műveikr l szóló 
véleményeknek, 
elemzéseknek az 
értelmezésére; egy-egy 
szóbeli témakör kifejtésére, 
memoriterek tolmácsolására. 

honlapok. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Művel déstörténet, irodalomtörténet, néz pont, néz pontváltás, nemzeti 
konzervatív irodalom, parabola, intertextualitás; költ i attitűd, költ i 
szerep; Kárpát-medencei, erdélyi irodalom; emigráns irodalom; „ötágú 
síp”. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Portrék, látásmódok a kortárs irodalomból (választható 

szerzők, művek) 
Órakeret 

10 óra 
Előzetes tudás A 20. és 21. századi magyar irodalom tendenciái. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerz - és 
műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására, 
értelmezésére és a kapcsolatos vélemények megosztására. 
Annak a belátása, hogy a kortárs törekvések megismerése segíti a 
körülöttünk lev  világ megértését. 
Kortárs irodalom: a tájékozottság növelése, az eligazodás támogatása; a 
fogalmi műveltség b vítése. Kortárs alkotások értelmezése, a művekr l 
szóló vélemények, elemzések mérlegelése. A kortárs irodalmi élet több 
szempontú bemutatása. Kertész Imre Sorstalanság című regényének 
feldolgozása. 
Az elektronikus tömegkommunikáció és az irodalom kölcsönhatásának 
új jelenségei.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Szemelvények a kortárs 
szépprózai alkotásokból, lírai 
művekb l, esszéirodalomból. 

A tanuló 
 tisztában van a kortárs 

irodalomból választott 

Dráma és tánc:  
a kortárs színház 
irányzatai, példái.  



 

 
A kortárs dráma és színház 
világa (egy választott mű 
elemzése).   
 
Irodalmi díjak és díjazottak (a 
Nobel-díjas: Kertész Imre 
Sorstalanság című regénye). 
Kortárs irodalmi élet. 
A választott szerz khöz, 
művekhez kacsolódó fogalmi 
ismeretek. 
 
Tájékozódás az irodalmi és 
könyvtári adatbázisok, blogok, 
kritikai folyóiratok, internetes 
folyóiratok között. 
 
Önálló olvasmányválasztás 
szempontjai, indoklása, 
értékelése, mások 
szempontjainak értelmezése. 

szerz k életművének 
jellegével; az alkotók 
helyével, szerepével; 

 megismeri a kortárs irodalom 
néhány törekvését, 
sajátosságát, a posztmodern, 
digitális irodalom, 
hangoskönyv fogalmát; 

 választhat 
műelemzést/műajánlást 
egyéni olvasmányélményei 
alapján; 

 értelmez egy kortárs drámai 
alkotást (lehet leg megtekinti 
színházban/felvételr l);  

 információkat szerez a 
kortárs irodalmi életr l 
(könyvünnepek, 
sikerkönyvek); irodalmi 
díjakról (pl. Kertész Imre 
Nobel-díjas Sorstalanság 
című regényér l);  

 a szerz k kapcsán alkalmassá 
válik a műveikr l szóló 
véleményeknek, 
elemzéseknek az 
értelmezésére; egy-egy 
szóbeli témakör kifejtésére, 
memoriterek tolmácsolására. 

 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret:  
az elektronikus 
tömegkommunikáció és 
az irodalom 
kölcsönhatásának új 
jelenségei. 
 
Informatika:  
a digitális közlés példái.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Kortárs nyilvánosság, nyomtatott és internetes folyóiratok, hangoskönyv, 
digitális közlés. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Regionális kultúra 

Órakeret 
2 óra 

Előzetes tudás A választott tárgyhoz kapcsolódó irodalmi ismeretek.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Azonosulás a szűkebb-tágabb tájegység történeti és jelenkori 
értékeivel, a regionális köt dés er sítése. Irodalmi emlékhelyek, 
nemzeti identitás. Eligazodás, tudás- és tapasztalatszerzés a 
tájegység/település/kerület/iskola stb. kulturális, irodalmi 
hagyományairól, irodalmi emlékhelyeir l.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
A régió, tájegység, település, 
kerület, iskola kulturális, 
irodalmi, múltbeli és jelen 
hagyományai (pl. kisebbségi, 
nemzetiségi irodalom, folklór, 
múzeum, színház stb.); 
az ide köt d , ehhez kapcsolódó 
szerz (k) irodalmi műve(i). 

A tanuló 
 tisztában van a 

tájegység/település/kerület/is
kola stb. kulturális, irodalmi 
hagyományaival, ismer 
irodalmi emlékhelyeket;   

 a tematika kapcsán 

Vizuális kultúra; Hon és 
népismeret; Földrajz; 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek:  
régió, tájegység, 
történelmi emlékezet, 
emlékhely, hagyomány. 



 

Irodalmi emlékhelyek (szül ház, 
emlékszoba, kiállítás, múzeum, 
temet , színház stb.). 
A választott tárgyhoz kapcsolódó 
fogalmi ismeretek. 

alkalmassá válik egy szóbeli 
témakör kifejtésére (érettségi 
követelményrendszer). 

 
Társadalomismeret: 
civil társadalom, a 
lokális kulturális 
szervez dések 
jelent sége. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Régió, regionalitás, hagyomány, kisebbség, nemzetiség, folklór, az 
irodalom „földrajza”, interkulturalitás, kulturális emlékezet. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az irodalom határterületei 

Órakeret 
4 + 2 óra 

Előzetes tudás 
Népköltészet, műköltészet, alkalmi költészet. Szórakoztató irodalom, 
slágerszöveg. 

A témakör 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Igény és képesség er sítése az ízlés önálló, tudatos fejlesztésére. Az 
esztétikai és művészeti tudatosság alakítása, fejlesztése. Az irodalmiság 
változó fogalmának áttekintése, példákkal. Több szempontot érint  
megbeszélés az ízlésr l, annak kontextusairól, alakulásáról. A művészet 
kultúraalkotó szerepének megfigyelése. Más kultúrák megismerésének 
igénye. Az érvel  képesség, a retorikai tudás továbbfejlesztése. Példával 
való bizonyítása, hogy az irodalom egyrészt folyamatos, másrészt 
történetileg változó hagyomány. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
A szórakoztató irodalom típusai, 
hatáskelt  eszközei és sajátos 
műfajainak jellemz i (pl. 
fantasy-irodalom, 
detektívregény, sci-fi, lektűr; 
dalszöveg). 
 
Az irodalom filmen; filmes 
feldolgozások.  
 
Film- és könyvsikerek, 
divatjelenségek. 
 
Az irodalmi ismeretterjesztés 
f bb nyomtatott és elektronikus 
műfajai. 
A választott témához kapcsolódó 
fogalmi ismeretek. 
A beat-irodalom: A. Ginsberg, 
Hobo, B. Dylan, Tankcsapda 
dalszövegeib l. 

A tanuló 
 tisztában van az irodalmiság 

változó fogalmával;  
 megérti az ízlés kontextuális 

függ ségét; 
 alakul igénye és képessége az 

ízlés önálló fejlesztésére;  
 fejl dik médiatudatossága, 

esztétikai és művészeti 
tudatossága;  

 választhat 
műelemzést/műajánlást 
egyéni olvasmány-
élményei/filmélményei 
alapján; 

 a tárgykör kapcsán 
alkalmassá válik a 
jelenségekr l/művekr l szóló 
véleményeknek, 
elemzéseknek az 
értelmezésére; egy-egy 
szóbeli témakör kifejtésére. 

Vizuális kultúra:  
kortárs művészet.  
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret:  
filmes feldolgozások, 
mediatizált kultúra. 
 
Ének-zene:  
a zene fogyasztásának 
jelenségei, zenei 
szubkultúrák.  
 
Társadalomismeret:  
a kulturális fogyasztás 
társadalmi jellemz i; 
értékviták. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Ízlés, értelmezés, szórakoztatás, populáris kultúra, kultusz, divat, irodalmi 
ismeretterjesztés, digitális kultúra, (filmes) adaptáció. 

 
 



 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben megválasztja 
a megfelel  hangnemet, nyelvváltozatot, stílusréteget. Alkalmazza a 
művelt köznyelv (regionális köznyelv), illetve a nyelvváltozatok 
nyelvhelyességi normáit, képes felismerni és értelmezni az attól eltér  
nyelvváltozatokat.  
Ért  módon használja a tömegkommunikációs, illetve az audiovizuális, 
digitális szövegeket. Az ért , kritikus befogadásra is alapozva képes 
önálló szövegalkotásra néhány publicisztikai, audiovizuális és 
informatikai hátterű műfajban, a képi elemek, lehet ségek és a szöveg 
összekapcsolásában rejl  közlési lehet ségek kihasználásával.  
Rendszeresen használja a könyvtárat, ide értve a különféle (pl. 
informatikai technológiákra épül ) információhordozók használatát is. 
Képes arra, hogy kell  problémaérzékenységgel, kreativitással és 
önállósággal igazodjon el az információk világában; értelmesen és 
értékteremt en tudjon élni az önképzés lehet ségeivel.  
Bizonyítja szövegelemzési, szövegértelmezési jártasságát a tanult leíró 
nyelvtani, szövegtani, jelentéstani, pragmatikai ismeretek 
alkalmazásával; a szépirodalmi szövegek mellett képes szakmai-
tudományos, publicisztikai, közéleti (audiovizuális, informatikai alapú) 
szövegek feldolgozására, értelmezésére is. Bizonyítja különféle 
szövegek megértését, a szöveg felépítésére, grammatikai jellemz ire, 
témahálózatára, tagolására irányuló elemzéssel.  
A hivatalos írásművek műfajaiban képes önálló szövegalkotásra (pl. 
önéletrajz, motivációs levél). Képes olvasható, rendezett írásra.  
Képes szövegek kapcsolatainak és különbségeinek felismerésére, 
értelmezésére (pl. tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások, nem 
irodalmi és irodalmi szövegek, tények és vélemények összevetése), e 
képességek alkalmazására elemz  szóbeli és írásbeli műfajokban. 
Alkalmazza az idézés szabályait és etikai normáit. Képes definíció, 
magyarázat, prezentáció, értekezés (kisértekezés) készítésére az 
olvasmányaival, a felvetett és tárgyalt problémákkal összefüggésben, 
maga is meg tud fogalmazni kérdéseket, problémákat.  
Bizonyítja a magyar nyelv rendszerének és történetének ismeretét, a 
grammatikai, szövegtani, jelentéstani, stilisztikai-retorikai, helyesírási 
jelenségek önálló fölismerését, a tanultak tudatos alkalmazását.  
Átfogó ismerettel bír a nyelv és társadalom viszonyáról, illetve a nyelvi 
állandóság és változás folyamatáról. Anyanyelvi műveltségének fontos 
összetev je a tájékozottság a magyar nyelv eredetér l, rokonságáról, 
történetének f bb korszakairól; a magyar nyelv és a magyar művel dés 
kapcsolatának tudatosítása.  
Tudja alkalmazni a művek műfaji természetének, poétikai jellemz inek 
megfelel  szövegfeldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat. 
Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben 
megjelenített értékeket, erkölcsi kérdéseket, álláspontokat, 
motivációkat, magatartásformákat, képes ezek értelmezésére, önálló 
értékelésére.  
Képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, példával 
történ  bemutatására, következtetések megfogalmazására. Részt vesz 
elemz  beszélgetésekben, ennek tartalmához hozzájárul saját 
véleményével. Képes az irodalmi művekben megjelen  álláspontok 



 

azonosítására, követésére, megvitatására, összehasonlítására, eltér  
vélemények megértésére, újrafogalmazására. 
Tájékozott az olvasott, feldolgozott lírai alkotások különböz  
műfajaiban, poétikai megoldásaiban, kompozíciós eljárásaiban.  
Képes tudásanyagának többféle szempontot követ  megfogalmazására 
írásban a magyar és a világirodalom kiemelked  alkotóiról.  
Meggy z en be tudja mutatni a tanult stíluskorszakok, irányzatok 
sajátosságait. 
Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, 
erkölcsi tartalmának tárgyszerű ismertetésére.  
Be tud mutatni műveket, alkotókat a magyar és világirodalom 
korszakaiból, továbbá a kortárs irodalomból. 
Képes művek közötti kapcsolatok, témák, fölismerése és értékelése, az 
evokáció, az intertextualitás példáinak bemutatására. Képes különböz  
korokban keletkezett alkotások tematikai, poétikai szempontú 
értelmezésére, összevetésére.  
Képes memoriterek szöveghű tolmácsolására, kifejez  
szövegmondásra. 

 



 

 

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 
 
 
A nyolc évfolyamos gimnáziumok a nemzeti köznevelési törvény alapján a tehetséggondozás 
sajátos feladatát látják el. Az iskolatípus egyesíti egymással az általános iskola felső tagozata 
és a négy évfolyamos gimnázium egészét. A történelem-tananyag elrendezése a nyolc 
évfolyamos gimnáziumokban lineáris rendszerű. A feldolgozás jellegét tekintve végig elemző, 
forrás- és tevékenységközpontú. 

A gimnáziumi történelemtanítás legfőbb célja az általános történelmi műveltség 
kiterjesztése és elmélyítése, valamint a magasabb műveltség megalapozását szolgáló nevelő-
oktató tevékenység biztosítása. A történelmi tanulmányoknak jelentős szerepük van a tanulók 
személyiségének fejlesztésében, társadalmi szerepvállalásuk tudatosításában. 

Olyan alapvető normákról, értékekről van szó, mint a nemzeti azonosságtudat 
kialakítása a magyar történelem feldolgozásával; az európai demokratikus értékrend 
kialakítása az egyetemes történelem elemzésével. Ezeken túl a társadalomismereti 
tantárgyrészek révén is a történelemtanítás segíti a demokratikus gondolkodásra és 
magatartásra nevelést; az állampolgári feladatokra és a tudatos közéleti részvételre való 
felkészítést; az alapvető személyiségi és emberi jogok, valamint erkölcsi normák 
megismerését és tiszteletét; az egyenlő bánásmóddal és esélyegyenlőséggel kapcsolatos 
ismeretek és képességek fejlesztését; valamint a szociális érzékenység kialakítását a 
társadalmi egyenlőtlenségeik okainak megismertetésével. Kiemelt cél annak érzékeltetése, 
hogy a magyar nemzet történelme sokféle egyéb nemzetiség és etnikum együttműködésének 
az eredménye is. Nyitott, elfogadó gondolkodást kell kialakítani az eltérő kultúrák iránt 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; továbbá a tudatos környezetvédelemre, fenntarthatóságra 
nevelésre kell törekedni a környezet és a természet, valamint az ember kapcsolatának 
koronkénti bemutatásával. 

A kronologikus történelemtanítás iskolánkban a 7. évfolyamtól kezdődik, és lineáris 
rendszerű. A tananyag ilyen jellegű elrendezését több tényező is indokolja. A 12–13. év 
markáns pedagógiai életkorhatár, melytől a tanulók gondolkodása eléri azt az elvonatkoztatási 
szintet, melyen megértik a komplexebb történelmi fogalmakat és mélyebb összefüggéseket. 
Ezzel a szerkezettel egyrészt el lehet kerülni a felesleges ismétlődéseket, másrészt biztosítani 
lehet a tehetséggondozás magasabb szintjét lehetővé tevő mélyebb feldolgozást is. 

A gimnáziumi történelemtanítás szintje a források önálló feldolgozásán alapuló, 
elemző jellegű, mely az összefüggések egyre önállóbb feltárását is jelenti. Ugyanakkor a 
történelem élményszerű tanítására, közös feldolgozására kell törekedni, mely örömet jelent a 
diákok számára. El kell érni, hogy a tanulói tudás a tények ismeretén túl kiterjedjen az 
ismeretek bővítésének igényére, az önálló tájékozódási és tanulási módszerek elsajátítására, a 
problémaérzékenységre és a kritikai gondolkodásra is. 

Az ismeretek elsajátításával azonos fontosságú a tanulói képességek fejlesztése, 
melyet kellően változatos tevékenységformák biztosításával lehet a leghatékonyabban elérni. 
Ez azért is szükséges, hogy képessé váljanak a tanulók önálló ismeretek szerzésére, 
értelmezésére, velük kapcsolatban önálló vélemény megfogalmazására. 

Fontos feladat a tanulói képességek különböző területeken történő azonos súlyú 
fejlesztése. Ezek az ismeretszerzés, tanulás; a kritikai gondolkodás; a kommunikáció; 
valamint az időben és térben való tájékozódás. El kell érmi, hogy a tanulók a fejlesztési 
területek révén rendelkezzenek a történelmi gondolkodás kialakításához szükséges alapokkal; 
birtokában legyenek az alapvető történelmi tények ismeretének; tudják használni a 
szaknyelvet jelentő történelmi fogalmakat; képesek legyenek ismereteiket szóban és írásban 



 

 

egyaránt előadni. Ezek mellett el kell érni azt is, hogy tudják értelmezni a történelmi múlt és a 
jelenkor társadalmi eseményeit, és legyenek képesek álláspontjukat érvekkel alátámasztva 
képviselni. 

A tantervi táblázatok fejlesztési követelmények oszlopában a Nat-ban rögzített négy 
fejlesztési feladattípusra lehet példákat találni. Az elvárás az, hogy egy kétéves ciklus során a 
megfelelő évfolyamokhoz kötött fejlesztési feladatok megvalósítását segítő adott 
tevékenységek mindegyike legalább egyszer megjelenjen. A szaktanár döntheti el, hogy 
melyik témánál mely fejlesztési feladatokat vagy tevékenységeket, milyen konkrét formában 
dolgozza fel. Így a tevékenység megnevezése után dőlt betűvel írt zárójeles példák is csupán 
javasolt, tájékoztató jellegűek. Ugyancsak tájékoztató jellegű, csupán javasolt a táblázatok 
ismeretek rovatában dőlt betűvel jelölt ismétlődő és hosszmetszeti témák, valamint a 
kapcsolódási pontok és ajánlott anyagaik is. 

A történelemtanítás egyik kulcsfontosságú feladata a tanulók történelemszemléletének 
formálása, ugyanakkor a pluralizmus alapelve jegyében az alkotmányos alapelvekbe nem 
ütköző eltérő szemlélet tiszteletben tartása is elengedhetetlen. 

A társadalmi és állampolgári ismereteket a 7–10. évfolyamokon a történelmi 
tartalmak részeként kell megjeleníteni oly módon, hogy az egyes korszakok eseményei, 
jelenségei feldolgozásakor az ide kapcsolódó kulcsfogalmakat, fogalmakat folyamatosan 
bővíteni, mélyíteni szükséges. A 11–12. osztály 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 összekapcsolásában. Egyúttal alapokat kínálnak annak megértéséhez, hogy 
miként működik a társadalom, 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. 
 
 

7–8. évfolyam 
 
Az évfolyamok által meghatározott életkori szinten már lehetőség van a múlt valóságát a 
korábbinál összetettebben, teljesebben, az általánosítás magasabb szintjét megragadva, 
sokoldalúbb történelmi összefüggésekbe ágyazva bemutatni. A tanulók már elvont fogalmi 
gondolkodásra is képessé válnak. A képzés tehetséggondozó jellegéből következően a 
történelemtanítás már az alsóbb évfolyamokon is nem csupán a múltat megjelenítő jellegű, 
hanem jobban közelít az elemző irányába. Mindez nem jelenti azonban azt, hogy képszerűség 
elvét és igényét teljességgel el kellene hagyni, de mindenképpen törekedni kell arra, hogy a 
tanulók a történelem megismerésének és elemzésének alapvető módszereit is elsajátítsák. 
Ebben a képzési szakaszban kiemelt szerepet kap a magyar középkor bemutatásán keresztül a 
hazafiság erősítése, mely a magyar középkor történetén keresztül jól fejleszthető. További 
fontos cél a történelmi ismeretek önálló elsajátítása képességének mind magasabb szintre 
emelése. 
 
 
 
 



 

 

Tematikai egység Az őskor és az ókori Kelet Órakeret 
20 óra 

Előzetes tudás 
Politikai rendszerek alapfogalmai, társadalmi rétegződés, a zsidó vallás 
jellemzői, a történelmi atlasz használata, a történelem forrásai. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A tanuló felismeri, hogy a történelem különböző szaktudományok 
módszereit és eredményeit hívja segítségül a múlt rekonstruálásához, 
mivel a történelmi források sokszínűek. Tudatosul benne, hogy az 
emberi történelem korai időszakára vonatkozó eltérő tudományos 
megközelítések alapvetően a forrásanyag hiányosságából fakadnak. 
Felismeri, hogy a közösségek vallási törvényekkel, szokásokkal, 
szabályokkal, az államok jogrenddel teremtik meg az együttélés 
szükséges feltételeit. 
Belátja, hogy az emberi faj fennmaradása a természet és a társadalom 
szerves összefüggésében lehetséges. Megérti, hogy az ember az alkotó 
munka során állandóan felhasználja tapasztalatait, ismereteit. Felismeri, 
hogy a közösség teremti meg az embert, az ember viszont létrehozza és 
fenntartja közösséget. 
Felismeri, hogy minden társadalomnak megvannak a maga szabályai, s 
maga kormányzata, amelyek az emberek életét irányítják, s fordítva, a 
kormányzás is hat a társadalomra. A források önmagukban nem adnak 
válaszokat a kérdéseinkre. Elemzésre és a forrásokból kiolvasható 
információk megszólaltatására van szükség ehhez. Felismeri a 
természeti adottságok meghatározó szerepét az első államok, 
birodalmak keletkezésében és felbomlásában. Megismeri az ókori keleti 
vallások szellemi, társadalmi gyökereit, megérti az emberi kultúra 
fejlődésére gyakorolt hatásukat. Belátja, hogy a társadalom az ókori 
Keleten tagolt, melyben az engedelmesség, az emberek közötti 
kölcsönös függés és hierarchia egyaránt fontos. 
Képes ismereteket meríteni különböző információforrásokból, és azokat 
rendszerezni. Képes időmeghatározásra történelmi időszakokhoz 
kapcsolódva és konkrét eseményekhez kapcsolódva egyaránt. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A történelem forrásai. 
 
Az őskőkor világa. 
 
Az újkőkor változásai 
(gazdaság, életmód, vallás). 
 
Az ókori folyamvölgyi 
civilizációk. 
A földrajzi környezet 
 
A Közel-Keletet egyesítő 
birodalmak. 
Birodalmak. 
 
Vallás az ókori Keleten. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Különböző emberi 

magatartás-típusok, 
élethelyzetek megfigyelése 
különböző források 
alapján. (Pl. a 
zsákmányoló és a termelő 
életmód összehasonlítása.) 

– Írott forrásból szerzett 
információk 
rendszerezése. (Pl. 
Hammurapi törvényeinek 
elemzése megadott 
szempontok alapján.) 

– Önálló internetes 
információgyűjtés. (Pl. a 

Magyar nyelv és irodalom: 
Bibliai történetek, 
dokumentumtípusok, írás- és 
könyvtártörténet. Az írás 
kialakulása, az írásjelek. 
 
Matematika: 
Lineáris időfogalom, 
időtartam, időpont, negatív 
számok, kör. 
 
Biológia-egészségtan: 
A homo sapiens az egységes 
faj, fajok kihalása és 
megjelenése. 
 



 

 

A világvallások alapvető 
tanításai, vallásalapítók, 
vallásújítók. 
 
Az ókori Kelet kulturális 
öröksége. Az írásbeliség 
kezdetei. 
Vallások szellemi, társadalmi 
gyökerei és hatásai. 

buddhizmus jellemzői.) 
 
Kritikai gondolkodás: 
– Érvek gyűjtése vitatott 

történelmi kérdésben saját 
vélemény alátámasztására. 
(Pl. az egyiptomi 
piramisépítéshez 
kapcsolódó elképzelések.) 

 
Kommunikáció: 
– Ábra elemzése. (Pl. 

Egyiptom társadalmát 
vagy a sumer 
templomgazdaságot 
bemutató ábra elemzése.) 

– Szóbeli beszámoló gyűjtő-, 
illetve kutatómunkával 
szerzett ismeretek alapján. 
(Pl. az ókori keleti 
civilizációk jellegzetes 
tárgyi emlékeinek és 
kulturális örökségének 
feldolgozása.) 

 
Tájékozódás térben és 
időben: 
– Tanult események 

topográfiai helyének 
megmutatása térképen (pl. 
Nílus, Jeruzsálem, 
Egyiptom). 

Vizuális kultúra: 
A gízai piramisegyüttes. 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: 
A kommunikáció 
történetének alapfordulatai: 
írás.  

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, okok és következmények, 
történelmi forrás, tények és bizonyítékok. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, népességrobbanás, életmód, város, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, termelés, erőforrások, gazdasági 
kapcsolatok, kereskedelem, város, 
politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ágak, egyeduralom, 
birodalom, 
vallás, monoteizmus/egyistenhit, politeizmus/többistenhit, kultúra.  

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: őskor, ókor, régészet, homo sapiens, őskőkor, újkőkor, 
mágia, zsákmányoló életmód, bronzkor, vaskor, nemzetség, 
despotizmus, városállam, öntözéses földművelés, piramis, múmia, fáraó, 
hieroglifa, ékírás, hangjelölő írás, Biblia, Ószövetség, buddhizmus, 
brahmanizmus, konfucianizmus, taoizmus. 
Személyek: Kheopsz, II. Ramszesz, Hammurapi, Salamon, I. Dareiosz, 
Mózes, Buddha, Konfuciusz. 
Topográfia: „termékeny félhold”, Mezopotámia, Tigris, Eufrátesz, 



 

 

Egyiptom, Nílus, Palesztina, Perzsia, India, Kína, Babilon, Jeruzsálem. 
Kronológia: Kr. e. 8000 körül (az újkőkor kezdete), Kr. e. 3000 körül 
(az első államok kialakulása, az Egyiptomi Birodalom egyesítése), Kr. 
e. XVIII. sz. (Hammurapi uralkodása), Kr. e. X. sz. (a zsidó állam 
fénykora), Kr. e. VI. század (a babiloni fogság). 

 
 

Tematikai egység Az ókori Hellász 
Órakeret 

23 óra 

Előzetes tudás 
A demokrácia fogalma, jellemzői. / Ókori utazások. A mítoszok. 
Történetek a görög mitológiából. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A tanuló képes jellemezni a különböző államformákat (királyság, 
köztársaság) és a hatalomgyakorlás eltérő formáit (demokrácia, 
diktatúra). Megismeri az ókori demokrácia alapelveit, vázlatosan 
összehasonlítja a modern demokrácia alapelveivel. Áttekinti a háborúk – 
történelmi, politikai, gazdasági, vallási, etnikai, hatalmi – okait, 
különválasztva az ürügyektől. 
Azonosítja a háborúk egyénekre és közösségekre gyakorolt hatásait. 
Elfogadja a közügyekben való részvétel fontosságát. Belátja a 
humánum, a szépség és jóság antik eszméje megbecsülésének és a 
művészi értékek megóvásának szükségességét. 
Felismeri, hogy túlnépesedő területekről általában a népesség 
kiáramlásra kerül sor. Érzékeli, hogy a gazdaságilag fejletlen és fejlett 
területek közötti kereskedelem meglehetősen élénk lehet: 
nyersanyagokat, élelmiszereket ad az egyik oldal, míg iparcikkeket a 
másik. Átlátja, hogy európai civilizáció gyökerei az antikvitásból 
erednek. 
Képes az európai civilizáció gyökereinek feltárására, az ókori 
demokrácia alapelveinek vázlatos összehasonlítására a modern 
demokrácia alapelveivel. Képes a szerzett információk rendezésére és 
értelmezésére, kiselőadás tartására. Képes különböző időszakok 
történelmi térképeinek az összehasonlítására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A polisz kialakulása. 
A földrajzi környezet. 
 
A görög gyarmatosítás és 
hatásai. 
 
Az athéni demokrácia 
kialakulása. 
A hatalommegosztás formái, 
szintjei. 
 
Spárta. 
Kisebbség, többség. 
 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Történelmi atlasz 

használata. (Pl. a görög-
perzsa háborúk 
tanulmányozásához.) 

– Vizuális rendezők 
készítése, tanulmányozása. 
(Pl. az athéni és a spártai 
államszervezet 
megjelenítése ábrán.) 

 
Kritikai gondolkodás: 
– Adott történetben valós és 

fiktív elemek 

Magyar nyelv és irodalom: 
Mitológiai történetek, 
kulturált könyvtárhasználat. 
 
Matematika:  
Pitagorasz, Eukleidész.  
 
Fizika: 
Az atom fogalmának 
átalakulásai. 
 
Földrajz: 
A Balkán-félsziget földrajzi 
adottságai. 



 

 

A görög-perzsa háborúk. 
 
A demokrácia működése 
Athénban. 
Államformák, államszervezet.  
 
Nagy Sándor birodalma és a 
hellenizmus. 
Birodalmak. 
 
Az ókori görög hitvilág, 
művészet, tudomány és 
hétköznapok. 

megkülönböztetése. (Pl. 
Plutarkhosz életrajzainak 
elemzése.) 

– Az emberi cselekvés és 
annak következménye 
közti kapcsolat felismerése 
(pl. Themisztoklész 
példáján). 

 
Kommunikáció: 
– Beszámoló, kiselőadás 

tartása (pl. a görög 
művészetek témájában). 

– Rajzos vázlat (pl. 
gondolattérkép készítése a 
görög gyarmatosítás 
hatásairól). 

 
Tájékozódás térben és 
időben: 
– Események, jelenségek, 

tárgyak időrendbe állítása. 
(Pl. a görög történelemről 
komplex kronológiai 
táblázat készítése.) 

– A gyorsan és lassan lezajló 
változások 
megkülönböztetése. (Pl. a 
hellenizmusban a görög és 
keleti jellemzők egymásra 
hatása.) 

 
Vizuális kultúra: 
Görög műalkotások (pl. 
athéni Akropolisz). 
 
Dráma és tánc: 
Az ókori színház és a dráma. 
 
Testnevelés és sport: 
Olimpiatörténet. 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, okok és következmények, interpretáció, 
jelentőség. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, népesedés, népességrobbanás, 
migráció, életmód, város, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, termelés, erőforrások, gazdasági 
kapcsolatok, gyarmatosítás, árutermelés, pénzgazdálkodás, 
kereskedelem, 
politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ágak, egyeduralom, 
köztársaság, demokrácia, polgárjog, birodalom, szuverenitás,  
politeizmus, kultúra. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: polisz, mitológia, olimpia, arisztokrácia, démosz, hoplita, 
türannisz, népgyűlés, esküdtbíróság, demagógia, sztratégosz, 
cserépszavazás, Akropolisz, katonaállam, helóta, filozófia, hellenizmus. 
Személyek: Szolón, Peiszisztratosz, Kleiszthenész, Miltiadész, 
Leónidasz, Themisztoklész, Periklész, Pheidiasz, Hérodotosz, Platón, 
Arisztotelész, Nagy Sándor, legfontosabb görög istenek. 
Topográfia: Balkán-félsziget, Olümposz, Athén, Spárta, Olümpia, 



 

 

Marathón, Thermopülai-szoros, Szalamisz, Peloponnészosz, 
Makedónia, Alexandria. 
Kronológia: Kr. e. 776 (az első feljegyzett olimpiai játékok), Kr. e. 594 
(Szolón reformjai), Kr. e. 508 (Kleiszthenész reformjai), Kr. e. 490 (a 
marathóni csata), Kr. e. 480 (a thermopülai csata, a szalamiszi ütközet) 
Kr.e. V. század közepe (Periklész kora, Athén fénykora), Kr. e. 336–323 
(Nagy Sándor uralkodása), Kr. e. 31 (a hellenizmus időszakának vége). 

 
 

Tematikai egység Az ókori Róma  
Órakeret 

28 óra 

Előzetes tudás 
Államszervezeti és társadalmi fogalmak. A kereszténység 
legfontosabb tanításai. / Történetek a római mitológiából, római 
mondák. Ókori utazások. Pannónia provincia, a velünk élő Róma. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri, hogy egy több évszázadon keresztül fennálló állam 
felemelkedésében és hanyatlásában több tényező együttes hatása 
játszik szerepet, valamint, hogy a hosszú életű birodalmak társadalma, 
gazdasági élete, politikai berendezkedése folyamatosan változik. 
Megismeri a birodalomszervezési elveket, valamint azt, hogy a 
kormányzati hatalom sokféle tényezőn nyugodhat: anyagi tényezők – 
tulajdon, jövedelem; politikai tényezők – legitimáció, jogok, 
jogkörök; társadalmi tényezők - társadalmi támogatottság; kulturális 
tényezők – ideológia; egyéb tényezők – erőszak. Látja, hogy a 
kormányzati hatalom általában egyének és testületek között oszlik 
meg. Megérti, hogy a gazdasági és katonai hatalom birtoklása alapja 
lehet egy-egy személy vagy csoport politikai befolyásának, de a 
politikai befolyás is gazdasági hatalomhoz juttathat embereket. 
Érzékeli a zsidó gyökerekből is táplálkozó kereszténység 
kialakulásának és egyházzá szerveződésének hatását a későbbi korok 
fejlődésére, valamint felismeri annak civilizációformáló szerepét. 
Belátja, hogy az ókori Római Birodalmat a katonai erő, fejlett 
jogrendszer és államszervezet jellemezte. Tudja, hogy az antik kultúra 
a görög és a római kultúra kölcsönhatása során alakult ki, látja ennek 
az európai civilizációra gyakorolt hatását. 
Képes források megbízhatóságára vonatkozó kérdések 
megfogalmazására, valamint feltevéseket megfogalmazni, közben 
vitában tárgyilagosan érvelni. Képes történelmi témákat vizuálisan 
ábrázolni (folyamatábra, diagram, vizuális rendező stb.). 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A királyok kora Rómában. 
 
A korai köztársaság időszaka. 
 
Társadalmi és politikai 
küzdelmek a köztársaságkori 
Rómában.  
 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Ismeretszerzés tárgyak, 

épületek megfigyeléséből. 
(Pl. római kori tárgyi 
emlék megtekintése.) 

– Segédkönyvek, 
kézikönyvek, lexikonok 
használata (pl. a római 

Magyar nyelv és irodalom: 
Biblia, bibliai történetek, 
kulturált könyvtárhasználat. 
 
Földrajz: 
Az Appennini-félsziget és a 
Földközi-tenger 
medencéjének földrajzi 



 

 

A hódító Róma. 
 
A hódítások társadalmi, 
gazdasági és politikai hatásai. 
 
A római köztársaság 
válságának időszaka: 
reformok, reformkísérletek, 
egyeduralmi törekvések. 
Békék, háborúk, hadviselés. 
 
Korai császárkor, a 
principatus politikai 
rendszere. 
Államformák, államszervezet. 
 
A Római Birodalom 
gazdasága. 
 
A kereszténység kialakulása 
és legfontosabb tanai. 
A világvallások alapvető 
tanításai, vallásalapítók, 
vallásújítók. 
 
A kereszténység és a Római 
Birodalom viszonya, az 
egyházszervezet kialakulása.  
Vallások szellemi, társadalmi 
gyökerei. 
 
A Római Birodalom válsága  
és a Nyugatrómai Birodalom 
bukása. 
 
Pannónia provincia. 
 
A római hitvilág, művészet, 
tudomány és a jog. 
 
Életmód és mindennapok a 
Római Birodalomban. 

hadseregről készítendő 
kiselőadáshoz). 

– A tanultak felhasználása új 
feladathelyzetben. (Pl. a 
természeti viszonyok 
hatása az államok 
kialakulására.) 

 
Kritikai gondolkodás: 
– Történelmi problémák 

felismerése, 
tanulmányozása. (Pl. Miért 
üldözték a kereszténységet 
egyes római császárok?) 

– Adott történetben valós és 
fiktív elemek 
megkülönböztetése (pl. 
Róma alapításának 
mítosza). 

– Feltevések 
megfogalmazása a 
történelmi személyiségek 
cselekedeteinek, 
viselkedésének 
mozgatórugóiról. (Pl. 
Constantinus reformjai.) 

 
Kommunikáció: 
– Folyamatábra készítése 

(pl. a római köztársaság 
válságáról). 

– Fogalmazás írása 
történelmi-társadalmi 
témáról (pl. egy római 
polgár mindennapjairól). 

– Események dramatikus 
megjelenítése. (Pl. vita a 
senatusban Caesar 
korában.) 

 
Tájékozódás térben és 
időben: 
– Kronológiai adatok 

rendezése. (Pl. a római 
történelem eseményeinek 
időrendbe állítása.) 

adottságai. 
 
Vizuális kultúra: 
A római művészet (pl. római 
Colosseum). 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, okok és következmények, 
jelentőség. 

Tartalmi Társadalom, társadalmi csoportok, népesedés, migráció, életmód, város, 



 

 

kulcsfogalmak gazdaság, gazdasági tevékenység, termelés, erőforrások, gazdasági 
kapcsolatok, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, kereskedelmi mérleg, 
gazdasági válság, adó, 
politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ágak, birodalom, 
egyeduralom, királyság, köztársaság, császárság, önkényuralom, diktatúra, 
polgárjog, szuverenitás, 
vallás, politeizmus, monoteizmus, vallásszabadság, vallásüldözés. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: patrícius, plebejus, consul, senatus, dictator, néptribunus, légió, 
provincia, senatori rend, lovagrend, rabszolga, polgárháború, triumvirátus, 
principatus, limes, colonus, dominatus, diaszpóra, Újszövetség, apostol, 
egyház, püspök, zsinat, barbár, népvándorlás. 
Személyek: Hannibal, Cornelius Scipio, a Gracchus-testvérek, Marius, Sulla, 
Julius Caesar, Antonius, Augustus, Názáreti Jézus, Péter apostol, Pál 
apostol, Diocletianus, Constantinus, Attila. 
Topográfia: Appennini-félsziget, Róma, Karthágó, Szicília, Római 
Birodalom, Zama, Actium, Júdea, Betlehem, Pannónia, Konstantinápoly, 
Aquincum, Sopianae, Savaria. 
Kronológia: Kr. e. 753 (Róma hagyomány szerinti alapítása), Kr.e. 510 (a 
köztársaság létrejötte), Kr. e. 494 (a patrícius-plebejus harcok kezdete, a 
néptribunusi hivatal létrejötte), Kr. e. 367 (a Licinius–Sextius-féle 
földtörvény), Kr. e. 264–146 (a pun háborúk időszaka), Kr. e. 202 (a zamai 
csata), Kr. e. 133 (Tiberius Gracchus reformjai), Kr. e. 44 (Caesar halála), 
Kr. e. 31 (az actiumi csata), Kr. u. 70 (Jeruzsálem lerombolása), 313 (a 
milánói ediktum) 325 (a niceai zsinat), 395 (a Római Birodalom felosztása), 
476 (a Nyugat-római Birodalom bukása). 

 
 
  



 

 

Tematikai egység A középkor 
Órakeret 

29 óra 

Előzetes tudás 
A kereszténység születése, tanításai és a korai egyházszervezet. A 
népvándorlás és az antik civilizáció felbomlása. / A kereszténység 
latinsága. A humanista latinság. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A tanuló látja, hogy a felszínen változatlannak tűnő korokban 
végbemenetnek olyan változások, amelyek csak később és hosszabb 
távon fejtik ki hatásukat jelentősen az emberek életviszonyaira és 
életmódjára. Nyomon követi a középkori keresztény vallásos világkép 
módosulását a történelem során. Meghatározó európai fejlődési 
mozgatórugókként értékeli az egyéni érdekeltség kiterjedését, a 
hatalommegosztás elvének megjelenését az egyházi és világi, illetve a 
központi és helyi hatalom között. 
Érti a keresztény vallás szerepét az európai szellemi és hatalmi 
expanzióban, azonosítja az egyház társadalomépítő és -szabályozó 
tevékenységét, megérti távlatos jelentőségét. Tudatosítja az iszlám 
vallás civilizációformáló szerepét. 
Nyomon követi a középkori keresztény vallásos világkép módosulását a 
történelem során. Kimutatja a humanizmus örökségét a modern ember 
gondolkodásmódjában. Felismeri a könyvnyomtatás kulturális és 
politikai szerepének, jelentőségét. 
Azonosítja a rendiséget mint a modern állam középkori gyökerét. 
Kimutatja a középkori város továbbélését a modern európai 
civilizációban, felméri a városokat megillető közösségi szabadságjogok 
és önkormányzatiság értékét. Feltárja a középkori keresztény civilizáció 
örökségét és kimutatja a középkori városi civilizáció továbbélését a 
modern európai civilizációban. Felismeri a termelés új szervezeti 
formáinak társadalomformáló hatását. Különböző szempontok alapján 
összehasonlítja Európa eltérő gazdasági fejlődésű régióit. Tudja, hogy a 
népsűrűség eloszlásából egy területen sokféle következtetést le lehet 
vonni (pl. a gazdaság fejlettségről, a városiasodás mértékéről, háborús 
pusztításokról). 
Képes írott és hallott szövegekből tételmondatokat kiemelni, szövegeket 
tömöríteni és átfogalmazni. Képes többféleképpen értelmezhető 
szövegek jelentésrétegeinek a feltárására. Képes történelmi helyzetek 
dramatizálására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Nyugat–Európa államai és 
birodalmai a kora 
középkorban. 
Birodalmak. 
 
Nyugat–Európa gazdasága és 
társadalma. 
Erőforrások és termelési 
kultúrák.  
 
A Bizánci Birodalom. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Különböző emberi 

magatartástípusok, 
élethelyzetek 
megfigyelése különböző 
források alapján. (Pl. a 
kora középkori falu élete; 
céhes élet, lovagi 
életforma.) 

– Információk 
rendszerezése és 

Magyar nyelv és irodalom: 
Könyvtárhasználat: könyv- és 
könyvtártörténet. 
 
Erkölcstan: 
A világvallások emberképe 
és erkölcsi tanításai. 
 
Biológia-egészségtan: 
Az emberi test anatómiája, a 
vérkeringés, fertőzés, 



 

 

 
A kereszténység a kora 
középkorban, az 
egyházszakadás. 
 
Az iszlám kialakulása és 
jellemzői. 
Vallások szellemi, 
társadalmi, politikai gyökerei 
és hatásai. 
 
Az arab birodalom 
kialakulása és az arab 
kultúra. 
 
A pápaság és a császárság 
küzdelme. 
 
A keresztes hadjáratok. 
 
A középkori város. 
Falvak és városok. 
 
A céhes ipar és a 
kereskedelem. 
 
A rendiség kialakulása és 
jellemzői. 
A hatalommegosztás formái, 
szintjei. 
 
Válság és fellendülés 
Nyugat–Európában a XIV–
XV. században. 
 
Itália, a humanizmus és a 
reneszánsz. 
Világkép, eszmék, ideológiák. 
 
Közép- és Kelet-Európa 
története a középkorban. 
Felzárkózás, lemaradás. 
 
Az Oszmán (Török) 
Birodalom felemelkedése és 
jellemzői. 
 
Művelődés és kultúra a 
középkorban. 
Korok, korstílusok. 

értelmezése. Vizuális 
rendezők készítése. (Pl. a 
hűbéri láncolat sematikus 
ábrája.) 

– Önálló információgyűjtés 
adott témához, rövid 
szöveges ismertető 
készítése. (Pl. építészeti 
stílusok jellemzői.) 

– A tanultak felhasználása 
új helyzetekben. (Pl. 
céhszabályzat készítése; a 
nagy pestis egy 
túlélőjének 
visszaemlékezése.) 

 
Kritikai gondolkodás: 
– Társadalmi-történelmi, 

erkölcsi problémák 
felismerése, önálló 
megfogalmazása. (Pl. 
miért osztották fel Nagy 
Károly birodalmát? 
Zsidóság szerepe az 
európai városiasodásban, 
antijudaista törekvések az 
egyház részéről) 

– Feltevések 
megfogalmazása híres 
emberek, történelmi 
személyiségek 
viselkedésének 
mozgatórugóiról és 
következményeiről (Pl. 
Mohamed tanításainak 
hatásai.) 

– A különbségek 
felismerése és a 
változások nyomon 
követése egy-egy 
történelmi jelenség 
kapcsán. (Pl. a nyugati és 
a keleti kereszténység 
összehasonlítása.) 

 
Kommunikáció: 
– Események, történetek 

elbeszélése élőszóban, 
illetve emlékezetből. (Pl. 
a Pápai Állam létrejötte.) 

higiénia, járvány. 
 
Földrajz: 
Európa földrajzi adottságai, 
az arab világ területe, 
éghajlat-módosító tényezők, 
világvallások. 
 
Vizuális kultúra: 
Bizánci művészet, romanika 
(pl. jáki templom), gótika (pl. 
amiens-i székesegyház, 
Giotto), reneszánsz (pl. 
Leonardo da Vinci, 
Michelangelo Buonarroti, 
Raffaello Santi) jelentős 
alkotásai és alkotói. 
 
Ének-zene: 
A reneszánsz zene. 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: 
A kommunikáció 
történetének alapfordulatai: 
nyomtatás. 
 
Informatika: 
Könyv- és könyvtártörténet, 
az internet tudatos használata.  



 

 

 
A középkori élet. 
Hétköznapok és ünnepek. 

– Szóbeli beszámoló önálló 
gyűjtő-, illetve 
kutatómunkával szerzett 
ismeretekből. (Pl. a 
bencés szerzetesek 
mindennapjai.) 

– Fogalmazás írása 
valamely történelmi-
társadalmi és erkölcsi 
témáról. (Pl. Nagy Károly 
államszervezete.) 

– Saját vélemény 
megfogalmazása, 
tárgyilagos érvelés és 
mások véleményének 
figyelembe vétele. (Pl. 
vita a keresztes 
hadjáratok okairól.) 

– Rajzos vázlat készítése. 
Folyamatábra, diagram 
elemzése (pl. a középkori 
város szerkezetéről). 

– Események, történetek, 
jelenségek mozgásos, 
dramatikus megjelenítése 
(pl. Canossa-járás). 

 
Tájékozódás időben és 
térben: 
– A tanultak elhelyezése az 

időben a kiemelt 
időpontokhoz képest, 
kronológiai számítások. 
(Pl. események Nagy 
Károly 
megkoronázásához 
képest.) 

– Néhány kiemelt esemény, 
jelenség topográfiai 
helyének megmutatása 
vagy elhelyezése a 
térképen. 

– Egyes történelmi 
jelenségek eltérő időbeli 
ritmusának felismerése. 
(Pl. a középkor építészeti 
korstílusai.) 

– A múltban élt emberek 
életének összehasonlítása 
a jelennel. (Pl. a 



 

 

középkori és a mai városi 
élet.) 

– Néhány kiemelt esemény, 
jelenség topográfiai 
helyének megjelölése 
vaktérképen. 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, történelmi forrás, okok és 
következmények. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 
lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, falu, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, termelés, erőforrások, gazdasági 
szereplők, gazdasági kapcsolatok, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, 
gazdasági válság, adó, 
politika, állam, államforma, hatalmi ágak, egyeduralom, monarchia 
(királyság, császárság), államszervezet, közigazgatás, birodalom, 
szuverenitás,  
vallás, monoteizmus, vallásüldözés, kultúra. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: középkor, kancellária, grófság, római katolikus egyház, ortodox 
egyház, pápa, szerzetes, kolostor, kódex, bencés rend, feudalizmus, 
hűbériség, hűbérúr, hűbéres, vár, jobbágy, robot, majorság, uradalom, 
önellátás, nyomásos gazdálkodás, iszlám, Korán, kalifa, invesztitúra, 
cölibátus, inkvizíció, eretnekség, koldulórendek, keresztes hadjáratok, 
antijudaizmus, rendi monarchia, középkori város, városi önkormányzat, 
hospes, céh, járványok, levantei kereskedelem, Hanza, huszitizmus, 
rekonkviszta, skolasztika, egyetem, lovag, román stílus, gótika, reneszánsz, 
humanizmus, könyvnyomtatás, perszonálunió, szultán, szpáhi, janicsár. 
Személyek: Nursiai Szent Benedek, Justinianus, Mohamed próféta, 
Karolingok, Nagy Károly, VII. Gergely, IV. Henrik, Aquinói Szent Tamás, 
Leonardo da Vinci, Husz János, Gutenberg, II. Mohamed. 
Topográfia: Bizánci Birodalom, Mekka, Arab Birodalom, Frank Birodalom, 
Egyházi (Pápai) Állam, Verdun, Német-római Birodalom, Szentföld, 
Velence, Firenze, Oszmán (Török) Birodalom, Rigómező. 
Kronológia: 622 („Mohamed futása”, a muszlim időszámítás kezdete), 732 
(a frankok győzelme az arabok felett), 800 (Nagy Károly császárrá 
koronázása), 843 (a verduni szerződés), 962 (a Német-római Császárság 
létrejötte), 1054 (a nagy egyházszakadás), 1075 (az invesztitúraharc 
kezdete), 1096–99 (az első keresztes hadjárat), 1215 (a Magna Charta 
kiadása), 1122 (a wormsi konkordátum, az invesztitúraharc első 
szakaszának lezárása), 1389 (az első rigómezei ütközet), 1453 
(Konstantinápoly elfoglalása, a százéves háború vége), XV. század közepe 
(a könyvnyomtatás kezdete). 

 
  



 

 

Tematikai egység A magyar őstörténet és az Árpádok kora 
Órakeret 

22 óra 

Előzetes tudás 

A Német-római Birodalom és Bizánc. Művelődés és kultúra a 
középkorban.  
Mondák és legendák a magyar nép korai történetéből. / A 
kereszténység latinsága. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló tudja, hogy a magyar őstörténetben sok a vitatott kérdés és 
feltételezés, mert kevés és töredékes a rendelkezésre álló forrás, és 
így az egyes szaktudományok kutatási eredményei egymásnak is 
ellentmondhatnak. Felismeri a források felhasználásával, hogy a 
magyarság korai története során a környező népekkel való 
kapcsolatok segítették népünk alkalmazkodó képességét, új tudás 
elsajátítását, mely feltétele volt fennmaradásának.  
Megérti az államalapítás történelmi jelentőségét, Belátja, hogy az 
egyházszervezés és a vármegyerendszer évszázadokra meghatározta 
Magyarország fejlődését. Tudja, hogy az Árpád-korban megszilárdult 
a keresztény magyar állam. Megismeri és értékeli a legjelentősebb 
Árpád-házi uralkodók tevékenységét. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyarság eredete. 
 
A magyarság vándorlása. 
 
A honfoglalás. 
 
A kalandozások kora. A X. 
század politikai, társadalmi és 
gazdasági viszonyai. 
 
Az államalapítás első lépései 
Géza fejedelem uralkodása 
idején. 
 
A keresztény monarchia 
megalapítása I. (Szent) István 
uralkodása idején. 
Uralkodók, államférfiak. 
 
A trónviszályok és a királyi 
hatalom megszilárdulása a 
XI. század folyamán. 
 
A hatalomgyakorlás és az 
államszervezet a XII. 
században. III. Béla és kora. 
 
II. András és az Aranybulla. 
 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Kulcsszavak és 

kulcsmondatok keresése a 
szövegekben. (Pl. az 
Aranybulla 
kulcsszavainak 
megkeresése korabeli 
törvényi előírások az 
idegenekről.)  

– Rövid szöveges tartalmi 
ismertető készítése az 
internet felhasználásával 
vagy ismeretterjesztő 
folyóiratból. (Pl. az 
Árpád-házi szentek élete.) 

– A tanultak felhasználása 
új feladathelyzetekben. 
(Pl. haditudósítás 
készítése a muhi 
csatáról.) 

 
Kritikai gondolkodás: 
– Tételmondat 

meghatározása, 
szövegtömörítés, szöveg 
átfogalmazása adott 
szempont szerint. (Pl. 
Rogerius muhi 
csataleírásának 

Magyar nyelv és irodalom: 
Mondák, legendák, Arany 
János: Rege a 
csodaszarvasról. 
 
Hon- és népismeret: 
Az ősi magyar kultúra 
hagyatéka, néprajzi tájak, 
hagyományos magyar 
történelmi sportok, népi 
mesterségek. 
 
Földrajz: 
Kárpát-medence földrajza, 
Magyarország tájai és folyói, 
Kelet-Európa és Szibéria tájai 
és fő folyói. 
 
Vizuális kultúra: 
Szent Korona, a honfoglalás 
kora (pl. a nagyszentmiklósi 
kincs), romantika (pl. jáki 
templom), gótika jelentős 
alkotásai. 



 

 

IV. Béla és a tatárjárás. 
Kisebbség, többség, 
nemzetiségek. 
 
A királyi hatalom 
meggyengülése, az utolsó 
Árpádok. 
 
Életmód, társadalom és 
gazdaság az Árpád-házi 
királyok idején. 
Népesség, demográfia 
(vándorlás, migráció).  
Nők, férfiak életmódja és 
társadalmi helyzete, 
életformák.  
 
A magyar művelődés és 
kultúra emlékei az Árpád-
korban. 

átfogalmazása mongol 
szemszögből.) 

– Feltevések 
megfogalmazása igaz 
történetek szereplői 
cselekedeteinek 
mozgatóiról és/vagy 
eljátszása különböző 
nézőpontból. (Pl. IV. Béla 
tatárjárás előtti és utáni 
politikája.) 

– Önálló vélemény 
megfogalmazása 
szereplőkről, 
jelenségekről. (Pl. Szent 
László törvényalkotó 
tevékenysége.) 

 
Kommunikáció: 
– Különböző 

információforrások 
alapján következtetések 
megfogalmazása. (Pl. az 
egyházszervezés 
jellemzőinek bemutatása 
ábra és a térkép alapján.) 

– Saját vélemény 
megfogalmazása, 
tárgyilagos érvelés és 
mások véleményének 
figyelembe vétele. (Pl. II. 
András birtokpolitikája.) 

– Események, történetek 
elbeszélése élőszóban, 
illetve emlékezetből. (Pl. 
egy kalandozó hadjárat 
felidézése.) 

 
Tájékozódás időben és 
térben: 
– Események, jelenségek, 

tárgyak, személyek 
időrendbe állítása. (Pl. az 
Árpád-házi uralkodók 
időrendi sorba 
rendezése.) 

– Távolságok becslése és 
számítása történelmi 
térképeken. Egyszerű 
alaprajzok készítése. (Pl. 



 

 

egy Árpád-kori falu 
alaprajza.) 

– Néhány kiemelt esemény, 
jelenség topográfiai 
helyének megmutatása a 
térképen, vagy 
elhelyezése a 
vaktérképen.  

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, történelmi források, tények és 
bizonyítékok, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, társadalmi mobilitás, 
felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, 
népességfogyás, migráció, életmód, város, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, termelés, erőforrások, gazdasági 
szereplők, gazdasági kapcsolatok, kereskedelem, pénzgazdálkodás, 
piac, gazdasági válság, adó, 
politika, állam, államforma, hatalmi ágak, egyeduralom, monarchia 
(királyság), államszervezet, törvény, közigazgatás, birodalom, 
szuverenitás, 
vallás, monoteizmus, vallásüldözés, kultúra. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: nyelvrokonság, hunok, finnugor, őstörténet, őshaza, 
félnomád életmód, nagycsalád, törzs, törzsszövetség, fejedelem, 
kettős fejedelemség, táltos, honfoglalás, kalandozások, királyi 
vármegye, ispán, nádor, egyházmegye, érsekség, királyi tanács, 
tized, várjobbágy, bán, vajda, szerviens, Aranybulla, ellenállási jog, 
nemesi vármegye, székelyek, szászok, tatárok, kunok, familiaritás, 
báró, nemes. 
Személyek: Árpád, Géza fejedelem, I. (Szent) István, Koppány, 
Szent Gellért, I. (Szent) László, Könyves Kálmán, III. Béla, 
Anonymus, II. András, IV. Béla. 
Topográfia: Ural, Magna Hungaria, Baskíria, Kazár birodalom, 
Levédia, Etelköz, Vereckei-hágó, Kárpát-medence, Pozsony, 
Augsburg, Pannonhalma, Esztergom, Székesfehérvár, Buda, Erdély, 
Horvátország, Dalmácia, Muhi. 
Kronológia: 895–900 (a honfoglalás), 907 (a pozsonyi csata), 955 
(az augsburgi csata), 972–997 (Géza fejedelemsége), 997/1000–
1038 (I. /Szent/ István uralkodása), 1077–95 (I. /Szent/ László 
uralkodása), 1095–1116 (Könyves Kálmán uralkodása), 1205–1235 
(II. András uralkodása), 1222 (az Aranybulla kiadása), 1235–70 
(IV. Béla uralkodása), 1241–42 (a tatárjárás), 1301 (az Árpád-ház 
kihalása). 

 
  



 

 

Tematikai egység Magyarország története a vegyesházi királyok korában 
Órakeret 

22 óra 

Előzetes tudás 

A lovagi életmód és kultúra. A középkori város. Nyugat-Európa 
válsága. Az Oszmán (Török) Birodalom. Művelődés és kultúra a 
középkorban. Az államszervezet, a gazdaság és a társadalom 
változásai az Árpád-korban.  
Állam, államszervezet. / A humanista latinság. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló megismeri és értékelni tudja a kor jelentős uralkodóit és 
tevékenységüket. Tudja bizonyítani példák bemutatásával, hogy a 
Magyar Királyság Közép-Európa egyik jelentős hatalma volt, és sorsa 
több ponton összekapcsolódott a környező államok és Nyugat-Európa 
fejlődésével. Megérti a királyi hatalom súlyának a változása és a 
gazdasági és társadalmi folyamatok közötti összefüggéseket. Be tudja 
mutatni az árutermelés és pénzgazdálkodás, valamint a rendiség 
szerepét. 
Felismer néhány történelmi párhuzamot és analógiát az európai és a 
magyar történelem között (pl. a reneszánsz esetében vagy a királyi 
hatalom jellemzői alapján). 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tartományúri hatalom 
felszámolása. 
 
A középkori magyar állam 
megerősödése I. Károly 
uralkodása idején. 
A természetformálás és 
átalakítás hatásai.  
 
I. (Nagy) Lajos 
törvényalkotói tevékenysége 
és külpolitikája. 
Járványok. 
 
Luxemburgi Zsigmond 
magyarországi uralkodása és 
külpolitikája. 
 
Hunyadi János törökellenes 
harcai és kormányzósága. 
Egyezmények, szövetségek.  
 
Hunyadi Mátyás reformjai és 
külpolitikája. 
 
Mátyás, a reneszánsz 
uralkodó. 
 
Társadalmi és gazdasági 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Segédkönyvek, 

kézikönyvek, atlaszok, 
lexikonok használata. (Pl. 
Hunyadi János 
hadjáratainak 
ismertetése.) 

– Ismeretszerzés személyes 
beszélgetésekből, 
tárgyak, épületek, képek 
közvetlen 
megfigyeléséből, hallott 
és olvasott elbeszélő 
szövegekből, különböző 
médiumok anyagából. 
(Pl. Mátyás udvara.) 

– Információk 
rendszerezése és 
értelmezése. Vizuális 
rendezők készítése. (Pl. I. 
Károly és Hunyadi 
Mátyás bevételeinek 
összevetése.) 

 
Kritikai gondolkodás: 
– Feltevések 

megfogalmazása 
történelmi személyiségek 
viselkedésének 

Magyar nyelv és irodalom: 
Janus Pannonius: Pannónia 
dicsérete, kulturált 
könyvtárhasználat. 
 
Hon- és népismeret: 
Épített örökségünk, szellemi 
kulturális örökség. 
 
Biológia-egészségtan: 
Fertőzés, higiénia, járvány. 
 
Földrajz: 
A Balkán természeti földrajzi 
viszonyai; Magyarország 
természeti földrajza; 
településtípusok és szerepük. 
 
Ének-zene: 
A reneszánsz zene. 
 
Informatika: 
Könyv- és könyvtártörténet. 



 

 

változások a XIV–XV. 
században. 
 
A magyar művelődés és 
kultúra emlékei a XIV–XV. 
században. 
Korok, korstílusok. 

mozgatóiról és 
következményeiről (Pl. a 
Hunyadiak 
törökpolitikája.) 

– Feltevések 
megfogalmazása egyes 
társadalmi-történelmi 
jelenségek, intézmények 
hátteréről, feltételeiről, 
okairól. (Pl. a középkori 
városfejlődés.) 

 
Kommunikáció: 
– Szóbeli beszámoló önálló 

gyűjtő-, illetve 
kutatómunkával szerzett 
ismeretekből. (Pl. a 
gótika Magyarországon.) 

– Események, történetek, 
jelenségek mozgásos, 
dramatikus megjelenítése. 
(Pl. a visegrádi 
királytalálkozó.) 

– Saját vélemény 
megfogalmazása, 
tárgyilagos érvelés és 
mások véleményének 
figyelembe vétele. (Pl. 
Nagy Lajos 
hadjáratainak értékelése.) 

 
Tájékozódás időben és 
térben: 
– Kronológiai adatok 

rendezése. (Pl. események 
uralkodókhoz kötése.) 

– Egyes történelmi 
jelenségek eltérő időbeli 
ritmusának felismerése. 
(Pl. a korstílusok európai 
és magyarországi 
megjelenése.) 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, történelmi források, tények és bizonyítékok, 
interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 
lesüllyedés, népesedés, migráció, életmód, város, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, termelés, erőforrások, gazdasági 
szereplők, gazdasági kapcsolatok, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, 
gazdasági válság, adó, 



 

 

politika, állam, államforma, hatalmi ágak, egyeduralom, törvény, 
monarchia (királyság), államszervezet, közigazgatás, birodalom, 
szuverenitás, 
vallás, kultúra. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: tartományúr, bandérium, honorbirtok, aranyforint, regálé, 
harmincad, kamara haszna, kapuadó, szabad királyi város, bányaváros, 
mezőváros, úriszék, köznemes, kilenced, ősiség, végvárrendszer, rendi 
országgyűlés, telekkatonaság, kormányzó, rendkívüli hadiadó, füstpénz, 
fekete sereg, Corvina. 
Személyek: I. Károly, Csák Máté, I. (Nagy) Lajos, Luxemburgi Zsigmond, 
Hunyadi János, Hunyadi Mátyás, Kinizsi Pál. 
Topográfia: Körmöcbánya, Besztercebánya, Visegrád, Nikápoly, Várna, 
Nándorfehérvár, Kenyérmező, Bécs. 
Kronológia:1308–42 (I. Károly uralkodása), 1335 (a visegrádi 
királytalálkozó), 1342–82 (I. /Nagy/ Lajos uralkodása), 1351 (I. /Nagy/ 
Lajos törvényei), 1387–1437 (Luxemburgi Zsigmond uralkodása), 1396 (a 
nikápolyi csata), 1443–44 (a hosszú hadjárat), 1444 (a várnai csata, I. 
Ulászló halála), 1456 (a nándorfehérvári diadal), 1458–90 (I. /Hunyadi/ 
Mátyás uralkodása), 1479 (a kenyérmezei csata). 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 

végén 

Ismerje fel és fogadja el az ókori és középkori egyetemes és magyar 
kultúrkincs rendszerező megismerésével, az egyetemes emberi értékek 
tudatos vállalását, a családhoz, a lakóhelyhez, a nemzethez való tartozás 
fontosságát. 
Ismerje fel a múltat és a történelmet formáló, összetett folyamatok, 
látható és a háttérben meghúzódó összefüggéseit, és tudja azonosítani 
ezek erkölcsi-etikai aspektusait. 
Ismerje fel a korábbi korokban élt emberek, közösségek élet-, 
gondolkodás- és szokásmódját, a különböző államformák működési 
jellemzőit. 
Ismerje fel a tanuló a civilizációk történetének jellegzetes sémáját 
(kialakulás, virágzás, hanyatlás). 
Ismerje és mind szélesebb körben alkalmazza a történelem értelmezését 
segítő kulcsfogalmakat és egyedi fogalmakat, az árnyalt történelmi 
tájékozódás és gondolkodás érdekében. 
Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti 
hősök cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek 
szempontjából értékeli. 
Tudjon példákat mondani különböző korok eltérő értékítéleteiről egy-egy 
történelmi személyiség kapcsán, tevékenységük bemutatása alapján. 
Tudja, hogy az egyes népeket vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk alapján 
lehet 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 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 
eredményeit, meghatározó politikai szereplőit. 
Legyen képes történelmi-társadalmi, erkölcsi problémákat felismerni és 
megfogalmazni, többféleképpen értelmezhető szövegek jelentésrétegeit 
feltárni, feltevéseket megfogalmazni történelmi személyiségek 
cselekedeteinek, viselkedésének mozgatórugóiról. 
Legyen képes mindennapi élethelyzeteket elbeszélni, eljátszani a 
különböző szereplők szempontjából. Legyen képes feltevéseket 
megfogalmazni az egyes társadalmi-történelmi jelenségek, intézmények 
hátteréről, feltételeiről, okairól, érveket gyűjteni a feltevések mellett és 
ellen. A forráskritika alapelemei közül tudjon kérdéseket megfogalmazni 
a forrás megbízhatóságára vonatkozóan. 
Legyen képes beszámolót, kiselőadást tartani szépirodalmi művekből, 
sajtótermékekből, rádió- és televízió-műsorokból. 
Legyen képes rajzos vázlatot készíteni, folyamatábrát, diagramot 
elemezni, fogalmazást írni történelmi-társadalmi és erkölcsi témáról. 
Legyen képes a történelmi események időmeghatározását konkrét 
kronológiai adatokkal megadni, azokat kezdetleges szinten rendezni, 
kronológiai számításokat végezni, a tanultakat elhelyezni az időben, a 
korszakokon belül, kronológiai számításokat végezni. 
Legyen képes az egyes korszakokat jellegzetességeik alapján megragadni 
és összehasonlítani, valamint a gyorsan és lassan lezajló változásokat 
megkülönböztetni. 
Legyen képes helyeket megkeresni a térképen, távolságot becsülni és 
számítani, eseményeket és jelenségeket leolvasni a történelmi 
térképekről. A kiemelt eseményeket és jelenségeket tudja elhelyezni 
vaktérképen. 

 
 



 

 

9–10. évfolyam 
 
E két évfolyam fő feladata a forráskezelés és -elemzés alapszabályainak, illetve a tudományos 
anyaggyűjtés elemeinek elsajátítása. Ezzel együtt tovább kell erősíteni az elemző, az oksági 
viszonyokat kutató jellegű munkát. Mindezek csak a tanulók fokozott tevékenykedtetése 
révén érhetők el. Kiemelt szerepe van a problémaközpontú történelemtanításnak, mely adott 
esetben teljesen eltérő nézőpontok ütköztetését is szükségessé teszi. A kulcskompetenciák 
közül a hatékony és önálló tanulás szintjének emelése a legfontosabb feladat. 

A történelem tantárgy kiválóan alkalmas az önálló ismeretszerzés kialakítására. Ehhez 
ismerni kell az elsődleges és másodlagos források kezelésének és elemzésének a szabályait. A 
tudományos anyaggyűjtéshez viszont nélkülözhetetlen a könyvtárakban, illetve azok 
anyagában (kézikönyvek, lexikonok, atlaszok, ismeretterjesztő folyóiratok stb.), valamint az 
elektronikus adatbázisokban való tájékozottság. A diákoknak ezen az életkori szinten a 
szaknyelvet felhasználva el kell jutni az események elbeszélésétől, a források tartalmi 
ismertetésétől a problémafelvetés, magyarázat, fejtegetés, következtetés és érvelés gyakorlati 
alkalmazásáig. Fontos feladat a különböző diagramok, grafikonok elemzése, majd készítési 
lehetőségeinek a megteremtése is, képi információhordozók gyűjtése, válogatása és készítése, 
valamint az időben és térben való tájékozottság fejlesztése. Kiemelten fontos ezért a 
térképhasználat fejlesztése. A tanulók tudják használni a tematikus térképet, tudjanak azokon 
méréseket és becsléseket végezni, adatokat értelmezni. (pl. lakosságszám, népsűrűség, 
gazdasági fejlettség). Tudják a tematikus térképek adatait összehasonlítani, s ebből 
következtetéseket levonni, és a térképi információkat beépíteni a szóbeli és az írásbeli 
feladatok megoldásaiba. 

 
 

Tematikai egység A világ és Európa a kora újkorban  
Órakeret 

34 óra 

Előzetes tudás 

A késő középkor demográfiai és társadalmi folyamatai Európában. 
A távolsági kereskedelem a középkori Európában (levantei, Hanza). 
Az Oszmán (Török) Birodalom felemelkedése. Válság és fellendülés 
Európában a XIV–XV. században. 
Állam, államszervezet, társadalom. / A humanista latinság 
továbbélése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló érzékeli, hogy az emberek a maguk által leghelyesebbnek 
gondolt módon cselekszenek. Az azonban, hogy a különböző 
korokban mit tartottak helyesnek vagy helytelennek jelentős 
mértékben eltért egymástól. Ahhoz, hogy az emberek tetteit és 
döntéseit helyesen tudjuk megítélni, először meg kell érteni a 
helyzetet, amelyben éltek. Belátja, hogy a világ különböző civilizációit 
összeköti az emberi alapszükségletek biztosításának igénye (élelem, 
biztonság, világ megértésének igénye stb.). Megérti, hogy a kultúrák 
találkozása milyen esélyeket és/vagy veszélyeket hordoz magában.  
Képes empatikusan, a leigázottak szempontjából is értékelni a 
földrajzi felfedezéseket és az azt követő gyarmatosítást. 
A tanuló belátja, hogy Amerika felfedezése gyökeresen megváltoztatta 
a világ képét. Felismeri, hogy a kereskedelmi utak feletti ellenőrzés 
általában jelentős hatalmi pozíciót is jelent, valamint hogy a 
kereskedelemi utak terén lezajló változások átrendezik a régiók közötti 
gazdasági erőviszonyokat, hosszú távon jelentős gazdasági, társadalmi 



 

 

és politikai következményekkel járnak. Átlátja a tőkés gazdaság 
működési mechanizmusát, felismeri a termelés új szervezeti formáinak 
társadalomformáló hatását. Tudja, hogy a reformáció a katolikus 
egyház világi hatalmával való szembefordulás nyomán jött létre, és 
érti, hogy a hitélet megújítása mellett a protestáns gondolkodásmód 
(önkormányzatiság, hivatásetika) terjesztésével jelentős eszmei és 
társadalmi hatást gyakorolt Európára. Megismeri az európai régiók 
eltérő fejlődését és egymásra hatását. 
Képes összehasonlítani történelmi időszakokat, egybevetni eltérő 
emberi sorsokat. Képes a történelmi tér változásainak leolvasására, az 
adott témához leginkább megfelelő térkép kiválasztására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A földrajzi felfedezések. 
Felfedezők, feltalálók. A 
fanatizmus jellemzői és 
formái. 
 
A korai gyarmatosítás. 
 
A világgazdaság 
kialakulásának gazdasági, 
társadalmi hatásai Nyugat- és 
Közép-Európában. 
 
A kapitalista gazdaság 
jellemző vonásai. 
 
A reformáció kezdetei, 
Luther tevékenysége. 
 
A reformáció kálvini ága. 
Vallások szellemi, 
társadalmi, politikai gyökerei 
és hatásai. 
 
A reformáció egyéb 
irányzatai. 
 
A katolikus megújulás. 
 
Az abszolutizmus. 
Államformák, államszervezet. 
 
A Habsburg-francia 
vetélkedés kezdetei a XVI. 
században. 
 
Spanyolország a kora 
újkorban. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Ismeretszerzés különböző 

írásos forrásokból, 
statisztikai táblázatokból, 
grafikonokból, 
diagramokból. (Pl. a 
földrajzi felfedezések 
gazdasági hatásainak 
vizsgálata.) 

– A rendelkezésre álló 
ismeretforrások 
áttekintése és értékelése. 
(Pl. információk gyűjtése 
XIV. Lajosról, 
forráskritikai 
megközelítésben.) 

– Különböző emberi 
magatartástípusok, 
élethelyzetek 
megfigyelése, 
következtetések levonása. 
(Pl. a vallási tolerancia 
és intolerancia 
következményei, a kora 
újkori városi és falusi élet 
összehasonlítása.) 

 
Kritikai gondolkodás: 
– Különböző filmek 

vizsgálata a történelmi 
hitelesség szempontjából. 
(Pl. a Kolumbuszról 
készült dokumentum- és 
játékfilm összehasonlító 
elemzése.) 

– Feltevések 
megfogalmazása a 

Magyar nyelv és irodalom: 
Shakespeare egy drámája, 
Molière egy komédiája. 
 
Matematika: 
Pascal. 
 
Fizika: 
A Föld, a Naprendszer és a 
Világmindenség fejlődéséről 
alkotott elképzelések. 
 
Földrajz: 
Térképi ábrázolás, földrajzi 
fokhálózat. 
 
Vizuális kultúra: 
A barokk stílus (pl. Rubens, 
Rembrandt). 
 
Ének-zene: 
A barokk zene (pl. Purcell, 
Monteverdi, J. S. Bach). 
 
Dráma és tánc: 
Az angol reneszánsz színház 
és dráma. 
A francia klasszicista színház 
és dráma. 



 

 

 
A Tudorok kora Angliában. 
 
Az angol polgárháború. 
Az alkotmányos monarchia 
létrejötte Angliában. 
A hatalommegosztás formái, 
szintjei. 
 
A francia vallásháború, XIV. 
Lajos abszolutizmusa. 
 
Nagyhatalmi küzdelmek a 
XVII–XVIII. században: a 
harmincéves háború, a 
spanyol örökösödési háború 
és az északi háború. 
 
Közép-Európa kora újkori 
története. 
 
Az orosz nagyhatalom 
kialakulása, Nagy Péter 
reformjai. 
Fölzárkózás, lemaradás. 
 
Tudományok, művészetek a 
kora újkorban. 
 
Életmód és mindennapok a 
kora újkorban. 

történelmi személyiségek 
cselekedeteinek 
mozgatórugóiról (pl. a 
Stuart-restauráció 
uralkodóinak politikai 
döntései kapcsán). 

– Történelmi jelenetek 
elbeszélése, eljátszása 
különböző 
szempontokból. (Pl. 
reformátor és jezsuita 
rendi szerzetes véleménye 
a harmincéves háborúról, 
angol nemes és bérlő a 
bekerítésekről.) 

 
Kommunikáció: 
– Vita során 

véleménykülönbségek 
tisztázása (pl. az 
abszolutizmus pozitív 
vagy negatív megítélése 
témájában). 

– Különféle társadalmi-
történelmi jelenségek 
összehasonlítása. (Pl. 
Spanyolország, Anglia 
gazdasága; Közép-, 
Kelet- és Nyugat-Európa 
társadalma.) 

– Vizuális rendezők 
(táblázatok, ábrák) 
készítése. (Pl. a 
harmincéves háborúban 
vagy a spanyol 
örökösödési háborúban 
szembenálló felek, 
szövetségek bemutatása.) 

– Elsődleges történelmi 
források elemzése, 
különféle társadalmi-
történelmi összefüggések 
felderítése. (Pl. a 
Jognyilatkozat hatása 
Anglia politikai 
rendszerére.) 

 
Tájékozódás térben és 
időben: 
– Kronológiai adatok (pl. a 



 

 

kora újkor eseményeinek 
összerendezése). 

– Különböző időszakok 
térképeinek 
összehasonlítása. (Pl. a 
földrajzi felfedezések 
időszaka előtti és utáni 
térképek tanulmányozása 
során). 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, okok és következmények, 
történelmi források, interpretáció, jelentőség. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, identitás, társadalmi mobilitás, 
felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, migráció, életmód, város, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, termelési 
egység, erőforrások, gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, 
kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 
gyarmatosítás, 
politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ágak, egyeduralom, 
monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, 
szuverenitás, centrum, periféria, 
vallás, vallásüldözés, kultúra, antijudaizmus. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: újkor, felfedező, gyarmat, ültetvény, tőke, tőkés, kapitalizmus, 
bérmunkás, világkereskedelem, manufaktúra, vetésforgó, abszolutizmus, 
merkantilizmus, reformáció, protestáns, evangélikus, református, anglikán, 
puritán, antitrinitáriusok, ellenreformáció és katolikus megújulás, jezsuiták, 
barokk, restauráció, Jognyilatkozat, alkotmányos monarchia, cenzusos 
választójog, nemesi köztársaság, cár. 
Személyek: Kolumbusz, Vasco da Gama, Magellán, V. Károly, Luther, 
Kálvin, Kopernikusz, VIII. Henrik, I. Erzsébet, Cromwell, IV. Henrik, 
Richelieu, XIV. Lajos, I. (Nagy) Péter, Newton, Spinoza. 
Topográfia: Amerika, Németalföld, London, Párizs, Versailles, 
Szentpétervár, portugál és spanyol gyarmatok. 
Kronológia: 1492 (Amerika felfedezése), 1517 (Luther fellépése, a 
reformáció kezdete), 1545–63 (a tridenti zsinat), 1555 (az augsburgi 
vallásbéke), 1618–48 (a harmincéves háború), 1642–49 (az angol 
polgárháború), 1689 (a Jognyilatkozat kiadása), 1700–1721 (az északi 
háború), 1701–1714 (a spanyol örökösödési háború). 

 
 

Tematikai egység Magyarország a kora újkorban  
Órakeret 

45 óra 

Előzetes tudás 

Magyarország története a XV. században. A rendi monarchia és az 
abszolutizmus politikai rendszere. Az Oszmán (Török) Birodalom. 
Nemzetközi viszonyok a XVI–XVII. században. A kontinentális 
munkamegosztás. 
Állam, államszervezet, társadalom. / A humanista latinság továbbélése 
(pl. az iskolarendszerben). 



 

 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló tudja, hogy a sorsfordító történelmi események nem 
kizárólag egy kiváltó okra vezethetők vissza, és következményeik 
döntően befolyásolhatják egy adott állam/közösség fejlődésének 
lehetőségeit. Értékeli a Rákóczi-szabadságharc idején létrejött széles 
társadalmi összefogás mozgósító erejét és a kölcsönös engedményeken 
alapuló megállapodás hosszú távú jelentőségét.  
Felismeri a kiemelkedő történelmi személyek közösségformáló és 
társadalom-átalakító szerepét. Megérti, hogy a reformáció a 
bibliafordítás, a magyar nyelvű hitélet és a magyar írásbeliség 
fellendülése révén formálta jelentősen a magyar művelődéstörténetet, 
a katolicizmus megújulása során kialakított hagyományok a magyar 
nemzettudat fontos részévé váltak. 
Belátja, hogy az oszmán-török katonai fölény mellett a politikai 
megosztottság is hozzájárult az ország három részre szakadásához. 
Megérti a részekre szakadt ország helyzetét a két nagyhatalom 
ütközőzónájában, és belátja, hogy a török kiűzését a hatalmi 
erőegyensúly felbomlása tette lehetővé. Átlátja a másfél évszázados 
török uralom rövid és hosszú távú következményeit. 
Képes elemezni az egyetemes és magyar történelem eltérő időbeli 
ritmusát, és ezek kölcsönhatásait. Képes különböző 
információforrásokból egyszerű önálló térképvázlatok rajzolására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A Jagelló-kor. 
 
A mohácsi csata és 
következményei. 
 
Az ország három részre 
szakadása, a várháborúk. 
 
A három országrész 
berendezkedése: a királyi 
Magyarország és a török 
hódoltság. 
 
A három országrész 
berendezkedése: az Erdélyi 
Fejedelemség. 
Kisállamok, nagyhatalmak. 
 
A reformáció 
Magyarországon. 
 
A tizenöt éves háború és a 
Bocskai-felkelés. 
 
A katolikus megújulás 
Magyarországon. 
 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Egy történelmi 

oknyomozás 
megszervezése. (Pl. 
Fráter György halála)  

– Ismeretszerzés különböző 
forrásokból. (Pl. irodalmi 
művek forrásértéke 
[Szigeti veszedelem, Egri 
csillagok].) 

– Különböző emberi 
magatartástípusok, 
élethelyzetek 
megfigyelése, 
következtetések levonása. 
(Pl. a török kori nemesi 
élet rekonstruálása 
levelezés alapján.) 

– Rendelkezésre álló 
ismeretforrások 
áttekintése és értékelése. 
(Pl. eltérő történészi 
vélemények a szatmári 
békéről.) 

 
Kritikai gondolkodás: 
– Különböző történelmi 

Magyar nyelv és irodalom: 
Zrínyi Miklós: Szigeti 
veszedelem; Gárdonyi Géza: 
Egri csillagok; Balassi Bálint: 
Egy katonaének; Mikes 
Kelemen: Törökországi 
levelek. 
 
Matematika:  
Statisztikai táblázatok 
elemzése. 
 
Földrajz:  
Magyarország 
természetföldrajza, 
népesedési, gazdasági 
diagramok elemzése. 
 
Ének-zene: 
A reneszánsz hangszeres 
zene (pl. Bakfart Bálint). 
 
Informatika: 
Az internet tudatos és kritikus 
használata. 



 

 

A magyar rendek és a 
Habsburg-udvar viszonya a 
XVII. században. 
 
Az Erdélyi Fejedelemség 
virágkora: Bethlen Gábor és 
I. Rákóczi György 
fejedelemsége. 
 
Zrínyi Miklós, a politikus és 
hadvezér pályája. 
 
A török hódoltság korának 
gazdasága, demográfiai 
folyamatai. Élet a három 
országrészben. 
 
A török kiűzése 
Magyarországról. 
 
A Rákóczi-szabadságharc 
története. 
Egyezmények, szövetségek. 

elbeszélések 
összehasonlítása a 
narráció módja alapján. 
(Pl. események 
rekonstruálása török és 
magyar források 
alapján.) 

– Híres emberek, történelmi 
személyiségek jellemzése, 
feltevések 
megfogalmazása a 
történelmi személyiségek 
cselekedeteinek, 
viselkedésének 
mozgatórugóiról. (Pl. 
magyarországi 
nyomdászok szerepe a 
reformációban, 
ellenreformációban.) 

– Többféleképpen 
értelmezhető szövegek 
jelentésrétegeinek 
feltárása. (Pl. a váradi 
béke.) 

– Önálló vélemény 
megfogalmazása 
történelmi eseményekről, 
szereplőkről. (Pl. Thököly 
törökbarát politikája.) 

– Kérdések 
megfogalmazása a forrás 
megbízhatóságára, a 
szerző esetleges 
elfogultságaira, rejtett 
szándékaira vonatkozóan. 
(Pl. Zrínyi halálának 
körülményeit leíró 
beszámoló elemzése.) 

 
Kommunikáció: 
– Folyamatábra készítése 

(pl. a reformáció 
terjedésének okairól). 

– Ábra készítése (pl. a 
három országrész 
államszervezetéről). 

– Beszámoló, kiselőadás 
tartása népszerű 
tudományos irodalomból 
származó szövegek 



 

 

alapján. (Pl. Pázmány 
Péter életéről, valamint 
Schulhof Izsák 
beszámolója Buda 
visszavívásáról.) 

 
Tájékozódás térben és 
időben: 
– Egyszerű térképvázlatok 

rajzolása (pl. a három 
részre szakadt ország 
végvárairól)  

– Kronológiai adatok 
rendezése (pl. a 
nemzetközi és 
magyarországi 
események 
összefüggéseinek a 
bemutatására). 

– Néhány kiemelt esemény, 
jelenség topográfiai 
helyének megjelölése 
vaktérképen. (Pl. a 
Rákóczi-szabadságharc 
fordulópontjai). 

– A történelmi tér 
változásainak leolvasása 
különböző térképekről. 
(Pl. a török hódoltság 
demográfiai hatásai.)  

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, okok és következmények, tények és 
bizonyítékok, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, identitás, társadalmi mobilitás, 
felemelkedés, lesüllyedés, nemzetiség, népesedés, népességfogyás, 
migráció, életmód, város, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 
erőforrások, gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, kereskedelem, 
pénzgazdálkodás, piac, adó, 
politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ágak, egyeduralom, 
monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 
centrum, periféria,  
vallás, vallásüldözés, kultúra. 



 

 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: örökös jobbágyság, rendi dualizmus, vilajet, hajdú, vitézlő 
rend, unitárius, rendi nemzet, kuruc, szabad királyválasztás joga, 
trónfosztás. 
Személyek: Dózsa György, II. Lajos, Szapolyai János, I. Ferdinánd, I. 
Szulejmán, Fráter György, Dobó István, Károli Gáspár, Bocskai István, 
Bethlen Gábor, I. Rákóczi György, Pázmány Péter, Zrínyi Miklós (a költő 
és hadvezér), I. Lipót, Thököly Imre, Savoyai Jenő, II. Rákóczi Ferenc. 
Topográfia: Mohács, Kőszeg, Hódoltság, Erdélyi Fejedelemség, 
Gyulafehérvár, királyi Magyarország, Eger, Szigetvár, Nagyszombat, 
Szentgotthárd, Sárospatak, Debrecen, Zenta, Ónod, Bécs. 
Kronológia: 1526 (a mohácsi csata), 1541 (Buda török kézre kerül, az 
ország három részre szakadása), 1552 (Eger sikertelen török ostroma), 
1566 (Szigetvár eleste), 1591–1606 (a tizenöt éves háború, végén a bécsi 
béke), 1664 (Zrínyi Miklós téli hadjárata, a vasvári béke), 1686 (Buda 
visszafoglalása), 1687 (a pozsonyi országgyűlés döntései), 1697 (zentai 
csata), 1699 (a karlócai béke), 1703–11 (a Rákóczi-szabadságharc), 1707 
(az ónodi országgyűlés), 1711 (a szatmári béke). 

 
 

Tematikai egység/ A felvilágosodás kora 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Az abszolutizmus és az alkotmányos monarchia politikai rendszere.  
Poroszország létrejötte. Nagy Péter reformjai Oroszországban. Az 
amerikai angol gyarmatok jellemzői. 
Állam, államszervezet. A demokratikus intézményrendszer. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló megérti, hogy a felvilágosodás állította a középpontba a 
világmindenség ésszel felfogható megértését, a tudományos 
megismerés elsőbbrendűségét, a folyamatos haladás, fejlődés 
utópisztikus eszményét. Felismeri a felvilágosodás hatását a modern 
politikai gondolkodásra és közgazdaságtanra. 
Tudja, hogy a korszakban alakulnak ki azok alapvető demokratikus 
alapelvek – mint a hatalommegosztás,  emberi jogok, népszuverenitás 
-, amelyek mind a mai napig a demokráciák működésének alapjait 
jelentik. Össze tudja hasonlítani a különböző politikai rendszereket 
források és kormányzati ábrák felhasználásával. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A felvilágosodás 
eszmerendszere. 
Világkép, eszmék, ideológiák, 
társadalomkritika. 
 
A felvilágosodás állam- és 
közgazdasági elméletei. 
 
Nagyhatalmak és nemzetközi 
kapcsolataik a XVIII. 
században. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Az internet kritikus és 

tudatos felhasználása 
ismeretek szerzésére (pl. 
Voltaire és Rousseau 
filozófiai nézeteiről). 

– Az információk 
rendszerezése és 
értelmezése. (Pl. II. 
József, II. Katalin és II. 
Frigyes uralkodásáról 

Magyar nyelv és irodalom:  
Voltaire, kulturált 
könyvtárhasználat. 
 
Matematika: 
René Descartes. 
 
Vizuális kultúra:  
A klasszicista stílus. 
 
Informatika: 



 

 

 
A felvilágosult 
abszolutizmus Közép-és 
Kelet-Európában. 
 
Az amerikai gyarmatok 
függetlenségi háborúja. 
 
Az Amerikai Egyesült 
Államok politikai rendszere. 
A hatalommegosztás formái, 
szintjei. 

szóló szövegek alapján a 
felvilágosult 
abszolutizmus 
jellemzőinek 
azonosítása.) 

 
Kritikai gondolkodás: 
– A tanult ismeretek 

problémaközpontú 
elrendezése. (Pl. a 
felvilágosodásról és az 
abszolutizmusról tanultak 
alkalmazása a 
felvilágosult 
abszolutizmus 
elemzésekor.) 

– Társadalmi-történelmi 
jelenségek értékelése a 
saját értékrendnek 
megfelelő szempontok 
alapján (pl. „Pozitív 
változást hoztak-e a 
felvilágosult abszolút 
uralkodók 
államaikban?”). 

 
Kommunikáció: 
– Elsődleges történelmi 

források elemzése, 
különféle társadalmi-
történelmi összefüggések 
felderítése. (Pl. Adam 
Smith: A nemzetek 
gazdagsága című 
művének részletei 
alapján.) 

– Esszé írása történelmi-
társadalmi témákról. (Pl. 
az ideális politikai 
rendszerről.) 

– Vizuális rendezők 
készítése. (Pl. az Egyesült 
Államok politikai 
rendszerét bemutató 
ábra.) 

 
Tájékozódás térben és 
időben: 
– Az egyes történelmi 

jelenségek 

Az internet tudatos és kritikus 
használata. 



 

 

kölcsönhatásainak 
elemzése. (Pl. a 
felvilágosodás eszméinek 
hatása a gazdasági, 
politikai, kulturális 
életre.) 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Okok és következmények, történelmi források, tények és bizonyítékok, 
interpretáció, jelentőség. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, identitás, társadalmi mobilitás, 
felemelkedés, lesüllyedés,  
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrások, 
gazdasági szereplők, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gyarmatosítás, 
 politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ágak, egyeduralom, 
monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, 
szuverenitás, centrum, periféria, emberi jogok, állampolgári jogok, 
vallás, vallásüldözés, vallásszabadság, lelkiismeret szabadság. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: felvilágosodás, Enciklopédia, racionalizmus, a hatalmi ágak 
megosztása, társadalmi szerződés, népszuverenitás/népfelség elve, 
választójog, szabad verseny, fiziokraták, felvilágosult abszolutizmus, vallási 
türelem, emancipáció, antiszemitizmus, alkotmány. 
Személyek: Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Adam Smith, II. (Nagy) 
Frigyes, II. (Nagy) Katalin, Washington. 
Topográfia: Poroszország, Szilézia, Lengyelország, Oroszország, 
gyarmatok Észak-Amerikában. 
Kronológia: 1740–48 (az osztrák örökösödési háború), 1756–63 (a hétéves 
háború), 1775–83 (az amerikai függetlenségi háború), 1776 (az amerikai 
Függetlenségi nyilatkozat kiadása, az Amerikai Egyesült Államok 
létrejötte), 1772 (Lengyelország első felosztása). 

 
 

Tematikai egység 
Újjáépítés és felvilágosult abszolutizmus 

Magyarországon 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

A reformáció és a katolikus megújulás. A felvilágosodás és a 
felvilágosult abszolutizmus. Nagyhatalmi küzdelmek a XVIII. 
században. A Rákóczi-szabadságharc. 
Állam, államszervezet, sokszínű társadalom, nemzetiségek. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló tudja, hogy az ország újjáépítése együtt járt más népek, 
nemzetiségek befogadásával/betelepülésével/betelepítésével, és 
megérti, hogy ez gazdasági, kereskedelmi, kulturális fejlődést és 
soknemzetiségű államot eredményezett, amely később nemzetiségi 
ellentétek és konfliktusok alapjául szolgált 
Tudatosul benne, hogy Magyarország a Habsburg Birodalom részét 
képezte, megérti a birodalmiságból fakadó problémák lényegét, és 
reális képet alkot Magyarország birodalmon belüli helyzetéről. 
Megérti, hogy az vármegyerendszernek milyen szerepe volt a 
függetlenség bizonyos elemeinek a megőrzésében. Képes bemutatni a 
felvilágosult abszolutizmus és modernizáció összefüggéseit a 



 

 

Habsburg Birodalom példáján keresztül. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A Magyar Királyság a XVIII. 
századi Habsburg 
Birodalomban. 
Függetlenség és alávetettség. 
 
Demográfiai és etnikai 
változások a XVIII. 
században. 
Népesség, demográfia 
(vándorlás, migráció). 
Kisebbség, többség, 
nemzetiségek. 
 
Újjáépítés és gazdasági élet a 
XVIII. századi 
Magyarországon. 
 
A társadalmi változások és 
életmód a XVIII. században. 
 
Mária Terézia. 
 
II. József, a felvilágosult 
abszolút uralkodó. 
 
A barokk kulturális hatásai. 
Korok, korstílusok. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Különböző emberi 

magatartástípusok, 
élethelyzetek 
megfigyelése eltérő 
források alapján. (Pl. 
németek betelepítése.) 

– Önálló információgyűjtés 
adott témához különböző 
médiumokból (Pl. a 
Mária Terézia-kori Bécs 
bemutatása.) 

 
Kritikai gondolkodás: 
– Híres emberek, történelmi 

személyiségek 
viselkedésének 
mozgatóiról feltevések 
megfogalmazása. (Pl. II. 
József miért vonta vissza 
rendeleteinek többségét 
élete végén?) 

– Különféle társadalmi-
történelmi jelenségek 
összehasonlítása (Pl. a 
XVIII. századi 
népességnövekedés.) 

 
Kommunikáció: 
– Szóbeli beszámoló, 

kiselőadás tartása önálló 
gyűjtőmunka alapján (pl. 
Magyarország 
államszervezetéről). 

– Saját vélemény érthető 
megfogalmazása. (Pl. a 
vámrendelet gazdasági 
hatásai.) 

– Folyamatábra, diagram, 
vizuális rendezők 
készítése. (Pl. diagram 
készítése a XVIII. század 
végi etnikai viszonyokról 
Magyarországon.) 

 
Tájékozódás időben és 
térben: 

Matematika: 
Diagramok készítése, 
értelmezése, táblázatok 
olvasása. 

 
Földrajz: 
Demográfiai mutatók, a 
népességszám és befolyásoló 
tényezői, a Kárpát-medence 
tájai. 
 
Vizuális kultúra: 
A barokk építészet (pl. az 
Esterházy-kastély). 
 
Ének-zene: 
A barokk zene (pl. J. S. 
Bach), a klasszicizmus zenéje 
(pl. Beethoven, Haydn, 
Mozart). 
 
Informatika: 
Információgyűjtés az internet 
felhasználásával. 



 

 

– Egyes történelmi 
jelenségek és régiók 
eltérő időbeli ritmusának 
felismerése és 
kölcsönhatásainak 
elemzése. (Pl. a 
gazdasági fejlettség 
Európában és a 
Habsburg 
Birodalomban.) 

– Egyszerű térképvázlatok 
rajzolása különböző 
információforrások 
alapján. (Pl. nemzetiségek 
és etnikumok 
lakóhelyének bejelölése 
térképvázlaton.) 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Okok és következmények, tények és bizonyítékok, interpretáció, történelmi 
nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, identitás, társadalmi mobilitás, 
felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, nemzetiség, 
migráció, életmód, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrások, 
gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, kereskedelem, 
pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 
politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ágak, egyeduralom, 
monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, 
szuverenitás, centrum, periféria,  
vallás, vallásüldözés, kultúra. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: Pragmatica Sanctio, Helytartótanács, felső és alsó tábla, 
betelepítés, betelepülés, csonka társadalom, rendelet, vámrendelet, úrbéri 
rendelet, Ratio Educationis, jozefinizmus, türelmi rendelet, jobbágyrendelet, 
zsellér. 
Személyek: III. Károly, Mária Terézia, II. József, Kazinczy Ferenc. 
Topográfia: Habsburg Birodalom, Határőrvidék, Bánát. 
Kronológia: 1723 (Pragmatica Sanctio), 1740–80 (Mária Terézia 
uralkodása), 1754 (a vámrendelet), 1767 (Urbárium), 1777 (Ratio 
Educationis),1780–1790 (II. József uralkodása), 1781 (a türelmi rendelet), 
1785 (a jobbágyrendelet). 

 
 

Tematikai egység A forradalmak és a Szent Szövetség kora  
Órakeret 

29 óra 

Előzetes tudás 
A francia abszolutizmus. A felvilágosodás. Nagyhatalmi küzdelmek a 
XVIII. században. 
Állam, államszervezet. 

A tematikai egység A tanuló tudja, hogy a felvilágosodás korának eszméi (szabadság, 



 

 

nevelési-fejlesztési 
céljai 

egyenlőség, testvériség) nem egyszer egymást kizáró módon 
valósulnak meg. Felismeri, hogy a napóleoni háborúk a korábbi 
nagyhatalmi ellentétek új szakaszát jelentik. 
Megérti, hogy az ipari forradalom az adott korszakon túlmutató, 
összetett és az élet minden területét érintő nagy jelentőségű változás. 
Felismeri, hogy az ipari forradalom, amely új energiaforrások 
hasznosítása mellett új technikai eszközök alkalmazásával és a 
termelési formák átalakításával létrehozza az ipari társadalmat, a 
népesség számszerű gyarapodását, urbanizációt és az ipari munkásság 
létszámának növelését. 
Ismeri és felismeri a korszak politikai ideológiáit. Tudja, hogy a 
francia forradalom és az ipari forradalom hatással van a modern, 
polgári fejlődésre és a korszak uralkodó eszméire. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A francia forradalom kezdete 
és az alkotmányos monarchia 
időszaka. 
Forradalom, reform és 
kompromisszum. 
 
A királyság bukása és a 
köztársaság létrejötte. 
 
A jakobinus diktatúra és a 
terror. 
 
Napóleon hatalomra 
kerülése, a konzulátus 
időszaka. 
I. Napóleon császársága. 
 
A bécsi kongresszus és a 
Szent Szövetség kora. 
Kisállamok, nagyhatalmak. 
 
Az ipari forradalom. 
A technikai fejlődés feltételei 
és következményei. 
 
Az ipari forradalom 
társadalmi és demográfiai 
hatásai. 
Népesség, demográfia. 
 
Az ipari forradalom 
életmódra gyakorolt hatásai. 
Nők és férfiak életmódja és 
társadalmi helyzete, 
életformák. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Önálló információgyűjtés 

adott témához különböző 
médiumokból (Pl. 
Napóleon 
személyiségének és 
életútjának bemutatása.) 

– Egy történelmi 
oknyomozás 
megtervezése. (Pl. Mi 
volt az oka a 
kontinentális zárlat 
elrendelésének?) 

– Az információk önálló 
értelmezése. (Pl. a 
korszak eszméinek 
felismerése ismeretlen 
szöveges forrásokban.) 

 
Kritikai gondolkodás: 
– Társadalmi-történelmi, 

erkölcsi problémák 
felismerése. (Pl. terror és 
hatalom a jakobinus 
diktatúra alatt.) 

– Az emberi (történelmi) 
cselekvés és annak 
következménye közötti 
kapcsolat felismerése (Pl. 
XVI. Lajos szerepe a 
hadüzenetben.) 

– A tanultak 
problémaközpontú 
elrendezése. (Pl. hogyan 
akarják felszámolni a 

Magyar nyelv és irodalom: 
Dickens, Balzac, Puskin, 
Stendhal. 
 
Matematika: 
Gauss; diagramok készítése, 
értelmezése, táblázatok 
olvasása. 
 
Biológia-egészségtan: 
Az emberi tevékenység 
környezeti hatásai. 
 
Fizika: 
A fizika tudományának 
hatása az ipari-technikai 
civilizációra. 
 
Földrajz: 
Európa szénmedencéi,  
gazdasági szerkezet, 
urbanizáció, demográfiai 
mutatók, környezetkárosítás. 
 
Ének-zene: 
Romantika, nemzeti 
romantika (pl. Franz 
Schubert-dalok, Frédéric 
Chopin, Wagner, Liszt 
Ferenc). 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: 
A kommunikáció 
történetének alapfordulatai: 



 

 

 
A XIX. század uralkodó 
eszméi: liberalizmus, 
konzervativizmus, 
nacionalizmus, szocializmus. 
Világkép, eszmék, ideológiák, 
társadalomkritika. 
 
A „népek tavasza”. 

társadalmi ellentéteket az 
utópisták?) 

– Önálló vélemény 
megfogalmazása. (Pl. 
Metternich politikai 
szerepe a bécsi 
kongresszuson.) 

 
Kommunikáció: 
– Esszé írása. (Pl. az ipari 

forradalom demográfiai 
következményei.) 

– Mások érvelésének 
összefoglalása és 
figyelembevétele. (Pl. 
vita XVI. Lajos 
kivégzésének okairól.) 

– Események, történetek 
dramatikus megjelenítése. 
(Pl. Napóleon császárrá 
koronázása.) 

 
Tájékozódás időben és 
térben: 
– Események, jelenségek, 

tárgyak, személyek 
időrendbe állítása. (Pl. az 
ipari forradalom 
találmányai.) 

– Különböző időszakok 
történelmi térképeinek 
összehasonlítása. (Pl. az 
ipari forradalom előtti és 
alatti Anglia térképe.) 

– Történelmi időszakok 
különböző szempontú 
összehasonlítása. (Pl. a 
forradalom szakaszai a 
változások üteme és 
jellege szerint.) 

távközlés. 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Okok és következmények, történelmi források, tények és bizonyítékok, 
interpretáció, jelentőség. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, identitás, társadalmi mobilitás, 
felemelkedés, lesüllyedés, elit rétegek, népesedés, népességrobbanás, 
migráció, életmód, város, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 
erőforrások, gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, kereskedelem, 
pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 
politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ágak, egyeduralom, 



 

 

monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, nemzet, 
birodalom, szuverenitás, emberi jogok, állampolgári jogok, centrum, 
periféria, 
vallás, vallásszabadság. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: harmadik rend, Emberi és polgári jogok nyilatkozata, gironde, 
jakobinusok, terror, Szent Szövetség, polgári nemzet, nacionalizmus, 
liberalizmus, konzervativizmus, szocializmus, ipari forradalom, 
urbanizáció, népek tavasza. 
Személyek: XVI. Lajos, La Fayette, Talleyrand, Robespierre, Danton, 
Napóleon, Metternich, Watt, Stephenson, Marx. 
Topográfia: Austerlitz, Trafalgar, Lipcse, Waterloo, Német Szövetség. 
Kronológia: 1789 (a francia forradalom kezdete), 1793–1794 (a jakobinus 
diktatúra), 1804–1814/15 (Napóleon császársága), 1805 (az austerlitzi és a 
trafalgari csata), 1813 (a lipcsei csata), 1815 (a waterloo-i csata, a bécsi 
kongresszus befejeződése) 1848 (forradalmak Európában). 

 
  



 

 

Tematikai egység 
A polgárosodás kora, forradalom és szabadságharc 

Magyarországon  
Órakeret 

35 óra 

Előzetes tudás 

A Magyar Királyság államszervezete a XVIII. században. Mária 
Terézia és II. József. A Szent Szövetség. Az ipari forradalom. A XIX. 
század uralkodó eszméi. 
Állam, államszervezet, sokszínű társadalom. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló belátja, hogy a korszakot a nemzeti és a liberális eszme 
megerősödése, valamint az európai centrumhoz való fölzárkózás 
kényszere határozza meg. Tudja, hogy ekkor megfogalmazódik meg 
az igény a jobbágyrendszer és rendi viszonyok meghaladására, az 
érdekegyeztetésre, a közteherviselésre, valamint a nemzeti nyelv és 
kultúra megteremtésére, amelyek a polgári viszonyok és a nemzeti 
önállóság megteremtését célozzák. Tudja, hogy e célok megvalósítása 
állítja középpontba azokat a nagyformátumú politikusokat, akik 
túllépve egyéni érdekeiken, egymást kiegészítve a közösség hosszú 
távú érdekeit szolgáló reformprogramok mellé állítják a 
közvéleményt. 
Megérti, hogy a közös cél eredményezi a forradalom és szabadságharc 
idején létrejövő nemzeti egységet és összefogást, amely számos 
politikai, társadalmi és katonai eredménnyel jár, és csak két 
nagyhatalom külső katonai agressziója képes leverni. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyarország a francia 
forradalom és a napóleoni 
háborúk időszakában. 
 
Széchenyi István programja 
és gyakorlati tevékenysége. 
Fölzárkózás és lemaradás. 
 
A reformkor első évtizede. 
 
A reformkor fő kérdései az 
1840-es években. 
 
Kossuth Lajos reformkori 
programja és gyakorlati 
tevékenysége. A Széchenyi – 
Kossuth vita. 
Tömegtájékoztatás, sajtó, 
propaganda. 
 
A reformkor társadalma és 
gazdasági élete. 
Nők és férfiak életmódja és 
társadalmi helyzete, 
életformák. Erőforrások és 
termelési kultúrák. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Önálló információgyűjtés 

különböző médiumokból, 
az internetről (pl. 
Széchenyi 
tevékenységéről). 

– Az információk önálló 
rendszerezése és 
értelmezése (pl. a 
függetlenség 
kimondásának okai a 
Függetlenségi nyilatkozat 
alapján). 

– Ismeretszerzés személyes 
beszélgetésekből, tárgyak, 
épületek, képek közvetlen 
megfigyeléséből. 

 
Kritikai gondolkodás: 
– Különböző történelmi 

elbeszélések 
összehasonítása (pl. a 
reformkor életmódja 
kapcsán). 

– Érvek gyűjtése a 
feltevések mellett és ellen, 

Magyar nyelv és irodalom: 
Berzsenyi Dániel: A 
magyarokhoz I., Csokonai 
Vitéz Mihály, Kazinczy 
Ferenc, Kölcsey Ferenc: 
Himnusz, Huszt; Petőfi 
Sándor: Nemzeti dal, A XIX. 
század költői; Vörösmarty 
Mihály: Szózat, Katona 
József: Bánk bán. 
A nyelvújítás. 
 
Matematika: 
Bolyai Farkas, Bolyai János. 
 
Hon-és népismeret: 
Épített örökségünk. 
 
Földrajz: 
Budapest gazdasági 
jelentősége. 
 
Dráma és tánc: 
Színháztörténet - Nemzeti 
Színház, Katona József: Bánk 
bán. 



 

 

 
A polgári nemzeteszme 
kialakulása és a nemzetiségi 
kérdés. 
Kisebbség, többség, 
nemzetiség, 
 
A nemzeti kultúra 
kialakulása. 
 
A pesti forradalom, az 
áprilisi törvények és a 
Batthyány-kormány. 
Forradalom, reform, 
kompromisszum. 
 
A szabadságharc története. 
Békék, háborúk, hadviselés. 
 
A forradalom és 
szabadságharc nemzetközi 
összefüggései. 

az érvek kritikai 
értékelése (pl. Kossuth és 
Széchenyi vitája 

– a zsidóemancipációval 
kapcsolatos viták 
bemutatása [Eötvös, 
Széchenyi, Kossuth]).  

– Történelmi-társadalmi 
adatok, modellek és 
elbeszélések elemzése a 
bizonyosság, a lehetőség 
és a valószínűség 
szempontjából. (Pl. a 
magyar függetlenség 
lehetősége a trónfosztás 
után.) 

 
Kommunikáció: 
– Szóbeli beszámoló, 

kiselőadás tartása önálló 
gyűjtőmunka alapján. (Pl. 
a reformkor hagyatéka 
megyénkben.) 

– Esszé írása (pl. az áprilisi 
törvényekről). 

– Események, történetek 
dramatikus megjelenítése. 
(Pl. Széchenyi 
felszólalása az 1825–27-
es országgyűlésen.) 

 
Tájékozódás időben és 
térben: 
– Kronológiai adatok 

rendezése. (Pl. a 
reformországgyűlések 
eredményei). 

– Néhány kiemelt esemény, 
jelenség topográfiai 
helyének megmutatása a 
térképen vagy elhelyezése 
a vaktérképen. 

 
Vizuális kultúra: 
A magyarországi 
klasszicizmus. 
 
Ének-zene: 
A nemzeti opera születése, a 
Himnusz megzenésítése 
(Erkel Ferenc), Liszt Ferenc. 
 
Informatika: 
Könyvtártípusok, 
könyvtártörténet. 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Történelmi idő, okok és következmények, történelmi források, jelentőség, 
történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, identitás, társadalmi mobilitás, 
felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, migráció, életmód, város, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 
erőforrások, gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, gazdasági 
teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 



 

 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ágak, egyeduralom, 
monarchia, parlamentarizmus, népképviselet közigazgatás, birodalom, 
nemzet, nemzetiség, emancipáció, szuverenitás, centrum, periféria. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: reform, reformkor, polgári átalakulás, liberális nemesség, 
centralisták, cenzúra, államnyelv, önkéntes és kötelező örökváltság, 
közteherviselés, érdekegyesítés, védővám, márciusi ifjak, klasszicizmus, 
romantika, sajtószabadság, nemzetőrség, áprilisi törvények, választójog, 
felelős kormány, népképviselet, jobbágyfelszabadítás, honvédség, tavaszi 
hadjárat, Függetlenségi nyilatkozat. 
Személyek: Martinovics Ignác, Széchenyi István, Wesselényi Miklós, 
Kölcsey Ferenc, Deák Ferenc, Kossuth Lajos, Eötvös József, Batthyány 
Lajos, Petőfi Sándor, Jellasics, Görgey Artúr, Ferenc József, 
Windischgrätz, Bem József. 
Topográfia: Pest-Buda, Vaskapu, Pákozd, Isaszeg, Világos. 
Kronológia: 1790 (országgyűlés, X. tc.), 1795 (a magyar jakobinus 
mozgalom vezetőinek kivégzése), 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), 1848–1916 (Ferenc József 
uralkodása), 1849. április 6. (az isaszegi csata), 1849. április 14. (a 
Függetlenségi nyilatkozat kiadása), 1849. augusztus 13. (a világosi 
fegyverletétel). 

 
 

Tematikai egység 
Nemzetállamok kialakulása. Magyarország története a 

szabadságharc leverésétől a kiegyezés megkötéséig 
Órakeret 

33 óra 

Előzetes tudás 
A XIX. század uralkodó eszméi. Népek tavasza. Forradalom és 
szabadságharc Magyarországon. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri, hogy a nacionalista eszme terjedése, az ipari 
forradalom termékeinek piacigénye együttesen segítik elő a 
nemzetállamok létrejöttét, mely állami keretként hatékonyan képes 
egy nép érdekeit megjeleníteni. Tudja, hogy az Egyesült Államokban a 
polgárháború teremti meg az egységes piac kialakításának lehetőségét, 
és így az ország nagyhatalommá válását. 
Tudja, hogy Magyarországon a szabadságharc erőszakos leverése nem 
járt együtt az összes vívmány megsemmisítésével (pl. 
jobbágyfelszabadítás), mert a Habsburg dinasztia felismerte ezek 
politikai stabilitást segítő szerepét. Megérti, hogy a kiegyezés reális 
kompromisszum volt, amely megfelelt a kor erőviszonyainak. Érti, és 
képes elemezni a dualista államberendezkedést. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Franciaország nagyhatalmi 
törekvései III. Napóleon 
korában. 
 
Az olasz egység létrejötte. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Különböző emberi 

magatartástípusok, 
élethelyzetek 
megfigyelése eltérő 

Magyar nyelv és irodalom: 
Arany János: A walesi 
bárdok; Madách Imre: Az 
ember tragédiája. 
 



 

 

 
Az egységes Németország 
megteremtése. 
 
Az Amerikai Egyesült 
Államok polgárháborúja és 
nagyhatalommá válása. 
 
Megtorlás és önkényuralom 
Magyarországon. 
Függetlenség, alávetettség. 
 
Magyarország és a bécsi 
udvar viszonyának a 
változása 1860–1865 között. 
 
A kiegyezéshez vezető út és a 
kiegyezés. 
 
A kiegyezés politikai és 
gazdasági rendszere. 
Államformák, államszervezet.  
 
A kiegyezés értékelése és 
alternatívái. 

források alapján. (Pl. 
Deák politikai 
magatartása.) 

– Egy történelmi 
oknyomozás 
megtervezése. (Pl. Milyen 
okok járultak hozzá Deák 
politikai álláspontjának 
változásaihoz?) 

– Példák gyűjtése a 
szabadságharcot követő 
megtorlás és üldöztetés 
magyar valamint más 
nemzetiségű  áldozatairól, 
formáiról, eszközeiről, 
méretéről.  (Pl. a lengyel, 
olasz és német 
származású honvéd tisztek 
kivégzése, a hazai zsidó 
közösségekre kirótt 
hadisarc.) 

 
Kritikai gondolkodás: 
– Tételmondat 

meghatározása, 
szövegtömörítés (pl. a 
gazdasági kiegyezés 
lényegi elemei). 

– Feltevések 
megfogalmazása igaz 
történetek szereplői 
cselekedeteinek, 
viselkedésének 
mozgatóiról. (Pl. 
Garibaldi szicíliai 
hadjáratának célja.) 

– Érvek gyűjtése feltevések 
mellett és ellen. (Pl. vita a 
kiegyezés 
szükségességéről.) 

 
 
Kommunikáció: 
– Szóbeli beszámoló, 

kiselőadás tartása önálló 
gyűjtőmunka alapján (pl. 
a kiegyezés 
alternatíváiról). 

– Történelmi témák vizuális 
ábrázolása. (Pl. 

Matematika: 
Diagramok készítése, 
értelmezése, táblázatok 
olvasása. 
 
Földrajz: 
Európa és az Amerikai 
Egyesült Államok nagytájai. 
 
Ének-zene: 
Verdi: Aida. 



 

 

összehasonlító táblázat 
készítése az olasz és a 
német egység 
kialakulásáról.) 

 
Tájékozódás időben és 
térben: 
– Események, jelenségek, 

tárgyak, személyek 
időrendbe állítása. (Pl. az 
amerikai polgárháború 
eseményei.) 

– Egyes történelmi 
jelenségek és régiók eltérő 
időbeli ritmusának 
felismerése és 
kölcsönhatásainak 
elemzése. (Pl. az olasz, a 
német egyesítés 
folyamatának 
összekapcsolása a 
kiegyezéshez vezető úttal.) 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, okok és következmények, tények és 
bizonyítékok, interpretáció. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, identitás, társadalmi mobilitás, 
felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 
gazdaság, gazdasági rendszer, termelés, erőforrások, gazdasági 
kapcsolatok, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, 
piac, gazdasági válság,  
politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ágak, egyeduralom, 
önkényuralom, monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, demokrácia, 
közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria. jogegyenlőség, 
emancipáció. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: kisnémet és nagynémet egység, nemzetállam, emigráció, 
Dunai Konföderáció, passzív ellenállás, provizórium, húsvéti cikk, 
kiegyezés, dualizmus/dualista monarchia, közös ügyek, gazdasági 
kiegyezés, Cassandra-levél, nemzetiségi törvény, horvát-magyar 
kiegyezés. 
Személyek: III. Napóleon, Garibaldi, Cavour, Bismarck, I. Vilmos, 
Lincoln, Haynau, Alexander Bach, Deák Ferenc, Andrássy Gyula. 
Rotschild, Ganz Ábrahám. 
Topográfia: Piemont, Solferino, Olaszország, Königgrätz, Német 
Császárság, Amerikai Egyesült Államok, Elzász-Lotaringia, Sedan, Arad, 
Osztrák–Magyar Monarchia. 
Kronológia: 1853-56 (a krími háború), 1859 (a solferinói ütközet), 1861 
(az olasz egység létrejötte), 1861-65 (polgárháború az Amerikai Egyesült 
Államokban), 1866 (a königgrätzi csata), 1870 (a sedani csata), 1871 (a 
Német Császárság létrejötte), 1849. október 6. (az aradi vértanúk 



 

 

kivégzése), 1850–1859 (Bach-korszak), 1865 (Deák Ferenc húsvéti 
cikke), 1867 (a kiegyezés, Ferenc József megkoronázása), 1868 (a 
nemzetiségi törvény, a horvát-magyar kiegyezés). 

 
 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló tudatosan vállalja a kora újkori és újkori egyetemes és magyar 
kultúrkincs rendszerező megismerése révén az egyetemes emberi 
értékeket.  
Ismerje fel és fogadja el a családhoz, lakóhelyhez, nemzethez való 
tartozás fontosságát. 
Ismerje fel a múltat és a történelmet formáló, összetett folyamatok látható 
és háttérben meghúzódó bonyolultabb összefüggéseket, és ezek erkölcsi-
etikai aspektusait. 
Ismerje fel a különböző államformák működési jellemzőit. 
Ismerje fel és mind szélesebb körben differenciáltan alkalmazza a 
történelem értelmezését segítő kulcsfogalmakat és egyedi fogalmakat az 
árnyalt történelmi tájékozódás és gondolkodás érdekében. 
Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek vagy egy-
egy esemény, jelenség értékelésekor egymástól eltérő álláspontokat is 
megfogalmazhat. 
Ismerje a világ és az európai kontinens eltérő fejlődési irányait, ezek 
társadalmi, gazdasági és szellemi hátterét, azok következményeit. 
Ismerje a polgári átalakulás szellemi, társadalmi, gazdasági, politikai 
jellemzőit, illetve azokat a feltételeket, okokat és következményeket, 
amelyek e folyamatot meghatározták. 
Tudja, hogy a történelmi jelenségeket, folyamatokat társadalmi, 
gazdasági, szellemi tényezők együttesen befolyásolják és ismerje fel ezek 
bonyolult összefüggéseit egy-egy történelmi esemény feldolgozása 
kapcsán. 
Tudjon példákat mondani különböző korok eltérő értékítéleteiről. 
Tudja a korszakban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és 
szokásmódjait összehasonlítani. 
Tudja azonosítani a civilizációk története és a forradalmak menete 
jellegzetes sémáit. 
Tudja azonosítani Európa és a világ különböző régióinak eltérő fejlődési 
útjait és azok jellegzetességeit. 
Tudja azonosítani a polgári átalakulás szellemi, társadalmi, gazdasági, 
politikai folyamainak meghatározó eseményeit, jelenségeit, szereplőit. 
Tudja a rendelkezésre álló információforrásokat áttekinteni és értékelni. 
Tudjon kérdéseket megfogalmazni a forrás megbízhatóságára és a szerző 
esetleges elfogultságára vonatkozóan. 
Tudja írott és hallott szövegből a lényeget kiemelni tételmondatok 
meghatározásával, szövegek tömörítésével és átfogalmazásával. 
Tudja helyesen használni a történelmi korszakok és periódusok 
elnevezéseit. 
Tudja az egyes korszakokat komplex módon jellemezni és bemutatni. 
Legyen képes a tanuló ismereteket meríteni, beszámolót, kiselőadást 
készíteni és tartani különböző írott forrásokból, történelmi 



 

 

kézikönyvekből, atlaszokból/szakmunkákból, statisztikai táblázatokból, 
grafikonokból, diagramokból és internetről. 
Legyen képes megismert és összegyűjtött információk rendezésére és 
értelmezésére. 
Legyen képes különböző magatartástípusok és élethelyzetek 
megfigyelésére és következtetések levonására. 
Legyen képes a többféleképpen értelmezhető szövegek jelentésrétegeinek 
feltárására. 
Legyen képes feltevéseket megfogalmazni történelmi személyiségek 
cselekedeteinek, viselkedésének mozgatórugóiról. 
Legyen képes különböző szereplők nézőpontjából történelmi helyzeteket 
elbeszélni, eljátszani a különböző szereplők nézőpontjából. 
Legyen képes saját véleményét megfogalmazni, közben legyen képes 
vitában a tárgyilagos érvelés és a személyeskedés megkülönböztetésére. 
Legyen képes 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 történelem 
eltérő időbeli ritmusát, illetve ezek kölcsönhatásait. 
Legyen képes különböző információforrásokból önálló térképvázlatok 
rajzolására, különböző időszakok történelmi térképeinek az 
összehasonlítására, a történelmi tér változásainak leolvasására, az adott 
témához leginkább megfelelő térkép kiválasztására. 

 
 

11-12. évfolyam 
 
A gimnáziumi történelemtanítás utolsó két éve az érettségire való felkészülés/felkészítés 
jegyében telik el, ezért minden, a történelemtanítás során szerepet játszó fejlesztési területet és 
kulcskompetenciát kiemelünk és elmélyítünk. Ezek közül a legfontosabb a nemzeti 
azonosságtudat kialakítása és a hazafias, valamint az aktív állampolgárságra és demokráciára 
nevelés. Fontos, hogy hazájukhoz hű, nemzeti, népi kultúránk értékeit ismerő és becsülő, a 
demokratikus jogállam iránt elkötelezett, a közügyekben aktívan résztvevő állampolgárokat 
neveljünk. Ehhez használjuk fel és tudatosítsuk a közelmúltunk történelmének mindazon 
értékeit (pl. jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, 
költők, sportolók munkásságát), közös társadalmi és állami sikereinket (pl. rendszerváltás, a 
demokratikus jogállam kiépítése, békés nemzetegyesítés, az európai közösséghez és az atlanti 
szövetséghez csatlakozásunk), kitérve történelmünk árnyoldalainak bemutatására, 
feldolgozására is. Lényeges az is, hogy a XX. századi népirtások (pl. örmény népirtás, 
holokauszt, délszláv háború), a tömegméretű tragédiák és mögöttük rejlő egyéni sorsok 
feldolgozása megtörténjen, a történelmi átélhetőség és kritikai gondolkodás fejlesztése 
érdekében. Fontos a népirtások, háborúk és diktatúrák során az egyéni és szervezett ellenállás 
különböző formáinak megismerése, a személyes magatartásformák megítélése. 

A kulcskompetenciák közül a szociális és állampolgári kompetencia alkalmas a 
demokrácia iránti végső elköteleződésre, valamint nemzeti értékeinken túl a közös európai 



 

 

gondolat iránti egyértelmű állásfoglalásra is. A tanulók fejlesztésének alappillérei közül első 
helyen a források használata és értékelése említhető. A belőlük történő önálló adatgyűjtés 
mellett a történelmi háttér ismeretében következtetések levonása is szükséges. Mindehhez 
elengedhetetlen nemcsak a szakszókincs alapos ismerete, hanem az egyes történelmi 
fogalmak meghatározása is annak tudatában, hogy tartalmuk a különböző történelmi korokban 
változó jelentésű lehet. Igen fontos elem történelemtanításunk záró szakaszában is a tanulók 
történelmi időben és térben való tájékozódó képessége, mely a kronológiai és topográfiai 
adatokon túl azok egységben látását, az események sorrendjét (diakrónia) és az egy időben 
zajló történések (szinkrónia) felismerését is jelenti. Ezen a szinten már elvárható egyszerű 
kronológiai táblázatok önálló készítése, valamint kronológiai munkák használata is. Fontos a 
történelmi tér változásainak a felismerése, a történelmi és földrajzi térképek összekapcsolása, 
valamint az ökológiai szemlélet kialakítása a történelmi jelenségek értelmezésében. 

A társadalmi és állampolgári ismeretek – mint közvetlen szocializációs hatású 
témaköröket átfogó tartalmi terület – természetes módon kapcsolódik a Nat-ban 
megfogalmazott valamennyi általános fejlesztési feladathoz. Ez a lehetősége abból fakad, 
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 demokráciára nevelést, a másokért való felelősségvállalás és az 
önkéntesség gondolatának elmélyülését a fiatalokban, a gazdasági és a pénzügyi nevelést, 
valamint kisebb mértékben a pályaorientációt is. 

A társadalmi, állampolgári és gazdasági témakörök feldolgozása fontos szerepet 
játszik az önálló és kritikai gondolkodás fejlesztésében, valamint a médiahasználat 
tudatosságának kialakításában, ami középiskolában a következő tevékenységi típusokra 
épülhet: írott és audiovizuális szövegek önálló gyűjtése, szóban vagy írásban történő 
feldolgozása, valamint tudatos és kritikus kezelése, a tanult ismeretek problémaközpontú 
elrendezése, a többféleképpen értelmezhető szövegek jelentésrétegeinek feltárása, különféle 
értékrendek összehasonlítása, saját értékek és vélemények tisztázása. 

A középiskola utolsó évfolyamán megjelenő társadalmi és állampolgári ismeretek 
témakörei a történelem tantárgy keretében szintetizálják a diákok társadalomtudományi 
ismereteit. Mivel végzős diákokról van szó, fontos, hogy az iskola közvetlen módon is 
előkészítse őket a tényleges gazdasági és politikai szerepvállalásra: az állampolgári jogok és 
kötelességek felelősségteljes gyakorlására, a munkavállalói, illetve a vállalkozói szerepre, 
valamint az országgyűlési és helyhatósági választásokon való részvételre. 

E témakörök szemlélete szorosan kötődik az aktuális társadalmi gyakorlathoz, illetve a 
diákok társadalmi tapasztalataihoz. Legfontosabb módszertani sajátossága az induktivitás, 
amely a tanulási folyamat gyakorlat közeli jellegében gyökerezik. Ezt az teszi fontossá, hogy 
a diákok társadalmi tapasztalatai sok esetben ellentmondanak az iskolában tanult 
eszményeknek, elveknek és fogalmi általánosításoknak. Így mind a tanár, mind a tananyag 
könnyen hiteltelenné válhat. Az ismeretek puszta átadása mellett ezért mindenképp szükség 
van olyan, személyes élményekre építő készségfejlesztő módszerekre, amelyek 
megalapozzák, illetve erősítik a diákok szociális, erkölcsi és jogi érzékét. A tananyag tehát 
nem egyszerűen ismereteket közvetít, hanem viselkedési mintákat, szemléletet is, egyfajta 
problémamegoldó „társadalmi gyakorlótérnek” tekintve a tanórákat, ahol szimulációs 
helyzetekben erősödhet a diákok döntési és problémamegoldó képessége, empátiája, 
toleranciája és együttműködési készsége. 
 



 

 

 

Tematikai egység A nemzetállamok és a birodalmi politika kora 
Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 

Az első ipari forradalom és következményei. A XIX. század uralkodó 
eszméi. A nemzetállamok kialakulása. Polgárháború az Egyesült 
Államokban. Az életmód és a gondolkodásmód változása a tudomány 
és a technika fejlődésének új szakaszában. 
Állam, államszervezet.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló érti, hogy 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. 
Tudja, hogy a modern polgári államszervezet új funkciói kiterjednek 
az oktatásra, az egészségügyre és a szociálpolitikára, azaz számos, a 
közösséget összetartó elemmel bővültek. 
Képes bemutatni az ipari forradalom újabb szakaszának pozitív (pl. 
polgárosodás) és negatív következményeit (pl. környezetkárosítás). 
Tudja, hogy a XIX. század első felében kialakult az új eszmék és 
gazdasági-társadalmi változások hatására jelentősen átalakultak a 
század második felében. Megérti, hogy mely okok vezettek az első 
világháborúhoz. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az ipari forradalom újabb 
hulláma. 
Technikai fejlődés feltételei 
és következményei. 
 
A polgári állam. 
A hatalommegosztás formái, 
szintjei. 
 
A gyarmatosítás új vonásai és 
a gyarmatbirodalmak. 
Kína és Japán. 
Függetlenség és alávetettség. 
 
Nagyhatalmi konfliktusok és 
a szövetségi rendszerek 
kialakulása. 
Egyezmények, szövetségek. 
 
A keleti kérdés és a Balkán. 
 
Társadalmi és demográfiai 
változások. 
 
A tudományos és politikai 
gondolkodásmód változása. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Élethelyzetek 

megfigyelése források 
alapján. (Pl. a szórakozás 
új formái.) 

– Ismeretszerzés különböző 
típusú forrásokból. (Pl. 
világgazdasági 
részesedési adatok.) 

– Önálló információgyűjtés 
adott témához az internet 
segítségével. (Pl. a városi 
életforma képekben, a 
Dreyfus-ügy.) 

 
Kritikai gondolkodás: 
– A tanult ismeretek 

problémaközpontú 
elrendezése. (Pl. a 
balkáni konfliktus okai.) 

– Társadalmi-történelmi, 
erkölcsi problémák 
felismerése, önálló 
megfogalmazása. (Pl. az 
iparosodás 
környezetszennyező 

Magyar nyelv és irodalom: 
Dosztojevszkij, Victor Hugo, 
Lev Tolsztoj, Kafka, 
Apollinaire, Baudelaire, 
Rimbaud. 
 
Matematika: 
Diagramok készítése, 
értelmezése, táblázatok 
olvasása. 
 
Biológia-egészségtan: 
Az emberi tevékenység 
környezeti hatásai; Az 
evolúció darwini leírása. 
 
Fizika: 
A tudomány hatása az ipari-
technikai civilizációra, a 
radioaktivitás és az 
elektromosság. 
 
Vizuális kultúra:Az 
impresszionizmus (pl. 
Edouard Manet, Claude 
Monet), a szecesszió (pl. 



 

 

Világkép, eszmék, ideológiák, 
társadalomkritika. 
 
Az életmód és a 
mindennapok a XIX. század 
végén. 
Egyenlőség, emancipáció. 

hatása.) 
– Önálló vélemény alkotása 

(Pl. a női emancipáció 
tényezői.) 

 
Kommunikáció: 
– Történetek elbeszélése 

emlékezetből. (Pl. az első 
újkori olimpia.) 

– Esszé írása. (Pl. az 
egyenlőtlen fejlődés okai.) 

– Folyamatábra, diagram, 
vizuális rendezők 
készítése. (Pl. az ipari 
forradalom 
húzóágazatainak 
bemutatása 
diagramokon.) 

 
Tájékozódás időben és 
térben: 
– Egyes történelmi 

jelenségek és régiók eltérő 
időbeli ritmusának 
felismerése és 
kölcsönhatásainak 
elemzése. (Pl. a centrum – 
félperiféria – periféria.) 

– Történelmi időszakok 
összevetése. (Pl. az ipari 
forradalom két 
korszakának az 
összehasonlítása.) 

Klimt), expresszonizmus (pl. 
Munch), a kubizmus (pl. 
Picasso). 
 
Testnevelés és sport: Az első 
újkori olimpia. 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, okok és következmények, tények és 
bizonyítékok, interpretáció. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, identitás, társadalmi mobilitás, 
felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, 
város, nemzet, nemzetiség, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrások, 
gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, gazdasági teljesítmény, 
kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 
politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ágak, egyeduralom, 
monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, demokrácia, közigazgatás, 
birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, 
vallás, kultúra. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: monopólium, futószalagos termelés, tőkekivitel, polgári állam, 
általános választójog, középosztály, emancipáció, antiszemitizmus, 
cionizmus, szakszervezetek, keresztényszocializmus, szociáldemokrácia, 



 

 

bolsevizmus, egyenlőtlen fejlődés, nagyhatalom, hármas szövetség, antant, 
központi hatalmak, keleti kérdés, szecesszió. 
Személyek: Ford, Rotschildok, II. Vilmos, Viktória királynő, XIII. Leó, 
Lenin. 
Topográfia: Balkán, Szerbia, Szuezi- csatorna, Japán. 
Kronológia: 1873 (három császár szövetsége), 1878 (a San Stefano-i béke, a 
berlini kongresszus, Bosznia-Hercegovina okkupációja), 1882 (a hármas 
szövetség megalakulása), 1896 (az első újkori olimpia), 1907 (a hármas 
antant létrejötte), 1912–13 (a Balkán-háborúk). 

 
 

Tematikai egység A dualizmus kora Magyarországon  
Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 
A dualista állam politikai és gazdasági rendszere. A nemzetiségi 
kérdés.  
Állam, államszervezet, nemzetiségek, településtípusok. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri, hogy az új polgári világ kiépülése számos 
vonatkozásban értékteremtéssel és értékvesztéssel járt, így hazánk az 
európai élmezőnyhöz való felzárkózási kísérlete az eredmények 
mellett – akár máig ható – társadalmi, gazdasági és szellemi, 
ideológiai ellentmondást is magában hordozott. 
Belátja, hogy Magyarországon a dualizmus korában következett be a – 
máig meglévő – szakadás az elit- és a tömegkultúra között. Képes 
tényekkel alátámasztva értékelni a dualizmus politikai és gazdasági 
rendszerét, és demográfiai, társadalmi változásait. Látja a kiegyezés 
hosszú távú hatásait Magyarország fejlődésére, mely folyamatban a 
hazai zsidó polgárság kiemelkedő szerepet játszott. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A dualista állam kiépülése és 
működése. 
Államformák, államszervezet. 
 
Gazdasági változások a 
dualizmus korában. 
A technikai fejlődés feltételei 
és következményei. 
Fölzárkózás és lemaradás. 
 
Társadalmi változások és 
népesedési viszonyok a 
dualizmus korában. 
Népesség, demográfia. 
 
Budapest világvárossá válása. 
 
Etnikai és nemzetiségi 
viszonyok a dualizmus 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Ismeretszerzés különböző 

forrásokból. (Pl. 
korfákból a korösszetétel 
meghatározása.) 

– Egy történelmi 
oknyomozás 
megtervezése. (Pl. Rudolf 
trónörökös rejtélyes 
halála.) 

– Ismeretszerzés 
beszélgetésekből, 
tárgyak, épületek, képek 
megfigyeléséből. (Pl. a 
szecesszió stílusjegyeinek 
tanulmányozása épületek 
segítségével.) 

 
Kritikai gondolkodás: 

Magyar nyelv és irodalom:  
Jókai Mór: A kőszívű ember 
fiai; Mikszáth Kálmán 
novellái; Ady Endre: Góg és 
Magóg fia vagyok én…; 
Molnár Ferenc: A Pál utcai 
fiúk; a Nyugat folyóirat. 
 
Matematika: Diagramok 
készítése, értelmezése, 
táblázatok olvasása. 
 
Fizika:  
Elektromosság, elektromos 
generátorok.  
 
Földrajz: Magyarország 
természeti adottságai. 
 



 

 

korában. 
Kisebbség, többség, 
nemzetiségek. 
 
A dualista monarchia 
válsága. 
 
Életmód és mindennapok a 
századfordulón. 
Nők és férfiak életmódja, 
társadalmi helyzete, 
életformák. 
 
A tudomány és művészetek 
jellemzői a korszakban. 

– Híres emberek 
viselkedésének 
mozgatóiról feltevések 
megfogalmazása, a tettek 
és következményeik 
közötti kapcsolatok 
felismerése. (Pl. az ún. 
zsebkendőszavazás.) 

– Erkölcsi kérdéseket 
felvető élethelyzetek 
felismerése, bemutatása. 
(Pl. a tiszaeszlári vérvád 
képtelensége.) 

– Feltevések 
megfogalmazása egyes 
jelenségek hátteréről, 
feltételeiről, okairól. (Pl. 
a zsidó emancipáció okai, 
a zsidóság részvétele a 
modernizációban.) 

– Különféle társadalmi-
történelmi jelenségek 
összehasonlítása 
különböző szempontok 
alapján. (Pl. a város és a 
vidék életformája.) 

 
Kommunikáció: 
– Szóbeli beszámoló, 

kiselőadás tartása önálló 
gyűjtőmunka alapján. (Pl. 
a MÁV létrejötte; Puskás 
Tivadar találmányai.) 

– Saját vélemény 
megfogalmazása (Pl. vita 
Tisza Kálmán 
közigazgatási 
reformjáról.) 

– Történetek dramatikus 
megjelenítése. (Pl. 
parlamenti vita a véderő 
kérdéséről.) 

 
 
Tájékozódás időben és 
térben: 
– Időbeli sorrendek 

kialakítása (Pl. 
kormánypártok 
időrendje.) 

Vizuális kultúra:  
A romantika és a realizmus 
Magyarországon (pl. Steidl 
Imre: Országház, Munkácsy 
Mihály), a szecesszió (pl. 
Csontváry Kosztka Tivadar). 
 
Ének-zene:  
Bartók Béla, Dohnányi Ernő, 
Kodály Zoltán. 
 
Testnevelés és sport: 
Magyarok az olimpián, 
sikeres magyar sportágak 
(úszás, vívás). 



 

 

– Egy-egy korszak 
komplex bemutatása (pl. 
Tisza Kálmán kora; 
prezentáció készítése a 
millennium időszakáról.) 

– Az adott téma 
tanulmányozásához 
legmegfelelőbb térkép 
kiválasztása. (Pl. a 
nemzetiségek helyzete, a 
nehézipari körzetek 
bemutatása.) 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Változások és folyamatosság, okok és következmények, történelmi források, 
tények és bizonyítékok, jelentőség. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, identitás, társadalmi mobilitás, 
felemelkedés, lesüllyedés, elit rétegek, középrétegek, alsó rétegek, korfa, 
népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, 
nemzetiség, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrások, 
gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, gazdasági teljesítmény, 
kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 
politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ágak, monarchia, 
parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, 
periféria, népképviselet, 
vallás. jogegyenlőség, emancipáció. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: amnesztia, Szabadelvű Párt, torlódó társadalom, úri 
középosztály, dzsentri, kivándorlás, asszimiláció, zsidó emancipáció, állami 
anyakönyvezés, polgári házasság, népoktatás, millennium, antiszemitizmus. 
Személyek: Tisza Kálmán, Baross Gábor, Wekerle Sándor, Tisza István, 
Jászi Oszkár, Kandó Kálmán, Puskás Tivadar. Ganz Ábrahám. 
Topográfia: Budapest, Bosznia-Hercegovina, Fiume. 
Kronológia: 1867–1918 (a dualizmus korszaka), 1875–90 (Tisza Kálmán 
miniszterelnöksége), 1873 (Budapest létrejötte), 1896 (a millennium), 1905 
(a Szabadelvű Párt választási veresége, belpolitikai válság). 

 
 

Tematikai egység Az első világháború és következményei  Órakeret 
18 óra 

Előzetes tudás 
A tudomány és technika fejlődésének új szakasza. Nagyhatalmi 
konfliktusok és a szövetségi rendszerek kialakulása. A keleti kérdés.  
A dualista monarchia válsága. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló megérti, hogy ugyanazzal a történelmi eseménnyel 
kapcsolatban az okok és a következmények kiválasztása és logikai 
összerendezése között jelentős különbségek lehetnek. Érzékeli, hogy 
az okozati összefüggések feltárása közötti különbségek miatt lényeges 
eltérések lehetnek ugyanazon történelmi esemény bemutatása, 
értelmezése és értékelése között. Látja az első világháború 



 

 

kirobbanásához vezető okokat, és azok komplex jellegét. Felismeri, 
hogy a korábban kialakult nagyhatalmi egyensúly felbomlása, a 
gyarmatokért való versengés, a létrejövő katonai szövetségek, a 
fegyverkezési verseny és a megoldatlan balkáni helyzet együttesen 
vezetett a háborúhoz. Érti, hogy az új hadászati eszközök és 
módszerek alkalmazása elhúzódó harcokkal és óriási ember- és anyagi 
veszteséggel jártak, és minden állampolgárt érintettek. 
Felismeri a háború sajátos, az emberi történelemben ez idáig nem 
létező új vonásait. Tisztában van a háború emberiségre gyakorolt 
romboló morális hatásaival. Ismeri és érti a trianoni trauma lényegét, 
máig tartó hatásainak mozgatórugóit. Megérti, hogy a későbbi 
győztesek olyan – sok tekintetben irracionális, megalázó – 
békeszerződéseket kényszerítettek rá a legyőzöttekre, melyekkel 
igazolni lehetett a háborús társadalmi áldozatvállalás értelmét, 
ugyanakkor ezek magukban hordozták egy újabb fegyveres konfliktus 
kényszerét. 
Reálisan értékeli a történelmi tényeket, figyelembe véve a háborút 
lezáró békerendszert. Felismeri a békerendszer keltette új 
ellentmondásokat, különös tekintettel a kelet-közép-európai régióra. 
Érti az oroszországi események társadalmi, gazdasági, ideológiai 
hátterét és az emberi történelem további alakulására gyakorolt hatásait. 
Látja, hogy a világháború Európa hatalmi pozícióvesztését, az 
Egyesült Államok centrális helyzetbe kerülését, a bolsevizmus 
hatalomra jutását, a tömegdemokráciák kialakulását, valamint a 
korábban egységesülő világpiac felbomlását eredményezte. 
Képes különböző szövegek, hanganyagok, filmek stb. vizsgálatára és 
megítélésére a történelmi hitelesség szempontjából. Önálló véleményt 
tud megfogalmazni történelmi eseményekről. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az első világháború. 
Hadviselés, 
tömegtájékoztatás, sajtó, 
propaganda. 
 
Magyarország az első 
világháborúban. 
 
A februári forradalom és a 
bolsevik hatalomátvétel. A 
diktatúra kiépülése Szovjet-
Oroszországban. 
 
A háborús vereség 
következményei 
Magyarországon: az 
Osztrák–Magyar Monarchia 
felbomlása, az őszirózsás 
forradalom, a 
tanácsköztársaság. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Ismeretszerzés személyes 

beszélgetésből, 
megfigyelésből (Pl. 
háborús emlékművek.) 

– Egy történelmi 
oknyomozás 
megtervezése. (Pl. a 
Lusitania elsüllyesztése.) 

 
Kritikai gondolkodás: 
– A cselekvés és annak 

következményei közötti 
kapcsolat felismertetése 
(Pl. Lenin és a bolsevik 
hatalomátvétel.) 

– Történelmi elbeszélések 
összehasonítása. (Pl. 
háborús leírások 
összehasonlítása.) 

Magyar nyelv és irodalom: 
Háborús versek (pl. Ady, 
Babits: Jónás könyve). 
 
Biológia-egészségtan: 
Fertőzés, higiénia, járvány. 
 
Földrajz: 
A magyarság által lakott, 
országhatáron túli területek, 
Magyarországon élő 
nemzetiségek. 



 

 

 
Az első világháborút lezáró 
békerendszer. 
 
A trianoni békediktátum. 
Kisállamok, nagyhatalmak. 
 
Új államok Közép-
Európában. A határon túli 
magyarság sorsa. 

 
Kommunikáció: 
– Mások érvelésének 

összefoglalása és 
figyelembevétele. (Pl. 
Károlyi Mihály politikai 
szerepének értékelése.) 

– Folyamatábra, diagram, 
vizuális rendezők 
készítése. (Pl. a háborús 
veszteségek.) 

– Események, történetek, 
jelenségek mozgásos, 
dramatikus megjelenítése. 
(Pl. Apponyi Albert a 
Főtanács előtt.) 

– Beszámoló, kiselőadás 
tartása. (Pl. a határon túli 
osztálykirándulásról.) 

 
Tájékozódás térben és 
időben: 

– Különböző időszakok 
történelmi térképeinek 
összehasonlítása, a 
történelmi tér 
változásainak leolvasása. 
(Pl. a történelmi 
Magyarország és a 
trianoni Magyarország 
összehasonlítása.) 

– Történelmi időszakok 
különböző szempontú 
összehasonlítása. (Pl. 
frontvonalak változása az 
egyes frontszakaszokon.) 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Történelmi idő, okok és következmények, történelmi források, tények és 
bizonyítékok, interpretáció, jelentőség, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, identitás, társadalmi mobilitás, 
felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, migráció, életmód, város, nemzet, 
nemzetiség, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 
erőforrások, gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, gazdasági 
teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 
politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ágak, demokrácia, 
monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, 
szuverenitás, háború, hadsereg,  
vallás, vallásüldözés. antiklerikalizmus 



 

 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: villámháború – állóháború/állásháború, frontvonal, hátország, 
jóvátétel, Népszövetség, kisebbségvédelem, revízió, szovjet, 
kommunizmus, őszirózsás forradalom, tanácsköztársaság, Kommunisták 
Magyarországi Pártja (KMP), egypártrendszer, proletárdiktatúra, 
ellenforradalom, vörösterror, fehérterror. 
Személyek: Trockij, Wilson, Clemenceau, IV. Károly, Károlyi Mihály, 
Jászi Oszkár, Garami Ernő, Kun Béla, Apponyi Albert, Horthy Miklós. 
Topográfia: Szarajevó, Somme, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, 
Románia, Csehszlovákia, balti államok, Doberdó, trianoni Magyarország. 
Kronológia: 1914–18 (az első világháború), 1914. június 28. (a szarajevói 
merénylet), 1914. július 28. (az Osztrák-Magyar Monarchia hadat üzen 
Szerbiának, a világháború kirobbanása), 1916 (csata a Somme-nál), 1917 
(a februári forradalom és a bolsevikok hatalomátvétele Oroszországban), 
1918. október 31. (az őszirózsás forradalom győzelme), 1918. november 3. 
(a padovai fegyverszünet), 1919 (a békekonferencia kezdete, a versailles-i 
béke), 1919. március 21.– augusztus 1. (a proletárdiktatúra időszaka), 
1920. június 4.(a trianoni békediktátum aláírása). 

 
 

Tematikai egység Európa és a világ a két világháború között 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 
Az első világháborút lezáró békerendszer. A bolsevik hatalomátvétel 
és a proletárdiktatúra kiépülése. 
Állam, államszervezet. XX. századi hétköznapok. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló átlátja, hogy a politikai jogok kiterjesztése több országban a 
szociális demagógia felerősödésével járt, így utat nyitott a szélsőséges 
elemek hatalomra kerülésének, akik diktatórikus rendszereket vezettek 
be. Ismeri a diktatúrák működési mechanizmusát; tudja, hogy faji vagy 
osztályalapon, a bűnbakképzés eszköztárát alkalmazva 
embercsoportokat bélyegeztek meg, telepítettek ki, vagy gyilkoltak 
meg, és a társadalmat „fenyegető veszélyre” való tekintettel 
mindenkinek korlátozták a szabadságjogait. 
Érti, hogy az emberek élete még akkor is különböző, ha ugyanabban a 
korban és ugyanabban az országban éltek, hiszen az adott korban is 
különböző gondolkodású emberek léteztek, ezért a korszakra jellemző 
általános dolgok nem mindig igazak mindenkire. 
A tanuló érti, hogy az Egyesült Államokban az 1920-as évek nagy 
gazdasági fejlődést és lényeges életmódbeli átalakulást hoztak (pl. az 
autók elterjedése), amelyet az évtized végi nagy válság követett. Látja, 
hogy a válságból való kilábalást különbözőképpen találták meg a világ 
vezető hatalmai és országai. 
Felismeri, hogy a háborús pusztítás, különösen a vereség és a 
gazdasági válságok egyik következménye a szélsőségek térnyerése. 
Belátja, hogy a korszakban megtörtént az elitkultúra és a tömegkultúra 
végérvényes szétválása. Tudja, hogy a korszakban hatalmas lépés 
történt a női emancipáció felé. 
Képes társadalmi-történelmi események összehasonlítására, 
értékrendek egybevetésére, azok értékelésére, saját álláspont 



 

 

megfogalmazására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az 1920-as évek politikai és 
gazdasági viszonyai. 
 
Demokráciák és 
tekintélyuralmi rendszerek 
Európában a két világháború 
között. 
 
Az olasz fasiszta állam és 
ideológia jellemzői. 
 
A kommunista diktatúra a 
Szovjetunióban. 
Történelemformáló eszmék. 
 
Az 1929–33-as 
világgazdasági válság 
jellemzői és következményei. 
Az Amerikai Egyesült 
Államok válasza a válságra: a 
New Deal. 
Erőforrások és termelési 
kultúrák. 
 
A nemzetiszocialista 
ideológia és a náci diktatúra 
jellemzői. 
Tömegtájékoztatás, sajtó, 
propaganda. A fanatizmus 
jellemzői és formái. 
 
Nemzetközi viszonyok a két 
világháború között. 
 
A gyarmatok helyzete. 
 
A tudomány és a művészetek 
a két világháború között. 
Korok, korstílusok. 
 
Életmód és mindennapok a 
két világháború között. 
Nők és férfiak életmódja és 
társadalmi helyzete, 
életformák. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Önálló információgyűjtés 

különböző médiumokból 
(Pl. Hitler beszédei, 
propagandafilmek, 
plakátok.) 

– Ismeretszerzés különböző 
típusú forrásokból (Pl. a 
gazdasági válságot 
jellemző adatsorokból.) 

– Kézikönyvek, lexikonok 
használata. (Pl. fogalom 
meghatározására.)  

 
Kritikai gondolkodás: 
– Szövegek, hanganyagok 

vizsgálata a hitelesség 
szempontjából. (Pl. 
beszédek, 
propagandafilmek.) 

– Történelmi-társadalmi 
modellek elemzése a 
bizonyosság, a lehetőség 
és a valószínűség 
szempontjából. (Pl. 
válságkezelő módszerek.) 

– Tételmondat 
meghatározása, 
szövegtömörítés. (Pl. 
politikai programok 
tömör megfogalmazása.) 

 
Kommunikáció: 
– Esszé írása. (Pl. az 1929–

1933-as gazdasági 
világválság okai.) 

– Elsődleges történelmi 
források elemzése, 
összefüggések felderítése. 
(Pl. a náci párt 
tömegpárttá válása.) 

– Mások érvelésének 
összefoglalása és 
figyelembevétele. (Pl. a 
diktatúrák közös és eltérő 
vonásai.) 

 

Magyar nyelv és irodalom: 
Bulgakov, Thomas Mann, 
Hemingway. 
 
Matematika: 
Számok, műveletek, egyéb 
matematikai szimbólumok 
alapján az általuk leírt 
valóságos helyzetek, 
történések, összefüggések 
elképzelése. 
 
Biológia-egészségtan: 
Védőoltások. 
 
Fizika: 
Elektromágneses hatás 
terjedése (rádió). 
 
Földrajz:  
A gazdasági fejlettség területi 
különbségei, a gazdasági 
szerkezet és a társadalmi-
gazdasági fejlettség 
kapcsolata. 
 
Ének-zene: 
Az avantgárd zene. 
 
Vizuális kultúra: 
Szürrealizmus (pl. Salvador 
Dali), fotóművészet. 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: 
Tömegtájékoztatás és 
demokrácia, kultúra és 
tömegkultúra. 



 

 

Tájékozódás időben és 
térben: 
– Események, jelenségek, 

tárgyak, személyek 
időrendbe állítása. (Pl. a 
két világháború közötti 
időszak gazdasági 
változásainak időrendje.) 

– Egyes történelmi 
jelenségek és régiók 
eltérő időbeli ritmusának 
felismerése és 
kölcsönhatásainak 
elemzése. (Pl. a 
világgazdasági válság 
térbeli és időbeli 
különbségei.) 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, okok és következmények, interpretáció, 
történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, identitás, társadalmi mobilitás, 
felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, 
életmód, város, nemzet, nemzetiség, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 
erőforrások, gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, gazdasági 
teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 
politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ágak, egyeduralom, 
monarchia, demokrácia, parlamentarizmus, diktatúra, közigazgatás, 
birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, népképviselet 
vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: tömegpárt, fasizmus, korporatív állam, kisantant, Dawes-terv, 
pártállam, államosítás, kollektivizálás, tervutasításos rendszer, GULAG, 
személyi kultusz, koncepciós per, tőzsde, túltermelési válság, New Deal, 
totális diktatúra, tömegpropaganda, nemzetiszocializmus, fajelmélet, 
zsidóüldözés, Führer, SS, Berlin–Róma tengely, antikomintern paktum, 
Anschluss, tekintélyelvű államok, magaskultúra/elitkultúra, tömegkultúra, 
erőszakmentes ellenállás. 
Személyek: Mussolini, Sztálin, Roosevelt, Keynes, Hitler, Goebbels, 
Gandhi. 
Topográfia: Köztes-Európa, Jugoszlávia, Szovjetunió, Berlin, Weimari 
Köztársaság, Moszkva, Ausztria, Saar-vidék, Szudéta-vidék. 
Kronológia: 1922 (fasiszta hatalomátvétel Olaszországban, a Szovjetunió 
létrehozása), 1924 (a Dawes-terv), 1925 (a locarnói egyezmény), 1929–
1933 (a világgazdasági válság), 1933. (Hitler hatalomra kerülése, 
Roosevelt elnökségének kezdete), 1936 (a Berlin-Róma tengely), 1938 (az 
Anschluss, a müncheni konferencia). 

 
 

Tematikai egység Magyarország a két világháború között Órakeret 



 

 

18 óra 

Előzetes tudás 
A trianoni békediktátum és hatásai. Új államok Közép-Európában. A 
határon túli magyarság sorsa. 
Társadalom, településtípusok. XX. századi hétköznapok. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri, hogy önmagában az a tény, hogy egy történelmi 
beszámolóban nincsenek valótlan tények és hamis állítások, nem 
biztosítja azt, hogy a beszámoló hiteles és megbízható képet ad az 
eseményekről. Félrevezető lehet például az, ha bizonyos tényeket nem 
említ, vagy olyan összefüggéseket sugall az események között, 
amelyek valójában nem léteztek. 
Érti a kisebbségi lét problémáit, átérzi a határok által elszakított 
területeken kisebbségi sorba kényszerített magyarság helyzetét. 
Szélsőségektől mentesen értékeli az adott történelmi időszakot, annak 
eseményeit és személyiségeit. Tisztában van a külpolitikai 
alternatívákkal és képes azonosítani azok mozgatórugóit. Érti, hogy a 
két világháború közötti magyar fejlődés legfontosabb mozgatórugója a 
trianoni békeszerződés és annak hatásaira való reflektálás volt. 
Tudatosulnak benne a trianoni békeszerződés politikai életre, 
gazdaságra, társadalomra és közgondolkodásra gyakorolt hatásai. 
Képes különböző időszakokat bemutató történelmi térképek 
összehasonlítására, a különböző változások (területi, etnikai, 
demográfiai stb.) hátterének a feltárására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A konszolidáció kezdete 
folyamata, jellemzői, 
eredményei és válsága. 
Államformák, államszervezet.  
 
A válság és hatása, a 
belpolitikai élet változásai az 
1930-as években. 
 
A magyar külpolitika céljai 
és lehetőségei a két 
világháború között. 
Kisállamok, nagyhatalmak. 
 
A revízió lépései és politikai 
következményei 
Magyarországon. 
 
Társadalom és életmód 
Magyarországon a két 
világháború között. 
Szegények és gazdagok 
világa. Egyenlőség, 
emancipáció. 
 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Rövid szöveges tartalmi 

ismertető készítése (pl. a 
Bethlen–Peyer 
egyezségről). 

– Élethelyzetek 
megfigyelése források 
alapján. (Pl. 
alkalmazottak helyzete a 
válság idején.) 

– Az információk önálló 
rendszerezése és 
értelmezése. (Pl. a revízió 
okainak és 
következményeinek 
megkülönböztetése.) 

 
Kritikai gondolkodás:  
– Feltevések 

megfogalmazása 
cselekedetek mozgatóiról. 
(Pl. IV. Károly 
visszatérései.)  

– A különbségek 
felismerése és a 

Magyar nyelv és irodalom: 
A Nyugat, népi írók (Németh 
László, Illyés Gyula), Kassák 
Lajos. 
Kosztolányi Dezső, Móricz 
Zsigmond; József Attila: 
Külvárosi éj, Tudod, hogy 
nincs bocsánat. 
 
Hon- és népismeret: 
A magyar tudomány és 
kultúra eredményei a 
világban. 
 
Földrajz: 
A Kárpát-medence földrajza, 
gazdasági válságok. 
 
Ének-zene: 
Bartók Béla, Kodály Zoltán. 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: 
Tömegkommunikáció, a 
média hatása a mindennapi 



 

 

Tudomány és művészet a két 
világháború között. 
Korok, korstílusok. 
 
Tömegkultúra és -sport. 

változások nyomon 
követése (Pl. Bethlen és 
Gömbös belpolitikájának 
különbségei.)  

– Kérdések 
megfogalmazása a forrás 
rejtett szándékaira 
vonatkozóan. (Pl. 
Gömbös Nemzeti 
munkaterve.) 

 
Kommunikáció: 
– Szóbeli beszámoló, 

kiselőadás tartása önálló 
gyűjtőmunka alapján. (Pl. 
a győri program.) 

– Mások érvelésének 
összefoglalása és 
figyelembevétele. (Pl. 
vita az 1930-as évek 
magyar külpolitikájáról.) 

– Folyamatábra, diagram, 
vizuális rendezők 
készítése. (Pl. 
birtokszerkezet 
ábrázolása.) 

 
Tájékozódás időben és 
térben: 
– Kronológiai adatok 

rendezése (pl. 
miniszterelnökökhöz 
kapcsolódóan). 

– Történelmi időszakok 
különböző szempontú 
összehasonlítása. (Pl. az 
1920-as és az 1930-as 
évek külpolitikai 
lehetőségei.) 

– Különböző időszakok 
történelmi térképeinek 
összehasonlítása, a 
történelmi tér 
változásainak leolvasása. 
(Pl. a revízió területi 
következményei.) 

életre, a hangosfilmgyártás 
kezdete. 
Propaganda-eszközök 
 
Informatika: 
Anyaggyűjtés tudatos és 
kritikus internethasználattal a 
revízió, irredentizmus 
témájában. 

  



 

 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Okok és következmények, tények és bizonyítékok, interpretáció, 
történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, identitás, társadalmi mobilitás, 
felemelkedés, lesüllyedés, elit rétegek, középrétegek, alsó rétegek, 
népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, 
nemzetiség, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 
erőforrások, gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, gazdasági 
teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 
politika, állam, államforma, államszervezet, monarchia, parlamentarizmus, 
közigazgatás, szuverenitás, választójog, 
vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: konszolidáció, antiszemitizmus numerus clausus, földreform, 
népszövetségi kölcsön, pengő, Magyar Nemzeti Bank, revízió, 
irredentizmus, kultúrfölény, társadalombiztosítás, agrárolló, népi 
mozgalom, nyilas mozgalom, nyílt és titkos szavazás, zsidótörvények, 
győri program, első bécsi döntés.  
Személyek: Teleki Pál, Bethlen István, Klebelsberg Kunó, Gömbös Gyula, 
Imrédy Béla, Szent-Györgyi Albert. 
Topográfia: Felvidék, Kárpátalja. 
Kronológia: 1920–1921 (Teleki Pál első miniszterelnöksége), 1920 (a 
numerus clausus, földreform), 1921–31 (Bethlen István 
miniszterelnöksége, a konszolidáció időszaka), 1927 (a pengő bevezetése), 
1932–1936 (Gömbös Gyula miniszterelnöksége), 1938 (az első 
zsidótörvény), 1938. november 2. (az első bécsi döntés), 1939. március 
(Kárpátalja visszacsatolása). 

 
 

Tematikai egység A második világháború 
Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás 
Az 1930-as évek európai politikai és hatalmi változásai. A magyar 
revíziós külpolitika. 
Állam, államszervezet. Sokszínű társadalom. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló ismeri az újfajta hadviselés jellegzetességeit és azok hatásait, 
a hátországot, a civil lakosságot sem kímélő modern totális háború 
jellemzőit és a tömegpusztító hadászati eszközök használatát. Feltárja 
a politikai antiszemitizmus megnyilvánulásai megerősödésének 
mozgatórugóit, azonosítja veszélyeit. 
Elítéli a diszkriminációt, és elutasítja az ún. fajelmélet 
következményeit (megkülönböztetés, jogfosztás, elkülönítés, 
deportálás, megsemmisítés). Tudja, hogy mennyi áldozattal, 
pusztítással járt a második világháború, és hogy a holokauszt az 
emberiség, valamint az egész magyarság tragédiája. Belátja, hogy az 
ország számára veszteségként értelmezhető a hazai zsidó származású 
művészek, tudósok, feltalálok emigrációba kényszerülése (pl. Bartók, 
Neumann, Teller). Megismer olyan történelmi helyzeteket, amelyek a 
háborús viszonyok közötti népek, népcsoportok vagy személyek 



 

 

megmentését eredményezték. 
Megérti, miként került a háború során Magyarország kényszerpályára 
és ez milyen következményekkel járt az ország sorsát illetően. 
Képes önálló véleményt megfogalmazni társadalmi-történelmi 
eseményekről, azok főbb szereplőiről. Képes erkölcsi kérdéseket 
felvető élethelyzeteket felismerni és megvitatni, valamint a hatalmon 
lévők és a társadalom felelősségének mérlegelésére a hazánkat érintő 
alapvető tragédiákban (pl. a doni katasztrófa, a holokauszt). 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A második világháború 
kitörése. A második 
világháború hadi és 
diplomáciai eseményei a 
Szovjetunió elleni német 
támadásig. 
Békék, háború, hadviselés. 
 
Fordulat a háború menetében. 
 
A szövetségek 
együttműködése és 
győzelme. 
Egyezmények, szövetségek. 
 
A második világháború 
jellemzői. A holokauszt. 
 
Magyarország háborúba 
lépése és részvétele a keleti 
fronton. 
 
Kállay Miklós 
miniszterelnöksége. 
 
A német megszállás és a 
nyilas uralom. Felszabadulás 
és szovjet megszállás. 
 
Háborús veszteségeink. 
 
A zsidóüldözés társadalmi, 
eszmei háttere és holokauszt 
Magyarországon. 
A fanatizmus jellemzői és 
formái. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Élethelyzetek 

megfigyelése források 
alapján. (Pl. a katonák 
helyzete a fronton.) 

– Önálló információgyűjtés 
adott témához különböző 
médiumokból (Pl. filmek, 
dokumentumfilmek, 
plakátok, újságok.) 

– Egy történelmi 
oknyomozás 
megtervezése. (Pl. a 
kiugrási kísérlet 
kudarcának okai.) 

 
Kritikai gondolkodás: 
– Híres emberek 

viselkedésének 
mozgatóiról feltevések 
megfogalmazása (Pl. 
Churchill szerepe a 
háborúban.) 

– Önálló vélemény 
megfogalmazása. (Pl. a 
népirtás kérdése; Szálasi 
céljai.) 

– Kérdések 
megfogalmazása a szerző 
esetleges elfogultságára, 
szándékaira vonatkozóan 
(Pl. Horthy 
proklamációjának céljai.) 

– A zsidótörvények 
változásainak 
felismerése, az okok 
megkeresése 

 
Kommunikáció: 
– Esszé írása. (Pl. a 

Magyar nyelv és irodalom: 
Radnóti Miklós: Hetedik 
ecloga, 
Kertész Imre: Sorstalanság. 
Személyes történetek, naplók, 
memoárok. 
 
Etika: 
Előítélet, kirekesztés, 
rasszizmus. 
 
Fizika: 
Nukleáris energia. 
 
Földrajz: 
Kontinensek 
természetföldrajzai jellemzői. 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: 
Videó-interjúk, 
visszaemlékezések, a videó-
interjú, mint műfaj elemzése 
 
Informatika: 
Archív filmfelvételek 
keresése az interneten és 
elemzésük. 



 

 

szövetséges hatalmak 
együttműködésének 
értékeléséről.) 

– Saját vélemény 
megfogalmazása. (Pl. az 
atombomba bevetésének 
szerepéről.) 

– Történetek dramatikus 
megjelenítése. (Pl. a 
német megszállás 
eseményeiről.) 

– Érvelés. (Pl. a náci 
fajelmélet 
tarthatatlansága) 

 
Tájékozódás időben és 
térben: 
– Egyes történelmi 

jelenségek és régiók 
eltérő időbeli ritmusának 
felismerése és 
kölcsönhatásainak 
elemzése. (Pl. a háború 
eseményeinek hatása a 
magyar politikára.) 

– Egyszerű térképvázlatok 
rajzolása különböző 
információforrások 
alapján. (Pl. 
hadműveletek leírása 
alapján.) 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, okok és következmények, történelmi források, 
interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, identitás, társadalmi mobilitás, 
népesedés, népességfogyás, migráció, életmód, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 
erőforrások, gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, gazdasági 
teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 
politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, diktatúra, 
közigazgatás, birodalom, szuverenitás, emberi jogok, állampolgári jogok,  
vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: háromhatalmi egyezmény, tengelyhatalmak, koncentrációs 
tábor, megsemmisítő tábor, népirtás, holokauszt, partizán, totális háború, 
furcsa háború, hadigazdaság, Vörös Hadsereg, antifasiszta koalíció, 
fegyveres semlegesség, második bécsi döntés, „hintapolitika”, gettó, 
deportálás, munkaszolgálat, kiugrási kísérlet, hadifogság, malenkij robot. 
Személyek: Hitler,Churchill,Sztálin, Roosevelt, Rommel, Montgomery, 
Zsukov, Eisenhower, De Gaulle, Bárdossy László, Kállay Miklós, Szálasi 



 

 

Ferenc, Wallenberg. 
Topográfia: Leningrád, Pearl Harbor, Midway, El-Alamein, Sztálingrád, 
Kurszk, Normandia, Hirosima, Auschwitz, Jalta, Potsdam, Újvidék, 
Kamenyec-podolszki, Voronyezs, Don-kanyar, Délvidék és Észak-Erdély. 
Kronológia: 1939. augusztus 23. (a Molotov–Ribbentropp-paktum 
aláírása), 1939. szeptember 1. (Németország megtámadja Lengyelországot, 
kitör a második világháború), 1941. június 22. (Németország megtámadja a 
Szovjetuniót), 1942. (Midway-szigeteknél lezajlott ütközet, el-alameini 
csata), 1943. (véget ér Sztálingrád ostroma, kurszki csata), 1944. június 6. 
(megkezdődik a szövetségesek normandiai partraszállása), 1945. február (a 
jaltai konferencia), 1945. május 9. (az európai háború befejeződése), 1945. 
augusztus 6. (atomtámadás Hirosima ellen), 1945. szeptember 2. (Japán 
fegyverletételével véget ér a második világháború),  
1940. augusztus 30. (a második bécsi döntés), 1941. április (magyar 
támadás Jugoszlávia ellen), 1941. június 26. (Kassa bombázása), 1942–
1944 tavasza (Kállay Miklós miniszterelnöksége), 1943. január (a doni 
katasztrófa), 1944. március 19. (a németek megszállják Magyarországot), 
1944. október 15. (Horthy Miklós sikertelen kiugrási kísérlete, nyilas 
hatalomátvétel), 1944. december 21. (Debrecenben összeül az Ideiglenes 
Nemzetgyűlés), 1945. április (Magyarország felszabadítása a náci uralom 
alól, a szovjet megszállás kezdete, a háború vége Magyarországon). 

 
 

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 
gyarmatok helyzete a két világháború között.  
Állam, államszervezet. Sokszínű társadalom, nemzetiségek. 
Demokratikus intézményrendszer. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri, hogy a katonai és a gazdasági erőviszonyok között 
lehetnek összefüggések. A katonai fölény azonban nem jelent 
feltétlenül gazdasági és kulturális fölényt. 
Felismeri és elítéli a diktatórikus rendszerek szabadságot korlátozó és 
versenyképtelen vonásait. Belátja, hogy a demokrácia a közös döntés 
intézményrendszerének az emberi jogokat leginkább biztosító formája. 
A tanuló értelmezi a háború utáni helyzetet és a megosztott világ 
kialakulásának folyamatát. Felismeri a hidegháború keltette helyi 
háborúk máig ható következményeit. Hiteles kép alakul ki benne a két 
tömbben élők különböző helyzetéről, mindennapjairól. 
Képes társadalmi-történelmi jelenségeket értékrendek alapján 
mérlegelni, társadalmi-történelmi témákat vizuálisan ábrázolni, 
valamint a történelmi időben történő sokoldalú tájékozódásra. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A nyugati országok 
gazdasági és katonai 
integrációja. Az új 

Ismeretszerzés, tanulás: 
 Ismeretszerzés különböző 

írásos forrásokból, 

Magyar nyelv és irodalom: 
Orwell, Szolzsenyicin, 
Hrabal, Camus, Garcia 



 

 

világgazdasági rendszer 
kialakulása. 
Erőforrások és termelési 
kultúrák. 
 
A szovjet tömb kialakulása, 
jellemzői. 
A hidegháborús 
szembenállás, a kétpólusú 
világ, a megosztott Európa. 
Egyezmények, szövetségek. 
 
A gyarmati rendszer 
felbomlása (India, Kína), a 
„harmadik világ”. 
 
A közel-keleti konfliktusok. 
Izrael Állam létrejötte, az 
arab világ átalakulása. 

vizuális rendezők 
készítése. (Pl. a két 
szuperhatalom 
jellemzőinek 
összegyűjtése.) 

 A tanultak felhasználása 
új feladathelyzetekben. 
(Pl. Kelet-Közép-Európa 
országainak 
szovjetizálása.) 

 
Kommunikáció: 
 Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a két 
szuperhatalom katonai 
kiadásai.) 

 Beszélgetés egy 
társadalmi, történelmi 
témáról. Saját vélemény 
megfogalmazása. (Pl. az 
iszlám fundamentalizmus 
okai, hatásai.) 

 
Tájékozódás térben és 
időben: 
 Múltban élt emberek 

életének összehasonlítása 
a jelennel. (Pl. Közép-
Európa államai a 
szocializmus időszakában 
és napjainkban.) 

 Tanult helyek 
megkeresése a térképen. 
(Pl. a két tömb 
meghatározó államai.) 

Marquez. 
 
Kémia: 
Hidrogénbomba, nukleáris 
fegyverek. 
 
Vizuális kultúra: 
A posztmodern, intermediális 
művészet. 
 
Testnevelés és sport: 
Olimpiatörténet. 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és 
bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 
népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, 
nemzetiség, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 
erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági 
teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, piacgazdaság, 
gazdasági válság, adó, 
politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, emberi 
jog, állampolgári jog, diktatúra, birodalom, szuverenitás, centrum, 
periféria, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 
vallás, vallásüldözés. 



 

 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), szuperhatalom, 
vasfüggöny, hidegháború, fegyverkezési verseny, kétpólusú világ, 
NATO, Varsói Szerződés, KGST, Európai Gazdasági Közösség 
(Közös Piac), berlini fal, harmadik világ, el nem kötelezettek 
mozgalma, újantiszemitizmus. 
Személyek: Sztálin Mao Ce-tung, Truman, Adenauer, Hruscsov, 
Kennedy Ben Gurion. 
Topográfia: NSZK, NDK, Izrael, Kuba, Korea, Vietnam. 
Kronológia: 1945 (az ENSZ létrejötte), 1947 (a Truman-elv, a párizsi 
béke, India függetlensége), 1948 (Izrael létrejötte), 1949 (az NSZK, az 
NDK, a NATO, a KGST, a Kínai Népköztársaság létrejötte, a szovjet 
atombomba), 1950–1953 (a koreai háború), 1956 (az SZKP XX. 
kongresszusa, a szuezi válság,), 1957 (a római szerződések), 1959 (a 
kubai forradalom), 1961 (a berlini fal építése, Gagarin űrrepülése), 
1962 (a kubai rakétaválság), 1962–1965 (a második vatikáni zsinat),  

 
 

Tematikai egység Magyarország 1945–1956 között 
Órakeret 

12 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. 
Állam, államszervezet. Sokszínű társadalom. Demokratikus 
intézményrendszer. XX. századi hétköznapok. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri, hogy amikor egy esemény bekövetkeztének az 
okait kutatjuk, nemcsak azt a kérdést kell feltenni magunknak, hogy 
miért következett be az az esemény, hanem azt is, hogy miért nem 
valami más történt helyette. Látja a magyar és az egyetemes 
történelem összefüggéseit. Átlátja, hogy nehéz történelmi helyzetben 
az emberek nézeteit, döntéseit és cselekedeteit élethelyzetük miként 
befolyásolja.  
Megismeri és elítéli a totális kommunista diktatúra emberiség elleni 
bűneit. Átérzi a szabadságharc hőseinek és áldozatainak a sorsát, 
szolidáris velük. Belátja, hogy a szovjet megszállás és a kommunista 
diktatúra a lakosságot szabadságjogaiban korlátozta. A jogfosztások 
következményeként számosan emigrációba kényszerültek, amely az 
ország szempontjából veszteségként értelmezhető. 
Felismeri a szovjet megszállás és az ebből fakadó korlátozott állami 
szuverenitás következményeit. Megérti, hogy Magyarországnak 1956-
ban a rendkívül kedvezőtlen nemzetközi helyzetben, az erőegyensúlyra 
épülő politikai viszonyrendszerben nem sikerült kiszakadnia a szovjet 
tömbből. Felismeri, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc 
jelenlegi demokratikus rendünk egyik talpköve. 
Képes felhasználni különböző visszaemlékezők adatközléseit, kiszűrve 
azok szubjektív elemeit, objektív történelmi kép kialakítása céljából az 
adott korról. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

Magyarország szovjetizálása, 
a kommunista diktatúra 
kiépítése, jellemzői. 
Függetlenség és alávetettség. 
 
Az egypárti diktatúra 
működése a Rákosi-
korszakban, valamint a 
gazdasági élet 
jellegzetességei. 
Világkép, eszmék, ideológiák, 
társadalomkritika. 
 
Életmód, életviszonyok, 
munka, sport, kultúra, 
szórakozás. 
 
Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc okai, háttere, 
főbb eseményei, jellemzői, 
szereplői. 
Forradalom, reform és 
kompromisszum. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
 Ismeretszerzés személyes 

beszélgetésekből és 
megfigyeléséből. (Pl. az 
1956-os események 
résztvevőinek 
visszaemlékezéseiből.) 

 A tanultak felhasználása 
új helyzetekben. (Pl. 
Magyarország 
szovjetizálása.) 

 Egy történelmi 
oknyomozás 
megtervezése. (Pl. Tóth 
Ilona ügye.) 

 Ismeretszerzés különböző 
írásos forrásokból, 
vizuális rendezők 
készítése. (Pl. Magyar 
lakosság kivándorlásának 
és emigrációjának 
irányai, célállomásai [pl. 
Nyugat Európa országai, 
USA, Izrael] 
létszámadatai, és 
következményei.) 

 
Kritikai gondolkodás: 
 Feltételezések 

megfogalmazása híres 
emberek viselkedésének 
mozgatórugóiról. (Pl. 
Nagy Imre/Kádár János 
1956-os szerepvállalása.) 

 Érvek gyűjtése feltevések 
mellett és ellen, az érvek 
kritikai értékelése. (Pl. 
koncepciós perek.) 

 Többféleképpen 
értelmezhető szövegek 
jelentésrétegeinek 
feltárása. (Pl. a Rákosi-
korszak viccei.) 

 
Kommunikáció: 
 Beszélgetés egy 

történelmi témáról. (Pl. a 
Nyugat magatartása 
1956-ban.) 

Magyar nyelv és irodalom: 
Illyés Gyula: Egy mondat a 
zsarnokságról. 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: 
Dokumentumfilmek, híradók 
elemzése. 
 
Testnevelés és sport: 
Olimpiatörténet, magyar 
részvétel és sikerek a korszak 
olimpiáin. 
 
Informatika: 
Multimédia CD-ROM 
használatával Magyarország 
XX. századi eseményeinek és 
azok hátterének 
megismerése. 



 

 

 Folyamatábra, diagram 
készítése. (Pl. az 1945. és 
1947. évi választások 
eredményei.) 

 
Tájékozódás időben és 
térben: 

A világtörténet, az európai 
és a magyar történelem 
kölcsönhatásainak 
elemzése. (Pl. az 1956-os 
forradalom és környezete.) 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, 
történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 
felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, 
népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 
gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 
kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, adó, 
politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, 
parlamentarizmus, közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, 
diktatúra, emberi jog, állampolgári jog, 
vallás, vallásüldözés, egyházüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: Szövetséges Ellenőrző Bizottság, földosztás, Független 
Kisgazdapárt, Nemzeti Parasztpárt, Magyar Kommunista Párt, 
Szociáldemokrata Párt, háborús bűnös, népbíróság, kitelepítés, 
lakosságcsere, Magyar Dolgozók Pártja (MDP), államosítás, 
népköztársaság, internálás, osztályharc, ÁVH, besúgó hálózat, ügynök, 
egypártrendszer, pártállam, reakciós, koncepciós perek, kulák, szövetkezet, 
beszolgáltatás, iparosítás, kétkeresős családmodell, aranycsapat, Petőfi 
Kör, MEFESZ, intervenció. 
Személyek: Mindszenty József, Tildy Zoltán, Nagy Ferenc, Kovács Béla, 
Kéthly Anna, Esterházy János, Márton Áron, Rákosi Mátyás, Rajk László, 
Kádár János, Nagy Imre, Maléter Pál, Bibó István. 
Topográfia: Recsk, Hortobágy, Sztálinváros (Dunaújváros), az 1956-os 
forradalom főbb fővárosi helyszínei, Mosonmagyaróvár. 
Kronológia: 1945. március (földosztás), 1946 (a forint bevezetése), 1947. 
február 10. (a párizsi béke), 1947 (kékcédulás választások), 1948 (a 
Magyar Dolgozók Pártjának megalakulása, a nyílt kommunista diktatúra 
kezdete, az iskolák államosítása), 1949 (a kommunista alkotmány, a 
Mindszenty- és a Rajk-per), 1950 (a szerzetesrendek feloszlatása, a 
tanácsrendszer létrejötte), 1953–55 (Nagy Imre első miniszterelnöksége), 
1956. október 23. (a forradalom kirobbanása), 1956. október 28. (a 
forradalom győzelme), 1956. november 4. (szovjet támadás indul 
Magyarország ellen). 

 
 



 

 

Tematikai egység 
A két világrendszer versengése, a szovjet tömb 

felbomlása 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A kétpólusú világ kialakulása a második világháborút követő években. 
A szovjet tömb és a nyugati integráció legfontosabb jellemzői. A 
hidegháborús szembenállás. A gyarmati rendszer felbomlása.  
Állam, államszervezet, társadalom. Demokratikus intézményrendszer. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló érti és tudja, hogy milyen tényezők vezettek a kétpólusú 
világrend megszűnéséhez. 
Felismeri a kommunista társadalmi-gazdasági berendezkedés 
fejlődésképtelenségét. 
Érti a két világrendszer közötti versengés legfontosabb mozgatórugóit, 
ismeri annak legfontosabb állomásait. Átlátja a leglényegesebb 
különbségeket a két szembenálló tömb országai között a politikai 
rendszer működése, a gazdaság, a társadalom és az életmód terén. 
Felismeri, hogy a modern technológia, a globalizációs folyamatok, a 
szabadság ideológiája és a kommunikációs rendszerek milyen szerepet 
töltöttek be a szovjet típusú rendszerek bukásában. 
Képes ismereteket meríteni különböző történelmi, 
társadalomtudományi, filozófiai és etikai kézikönyvekből, atlaszokból. 
Ezek tanulmányozását követően kialakult álláspontját képes vitában 
megvédeni. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szovjet-amerikai 
konfliktusok, a versengés és 
együttműködés formái, 
területei. 
 
Demokrácia és a fogyasztói 
társadalom nyugaton – 
diktatúra és hiánygazdaság 
keleten. 
 
A vallások, az életmód 
(szabadidő, sport, turizmus) 
és a kulturális szokások 
(divat, zene) változásai a 
korszakban. 
 
A kétpólusú világrend 
megszűnése: Németország 
egyesítése, a Szovjetunió és 
Jugoszlávia szétesése. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
 Különböző élethelyzetek 

megfigyelése. (Pl. 
mindennapi élet a 
vasfüggöny két oldalán.) 

 Egy történelmi 
oknyomozás 
megtervezése. (Pl. az 
SZKP XX. kongresszusa.) 

 
Kritikai gondolkodás: 
 Feltevések történelmi 

személyiségek 
cselekedeteinek 
mozgatórugóiról. (Pl. 
szovjet és amerikai 
politikusok szerepe a 
korszakban.) 

 Elbeszélések, filmek 
vizsgálata a hitelesség 
szempontjából. (Pl. A 
mások élete [2006].) 

 Mindennapi élethelyzetek 
elbeszélése, eljátszása a 
különböző szereplők 
nézőpontjából. (Pl. a 

Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: 
Tömegkommunikáció, a 
média és a mindennapi élet. 
 
Informatika:  
Neumann János és a modern 
számítógépek. Az internet. 
 
Biológia-egészségtan:  
A DNS és a géntechnológia. 
 
Fizika:  
Az űrkutatás. 
 
Ének-zene:  
A beat és a rock. 
Szórakoztató zenei műfajok. 



 

 

hippi-mozgalom.) 
 
Kommunikáció: 

Képi és egyéb információk 
elemzése. (Pl. szovjet és 
amerikai karikatúrák 
elemzése.) 

 
Tájékozódás térben és 
időben: 
 Kronológiai adatok 

rendezése. (Pl. a 
hidegháború, enyhülés, 
kis hidegháború.) 

 Egyszerű térképvázlatok 
készítése. 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi források, tény és 
bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 
népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, 
nemzetiség, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 
erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági 
teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, piacgazdaság, 
gazdasági válság, adó, 
politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, emberi 
jog, állampolgári jog, diktatúra, birodalom, szuverenitás, centrum, 
periféria, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 
vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: fegyverkezési verseny, enyhülési politika, szociális 
piacgazdaság, ökumené, harmadik világ, beat korszak, hippi mozgalom, 
olajválság, iszlám fundamentalizmus, terrorizmus, Cartha ’77 
mozgalom, prágai tavasz, diáklázadások, szolidaritás, Európai Unió, PC, 
mobiltelefon. 
Személyek: Tito, De Gaulle, Brezsnyev, Ceaușescu, Willy Brandt, 
Thatcher, Reagan, Gorbacsov, Helmuth Kohl, Lech Wałęsa, Václav 
Havel, II. János Pál. 
Topográfia: Berlin, Helsinki, Prága, Gdańsk, Csernobil, Temesvár. 
Kronológia: 1964–1973 (a vietnami háború), 1967 (a „hatnapos 
háború”),.1968 (a prágai tavasz, a Brezsnyev-doktrína, párizsi 
diáklázadások), 1969 (az első Holdra szállás), 1972 (SALT-1 
szerződés), 1975 (a helsinki értekezlet), 1979 (SALT-2 szerződés, 
szovjet csapatok Afganisztánban), ), 1989 (a kelet-közép-európai 
rendszerváltások, a berlini fal lebontása), 1991 (a Szovjetunió szétesése, 
a délszláv válság és az Öböl-háború kirobbanása). 

  



 

 

Tematikai egység A Kádár-korszak  
Órakeret 

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. 
Állam, államszervezet. Sokszínű társadalom. XX. századi 
hétköznapok. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló családtagjain keresztül tájékozódik a megélt és megírt 
történelem különbözőségeiről. 
Tudatosítja a hatalom által a társadalomra kényszerített 
kompromisszum jellemzőit és hatásait. Átlátja a szocialista időszak 
Magyarország további történelmére és jelenére gyakorolt hatásait. 
Megérti, hogy Kádár János személye és a nevével fémjelzett korszak 
miért osztja meg ma is a közvéleményt. 
A tanuló megismeri az 1956-os forradalom és szabadságharcot követő 
kegyetlen megtorlás tényeit, a törvénytelen bírósági tárgyalások, 
ítéletek jellemzőit. Ismeri a Kádár-rendszer jellegét és tisztában van 
annak mozgásterével. Képes sokoldalúan elemezni a Kádár-rendszer 
válságának és bukásának okait, körülményeit, felismeri a rendszer 
lényegi reformálhatatlanságát. Ismeri a békés rendszerváltozás 
menetét. 
Képes mások érvelésének összefoglalására, értékelésére és figyelembe 
vételére, meghatározott álláspontok cáfolására, véleménykülönbségek 
tisztázására, valamint a saját álláspont gazdagítására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Megtorlás és a konszolidáció. 
 
Gazdasági reformok, 
társadalmi változások a 
Kádár-korszakban. 
 
Életmód és mindennapok, a 
szellemi- és sportélet. 
 
A Kádár-rendszer válsága, a 
külpolitikai változások és az 
ellenzéki mozgalmak. 
 
A rendszerváltozás 
„forgatókönyve”, mérlege, 
nyertesek és vesztesek. 
Forradalom, reform és 
kompromisszum. 
 
Nemzeti és etnikai 
kisebbségek Magyarországon 
a kétpólusú világ 
időszakában. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
 Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, 
diagramokból. (Pl. a 
földterületek 
nagyságának változása 
1956–1980 között.) 

 Ismeretszerzés írásos 
forrásokból. (Pl. a 
gazdasági mechanizmus 
reformja.)  

 Emberi 
magatartástípusok, 
élethelyzetek 
megfigyelése, 
következtetések levonása. 
(Pl. a Kádár-korszak 
besúgói; ellenzéke.) 

 
Kritikai gondolkodás: 
 Feltevések 

megfogalmazása egyes 
társadalmi-történelmi 

Magyar nyelv és irodalom: 
Németh László, Nagy László, 
Sütő András, Weöres Sándor, 
Ottlik Géza, Örkény István. 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: 
Dokumentumfilmek, híradók 
elemzése; stílusirányzatok: 
budapesti iskola. 
 
Testnevelés és sport: 
Olimpiatörténet, magyar 
részvétel és sikerek a korszak 
olimpiáin. 



 

 

Népesség, demográfia. 
 
A határon túli és a világban 
szétszóródott magyarság 
helyzete a kétpólusú világ 
időszakában. 

jelenségek hátteréről. (Pl. 
a magyar társadalom 
megbékélése a kádári 
hatalommal.) 

 Tételmondat 
meghatározása, 
szövegtömörítés. (Pl. a 
rendszerváltó pártok 
programjai.) 

 Többféleképpen 
értelmezhető szövegek 
jelentésrétegeinek 
feltárása. (Pl. a Kádár-
korszak viccei.) 

 
Kommunikáció: 
– Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a 
parlamenti patkó az 
1990-es választás után.) 

– Beszámoló, kiselőadás 
tartása (Pl. ifjúsági 
szubkultúrák a Kádár-
korszakban címmel.) 

 
Tájékozódás időben és 
térben: 

A világtörténet, az európai 
és a magyar történelem 
kölcsönhatásainak 
elemzése. (Pl. 
összehasonlító kronológiai 
táblázat készítése.) 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, 
történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 
felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, 
népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 
erőforrások, gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, gazdasági 
teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, adó, 
politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, 
parlamentarizmus, közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, 
diktatúra, emberi jog, állampolgári jog, 
vallás, vallásüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP), disszidens, 
amnesztia, új gazdasági mechanizmus, háztáji, második gazdaság, „három 
T”, lakótelep, televízió, Rubik kocka, ellenzéki mozgalmak, 



 

 

szamizdat,besúgó, ügynök, monori találkozó, lakiteleki találkozó, ellenzéki 
kerekasztal, spontán privatizáció, falurombolás, MDF, SZDSZ, FIDESZ, 
MSZMP, FKgP, KDNP, MSZP, többpártrendszer, gyülekezési jog, 
pluralizmus, jogállam, nemzeti kerekasztal, sarkalatos törvények, 
Alkotmánybíróság. 
Személyek: Kádár János, Nagy Imre, Pozsgay Imre, Tőkés László, Antall 
József, Göncz Árpád, Sólyom László, Teller Ede. 
Topográfia: Salgótarján, Szászhalombatta, Monor, Lakitelek, Bős-
Nagymaros. 
Kronológia: 1958 (Nagy Imre kivégzése), 1963 (részleges amnesztia), 
1968 (az új gazdasági mechanizmus bevezetése), 1971 (magyar-vatikáni 
megállapodás, Mindszenty József elhagyja Magyarországot), 1978 (az 
Egyesült Államok visszaadja a Szent Koronát), 1985 (a monori találkozó), 
1987 (a lakiteleki találkozó), 1980 (Farkas Bertalan a világűrben), 1989. 
június 16. (Nagy Imre és társainak újratemetése), 1989. október 23. (a 
harmadik Magyar Köztársaság kikiáltása), 1989 (társasági és egyesülési 
törvény), 1990 (szabad országgyűlési és önkormányzati választások), 1991 
(a szovjet csapatok kivonása Magyarországról). 

 
 

Tematikai egység Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Az Európai Unió létrejötte és az európai polgárok alapvető jogai. 
A vasfüggöny lebontása és következményei a keleti blokk 
országaiban. Globális problémák: urbanizáció, környezetszennyezés, 
terrorizmus, migráció, klímaváltozás. 
Sokszínű társadalom. A demokratikus intérményrendszer. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló tisztázza álláspontját a globalizációval kapcsolatban, annak 
előnyei és hátrányai ismeretében. 
Azonosul a fő morális célokkal (demokrácia, antirasszizmus, 
háborúellenesség), felismerve azok esetenkénti ellentmondásait is. 
Képes a demokratikus értékek ismeretében a történelmi-társadalmi 
kérdések, folyamatok árnyalt megítélésére, érti a felelős állampolgári 
magatartás lényegét. Kialakul benne a környezettudatos magatartás, 
ismeri az ehhez kapcsolódó egyéni feladatokat, valamint felismeri a 
társadalom egészének érdekeit. 
Megismeri a globalizáció fő mozgatórugóit, és tisztában vannak a 
világ fejlődésére gyakorolt hatásaival. Képes a globalizációs 
folyamatok, kihívások és az egységesülő Európa előnyeinek és 
hátrányainak sokoldalú feldolgozására. 
Képes önálló esszé készítéséhez önálló kérdések világos 
megfogalmazására, és magának az esszének a megírására is. Képes 
más iskolai tantárgyak ismeretanyagának a felhasználására is. 

  



 

 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az információs – technikai 
forradalom és a tudásipar. A 
globális világgazdaság új 
kihívásai és ellenmondásai. 
Technikai fejlődés feltételei 
és következményei. 
Erőforrások és termelési 
kultúrák. 
 
A fenntarthatóság dilemmái. 
A civilizációk, kultúrák 
közötti ellentétek 
kiéleződése. 
 
Az egypólusútól a többpólusú 
világrend felé. 
 
A mediatizált világ. A 
tömegkultúra új jelenségei 
napjainkban. 
Tömegtájékoztatás, sajtó, 
propaganda. 
 
Az Európai Unió alapelvei, 
intézményei, működése és 
problémái. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
 Az internet felhasználása 

történelmi ismeretek 
szerzésére. (Pl. 
atomfegyverrel 
rendelkező országok az 
ezredforduló után.) 

 Vizuális rendezők 
(táblázatok, ábrák, 
vázlatok) készítése. (Pl. a 
mai hatalmi viszonyokat 
bemutató ábra.) 

 
Kritikai gondolkodás: 
 Adatok, modellek, 

elbeszélések elemzése a 
bizonyosság, a lehetőség 
és a valószínűség 
szempontjából. (Pl. 
globális világ 
fejlődésének határai.) 

 Erkölcsi kérdéseket 
felvető helyzetek 
felismerése, bemutatása. 
(Pl. klónozás) 

 
Kommunikáció:  
 Tabló készítése önállóan 

gyűjtött képekből. (Pl. 
globális környezeti 
problémák.) 

 Beszélgetés (vita) 
társadalmi, történelmi 
témákról. (Pl. Brazília, 
Oroszország, India, Kína) 
megnövekedett szerepe.) 

 
Tájékozódás térben és 
időben: 

A világtörténet, az európai 
történelem, a magyar 
történelem eltérő időbeli 
ritmusának és 
kölcsönhatásainak 
elemzése. (Pl. centrumok 
és perifériák napjainkban.) 

Földrajz: 
Az EU kialakulása, jellemzői, 
tagállamai; globális 
világgazdaság napjainkban, 
globális környezeti 
problémák; népesség, 
népesedés, urbanizáció; 
fejlődő és fejlett országok 
gazdaságának jellemzői; 
Kína. 
 
Informatika: 
Információk gyűjtése az 
internetről. Bemutatók, 
dokumentumok készítése. 
Információs társadalom. 
Információkeresés, 
információ-felhasználás. 
 
Etika; filozófia: 
Korunk erkölcsi kihívásai. 
 
Ének-zene: 
Világzene. 

Értelmező Történelmi idő, változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, történelmi 



 

 

kulcsfogalmak nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 
felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, 
népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 
gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 
kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, centrum, 
periféria, 
politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, 
közigazgatás, önkormányzat, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, 
diktatúra, 
vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: globalizáció, multikulturalizmus, nemzetközi terrorizmus, 
vallási fanatizmus, fogyasztói társadalom, adósságspirál, globális 
felmelegedés, ökológiai katasztrófa, fenntarthatóság, környezetvédelem, 
fiatalodó és öregedő társadalom, migráció, foglalkozási szerkezet, 
diszkrimináció, integráció, euró, internet, tömegkommunikáció. 
Személyek: George Bush, Borisz Jelcin, Bill Clinton, Tony Blair, George 
W. Bush. 
Topográfia: az EU tagállamai. 
Kronológia: 1992 (a maastrichti szerződés aláírása), 1993 (Csehország és 
Szlovákia szétválása), 1995 (a schengeni egyezmény életbe lépése), 1999 
(a NATO bombázza Szerbiát), 2001 (terrortámadás az Egyesült Államok 
ellen), 2002 (az euró bevezetése), 2004 (tíz új tagállam csatlakozik az EU-
hoz, köztük Magyarország is). 

 
 

Tematikai egység 
A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése 

Magyarországon 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

A magyar rendszerváltozás fordulópontjai és főszereplői. A 
demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon. 
A szomszédos országokban élő magyarság sorsa. 
Állam, államszervezet. Sokszínű társadalom. A demokratikus 
intézményrendszer. XX. századi hétköznapok. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló híve és őrzője demokratikus rendszerünk vívmányainak, 
elkötelezettje a továbbfejlesztésének. 
Felismeri a közösségi és egyéni érdekek ütközését, kiegyenlítési 
törekvéseit a társadalomban. Megérti a kisebbségi lét problémáit a 
Magyarországon élő etnikai és kulturális kisebbségek, illetve a 
határokon túl élő magyar kisebbség szempontjából egyaránt. 
A tanuló átlátja a békés rendszerváltás jelentőségét és tudatosulnak 
benne annak árnyoldalai, ellentmondásai (pl. forradalomszerű 
átalakulások társadalmi egyeztetés nélkül). Belátja, hogy a 
rendszerváltozásnak nyertesei és vesztesei egyaránt voltak, nem 
mindig a társadalmi igazságosságnak megfelelően. Tisztában van a 
rendszerváltozás előtti és az azt követő időszak politikai és gazdasági 
rendszere közötti legfontosabb különbségekkel. Reális kép alakul ki 



 

 

benne Magyarország szerepéről és lehetőségeiről az európai 
integráción belül, továbbá ismeri fontosabb külkapcsolatait, és 
tudatosul benne a jelentősebb nemzetiségi és emigráns közösségek 
híd-szerepe. 
Képes a nemzet, kisebbség és a helyi társadalmak fogalmak szakszerű 
használatára. Érvekkel is alátámasztott véleményt tud megfogalmazni 
az elmúlt évtizedek hazai gazdasági-társadalmi folyamatairól. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A posztszocialista régió és 
Magyarország helyzete, 
problémái 1990 után. 
 
A közjogi rendszer jogállami 
átalakítása és 
intézményrendszere 1990 
után. 
Hatalommegosztás formái, 
színterei. 
 
A piacgazdaságra való áttérés 
és az átalakulás 
ellentmondásai, regionális 
gazdasági különbségek. 
 
Magyarország euroatlanti 
csatlakozásának folyamata 
Fölzárkózás, lemaradás. 
 
A társadalmi 
egyenlőtlenségek és a 
mobilitás problémái. A 
magyarországi cigányok 
(romák). Nők, férfiak 
életmódja és társadalmi 
helyzete, életformák, 
szegények és gazdagok 
világa. 
 
A határon túli magyarság 
helyzete. Magyarok a 
nagyvilágban. 
Kisebbség, többség, 
nemzetiségek. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
 Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, 
grafikonokból, 
diagramokból. (Pl. 
Magyarország 
demográfiai helyzete.) 

 Magatartástípusok, 
élethelyzetek 
megfigyelése, 
következtetések levonása. 
(Pl. kisebbségek határon 
innen és túl.) 

 Az internet felhasználása 
történelmi ismeretek 
szerzésére. (Pl. 
Magyarország és az 
Európai Unió 
kapcsolata.) 

 
Kritikai gondolkodás: 

Különbségek felismerése, 
a változások nyomon 
követése egy-egy 
történelmi jelenség 
kapcsán. (Pl. 
Magyarország 
államberendezkedésének 
változásai a XX. század 
folyamán.) 

 
Kommunikáció:  
 Beszélgetés (vita) egy 

társadalmi, történelmi 
témáról. Saját vélemény 
megfogalmazása. (Pl. 
cigányság romák 
integrációja.) 

 Események, történetek, 
jelenségek dramatikus 

Informatika: 
Információkeresés, 
információ-felhasználás. 
 
Matematika: 
Diagramok, táblázatok, 
grafikonok – adatleolvasás, 
készítés, értelmezés, 
statisztikai fogalmak 
ismerete. 
 
Etika; filozófia:  
Korunk erkölcsi kihívásai. 



 

 

megjelenítése. (Pl. 
hajléktalansors, 
munkanélküliség, a 
mélyszegénység 
problémái.) 

 
Tájékozódás térben és 
időben: 

Az adott téma 
tanulmányozásához 
leginkább megfelelő térkép 
kiválasztása különféle 
atlaszokból. (Pl. 
Magyarország népesedési 
viszonyainak, az 
életkörülmények 
változásainak bemutatása.) 

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, népesedés, 
népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 
gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 
kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, centrum, 
periféria, 
politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, 
közigazgatás, önkormányzat, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, 
diktatúra, 
vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: privatizáció, kárpótlás, migráció, mobilitás, foglalkozási 
szerkezet, munkanélküliség, diszkrimináció, szegregáció, integráció, 
népszavazás. ombudsman, autonómia, magyar igazolvány, kettős 
állampolgárság. 
Személyek: Horn Gyula, Orbán Viktor, Mádl Ferenc, Medgyessy Péter. 
Topográfia: a határon túli magyarlakta területek. 
Kronológia: 1996 (a magyar honfoglalás millecentenáriuma), 1999 
(Magyarország a NATO tagjává válik), 2000 (a magyar államalapítás 
millenniuma), 2004 Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz). 

 
 

Tematikai egység Társadalmi ismeretek 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
A társadalmi tagozódással kapcsolatos korábbi történelmi és földrajzi 
ismeretek, valamint személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

A társadalom makro- és mikrostruktúráját alkotó elemek azonosítása. 
A társadalom tagoltságából eredő egyenlőtlenségek felismertetése, 



 

 

céljai ezek okainak azonosítása. 
A társadalmi felelősségvállalás elvi szükségességének megértetése és 
néhány gyakorlati módjának megismertetése. 
A kisközösségek szerepe a helyi, lokális és országos ügyek 
alakításában.  

Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Családformák a mai világban. 
Kortárscsoport és ifjúsági 
szubkultúrák. 
 
A helyi társadalom, a civil 
társadalom és az önkéntesség. 
 
Nemzet és nemzetiség. 
Kulturális és etnikai kisebbségek 
Magyarországon. 
 
Esélyegyenlőtlenség és hátrányos 
társadalmi helyzet. 
Társadalmi felelősségvállalás és 
szolidaritás. Tudatos fogyasztói 
magatartás. 
 
A nagy ellátórendszerek 
(egészségügy, társadalom-
biztosítás, oktatás) megismerése. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Családtípusok azonosítása és 
jellemzése személyes 
tapasztalatok és a médiából 
vett példák alapján. 

 
Kritikai gondolkodás: 

A nemzeti-, a közép-európai-, 
valamint az európai identitás 
értelmezése. 

 
Kommunikáció: 
– Aktuális szocializációs 

kérdések, dilemmák és 
problémák megvitatása. 

– A többes identitás 
fogalmának és gyakorlati 
érvényesülésének 
megvitatása. 

– Egy nemzeti kisebbség, 
valamint egy hátrányos 
helyzetű társadalmi csoport 
életének bemutatása szóban 
vagy írásban. 

Földrajz: 
Magyarország régiói; 
demográfiai mutatók; a 
magyar tájak 
kulturális, néprajzi 
értékei. 
 
Etika: 
Társadalmi 
szolidaritás. Többség 
és kisebbség. 

Kulcsfogalmak Család, társadalom, szocializáció, kultúra, etnikum, nemzet, nemzetiség. 

Fogalmak 
Szubkultúra, kortárscsoport, helyi társadalom, civil társadalom, kisebbség, 
többség, érdekképviselet, érdekegyeztetés, identitás, hátrányos helyzet, 
felelősségvállalás, szolidaritás, önkéntesség, tudatos fogyasztói magatartás. 

 
 

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. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az aktív és felelős állampolgársághoz szükséges ismeretek és készségek 
megerősítése. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 
megismerése. 
Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek tudatosítása. Az ezek 
gyakorlásához kapcsolódó legfontosabb tevékenységi formák 



 

 

azonosítása. 
A magyarországi és az uniós politikai rendszer legfőbb elemeinek 
megismertetése, a politikai részvétel jelentőségének tudatosítása. 
Az új Alaptörvény szellemiségének és fontosabb pontjainak 
feldolgozása. 

Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Állampolgári jogok és 
kötelességek. 
 
Magyarország és az Európai 
Unió politikai 
intézményrendszere. 
 
A magyar és az európai 
állampolgárság legfontosabb 
ismérvei. 
 
A magyar választási rendszer 
(országgyűlési és helyhatósági 
választások). 
A politikai részvétel formái. 
A közvetett és a közvetlen 
demokrácia eszköztára. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– A magyarországi 

országgyűlési választások 
modellezése.  

– A hazai helyhatósági 
választások működési 
mechanizmusának 
modellezése. 

 
Kritikai gondolkodás: 
– Az állampolgári jogok és 

kötelességek kölcsönös 
viszonyrendszerének 
elemzése. 

– A felelősségteljes 
választói magatartás 
értelmezése. 

– A többes állampolgárság 
fogalmának értelmezése. 

Földrajz:  
Az Európai Unió kialakulása 
és működésének jellemzői. 
 
Etika: 
Törvény és lelkiismeret. 

Kulcsfogalmak Állam, állampolgár, politika, intézmény. 

Fogalmak 

Állampolgári jog, állampolgári kötelesség, politikai intézményrendszer, 
választás, választási rendszer, unió, országgyűlés, helyhatóság, politikai 
részvétel, közvetett demokrácia, közvetlen demokrácia, önkormányzat, 
párt, parlamenti küszöb, állampolgári jogok biztosa, Állami 
Számvevőszék. 

 
 

Tematikai egység Pénzügyi és gazdasági kultúra 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
A bankok működésével kapcsolatos gazdaságföldrajzi ismeretek. A 
gazdálkodással és a pénzkezeléssel kapcsolatos személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alapvető pénzügyi és gazdasági fogalmak megismertetése, a 
gazdasági folyamatok fő hatótényezőinek megértetése. 
A tudatos és felelős állampolgári gazdálkodás elveinek megismerése, 
elfogadása.  

Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Az állam gazdasági 
szerepvállalása és kapcsolata 
a gazdaság különböző 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Az adók és járulékok 

szerepének megértése a 

Földrajz: 
A modern pénzügyi 
közvetítőrendszer a 



 

 

szereplőivel. Az állam 
bevételei. Az állam 
stabilizációs, redisztribúciós 
és tőkeallokációs feladatai. 
 
A költségvetési és a monetáris 
politika eszköztára, szerepe a 
gazdaságpolitikai célok 
megvalósításában. 
 
A pénzpiac működése, 
megtakarítók és 
forrásigénylők. A pénzügyi 
közvetítők helye a 
nemzetgazdaságban. 
 
A vállalkozások helye a 
nemzetgazdaságban, szerepük 
a GDP megtermelésében. 
Vállalkozási formák. 
Vállalkozások létrehozása és 
működtetése. A vállalkozások 
és a piac kapcsolata.  
Az üzleti terv. 

modern 
nemzetgazdaságok 
működésében. 

– A vállalkozási formák 
különbségeinek 
megértése, különféle 
példák elemzése révén. 

– A banki és a nem banki 
pénzügyi közvetítők 
sajátos gazdasági 
szerepeinek azonosítása. 

– Néhány hazai vállalkozás 
és a vállalkozói életforma 
megismerése példákon 
keresztül. 

 
Kritikai gondolkodás: 
– A tőkeszerzés különféle 

lehetőségeinek (tőzsde, 
értékpapírok, lízing) 
összehasonlítása. 

– Az állami szerepvállalás 
és az adózás közötti 
kapcsolatok feltárása. 

– A pénzügyekkel, 
gazdasággal foglalkozó 
írott, vagy audiovizuális 
médiaszövegek elemzése 
és feldolgozása. 

– Vázlatos üzleti terv 
készítése szituációs 
gyakorlat keretében. 

– Vita az adózási morállal 
kapcsolatos kérdésekről. 

világgazdaságban (pénzügyi 
piacok, nemzetközi monetáris 
intézmények, 
nemzetközi tőkeáramlás,  
környezeti problémák, 
fenntarthatóság és az állam). 
 
Etika: 
A felelősség új dimenziói a 
globalizáció korában. 

 
 

Tematikai egység Munkavállalás  
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
Diákmunka során szerzett személyes tapasztalatok. A környezet 
munkával kapcsolatos mintáinak ismerete.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alapvető munkavállalói jogok és kötelezettségek tudatosítása. 
A munkába állás folyamatának és az alkalmazotti lét néhány fontos 
jellemzőjének megismertetése. 
A munkatevékenység emberformáló és értékteremtő erejének 
felismerése, elfogadása. 

Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

A munkaerő és a piac Ismeretszerzés, tanulás: Magyar nyelv és irodalom: 



 

 

kapcsolata. Munkaerőpiaci 
elvárások itthon és külföldön. 
 
Szakképzettség. Álláskeresési 
technikák. Pályakezdés, 
beilleszkedés a munkahelyi 
közösségbe. 
 
Munkajogi alapok. 
Foglalkoztatási formák. 
A munkaszerződés tartalma. 
 
A munkaviszonyhoz 
kapcsolódó jogok és 
kötelezettségek 
(munkaszerződés, 
bérszámítás, adózás, 
egészségbiztosítás és 
nyugdíjbiztosítás, kollektív 
szerződés). 
 
A munkaviszony megszűnése, 
munkanélküli ellátás, 
álláskeresési támogatás, 
visszatérés a foglalkoztatásba. 

– Munkaerőpiaci 
információk gyűjtése, a 
magyarországi és az 
uniós lehetőségek 
feltérképezése (állások és 
elvárások). 

– Egy állás elnyeréséhez 
kapcsolódó lépések 
megismerése, 
tapasztalatok szerzése a 
dokumentumok 
kezelésével kapcsolatban 
(álláshirdetés, 
tájékozódás, önéletrajz, 
motivációs levél, interjú, 
munkaszerződés). 

– A munkaviszonyhoz 
kapcsolódó adózási, 
egészség- és 
társadalombiztosítási 
teendők modellezése. 

– Saját bankszámla 
nyitásának, bankkártya 
kiváltásának és az 
internetes bankfiók 
használatának 
modellezése. 

– Tájékozódás a 
munkanélküliek 
ellátásáról, átképzési és 
visszatérési 
lehetőségekről a 
területileg illetékes 
hivatalokon keresztül. 

Kommunikáció: 
– A munkahelyi 

közösségbe való 
beilleszkedés 
problémáinak 
modellezése szerepjáték 
keretében. 

– Az egyéni és a vállalati 
érdek ütközését 
megjelenítő viták 
szervezése. 

Tájékozódás listaszerű, nem 
folyamatos szövegekben. 
Ismerkedés az olyan, 
végrehajtásra szánt, 
aktusszerű szövegekkel, mint 
a számla, az önéletrajz, a 
szerződés és az adóbevallás. 
 
Informatika: 
Információk gyűjtése az 
internetről. Bemutatók, 
dokumentumok készítése. 

Kulcsfogalmak Gazdaság, piac, munka. 



 

 

Fogalmak 

Állás, adó, biztosítás, szerződés, munkaerőpiac, munkaadó, munkavállaló, 
foglalkoztatás, munkaviszony, önéletrajz, motivációs levél, munkajog, 
munkaszerződés, munkaidő, munkabér, adózás, adóbevallás, személyi 
jövedelemadó, egészségbiztosítás, társadalombiztosítás, munkanélküliség, 
munkanélküli ellátás, álláskeresési támogatás. 

 
 

Tematikai egység Rendszerező ismétlés 
Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás A középiskolai történelem, társadalom és állampolgári ismeretanyag. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az érettségi témakörök rendszerező ismétlése során felkészülés az 
érettségi vizsgára. 

 
 

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 vonatkoztatása, 
megítélése. 
Az új- és modernkorban élt emberek, közösségek sokoldalú élet-, 
gondolkodás- és szokásmódjainak azonosítása, a hasonlóságok és 
különbségek árnyalt felismerése, több szempontú értékelése. 
A civilizációk története jellegzetes sémájának alkalmazása újkori és 
modernkori egyetemes történelemre. 
A történelem értelmezését segítő kulcsfogalmak és egyéb egyedi 
fogalmak rendszeres és szakszerű alkalmazása révén, többoldalú 
történelmi tájékozódás és árnyalt gondolkodás.  
Ismerje fel a tanuló, hogy az utókor, a történelmi emlékezet a nagy 
történelmi személyiségek tevékenységét többféle módon és szempont 
szerint értékeli, egyben legyen képes saját értékítélete 
megfogalmazásakor a közösség hosszú távú nézőpontját alkalmazni.  
Ismerje a XIX-XX. század kisebb korszakainak megnevezését, illetve 
egy-egy korszak főbb jelenségeit, jellemzőit, szereplőit, összefüggéseit. 
Ismerje a magyar történelem főbb csomópontjait az 1848–1849-es 
szabadságharc leverésétől az Európai Unióhoz való csatlakozásunkig. 
Legyen képes e bonyolult történelmi folyamat meghatározó 
összefüggéseit, szereplőit beazonosítani, valamint legyen képes egy-egy 
korszak főbb kérdéseinek problémaközpontú bemutatására, elemzésére. 
Ismerje az új- és modernkorban meghatározó egyetemes és magyar 
történelem eseményeit, évszámait, történelmi helyszíneit. Legyen képes 
összefüggéseket találni a térben és időben eltérő történelmi események 
között, különös tekintettel azokra, melyek a magyarságot közvetlenül 
vagy közvetetten érintik. 



 

 

Tudja, hogy a XIX–XX. században lényegesen átalakult Európa 
társadalma és gazdasága (polgárosodás, iparosodás) és ezzel 
párhuzamosan új eszmeáramlatok, politikai mozgalmak, pártok jelennek 
meg. Ismerje fel, hogy az Egyesült Államok milyen körülmények között 
vált a mai világ vezető hatalmává és mutasson rá az ebből fakadó 
ellentmondásokra.  
Tudja a trianoni békediktátum máig tartó hatását, következményeit 
értékelni és legyen képes a határon túli magyarság sorskérdéseit 
felismerni. 
Tudja a demokratikus és diktatórikus államberendezkedések közötti 
különbségeket, legyen képes a demokratikus berendezkedés előnyeit és 
működési nehézségeit egyaránt felismerni és azokat elemezni. 
Ismerje fel a tanuló a világot – és benne hazánkat is – fenyegető 
veszélyeket (pl. túlnépesedés, betegségek, elszegényesedés, 
munkanélküliség, élelmiszerválság, tömeges migráció). Tudjon élni a 
globalizáció előnyeivel, benne az európai állampolgársággal. 
Ismerje az alapvető emberi jogokat, valamint állampolgári jogokat és 
kötelezettségeket, Magyarország politikai rendszerének legfontosabb 
intézményeit, értse a választási rendszer működését. 
Legyen képes ismereteket meríteni különböző ismeretforrásokból, 
történelmi, társadalomtudományi, filozófiai és etikai kézikönyvekből, 
atlaszokból, szaktudományi munkákból, legyen képes ezek segítségével 
történelmi oknyomozásra. Jusson el kiselőadások, beszámolók önálló 
jegyzetelése szintjére. Legyen képes az internetet kritikus és tudatos 
használatára történelmi, filozófia- és etikatörténeti ismeretek megszerzése 
érdekében. 
Legyen képes különböző történelmi elbeszéléseket (pl. emlékiratok) 
összehasonlítani a narráció módja alapján. Legyen képes a különböző 
szövegek, hanganyagok, filmek stb. vizsgálatára és megítélésére a 
történelmi hitelesség szempontjából. Legyen képes történelmi jeleneteket 
elbeszélni, adott esetben eljátszani különböző szempontokból. Legyen 
képes erkölcsi kérdéseket felvető élethelyzeteket felismerni és bemutatni. 
Fogalmazzon meg önálló véleményt társadalmi, történelmi eseményekről, 
szereplőkről, jelenségekről, filozófiai kérdésekről. Legyen képes mások 
érvelésének összefoglalására, értékelésére és figyelembe vételére, a 
meghatározott álláspontok cáfolására, a véleménykülönbségek 
tisztázására, valamint a saját álláspont gazdagítására is. Legyen képes 
történelmi-társadalmi adatokat, modelleket és elbeszéléseket elemezni a 
bizonyosság, a lehetőség és a valószínűség szempontjából. Legyen képes 
összehasonlítani társadalmi-történelmi jelenségeket strukturális és 
funkcionális szempontok alapján. Legyen képes értékrendek 
összehasonlítására, saját értékek tisztázására. Értékelje a társadalmi-
történelmi jelenségeket az értékrendek alapján.  
Legyen képes történelmi-társadalmi témákat vizuálisan ábrázolni, esszét 
írni (filozófiai kérdésekről is), ennek kapcsán kérdéseket világosan 
megfogalmazni. 
Legyen képes a történelmi időben történő sokoldalú tájékozódásra. 
Legyen képes a különböző időszakot bemutató történelmi térképek 
összehasonlítása során a változások (pl. területi változások, népsűrűség, 
vallási megosztottság stb.) hátterének feltárására. 



 

 

Legyen képes a nemzet, a kisebbség fogalmának és a helyi társadalom 
fogalmának szakszerű használatára, tudjon érvelni a társadalmi 
felelősségvállalás, illetve a szolidaritás fontossága mellett. 
Legyen képes átlátni a nemzetgazdaság, a bankrendszer, a vállalkozási 
formák működésének legfontosabb szabályait. 
Legyen képes munkavállalással összefüggő, a munkaviszonyhoz 
kapcsolódó adózási, egészség- és társadalombiztosítási kötelezettségek, 
illetve szolgáltatások rendszerét átlátni. 

 
 
 



 

 

MATEMATIKA 
 
 

Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint 
tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. 
A matematika tanulása érzelmi és motivációs vonatkozásokban is formálja, gazdagítja a 
személyiséget, fejleszti az önálló rendszerezett gondolkodást, és alkalmazásra képes tudást 
hoz létre. A matematikai gondolkodás fejlesztése segíti a gondolkodás általános kultúrájának 
kiteljesedését. 

A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A 
matematika: kulturális örökség; gondolkodásmód; alkotó tevékenység; a gondolkodás 
örömének forrása; a mintákban, struktúrákban tapasztalható rend és esztétikum megjelenítője; 
önálló tudomány; más tudományok segítője; a mindennapi élet része és a szakmák eszköze. 

A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind 
inkább ki tudják választani és alkalmazni tudják a természeti és társadalmi jelenségekhez 
illeszkedő modelleket, gondolkodásmódokat (analógiás, heurisztikus, becslésen alapuló, 
matematikai logikai, axiomatikus, valószínűségi, konstruktív, kreatív stb.), módszereket 
(aritmetikai, algebrai, geometriai, függvénytani, statisztikai stb.) és leírásokat. A matematikai 
nevelés sokoldalúan fejleszti a tanulók modellalkotó tevékenységét. Ugyanakkor fontos a 
modellek érvényességi körének és gyakorlati alkalmazhatóságának eldöntését segítő 
képességek fejlesztése. Egyaránt lényeges a reproduktív és a problémamegoldó, valamint az 
alkotó gondolkodásmód megismerése, elsajátítása, miközben nem szorulhat háttérbe az 
alapvető tevékenységek (pl. mérés, alapszerkesztések), műveletek (pl. aritmetikai, algebrai 
műveletek, transzformációk) automatizált végzése sem. A tanulás elvezethet a matematika 
szerepének megértésére a természet- és társadalomtudományokban, a humán kultúra számos 
ágában. Segít kialakítani a megfogalmazott összefüggések, hipotézisek bizonyításának 
igényét. Megmutathatja a matematika hasznosságát, belső szépségét, az emberi kultúrában 
betöltött szerepét. Fejleszti a tanulók térbeli tájékozódását, esztétikai érzékét. 

A tanulási folyamat során fokozatosan megismertetjük a tanulókkal a matematika 
belső struktúráját (fogalmak, axiómák, tételek, bizonyítások elsajátítása). Mindezzel 
fejlesztjük a tanulók absztrakciós és szintetizáló képességét. Az új fogalmak alkotása, az 
összefüggések felfedezése és az ismeretek feladatokban való alkalmazása fejleszti a 
kombinatív készséget, a kreativitást, az önálló gondolatok megfogalmazását, a felmerült 
problémák megfelelő önbizalommal történő megközelítését, megoldását. A diszkussziós 
képesség fejlesztése, a többféle megoldás keresése, megtalálása és megbeszélése a többféle 
nézőpont érvényesítését, a komplex problémakezelés képességét is fejleszti. A folyamat 
végén a tanulók eljutnak az önálló, rendszerezett, logikus gondolkodás bizonyos szintjére. 

A műveltségi terület a különböző témakörök szerves egymásra épülésével kívánja 
feltárni a matematika és a matematikai gondolkodás világát. A fogalmak, összefüggések 
érlelése és a matematikai gondolkodásmód kialakítása egyre emelkedő szintű spirális 
felépítést indokol – az életkori, egyéni fejlődési és érdeklődési sajátosságoknak, a bonyolódó 
ismereteknek, a fejlődő absztrakciós képességnek megfelelően. Ez a felépítés egyaránt 
lehetővé teszi a lassabban haladókkal való foglalkozást és a tehetség kibontakoztatását. 

A matematikai értékek megismerésével és a matematikai tudás birtokában a tanulók 
hatékonyan tudják használni a megszerzett kompetenciákat az élet különböző területein. A 
matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a 
természettudományok, az informatika, a technikai, a humán műveltségterületek, illetve a 
választott szakma ismeretanyagának tanulmányozásához, a mindennapi problémák 
értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a 
képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, 



 

 

hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos területeken használhatjuk Az adatok, 
táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése nagyban segítheti a mindennapokban, és 
különösen a média közleményeiben való reális tájékozódásban. Mindehhez elengedhetetlen 
egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv 
életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és 
szóban egyaránt. 

A tanulók rendszeresen oldjanak meg önállóan feladatokat, aktívan vegyenek részt a 
tanítási, tanulási folyamatban. A feladatmegoldáson keresztül a tanuló képessé válhat a 
pontos, kitartó, fegyelmezett munkára. Kialakul bennük az önellenőrzés igénye, a sajátunkétól 
eltérő szemlélet tisztelete. Mindezek érdekében is a tanítás folyamában törekedni kell a 
tanulók pozitív motiváltságának biztosítására, önállóságuk fejlesztésére. A matematikatanítás, 
-tanulás folyamatában egyre nagyobb szerepet kaphat az önálló ismeretszerzés képességnek 
fejlesztése, az ajánlott, illetve az önállóan megkeresett, nyomtatott és internetes szakirodalom 
által. A matematika lehetőségekhez igazodva támogatni tudja az elektronikus eszközök 
(zsebszámológép, számítógép, grafikus kalkulátor), Internet, oktatóprogramok stb. célszerű 
felhasználását, ezzel hozzájárul a digitális kompetencia fejlődéséhez. 

A tananyag egyes részleteinek csoportmunkában való feldolgozása, a 
feladatmegoldások megbeszélése az együttműködési képesség, a kommunikációs képesség 
fejlesztésének, a reális önértékelés kialakulásának fontos területei. Ugyancsak nagy gondot 
kell fordítani a kommunikáció fejlesztésére (szövegértésre, mások szóban és írásban közölt 
gondolatainak meghallgatására, megértésére, saját gondolatok közlésére), az érveken alapuló 
vitakészség fejlesztésére. A matematikai szöveg értő olvasása, tankönyvek, lexikonok 
használata, szövegekből a lényeg kiemelése, a helyes jegyzeteléshez szoktatás a felsőfokú 
tanulást is segíti.  

Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá arra, hogy milyen előnyöket 
jelenthet a mindennapi életben, ha valaki jártas a problémamegoldásban. A 
matematikatanításnak kiemelt szerepe van a pénzügyi-gazdasági kompetenciák 
kialakításában. Életkortól függő szinten, rendszeresen foglakozzunk olyan feladatokkal, 
amelyekben valamilyen probléma legjobb megoldását keressük. Szánjunk kiemelt szerepet 
azoknak az optimum-problémáknak, amelyek gazdasági kérdésekkel foglalkoznak, amikor 
költség, kiadás minimumát; elérhető eredmény, bevétel maximumát keressük. Fokozatosan 
vezessük be matematikafeladatainkban a pénzügyi fogalmakat: bevétel, kiadás, haszon, 
kölcsön, kamat, értékcsökkenés, -növekedés, törlesztés, futamidő stb. Ezek a feladatok 
erősítik a tanulókban azt a tudatot, hogy matematikából valóban hasznos ismereteket 
tanulnak, ill. hogy a matematika alkalmazása a mindennapi élet szerves része. Az életkor 
előrehaladtával egyre több példát mutassunk arra, hogy milyen területeken tud segíteni a 
matematika. Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy milyen matematikai ismerteket alkalmaznak az 
alapvetően matematikaigényes, ill. a matematikát csak kisebb részben használó szakmák (pl. 
informatikus, mérnök, közgazdász, pénzügyi szakember, biztosítási szakember, illetve pl. 
vegyész, grafikus, szociológus) ezzel is segítve a tanulók pályaválasztását.  

A matematikához való pozitív hozzáállást nagyban segíthetik a matematika tartalmú 
játékok és a matematikához kapcsolódó érdekes problémák és feladványok. 
A matematika a kultúrtörténetnek is része. Segítheti a matematikához való pozitív hozzáállást 
ha bemutatjuk a tananyag egyes elemeinek a művészetekben való alkalmazását. A motivációs 
bázis kialakításában komoly segítség lehet a matematikatörténet egy-egy mozzanatának 
megismertetése, a máig meg nem oldott, egyszerűnek tűnő matematikai sejtések 
megfogalmazása, nagy matematikusok életének, munkásságának megismerése. A NAT 
néhány matematikus ismeretét előírja minden tanuló számára: Euklidész, Pitagorasz, 
Descartes, Bolyai Farkas, Bolyai János , Thalész, Euler, Gauss, Pascal, Cantor, Erdős, 
Neumann. A kerettanterv ezen kívül is sok helyen hívja fel a tananyag matematikatörténeti 



 

 

érdekességeire a figyelmet. Ebből a tanárkollégák csoportjuk jellegének megfelelően 
szabadon válogathatnak. 

A matematika oktatása elképzelhetetlen állítások, tételek bizonyítása nélkül. Hogy a 
tananyagban szereplő tételek beláttatása során milyen elfogadott igazságokból indulunk ki, s 
mennyire részletezünk egy bizonyítást, nagymértékben függ az állítás súlyától, a csoport 
befogadó képességétől, a rendelkezésre álló időtől stb. Ami fontos, az a bizonyítás iránti 
igény felkeltése, a logikai levezetés szükségességének megértetése. Ennek mikéntjét a helyi 
tantervre támaszkodva mindig a szaktanárnak kell eldöntenie, ezért a tantervben a tételek 
megnevezése mellett nem szerepel utalás a bizonyításra. A fejlesztési cél elérése 
szempontjából  - egy adott tanulói közösség számára - nem feltétlenül a tantervben szereplő 
(nevesített) tételek a legalkalmasabbak bizonyítás bemutatására, gyakorlására.  

Minden életkori szakaszban fontos a differenciálás. Ez nem csak az egyéni igények 
figyelembevételét jelenti. Sokszor az alkalmazhatóság vezérli a tananyag és a tárgyalásmód 
megválasztását, más esetekben a tudományos igényesség szintje szerinti differenciálás 
szükséges. Egy adott osztály matematikatanítása során a célok, feladatok teljesíthetősége 
igényli, hogy a tananyag megválasztásában a tanulói érdeklődés és a pályaorientáció is 
szerepet kapjon. A matematikát alkalmazó pályák felé vonzódó tanulók gondolkodtató, 
kreativitást igénylő versenyfeladatokkal motiválhatók, a humán területen továbbtanulni 
szándékozók számára érdekesebb a matematika kultúrtörténeti szerepének kidomborítása, 
másoknak a középiskolai matematika gyakorlati alkalmazhatósága fontos. A fokozott 
szaktanári figyelem, az iskolai könyvtár és az elektronikus eszközök használatának lehetősége 
segíthetik az esélyegyenlőség megvalósulását. 
 
 

5–6. évfolyam 

A nyolcosztályos gimnáziumok matematika kerettanterve az egyes témaköröket az általános 
iskolában a szokásosnál mélyebben tárgyalja, néhány ismerettel korábban foglalkozik. 
Ugyanakkor a fogalmak kialakítására, megerősítésére ebben az iskolatípusban is különös 
gondot fordítunk, kellő időt szánunk, a későbbi években sok témára magasabb szinten 
visszatérünk. Az erre az életkorra jellemző érdeklődést, kíváncsiságot, játékosságot 
felhasználjuk a megismerési, tanulási folyamatban. Gyakran indulunk ki konkrét 
tevékenységekből, a tapasztalatok elemzéséből, játékból. 

Az 5–6. évfolyam fontos feladata a biztos számolási készség kialakítása. 
Támaszkodunk az alsó tagozaton szerzett ismeretekre, fokozatosan bővítjük azt a számkört, 
amelyben műveleteket végzünk. Számolunk fejben és írásban az egész számok és a racionális 
számok halmazán, a megszerzett tudást alkalmazzuk a mindennapi életben. Szöveges 
feladatokat oldunk meg, a hétköznapi és gyakorlati problémákat megfogalmazzuk a 
matematika nyelvén. A várható eredményekre becsléseket adunk, megoldásunkat ellenőrzünk. 
A geometria témakörben méréseket, szerkesztéseket végzünk, egyszerű síkbeli és térbeli 
alakzatokat ismerünk meg. A konkrét tárgyak vizsgálata a térszemlélet fejlesztését jelenti, 
amely része az esztétikai nevelésnek is. A geometriai transzformációk megismeréséhez 
tevékenységeken keresztül jutunk el. 

A matematikai gondolkodásmódot fel kell használni a problémamegoldások során. 
Ehhez szükséges megfelelő szemléltető ábrákat, diagramokat, grafikonokat készíteni, 
ilyeneket értelmezni, elemezni és felhasználni; halmazokat jellemezni, szabályszerűségeket 
észrevenni, általánosító sejtéseket, állításokat megfogalmazni, igazságtartalmukat vizsgálni. 

Az érvelés, a cáfolás, a vitakészség, a helyes kommunikáció fejlesztése folyamatos 
feladatunk. Ehhez szükséges másokkal problémamegoldásban együttműködni, 
gondolatainkat, a megismert fogalmakat rendszerezni. A modellalkotás fontos eszköz, amely 



 

 

segítséget nyújt a problémák megoldásában. Fontos, hogy a tanulók a modellalkotásaik során 
a megértett és megtanult fogalmakat és eljárásokat fel tudják használni és a modelljeikbe 
szervesen be tudják építeni. Szükséges, hogy problémahelyzetet leíró szöveg alapján a 
probléma lényegét felismerjék, majd annak megfelelő, a probléma megoldását elősegítő 
modelleket alkossanak. Fokozatosan fejlesztjük a matematikai szaknyelv és jelölésrendszer 
használatát, alkalmazását. 

Az értékelés változatos módszereit alkalmazzuk. Ebben az életkorban a legkisebb 
teljesítményt is észrevesszük, a szóbeli dicséret ösztönző erejére is építünk. 

 



 

 

5. évfolyam 
 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, 
matematikai logika 

6 óra 

2. Számelmélet, algebra 
2.1. Természetes számok 

25 óra 

2. Számelmélet, algebra 
2.2. Egész számok 

33 óra 

2. Számelmélet, algebra 
2.3. Törtek, tizedestörtek, racionális számok 

41 óra 

3. Geometria 
3.1. Geometriai alapfogalmak 

10 óra 

3. Geometria 
3.2. Kerület, terület, felszín, térfogat 

15 óra 

Számonkérés, ismétlés 14 óra 
 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 
logika 

Órakeret 
6 óra 

Előzetes tudás 

Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. Halmazba tartozó 
elemek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése. Annak 
eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba. 
A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben. 
Több, kevesebb, ugyanannyi fogalma. Állítások igazságtartalmának 
vizsgálata. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Elemek halmazba rendezése több szempont szerint – hétköznapi életből 
vett példák, illetve matematikai tulajdonságok alapján. A halmazba 
tartozó és a halmazba nem tartozó elemek vizsgálata – halmaz, 
alaphalmaz, részhalmaz. Adatok elhelyezése halmazábrában. 
Állítások megfogalmazása, igazságtartalmának eldöntése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

1.1. Halmazok 
Halmazok megadása, részhalmaz, komplementer halmaz. Halmazok 
uniója, metszete. Üres halmaz, egyenlő halmazok. 

Adott tulajdonság alapján elemeket csoportba foglalunk: 
példák a mindennapi életből és a számhalmazok területéről.  
Halmazok megadása elemek felsorolásával. 
Halmazábra használata. 
Adott véges halmaz részhalmazainak a felírása. 
Halmazműveletek elvégzése véges halmazokon. 

Informatika: 
könyvtárszerkezet a 
számítógépen. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: tárgyak 
kiválasztása. 

1.2. Matematikai logika 
Logikai állítások. 
Igaz, hamis állítás. 
És; vagy. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: 
Tanuljunk érvelni! 



 

 

Állítások megfogalmazása a hétköznapi életből és a 
matematika területéről. 
Definíciók megértése, alkalmazása. 
Állítások igazságtartalmának eldöntése. 
Vitakultúra fejlesztése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Halmaz, számhalmaz, elem, részhalmaz, unió, metszet, IGAZ, HAMIS, ÉS, 
VAGY. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

2. Számelmélet, algebra 
2.1. Természetes számok 

Órakeret 
25 óra 

Előzetes tudás 

Számok írása, olvasása (10 000-es számkör). Helyi érték, alaki érték, 
valódi érték. Számok helye a számegyenesen. Természetes számok 
nagyság szerinti összehasonlítása. Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ) 
ismerete, használata. A matematika különböző területein az ésszerű 
becslés és a kerekítés alkalmazása. Műveletek ellenőrzése. Fejben 
számolás százas számkörben. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tízes számrendszer fogalmának elmélyítése. Elemek csoportosítása más 
számrendszerben is. A számegyenes használata, alkalmas egység 
megválasztása. A műveletek biztos elvégzésének erősítése – fejben és 
írásban. 
Műveleti tulajdonságok felismerése, alkalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tízes számrendszer. 
A számfogalom fejlesztése milliós számkörben. 
Helyi érték, alaki érték ismerete, számok kiolvasása. 
A számok helyesírásának ismerete. 
Kapcsolat a kombinatorikával (számok kirakása). 
Kapcsolat a mindennapi élettel (pénzegységek, 
mértékegységek átváltása).  

Matematikatörténet: A számírás kialakulása, római számok. 

Magyar nyelv és 
irodalom: a magyar 
helyesírás alapelvei. 

A számegyenes. 
Számok összehasonlítása. 

Számok elhelyezése számegyenesen. Megfelelő beosztás 
választása. 

Kerekítés, becslés. 
A kerekítés szabályainak ismerete. 

 

Összeadás, kivonás, szorzás. 
Osztó, többszörös, oszthatóság. 
Osztás, maradékos osztás. 

Műveletek elvégzése fejben és írásban. 
A tanulók gyakorlati feladatokban ismerjék fel, hogy melyik 
művelet alkalmazására van szükség. 
Műveletek ellenőrzése. 

Az 1 és a 0 a szorzásban és az osztásban. 
Műveletek tulajdonságai, zárójelek használata, műveletek sorrendje. 

Magyar nyelv és 
irodalom: szövegértés. 



 

 

Műveleti sorrend, ha a kifejezés nem tartalmaz zárójelet. 
Tagok, tényezők felcserélhetőek, csoportosíthatóak. 
Zárójelek szerepének felismerése. 

Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel. 
Alkalmazásuk mértékegységek átváltása során. 

Számrendszerek. 
A tízestől különböző számrendszerek kialakítása. 

Matematikatörténet: 12-es, 60-as számrendszer. 

Informatika: 2-es 
számrendszer. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tízes számrendszer, helyi érték, alaki érték, számegyenes, összeadandó, 
összeg tag, kisebbítendő, kivonandó, különbség, szorzandó, szorzó, szorzat, 
tényező, osztandó, osztó, hányados, maradék, számrendszer. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

2. Számelmélet, algebra 
2.2. Egész számok 

Órakeret 
33 óra 

Előzetes tudás Negatív számok a mindennapi életben - hőmérséklet, adósság. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

Ellentétes mennyiségek fogalmának mélyítése. Mennyiségi 
jellemzők kifejezése negatív számokkal. Műveletvégzés az egész 
számok halmazán. Műveleti tulajdonságok, zárójelek használata 
az egész számok halmazán. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A negatív szám. 
Számkörbővítés: miért van szükségünk egész számokra? 
Ellentétes mennyiségek ismerete, felfedezése az életünkben. 

Egy szám ellentettje, abszolútértéke. 
Nagyobb, kisebb fogalma az egész számok körében. 
Egész számok a számegyenesen. 

A számegyenest segédeszközként használjuk a fogalmak 
megértésére, a szükséges absztrakció érdekében. 

Természetismeret: 
hőmérséklet, időjárás-
jelentés, tengerszint 
feletti magasság. 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek: időszámítás 
– i.e.  

A derékszögű koordináta-rendszer.  
I., II., III., IV. síknegyed. 
Első jelzőszám, második jelzőszám. 

A jelzőszámok nem cserélhetőek fel. 
Példák: színházjegy, sakk, táblázatok. 

Természetismeret: 
helymeghatározás, 
térképek. 

Egész számok összeadása, kivonása, szorzása, osztása. 
A műveletek elvégzése előtt a várható eredmény, és előjelének 
becslése. 
A kivonás átírható összeadásra. 
Többtagú kifejezések összevonása. 

Zárójelek használata, műveleti sorrend. 
Számítógép használata: gyakorlás a digitális tudásbázis 
segítségével. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Negatív szám, előjel, ellentett, abszolút érték, koordináta-rendszer, 
síknegyed, első, második jelzőszám. 



 

 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

2. Számelmélet, algebra 
2.3. Törtek, tizedestörtek, racionális számok 

Órakeret 
41 óra 

Előzetes tudás 
Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek 
megnevezése, lejegyzése szöveggel, előállítása hajtogatással, nyírással, 
rajzzal, színezéssel. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A törtek jelentésének megalapozása, elmélyítése. Törtek többféle 
alakjának ismerete. Műveletvégzés a törtszámok körében.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A törtek értelmezése. 
Törtek kétféle értelmezése – felismerés szöveges 
környezetben. 

Törtek egyszerűsítése, bővítése. 
Közönséges tört, vegyes tört. 

Az egyszerűsítés és a bővítés tudatos alkalmazása. 
Negatív törtek. 
Törtek ábrázolása a számegyenesen. 
Törtek összehasonlítása egyenlő nevezőjű, egyenlő számlálójú törtek 
esetében. 

Ének-zene: a 
hangjegyek értékének 
és a törtszámoknak a 
kapcsolata. 

Törtek összeadása, kivonása. 
Közös nevező keresése. 

Törtek szorzása. 
A reciprok fogalma. 
Törtek osztása. 

Tört szorzása, osztása egész számmal, törtszámmal. 
Számolási készség fejlesztése. 
Az ellenőrzés igénye, a becslés képességének fejlesztése. 

Műveleti tulajdonságok, zárójelek használata, műveleti sorrend. 

 

A tizedes törtek értelmezése, használata. 
Tizedes törtek jelentése, kiolvasása, leírása. 
Helyiérték-táblázat használata. 
Mértékegységek kifejezése tizedes törtekkel: dm, cl, mm… 

Tizedes törtek a számegyenesen. 
Tizedes törtek leolvasása a számegyenesről. 
Tizedes törtek elhelyezése a számegyenesen. 
Mérés a milliméter beosztású vonalzóval, mérőszalaggal. 

Tizedes törtek egyszerűsítése, bővítése. 
A tizedes tört végére nullákat írhatunk, illetve a szám végén 
lévő nullákat elhagyhatjuk. 

Tizedes törtek összehasonlítása. 
Számegyenest használva és a szám írott alakja alapján 
összehasonlítunk.   
Matematikai jelek használata ( <,> =). 

Tizedes törtek kerekítése. 

Természetismeret: 
hosszúságmérés. 



 

 

Tizedes törtek összeadása, kivonása. 
Tizedes törtek szorzása, osztása egész számmal. 

A műveletek elvégzése fejben kisebb számokon. 

A műveletek eredményének előzetes becslése, írásbeli 
elvégzése. 
Számolás negatív tizedes törtekkel is. 
A műveletek ellenőrzése. 

Tizedes törtek szorzása, osztása 10-zel, 100-zal, 1000-rel. 
Alkalmazás a mértékegységekkel való számolásban: kerület, 
terület, űrtartalom, átváltások. 

Szorzás tizedes törttel. 
Osztás tizedes törttel. 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek: statisztikai 
adatok. 

Mérés, mértékegységek. 
Hosszúság, tömeg, idő mérése, mértékegységek. 
Mérések elvégzése csoportmunkában, együttműködés a 
társakkal. 

Természetismeret: 
mérés, 
mértékegységek. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tört, számláló, nevező, közös nevező, reciprok, tizedes tört, közönséges 
tört, véges és végtelen szakaszos tizedes tört, racionális szám, egyszerűsítés, 
bővítés. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

3. Geometria 
3.1. Geometriai alapfogalmak 

Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás 

Pont, egyenes, görbe vonalak szemléletes fogalma. Párhuzamos és 
metsző egyenesek. Háromszög, négyzet, téglalap, sokszög felismerése, 
jellemzőik, előállításuk másolással, hajtogatással, nyírással. Körvonal 
és körlap. Kocka, téglatest, gömb felismerése a mindennapi életben. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Térelemek fogalmának elmélyítése – környezetünk tárgyainak 
vizsgálata. Távolság szemléletes fogalma, meghatározása. Körző, 
vonalzó, szögmérő használata, szerkesztés. Esztétikai érzék fejlesztése. 
Sokszögek belső és külső szögeinek mérése, szögek összegének 
meghatározása. Kör vizsgálata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Pont, egyenes, sík, félegyenes, szakasz. 
Síkidom, sokszög, oldal, átló, konvexitás. 

A környezetünkben lévő tárgyakon ismerjük fel a vizsgált 
geometriai fogalmakat. 

Test, csúcs, él, lap. 
Testek építése, szemléltetése. 

 

Merőleges egyenesek. 
Párhuzamos egyenesek. 

Merőleges és párhuzamos egyenesek szerkesztése vonalzóval. 
Ponthalmazok távolsága. 

Két pont, pont és egyenes, távolsága. 
Két egyenes távolsága. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: vízszintező, 
mérőón. 



 

 

Kitérő egyenesek. 

Geometriai szerkesztés. 
A ceruza, vonalzó, körző használata. 
Díszítőminták szerkesztése körzővel, vonalzóval. 

 

A szög. 
Szögek fajtái. 

A szög jelölése, betűzése, görög betűk. 
Nullszög, hegyesszög, derékszög, tompaszög, egyenesszög, 
homorúszög, teljesszög. 

Szögmérés szögmérővel. 
Fok, szögperc, szögmásodperc. 

 

Kör. 
Sugár, átmérő, húr, szelő, érintő. 
Körív, körcikk, körszelet. 

A fogalmak felismerése környezetünk tárgyain. 
Díszítőminták szerkesztése körzővel. 

Hon- és népismeret: 
népművészeti 
motívumok. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Pont, félegyenes, szakasz, sík, síkidom, sokszög, test, csúcs, él, lap. 
Merőlegesség (egyenesek), párhuzamosság (egyenesek). 
Szög, nullszög, hegyesszög, derékszög, tompaszög, egyenesszög, 
homorúszög, teljesszög.  
Kör, gömb, sugár, átmérő, húr, szelő, érintő, körív, körcikk, körszelet.  
Trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, rombusz, deltoid. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

3. Geometria 
3.2. Kerület, terület, felszín, térfogat 

Órakeret 
15 óra 

Előzetes tudás 

Hosszúság mérése (egyszerű gyakorlati példák). Négyzet, téglalap 
kerülete – mérés, számítás, mértékegységek. Négyzet, téglalap 
területének mérése különféle egységekkel, területlefedéssel. A test és a 
síkidom közötti különbség megértése. Kocka, téglatest, felismerése, 
létrehozása, jellemzői.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Hosszúság mérésének gyakorlása – mérőeszközök használata, becslés. 
A kerület meghatározása méréssel és számolással. Számolási készség 
fejlesztése. Mértékegységek használata, átváltása. A felszín és a 
térfogat meghatározása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kerület mérése, mértékegységei. 
A téglalap, a négyzet, kerülete. 

Adott alakzatok kerületének meghatározása méréssel, 
számolással. 
Méterrúd, mérőszalag használata. 

 

A terület mérése, mértékegységei. 
A téglalap, négyzet, területe. 

Adott alakzatok területének meghatározása - az adott 
egységgel összehasonlítunk, közelítünk, számolunk. 
Mérőeszközök használata. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: számítások 
tapétázáshoz, 
csempézéshez. 
 



 

 

A téglatest hálója, felszíne. Vizuális kultúra: 
díszítőminták 
periodikus ismétlése. 

A térfogat, űrtartalom mérése. 
Mértékegységek. 
A téglatest térfogata. 

Üvegek, üdítős dobozok térfogata. 

 

Testek építése, ábrázolása. 
Építőjátékok használata. 

Térszemlélet fejlesztése. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Kerület, terület, felszín, térfogat, felszín, térfogat, test hálója. 

 



 

 

6. évfolyam 
 

1. Kombinatorika 6 óra 

2. Számelmélet, algebra 
2.1. Törtek, tizedestörtek, racionális számok 

21 óra 

2. Számelmélet, algebra 
2.2. Oszthatóság 

15 óra 

2. Számelmélet, algebra 
2.3. Arányos következtetések, egyenletek, egyenlőtlenségek 

30 óra 

3. Sorozatok, függvények 7 óra 

4. Geometria 
4.1. Geometriai alapfogalmak 

10 óra 

4. Geometria 
4.2. Adott tulajdonságú ponthalmazok 

18 óra 

4. Geometria 
4.3. Tengelyes tükrözés 

18 óra 

5. Statisztika, valószínűség 5 óra 

Számonkérés, ismétlés 14 óra 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

1. Kombinatorika 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
Néhány elem sorba rendezése, az összes eset megtalálása 
(próbálgatással). 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Néhány elem sorba rendezése, kiválasztása – módszeres próbálgatással. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

1.3. Kombinatorika 
Sorba rendezések. 
Kiválasztások. 

Néhány elem sorba rendezése. 
Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Sorba rendezés. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

2. Számelmélet, algebra 
2.1. Törtek, tizedestörtek, racionális számok 

Órakeret 
21 óra 

Előzetes tudás 
Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek 
megnevezése, lejegyzése szöveggel, előállítása hajtogatással, nyírással, 
rajzzal, színezéssel. 

A tematikai egység A törtek jelentésének megalapozása, elmélyítése. Törtek többféle 



 

 

nevelési-fejlesztési 
céljai 

alakjának ismerete. Műveletvégzés a törtszámok körében.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Az átlag kiszámítása. 

Statisztikai adatok gyűjtése, elemzése.  
Hány tizedes jegyre számoljunk átlagot? 

Tört alakban írt szám tizedes tört alakja. 
Racionális számok. 

Véges, végtelen szakaszos tizedes törtek előállítása osztással. 
Két egész szám hányadosaként felírható számok. 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek: statisztikai 
adatok. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tört, számláló, nevező, közös nevező, reciprok, tizedes tört, közönséges 
tört, véges és végtelen szakaszos tizedes tört, racionális szám, egyszerűsítés, 
bővítés. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

2. Számelmélet, algebra 
2.2. Oszthatóság 

Órakeret 
15 óra 

Előzetes tudás Osztás, osztó, maradékos osztás. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az osztó, többszörös fogalmának elmélyítése. Számolási készség 
fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Osztó, többszörös. 
Osztók meghatározása, osztópárok, valódi osztók. 
Osztók, többszörösök halmaza – halmazábra készítése. 
Táblázat, grafikon az osztók számáról. 

Prímszám, összetett szám, prímtényezős felbontás. 
Matematikatörténet: Eratoszthenész szitája. 
Oszthatósági szabályok. 

2-vel, 4-gyel, 8-cal, 5-tel, 25-tel, 125-tel, 10-zel, 100-zal való 
oszthatóság eldöntése a szám végződése alapján. 
3-mal, 9-cel való oszthatóság eldöntése a számjegyek összege 
alapján. 

Természetismeret:  
ciklusok a 
természetben. 

Közös osztók. 
Közös többszörösök. 

Közös osztók, közös többszörösök meghatározása konkrét 
számok esetén. 
A tanult ismeretek alkalmazása törtek egyszerűsítésére, 
bővítésére. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Osztó, prímszám, összetett szám. Közös osztó, közös többszörös. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

2. Számelmélet, algebra 
2.3. Arányos következtetések, egyenletek, 

egyenlőtlenségek 

Órakeret 
30 óra 

Előzetes tudás Egyszerű szöveges feladatok megoldása: a szöveg értelmezése, adatok 



 

 

kigyűjtése, megoldási terv készítése, becslés, ellenőrzés, az eredmény 
realitásának vizsgálata. 
Jelek, szimbólumok használata összefüggések leírására, az ismeretlen 
szimbólum kiszámítása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Arányos következtetések. Egyenes és fordított arányosság felismerése. 
Törtrész, százalékérték meghatározása. 
Betűk használata összefüggések leírására. Egyszerű egyenletek, 
egyenlőtlenségek megoldása: próbálgatás, következtetés, lebontogatás, 
mérlegelv - ismerkedés a megoldási módszerekkel. Szövegértés 
fejlesztése – szöveges feladatok. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Két szám aránya. 
Az arány fogalma – mindennapi életből vett példákon 
keresztül. 

Arányos osztás. 
Szöveges feladatok mennyiségek adott arányban való 
felosztására. 

Egyenes arányosság. 
Fordított arányosság. 

Táblázatok, grafikonok elemzése arányosság szempontjából. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: vásárlás, 
takarékosság. 
 
Természetismeret: 
változások a 
környezetünkben; 
táblázatok, grafikonok. 

Törtrész. 
A törtrész kiszámítása következtetéssel és törtek 
használatával. 
Az egészrész meghatározása. 

Százalékszámítás: Százalékérték, százalékalap, százalékláb. 
Százalékszámítás arányos következtetéssel. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: áremelkedés, 
árengedmény, családi 
gazdálkodás, 
takarékosság. 

Egyenlet, azonosság, egyenlőtlenség. 
Alaphalmaz, megoldás, ellenőrzés. 
Mérlegelv. 

Az összefüggések megértése. 
Alaphalmaz felismerése. 
Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek 
megoldása próbálgatással, lebontogatással, következtetéssel, 
mérlegelvvel. 
A megoldás ábrázolása számegyenesen. 
Szövegértés, a nyelv logikai elemeinek helyes használata. A 
kapott eredmény értékelése, ellenőrzése. 

 

Szöveges feladatok. 
Adatok meghatározása, terv készítése, becslés, egyenlet, 
megoldás, válasz, ellenőrzés. 
Az ismeretlen mennyiség jelölésére kezdetben jelet, majd 
betűt használhatunk. 
A megoldást segítése ábrával. 
Önellenőrzés igénye és képessége. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Arány, arányos osztás, egyenes arányosság, fordított arányosság, törtrész, 
százalék, egyenlet, azonosság, egyenlőtlenség, alaphalmaz, megoldás, 
mérlegelv. 



 

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

3. Sorozatok, függvények 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

Szabályfelismerés, szabálykövetés. Növekvő és csökkenő 
számsorozatok. 
Összefüggések keresése az egyszerű sorozatok elemei között. A 
szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek pótlása. 
Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése. Táblázat 
adatainak értelmezése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Sorozat megadása szabállyal. A koordináta-rendszer biztonságos 
használata. Függvényszemlélet előkészítése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Sorozatok. 
Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint. 
Sorozatok készítése. 
Algoritmusok játékokon keresztül. 

Matematikatörténet: Gauss. 

Technika, életvitel, 
gyakorlat: 
osztálynévsor, 
tornasor. 

Koordináta-rendszer, grafikonok. 
Egyenes arányosság grafikonja. 

Egyszerű grafikonok értelmezése. 
Egyszerű kapcsolatok ábrázolása derékszögű koordináta-
rendszerben. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Sorozat, egyenes arányosság, grafikon. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

4. Geometria 
4.1. Geometriai alapfogalmak 

Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás 

Pont, egyenes, görbe vonalak szemléletes fogalma. Párhuzamos és 
metsző egyenesek. Háromszög, négyzet, téglalap, sokszög felismerése, 
jellemzőik, előállításuk másolással, hajtogatással, nyírással. Körvonal 
és körlap. Kocka, téglatest, gömb felismerése a mindennapi életben. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Térelemek fogalmának elmélyítése – környezetünk tárgyainak 
vizsgálata. Távolság szemléletes fogalma, meghatározása. Körző, 
vonalzó, szögmérő használata, szerkesztés. Esztétikai érzék fejlesztése. 
Sokszögek belső és külső szögeinek mérése, szögek összegének 
meghatározása. Kör vizsgálata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Szögmásolás, szögfelezés. (10 óra) 

Nevezetes szögek szerkesztése. 
 

Háromszögek: csúcs, belső szög, külső szög. 
A háromszög belső és külső szögeinek összege. 

Háromszögek szögeinek meghatározása méréssel. 
Hegyesszögű, derékszögű, tompaszögű háromszög. 

Informatika: geometriai 
szerkesztőprogram 
használata. 



 

 

Egyenlőszárú háromszög, egyenlő oldalú háromszög. 
Háromszögek szerkesztése. 

Háromszög-egyenlőtlenség. 

Sokszögek. 
Speciális négyszögek ismerete: négyzet, téglalap, trapéz, húrtrapéz, 
paralelogramma, rombusz, deltoid. 
A sokszög belső és külső szögeinek összege. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Pont, félegyenes, szakasz, sík, síkidom, sokszög, test, csúcs, él, lap. 
Merőlegesség (egyenesek), párhuzamosság (egyenesek). 
Szög, nullszög, hegyesszög, derékszög, tompaszög, egyenesszög, 
homorúszög, teljesszög.  
Kör, gömb, sugár, átmérő, húr, szelő, érintő, körív, körcikk, körszelet.  
Trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, rombusz, deltoid. 
 Hegyesszögű háromszög, derékszögű háromszög, tompaszögű háromszög. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

4. Geometria 
4.2. Adott tulajdonságú ponthalmazok 

Órakeret 
18 óra 

Előzetes tudás 
A távolság fogalma. Körvonal, körlap. Párhuzamos és merőleges 
egyenesek rajzolása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szakaszfelező merőleges, szögfelező szerkesztése. Háromszög beírt és 
köré írt körének szerkesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Távolsággal jellemzett ponthalmazok: 
 adott térelemtől adott távolságra lévő pontok halmaza – síkban és 

térben (kör és gömb); 
 két térelemtől egyenlő távol lévő pontok halmaza a síkban és 

térben (szakaszfelező merőleges, szögfelező). 

 

Szerkesztési feladatok: a háromszög oldalfelező merőlegesei, 
szögfelezői, köré írható köre, beírható köre.  

Az állítások megsejtése, kimondása szerkesztési tapasztalatok 
alapján. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Kör, gömb, szakaszfelező merőleges, szögfelező, körülírt kör, beírt kör. 

 
 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

4. Geometria 
4.3. Tengelyes tükrözés 

Órakeret 
18 óra 

Előzetes tudás 
Tükrös alakzatok és tengelyes szimmetria előállítása 
hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

Szimmetria felismerése a természetben, építészetben, 
művészetben. A tengelyes tükrözés végrehajtása. Szerkesztés. 
Alakzatok csoportosítása tengelyes szimmetria szempontjából.  



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A síktükör képalkotása.  
A tengelyes tükrözés. 

Szimmetrikus ábrák, alakzatok készítése. 
A tükörkép szerkesztése. 

Tükrözés körzővel, vonalzóval. 
Tükrözés koordináta-rendszerben. 

A tengelyes tükrözés tulajdonságai. Pont, egyenes, szög, háromszög, 
kör képe, irányításváltás. 

Vizuális kultúra: 
szimmetria a 
természetben, 
képzőművészetben, 
építészetben. 

Természetismeret: a 
síktükör. 

Tengelyesen szimmetrikus alakzatok felismerése, 
tulajdonságainak megfogalmazása a szemlélet alapján. 

Kör. 
Egyenlő szárú és egyenlő oldalú háromszögek, tulajdonságai. 

Szerkesztési feladatok az egyenlőszárú háromszög 
tulajdonságai alapján. 

Tengelyesen szimmetrikus négyszögek: deltoid, rombusz, húrtrapéz, 
téglalap, négyzet. 

A kapcsolatok szemléltetése halmazábrával. 
Szabályos sokszögek. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tengelyes tükrözés, szimmetria, egyenlő szárú háromszög, egyenlő oldalú 
háromszög, deltoid, rombusz, húrtrapéz. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

5. Statisztika, valószínűség 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása. Valószínűségi 
játékok, kísérletek, megfigyelések - biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos 
állítások. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Adatok gyűjtése, értelmezése, jellemzése. Valószínűségi játékokon és 
kísérleteken keresztül a valószínűség fogalmának alapozása.  

Ismeretek és fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adatok ábrázolása. 
Adatok gyűjtése, elemzése. 
Oszlopdiagram, vonaldiagram, kördiagram elemzése. 

Átlag. 
Az átlag kiszámítása, értelmezése. 

Természetismeret: 
Népesség alakulása, 
összetétele. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat; 
természetismeret: 
lázmérés, lázgörbe. 

Valószínűségi játékok. 
Biztos esemény, lehetetlen esemény. 

Esélyek mérlegelése. 
Adatok tervszerű gyűjtése. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Adat, grafikon, átlag, biztos esemény, lehetetlen esemény. 



 

 

 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 

végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 
 Halmazok megadása adott tulajdonság alapján. 
 Részhalmaz alkotása. 
 Két véges halmaz uniójának, metszetének megkeresése. 
 Állítások megfogalmazása a hétköznapi életből és a matematika 

területéről, állítások igazságtartalmának eldöntése. 
 Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. 
 Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel. 

 
Számelmélet és algebra 
 A természetes számok halmaza, a tízes számrendszer ismerete, 

számok írása olvasása, összehasonlítása. 
 Műveletek elvégzése, ellenőrzés, műveleti sorrend ismerete, zárójelek 

alkalmazása. 
 Egész számok, negatív számok ismerete, ellentett, abszolutérték 

meghatározása. 
 Törtszám, racionális szám fogalmának ismerete, törtekkel végzett 

műveletek elvégzése. 
 Számegyenes használata, koordináta-rendszer ismerete. 
 Mérés a gyakorlatban; mértékegységek (hosszúság, terület, űrtartalom, 

tömeg, idő), mérőeszközök használata; becslés. 
 Osztó, közös osztók, többszörös, közös többszörösök keresése, 

prímszám, összetett szám ismerete. Oszthatósági szabályok 
megfigyelése. 

 A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok 
megoldása következtetéssel. 

 A százalék fogalmának megismerése, egyszerű számítási feladatok 
elvégzése. 

 Egyszerű egyenletek, egyenlőtlenségek használata. 
 Egyszerű szöveges feladatok megoldása. 

 
Sorozatok, függvények 
 Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint. 
 Egyszerű grafikonok értelmezése. 

 
Geometria 
 Térelemek felismerése környezetünk tárgyain, pont, vonal, egyenes, 

félegyenes, szakasz, sík, szögtartomány. 
 Szerkesztések elvégzése, körző, vonalzó használata. Szakasz 

másolása, szög másolása, szakaszfelezés, szögfelezés, merőleges és 
párhuzamos egyenesek szerkesztése. 

 Háromszögek, négyszögek, sokszögek. 
 Kerület és terület mérése, mértékegységeinek ismerete, átváltása. 
 Téglatest felszínének, térfogatának számítása. 
 Szakaszfelező merőlegesek, szögfelezők szerkesztése. 
 Tengelyes tükrözés végzése, tengelyes szimmetria tulajdonságainak 

ismerete. 



 

 

 
Statisztika, valószínűség 
 Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. 
 Néhány szám számtani közepének kiszámítása. 
 Valószínűségi játékok és kísérletek végzése, az adatok tervszerű 

gyűjtése, rendezése. 
 
 



 

 

7–8. évfolyam 
 

A nyolcosztályos gimnázium második szakaszában is a matematikai problémák megközelítése 
során a konkrét tapasztalatszerzésből indulunk ki. Ugyanakkor a gyerekek fokozatosan 
képessé válnak elvonatkoztatásra, absztrakcióra. Erre alapozva bátrabban fogalmazhatunk 
meg definíciókat, már hangsúlyt helyezhetünk arra, hogy a megsejtett összefüggések 
bizonyításának igénye is kialakuljon. 

Tizenhárom éves kortól a tanulók mindinkább általánosító elképzelésekben, elvont 
konstrukciókban gondolkoznak. Elméleteket gyártanak, összefüggéseket keresnek, próbálják 
értelmezni a világot. Az iskolai tanítás csak akkor lehet eredményes, ha alkalmazkodik 
ezekhez a változásokhoz, illetve igyekszik azokat felhasználva fejleszteni a tanulókat. A 
matematika kiválóan alkalmas arra, hogy a rendszerező képességet és hajlamot fejlessze. 
Ebben a két évfolyamában mind inkább szükséges matematikai szövegeket értelmezni és 
alkotni. Segítsük, hogy a tanulók a problémamegoldásaik részeként többféle forrásból 
legyenek képesek ismereteket szerezni. 

Ebben a korban a tanításban már meg kell jelennie az elvonatkoztatás és az 
absztrakciós készség felhasználásának, fejlesztésének. A matematika tanításában itt jelenik 
meg a konkrét számok betűkkel való helyettesítése, a tapasztalatok általános megfogalmazása. 
Algebrai kifejezéseket használunk, egyenleteket oldunk meg. A változó mennyiségek közötti 
kapcsolatok vizsgálata a függvényfogalomhoz vezet el, grafikonokat rajzolunk. Ezekben az 
évfolyamokban már komoly hangsúlyt kell helyeznünk arra, hogy a megsejtett összefüggések 
bizonyításának igénye is kialakuljon. A definíciókat és a tételeket mind inkább meg kell tudni 
különböztetni, azokat helyesen kimondani, problémamegoldásban mind többször alkalmazni. 
A mindennapi élet és a matematika (korosztálynak megfelelő) állításainak igaz vagy hamis 
voltát el kell tudni dönteni. A feladatok megoldása során fokozatosan kialakul az adatok, 
feltételek adott feladat megoldásához való szükségessége és elégségessége eldöntésének 
képessége. A tanítás része, hogy a feladatmegoldás előtt mind gyakrabban tervek, vázlatotok 
készüljenek, majd ezek közül válasszuk ki a legjobbat. Esetenként járjunk be több utat a 
megoldás során, és ennek alapján gondoljuk végig, hogy létezik-e legjobb út, vagy ennek 
eldöntése csak bizonyos szempontok rögzítése esetén lehetséges. A feladatmegoldások során 
lehetőséget kell teremteni arra, hogy esetenként a terveket és a munka szervezését a 
feladatmegoldás közben a tapasztalatoknak megfelelően módosítani lehessen. Egyes feladatok 
esetén szükséges általánosabb eljárási módokat, algoritmusokat keresni. 

Kis abszolút értékű egész és tört számok esetében számoljunk fejben is. A 
zsebszámológép használata akkor jelenjen meg, amikor a tanulók már jól számolnak fejben és 
írásban. A geometriai transzformációk vizsgálata a természetben, építészetben megtalálható 
szimmetriát magyarázza. A geometriai szerkesztések megértését számítógépes szoftver 
használatával tehetjük érdekesebbé, érthetőbbé. Testek felszínét, térfogatát meghatározzuk, 
ezzel javítjuk, fejlesztjük a gyerekek térszemléletét. Változatos módszerekkel oldunk meg 
kombinatorikai feladatokat. Statisztikai adatokat vizsgálunk, egyszerű valószínűségi 
kísérleteket végzünk. Az esetek szisztematikus összeszámolása tervszerűségre nevelés, 
egyben erősíti a rendszerező képességet. Figyelhetünk a célszerű stratégia kiválasztására. A 
sejtések, hibák megbeszélése az érvelés kultúráját alakítja. 

A matematika egyes területei más-más módon adnak lehetőséget ebben az életkorban 
az egyes kompetenciák fejlesztésére. A különböző matematikatanítási módszerek minden 
tananyagrészben segíthetik a megfelelő önismeret, a helyes énkép kialakítását.  

A tananyaghoz kapcsolódó matematikatörténeti érdekességek hozzásegítenek az 
egyetemes kultúra, a magyar tudománytörténet megismeréséhez. A gyakorlati élethez 
kapcsolódó szöveges feladatok segítik a gazdasági nevelést, a környezettudatos életvitelt, az 
egészséges életmód kialakítását. A definíciók megtanulása fejleszti a memóriát, a szaknyelv 



 

 

precíz használatára ösztönöz. A geometriai ismeretek elsajátítása közben a tanulók 
térszemlélete fejlődik, megtanulják az esztétikus, pontos munkavégzést. A halmazszemlélet 
alakítása és fejlesztése a rendszerező képességet erősíti.  

Az érdeklődés specializálódása természetes dolog. Akinél ez a reál tárgyak felé fordul, 
ott igényes feladatanyaggal, kiegészítő ismeretekkel kell elérni, hogy az ilyen irányú 
továbbtanuláshoz szükséges alapok kialakuljanak, az érdeklődés fennmaradjon. Akinél a 
matematika, illetve a reál tárgyak iránti érdeklődés csökken, ott egyrészt sok érdeklődést 
felkeltő elemmel: matematikatörténeti vonatkozással, játékokkal, érdekes feladatokkal lehet 
ezt az érdeklődést visszaszerezni, másrész célszerű sok olyan feladatot beiktatni, amelyek jól 
mutatják, hogy az életben sokszor előnybe kerülhetnek, jobb döntést hozhatnak azok, akik jól 
tudják a matematikát. 
 



 

 

7. évfolyam 
 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, 
matematikai logika 

4 óra 

2. Számelmélet, algebra 
2.1 Racionális számok 

13 óra 

2. Számelmélet, algebra 
2.2. Oszthatóság 

15 óra 

2. Számelmélet, algebra 
2.3. Egyenletek, egyenlőtlenségek 

11 óra 

3. Függvény, sorozat 6 óra 

4. Geometria 
4.1.Geometriai transzformációk 

20 óra 

4. Geometria 
4.2. Síkgeometria 

20 óra 

4. Geometria 
4.3. Térgeometria 

7 óra 

Számonkérés, ismétlés 12 óra 
 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 
logika 

Órakeret 
4 óra 

Előzetes tudás 
Halmaz megadása, részhalmaz, egyesítés, metszet, halmazábra. Logikai 
állítások – igaz, hamis állítások. Néhány elem sorba rendezése, 
kiválasztása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A halmazszemlélet fejlesztése, halmazműveletek alkalmazása.  
A hétköznapi beszédben használt logikai elemek felismerése, helyes 
használata. Szövegértés, gondolataink lefordítása a matematika 
nyelvére. Kombinatorikus gondolkodás fejlesztése, tapasztalatszerzés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

1.1. Halmazok 
Két halmaz különbsége. 
Komplementer halmaz. 

Csoportosítás, válogatás különböző szempontok szerint. 
Számhalmazok és ponthalmazok használata, a 
halmazműveletek alkalmazása. 

Matematikatörténet:  
 Cantor – ismeretek gyűjtése könyvtárból, internetről. 

Informatika: 
információgyűjtés. 

1.2. Matematikai logika. 
Logikai állítások és azok tagadása. 
Van olyan, létezik… 

Állítás és tagadás a hétköznapi szóhasználatban. 
Definíció, tétel kimondása. 

Magyar nyelv és 
irodalom: 
kommunikációs 
helyzetek; 
szövegalkotás. 



 

 

A bizonyítás igénye és módszerei a matematikában. 
A lényeges és lényegtelen megkülönböztetése. 
Kulturált érvelés a csoportmunkában. 

A gondolatok pontos szóbeli és írásbeli megfogalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Két halmaz különbsége, komplementer halmaz. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

2. Számelmélet, algebra 
2.1 Racionális számok 

Órakeret 
13 óra 

Előzetes tudás 
Számhalmazok: természetes, egész, racionális – négy alapművelet 
elvégzése ezeken a halmazokon. Számegyenes használata. Műveleti 
tulajdonságok, zárójelek használata. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban, tapasztalatszerzés. A 
mennyiségi jellemzők kifejezése számokkal, a számok értelmezése a 
valóság mennyiségeivel.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Műveletek racionális számokkal. 
A negatív szám és a racionális szám fogalmának elmélyítése. 
Összevonás gyakorlása a racionális számok halmazában. 
Szorzás és osztás gyakorlása a racionális számok halmazában. 
A zárójelek használata, műveletek sorrendje. 
Műveletek tulajdonságainak felismerése és alkalmazása. 

 

Hatványozás. 
A hatvány jelölése: alap, kitevő, hatványérték. 

Hatványozás azonosságai. 
Számolás 2, 3, 5, 10 hatványaival – a hatványozás 
azonosságainak „felfedezése”. 
Azonos alapú hatványok szorzata, hányadosa. 
Szorzat, hányados hatványozása. 
Hatvány hatványozása. 

A 0 és negatív egész kitevőjű hatvány. 
Számok normálalakja. 

Nagy és kis számok írása. 
Kerekítés, pontosság. 

A mennyiségek nagyságrendjének becslése. 

Fizika; kémia; biológia-
egészségtan; földrajz: a 
tér, az anyagmennyiség, 
az idő mértéke 
normálalakban. 

Arány, arányosság. 
Százalékszámítás. 

Feladatmegoldás: a korábban tanult módszerek elmélyítése. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Racionális szám, hatványalap, kitevő, normálalak, arány, százalék. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

2. Számelmélet, algebra 
2.2. Oszthatóság 

Órakeret 
15 óra 



 

 

Előzetes tudás 

Osztó, többszörös felismerése, meghatározása. Oszthatósági szabályok. 
Prímszám, összetett szám, prímtényezős felbontás. Közös osztók, 
közös többszörösök felismerése kis számok esetében, alkalmazásuk 
törtekkel végzett műveletekben. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Periodikus jelenségek megfigyelése. Prímtényezős felbontás, 
legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös magadása 
hatványok segítségével.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Osztó, többszörös. 
Oszthatósági szabályok. 

Számolás a maradékokkal. 
Összetett oszthatósági szabályok: pl. 6-tal, 12-vel. 

Fizika; vizuális kultúra: 
periodikusan ismétlődő 
jelenségek, minták. 

Prímszám, összetett szám, prímtényezős felbontás. 
A prímtényezős felbontást hatványok segítségével adjuk meg. 
Számelméleti alapú játékok. 
Tökéletes szám. 

Matematikatörténet: Mersenne, Euler, Fermat munkássága. 
Érdekességek a prímszámok köréből (végtelen sok prímszám 
van, ikerprímsejtés, barátságos számok fogalma és története). 

Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös, relatív prímek. 
A legnagyobb közös osztó, a legkisebb közös többszörös 
meghatározása. 
Felhasználás törtek egyszerűsítése, törtek bővítése során. 

 

Számrendszerek. 
A hatványjelölés használata a helyiértékes felírásban. 

Informatika: 2-es 
számrendszer. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Osztó, maradék, többszörös, prímszám, összetett szám, legnagyobb közös 
osztó, legkisebb közös többszörös, relatív prím, számrendszer. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

2. Számelmélet, algebra 
2.3. Egyenletek, egyenlőtlenségek 

Órakeret 
11 óra 

Előzetes tudás 
Egyszerű egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása. A 
megoldás ábrázolása számegyenesen. A módszerek alkalmazása 
egyszerű szöveges feladatokban. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A probléma megfogalmazása a matematika nyelvén. Az alaphalmaz 
megadása. Algebrai átalakítások használata a megoldás során. Ábra, 
rajz, táblázat alkalmazása az összefüggések szemléltetésére. Az 
ellenőrzés és becslés igénye - önellenőrzés fejlesztése. 

Ismeretek és fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyismeretlenes elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek algebrai 
megoldása. 
Azonosság. 
Azonos egyenlőtlenség. 
Egyenletmegoldás grafikusan. 

Magyar nyelv és 
irodalom: Szövegértés, 
a nyelv logikai 
elemeinek helyes 
használata. A kapott 
eredmény értékelése. 



 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Egyenlet, változó, 
egyenlőtlenség, 
azonosság, mérlegelv.  

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

3. Függvény, sorozat 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint. Egyszerű grafikonok 
értelmezése, egyszerű kapcsolatok ábrázolása derékszögű koordináta-
rendszerben. Egyenesen arányos mennyiségek. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Függvények megadása, jellemzése. A mindennapi életből vett 
kapcsolatok leírása függvényekkel. Néhány függvénytípus megfigyelése, 
használata. Függvények ábrázolása értéktáblázat használatával.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az egyenes arányosság és grafikonja. 
Lineáris függvény: 
 elsőfokú függvény, 
 nulladfokú függvény, 
A lineáris függvény meredeksége. 

Modellek alkotása: lineáris kapcsolatok felfedeztetése. 

Fizika; kémia: 
egyenesen arányos 
mennyiségek. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Függvény, értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely, szélsőérték, 
monotonitás, egyenes arányosság, fordított arányosság, sorozat, számtani 
sorozat, differencia. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

4. Geometria 
4.1.Geometriai transzformációk 

Órakeret 
20 óra 

Előzetes tudás 
Tengelyes tükrözés. tengelyesen szimmetrikus alakzatok, háromszögek, 
négyszögek, szabályos sokszögek, kör. Szimmetrikus ábrák rajzolása, 
szerkesztése, szimmetrikus alakzatok építése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Geometriai transzformációk megadása és elvégzése változatos 
szabállyal. A transzformációk tulajdonságainak felismerése. 
Egybevágóság és hasonlóság felismerése környezetünkben, esztétikai 
érzék fejlesztése.  

Ismeretek és fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Pont-pont függvények. 
Egybevágósági transzformációk szerkesztése: 
- tengelyes tükrözés; 
- középpontos tükrözés; 
- eltolás. 

A transzformációk elvégzése körzővel, vonalzóval. 
A transzformációk tulajdonságainak felismerése. 

A vektor – irányított szakasz. 
Távolságtartás, szögtartás, alakzat és képének irányítása. 

Informatika: geometriai 
szerkesztőprogram. 



 

 

Párhuzamos szárú szögek: 
 egyállású szögek. 
 társszögek. 
 mellékszögek. 
Fordított állású szögek: 
 csúcsszögek. 
 váltószögek. 
Merőleges szárú szögek. 

A szögpárok felismerése. 
Szögmérés gyakorlása. 

 

Az egybevágóság szemléletes fogalma. 
A háromszögek egybevágóságának vizsgálata, alapesetek. 

Egybevágóságon alapuló számítási, szerkesztési feladatok 
Matematikatörténet:  

Eukleidész – Elemek; Bolyai Farkas, Bolyai János. 

 

Tengelyesen szimmetrikus alakzatok. 
Középpontosan szimmetrikus alakzatok. 

Szimmetrián alapuló játékok. 
Szimmetrikus alakzatok felismerése, szerkesztése. 
Szimmetrikus alakzatok, sokszögek csoportosítása, 
halmazábra készítése. 

Vizuális kultúra: 
díszítőminták. 

Középpontos nagyítás, kicsinyítés elvégzése. 
A középpontos hasonlóság tulajdonságainak felismerése: 
aránytartás, szögtartás, alakzat és képének irányítása. 

Földrajz: térképi 
ábrázolás. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Geometriai transzformáció, tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, 
eltolás, vektor, egyállású szög, váltószög, csúcsszög, egybevágóság, 
kicsinyítés, nagyítás. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

4. Geometria 
4.2. Síkgeometria 

Órakeret 
20 óra 

Előzetes tudás 

Térelemek, illeszkedésük, szögük. A háromszög belső és külső szögeinek 
összege. Háromszög-egyenlőtlenség. Sokszögek, csúcs, oldal, átlók, 
belső és külső szögek. Geometriai szerkesztés, körző, vonalzó, szögmérő 
használata. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Négyszögek csoportosítása különböző szempontok alapján. Az igény 
felkeltése az állítások megsejtésére, megfogalmazására, bizonyítására. 
Számítási feladatok elvégzése a geometria területéről – a lépések 
átgondolása, megtervezése. Kör és részeinek vizsgálata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Háromszögek nevezetes vonalai, pontjai, körei. 
Oldalfelező merőlegesek – a háromszög köré írható kör. 
Szögfelezők – a háromszög beírható köre. 
Magasságok – magasságpont. 
Súlyvonalak – súlypont. 

Informatika: geometriai 
szerkesztő program 
használata. 



 

 

Középvonalak. 
Speciális négyszögek definíciója, tulajdonságai, nevezetes vonalai, 
szerkesztése. 
Paralelogramma, rombusz, trapéz, húrtrapéz, deltoid. 
Sokszögek. 

Belső és külső szögek összege. 
Átlók száma. 

Mérés. 
Mértékegységek. 

Hosszúság, terület, idő, űrtartalom mérése. 
Mértékegységek átváltásának gyakorlása. 

 

Sokszögek kerülete, területe. 
A háromszög, paralelogramma, rombusz, trapéz, deltoid 
kerülete, területe. 

 

A kör és részei. 
A kör kerülete, területe. 

A kerület közelítése méréssel. 
A terület közelítése átdarabolással. 

Körív hossza. 

Vizuális kultúra: a kör 
mint díszítőelem. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Szögfelező, oldalfelező merőleges, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, 
kör, kerület, terület, mértékegység. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

4. Geometria 
4.3. Térgeometria 

Órakeret 
7 óra 

Előzetes tudás 
Térelemek, kölcsönös helyzetük. Testek építése szemléltetése, csúcs, él, 
lap, átló fogalma. Testek felismerése a környezetünkben.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A térelemekhez kapcsolódó fogalmak elmélyítése. Egyenes hasáb, 
henger, tetraéder, gúla, kúp, gömb leírása, jellemzőinek mérése, felszín-, 
térfogat-számítási problémák megoldása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Sokszöglapokkal határolt testek. 
Környezetünk tárgyainak megfigyelése. 

Egyenes hasáb – alaplap, oldallap, alapél, oldalél, magasság, lapátló, 
testátló. 
Kocka, négyzetes oszlop, téglatest. 
Szabályos testek. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Alaplap, oldalél, lapátló, testátló, hasáb, henger. 

 



 

 

8. évfolyam 
 

1. Kombinatorika, gráfok 6 óra 

2. Számelmélet, algebra 
2.1 Racionális számok 

13 óra 

2. Számelmélet, algebra 
2.2. Algebrai kifejezések 

29 óra 

2. Számelmélet, algebra 
2.3. Egyenletek, egyenlőtlenségek 

11 óra 

3. Függvény, sorozat 14 óra 

4. Geometria 
4.1. Síkgeometria 

5 óra 

4. Geometria 
4.2. Térgeometria 

11 óra 

5. Statisztika, valószínűség 7 óra 

Számonkérés, ismétlés 12 óra 
 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

1. Kombinatorika, gráfok 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Néhány elem sorba rendezése, kiválasztása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kombinatorikus gondolkodás fejlesztése, tapasztalatszerzés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kombinatorika. 
Sorbarendezési feladatok. 
Kiválasztási feladatok. 
Szemléltetés gráfokkal. 

A korábban megismert módszerek, stratégiák alkalmazása: 
szisztematikus próbálkozás, esetek rendszerezése gráffal is. 
Hatványok használata az eredmény leírására. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Gráf. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

2. Számelmélet, algebra 
2.1 Racionális számok 

Órakeret 
13 óra 

Előzetes tudás Számegyenes használata. Műveleti tulajdonságok, zárójelek használata. 



 

 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban, tapasztalatszerzés. A 
mennyiségi jellemzők kifejezése számokkal, a számok értelmezése a 
valóság mennyiségeivel. A számfogalom elmélyítése: a számegyenes – 
a valós számok. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számok négyzete, négyzetgyöke. 
Négyzetgyök meghatározása számológéppel. 

Pitagorasz tétele, 2 szerkesztése. 
Racionális számok tizedestört alakja. 
Létezik nem racionális szám is. 

Vannak végtelen nem szakaszos tizedestörtek is. 

A 2 , a π irracionális. 
Valós számok elhelyezése a számegyenesen. 

Néhány irracionális szám pontos helyének megszerkesztése a 
számegyenesen. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Racionális szám, négyzetgyök, valós szám, arány, százalék. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

2. Számelmélet, algebra 
2.2. Algebrai kifejezések 

Órakeret 
29 óra 

Előzetes tudás 
Jelek, szimbólumok és betűk használata a beszédben és a matematikai 
szövegekben található összefüggések leírására.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szövegértés fejlesztése, betűk, képletek használata. A műveleti 
tulajdonságok alkalmazása algebrai kifejezésekre.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Algebrai kifejezések: változó, együttható. 
Helyettesítési érték. 
Algebrai egész- és törtkifejezések. 

Összefüggések leírása algebrai kifejezésekkel – példák a 
hétköznapi életből és a matematika területéről. 
Képletek értelmezése. 

Fizika: definíciók, 
kölcsönhatások, 
változások 
megfogalmazása 
képletek segítségével. 

Egynemű, különnemű algebrai kifejezések. 
Egynemű kifejezések összevonása. 

Változók, együtthatók felismerése. 
Matematikatörténet: az algebra kezdetei, az arab matematika. 

Kutatómunka könyvtár, internet használattal. 

 

Műveletek többtagú egész algebrai kifejezésekkel. 
Többtagú kifejezés szorzása többtagú 
kifejezésekkel - zárójelfelbontás, előjelszabályok. 
Többtagú kifejezés szorzattá alakítása kiemeléssel, 
osztása egytagú kifejezéssel. 

 



 

 

Nevezetes azonosságok: (a + b)2; (a –b )2; (a + b)(a - b). 
Azonosságok szemléltetése területtel. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Változó, együttható, helyettesítési érték, egynemű kifejezés, összevonás, 
zárójelfelbontás, kiemelés. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

2. Számelmélet, algebra 
2.3. Egyenletek, egyenlőtlenségek 

Órakeret 
11 óra 

Előzetes tudás 
Egyszerű egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása. A 
megoldás ábrázolása számegyenesen. A módszerek alkalmazása 
egyszerű szöveges feladatokban. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A probléma megfogalmazása a matematika nyelvén. Az alaphalmaz 
megadása. Algebrai átalakítások használata a megoldás során. Ábra, 
rajz, táblázat alkalmazása az összefüggések szemléltetésére. Az 
ellenőrzés és becslés igénye - önellenőrzés fejlesztése. 

Ismeretek és fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyismeretlenes elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek algebrai 
megoldása. 
Azonosság. 
Azonos egyenlőtlenség. 
Egyenletmegoldás grafikusan. 

Magyar nyelv és 
irodalom: Szövegértés, 
a nyelv logikai 
elemeinek helyes 
használata. A kapott 
eredmény értékelése. 

Szöveges feladatok. 
Számok, mennyiségek közötti összefüggések felírása 
egyenlettel, egyenlőtlenséggel. 
A megoldás folyamata: adatok lejegyzése, megoldási terv, 
becslés, ellenőrzés. 

Típusfeladatok egyszerű példákkal: 
– számok helyi értékével kapcsolatos feladatok; 
– geometriai számításokkal kapcsolatos feladatok; 
– fizikai számításokkal kapcsolatos feladatok; 
– százalékszámítási feladatok (leértékelés, béremelés, 

kamatszámítás stb); 
– keverési feladatok; 
– együttes munkavégzéssel kapcsolatos feladatok. 

Pénzügyi ismeretek: áremelkedés, árengedmény, kamat. 

Magyar nyelv és 
irodalom: gyakori 
szövegtípusok 
megértési stratégiái. 

 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek: hitel, betét, 
kamat, tőke. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Egyenlet, változó, egyenlőtlenség, azonosság, mérlegelv.  

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

3. Függvény, sorozat 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 
Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint. Egyszerű grafikonok 
értelmezése, egyszerű kapcsolatok ábrázolása derékszögű koordináta-
rendszerben. Egyenesen arányos mennyiségek. 



 

 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Függvények megadása, jellemzése. A mindennapi életből vett 
kapcsolatok leírása függvényekkel. Néhány függvénytípus megfigyelése, 
használata. Függvények ábrázolása értéktáblázat használatával.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hozzárendelés megadása. 
Táblázat, grafikon használata. 
Példák egyértelmű, többértelmű hozzárendelésekre. 

Függvények értelmezése. 
Az alapfogalmak felismerése, alkalmazása gyakorlati 
problémákban. 

Függvényvizsgálat (értékkészlet, zérushely, monotonitás, 
szélsőérték). 

Grafikonról való leolvasás. 

 

Fordított arányosság:  0x
x

a
x   

Fizika: Boyle–Mariotte-
törvény. 

Az abszolútérték-függvény: xx . 

A másodfokú függvény: 2xx . 
Számítógép használata függvények ábrázolására. 

 

Függvénytranszformációk. 
Az abszolútérték és a másodfokú függvény transzformációja 
egyszerű esetekben: x tengely menti eltolás, y tengely menti 
eltolás, x tengelyre vonatkozó tükrözés. 

Matematikatörténet: René Descartes. 

Informatika: 
számítógépes program 
használata függvények 
ábrázolására. 

Sorozatok vizsgálata. 
A sorozat mint speciális függvény. 

Sorozatok készítése, vizsgálata. 
A számtani sorozat. 

A számtani sorozat megadása az első taggal és a 
differenciával. Az első n tag összegének kiszámítása Gauss-
módszerrel. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Függvény, értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely, szélsőérték, 
monotonitás, egyenes arányosság, fordított arányosság, sorozat, számtani 
sorozat, differencia. Függvénytranszformáció, lineáris függvény, elsőfokú 
függvény, nulladfokú függvény, abszolútérték-függvény, másodfokú 
függvény. 

 
 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

4. Geometria 
4.1. Síkgeometria 

Órakeret 
5 óra 

Előzetes tudás 

Térelemek, illeszkedésük, szögük. A háromszög belső és külső szögeinek 
összege. Háromszög-egyenlőtlenség. Sokszögek, csúcs, oldal, átlók, 
belső és külső szögek. Geometriai szerkesztés, körző, vonalzó, szögmérő 
használata. 



 

 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Négyszögek csoportosítása különböző szempontok alapján. Az igény 
felkeltése az állítások megsejtésére, megfogalmazására, bizonyítására. 
Számítási feladatok elvégzése a geometria területéről – a lépések 
átgondolása, megtervezése. Kör és részeinek vizsgálata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Pitagorasz tétele. 
A tétel és megfordításának kimondása. 
Számítási és egyszerű bizonyítási feladatok. 

Thalész tétele. 
A kör érintői. 

Matematikatörténet: Pitagorasz és Thalész. 

 

Körcikk területe. 
Arányossági következtetések. 

Vizuális kultúra: a kör 
mint díszítőelem. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Kör, kerület, terület, mértékegység. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

4. Geometria 
4.2. Térgeometria 

Órakeret 
11 óra 

Előzetes tudás 
Térelemek, kölcsönös helyzetük. Testek építése szemléltetése, csúcs, él, 
lap, átló fogalma. Testek felismerése a környezetünkben.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A térelemekhez kapcsolódó fogalmak elmélyítése. Egyenes hasáb, 
henger, tetraéder, gúla, kúp, gömb leírása, jellemzőinek mérése, felszín-, 
térfogat-számítási problémák megoldása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Felszín, térfogat. 
Egyenes hasáb hálója, felszíne, térfogata. 
Egyenes henger hálója, felszíne, térfogata. 
Gúla hálója, felszíne, térfogata. 
Tetraéder. 

Vizuális kultúra: 
építészeti formák. 

A kúp. 
Kúp származtatása, alaplap, alkotó, palást. 
Egyenes körkúp felszíne, térfogata. 

Képlet ismerete pontos levezetés nélkül. 

 

A gömb. 
A gömb felszíne, térfogata. 

Képlet ismerete pontos levezetés nélkül. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Alaplap, oldalél, lapátló, testátló, hasáb, henger, gúla, kúp, gömb. 

 
 
 



 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

5. Statisztika, valószínűség 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás Adatok gyűjtése. Grafikonok elemzése. Átlag. Valószínűségi játékok. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Adathalmazok elemzése, értelmezése, ábrázolásuk. A valószínűség 
meghatározása egyszerű esetekben.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adatok gyűjtése, elemzése, becslés. 
Táblázat, vonaldiagram, oszlopdiagram, kördiagram. 

Adathalmazok szemléltetése táblázat és diagramok 
segítségével. A célszerű diagram típusának kiválasztása.  

Középértékek (számtani közép, módusz, medián) számolása, 
megállapítása. 

A középértékek segítségével az adatok elemzése, 
következtetések levonása. 

Informatika: táblázatos 
adattárolás, grafikus 
adatábrázolás. 

Gyakoriság, relatív gyakoriság. 
A relatív gyakoriság számolása. 
Mire lehet következtetni a relatív gyakoriságból? 

 

A valószínűség szemléletes fogalma. 
A valószínűség kiszámítása egyszerűbb esetekben – a 
valószínűség klasszikus modellje. 

Galton-deszka. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Táblázat, diagram, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség, 
középérték, módusz, medián. 

 
  



 

 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 

végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 
 Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok 

szemléltetése, halmazműveletek ismerete; számhalmazok 
(természetes, egész, racionális) ismerete. 

 A nyelv logikai elemeinek tudatos szerepeltetése a feladatok 
megoldása során. Egyszerű állítások igazságtartalmának eldöntése, 
állítások tagadása. 

 Egyszerű sorbarendezési, leszámlálási feladatok megoldása, a 
megoldás gondolatmenetének elmondása, leírása. 
 

Számelmélet, algebra 
 Az egész számok és a racionális számok fogalmának ismerete, 

alapműveletek helyes sorrendű elvégzése. 
 Műveletek egész kitevőjű hatványokkal, a hatványozás 

azonosságainak használata feladatmegoldásban. Számolás 
normálalakkal. 

 Az egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása 
matematikai és hétköznapi feladatokban. A mindennapjainkhoz 
kapcsolódó százalékszámítási feladatok megoldása. 

 Az oszthatósággal kapcsolatos definíciók ismerete, egyszerű 
oszthatósági problémák vizsgálata. 

 Algebrai egész kifejezések összevonása, szorzása. 
 Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldási 

módszereinek használata. Szöveges feladatok értelmezése, 
összefüggések lefordítása a matematika nyelvére. 

 Számológép használata. 
 

Függvények, az analízis elemei 
 A függvény megadása, a szereplő halmazok ismerete (értelmezési 

tartomány, értékkészlet); valós függvény alaptulajdonságainak 
ismerete, grafikonról való leolvasása. 

 A lineáris függvény, az abszolútérték-függvény, a másodfokú 
függvény, a fordított arányosság függvényének ismerete 
(tulajdonságok, grafikon). 

 Egylépéses függvénytranszformációk végrehajtása (eltolás, tükrözés 
az x tengelyre.). 

 Sorozatok folytatása adott szabály szerint. Sorozatok néhány 
jellemzőjének vizsgálata. 

 A számtani sorozat felismerése. 
 
Geometria 
 Háromszögek szögei és oldalai közötti összefüggések ismerete és 

alkalmazása. Négyszögek belső és külső szögeire vonatkozó 
összefüggések ismerete. 

 Háromszögek nevezetes vonalainak, pontjainak, köreinek 
meghatározása, megszerkesztése. 

 Háromszögszerkesztések lépéseinek leírása, a szerkesztések 
elvégzése. 

 Egybevágósági transzformációk és középpontos hasonlóság 



 

 

felismerése, tulajdonságainak ismerete. Egybevágó és hasonló 
alakzatok felismerése.  

 A négyszögek több szempont szerinti összehasonlítása, csoportosítása, 
tulajdonságainak ismerete. Speciális négyszögek nevezetes vonalainak 
ismerete.  

 A Pitagorasz-tétel és Thalész-tétel egyszerű alkalmazásai. 
 A vektor fogalmának ismerete.  
 Kerület, terület, felszín és térfogat szemléletes fogalmának 

kialakulása, meghatározása méréssel, számolással. Mértékegységek 
ismerete, átváltása. 

 Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok, valamint a 
forgáshenger felismerése, jellemzése, felszínének és térfogatának 
számítása. Mértékegységek ismerete, átváltása. A forgáskúp, a gömb 
felismerése. Térszemlélet fejlődése. 

 
Valószínűség, statisztika 
 Adathalmaz rendezése megadott szempontok szerint, adat 

gyakoriságának és relatív gyakoriságának kiszámítása. 
 Táblázat olvasása és készítése; diagramok olvasása és készítése. 
 Adathalmaz móduszának, mediánjának, átlagának meghatározása. 
 A véletlen jelenségek tudatos megfigyelése, tapasztalatok levonása, 

ezek alapján a valószínűségi szemlélet fejlődése. 
 

  



 

 

9–10. évfolyam 
 

A 9–10. évfolyamban a szemlélet alapján, a tevékenységeken, felfedeztetéseken keresztül 
korábban kialakított fogalmak pontos definiálására, az összefüggések felismerésére, modellek 
készítésére kell helyezni a fő hangsúlyt. Szükséges a matematika alkalmazási területeinek 
széles körű bemutatása a matematikán belüli problémák megoldásában, illetve más 
tudományok segítőjeként való közreműködésben. Ezekben az években erősödik a tanulók 
önismerete, és megfelelő képességfejlesztéssel és módszertani változatossággal mind több 
tanulóban kialakulhat a matematika, illetve a természettudomány valamely ága iránti 
érdeklődés. 

A megismerés módszerei között továbbra is fontos a gyakorlati tapasztalatszerzés, de 
az ismertszerzés fő módszere a tapasztalatokból szerzett információk rendszerezése, 
igazolása, ellenőrzése, és az ezek alapján elsajátított ismeretanyag alkalmazása. Ezeken az 
évfolyamokon a fogalmak definiálásán, az összefüggések igazolásán, az ismeretek 
rendszerezésén, kapcsolataik feltárásán és az alkalmazási lehetőségeik megismerésén van a 
hangsúly. Ezért a tanulóknak meg kell ismerkedniük a tudományos feldolgozás alapvető 
módszereivel. (Mindenki által elfogadott alapelvek/axiómák, már bizonyított állítások, új 
sejtések, állítások megfogalmazása és azok igazolása, a fentiek összegzése, a nyitva maradt 
kérdések felsorolása, a következmények elemzése.)  

A problémamegoldás megszerettetésének igen fontos eszközei lehetnek a matematikai 
alapú játékok. A gyerekek szívesen játszanak maradékos osztáson, oszthatósági szabályokon 
alapuló számjátékokat, és szimmetriákon alapuló geometriai, rajzos játékokat. Nyerni 
akarnak, ezért természetes módon elemezni kezdik a szabályokat, lehetőségeket. Olyan 
következtetésekre jutnak, olyan elemzéseket végeznek, amilyeneket hagyományos 
feladatokkal nem tudnánk elérni. A matematikatanításnak ebben a szakaszában sok érdekes 
matematikatörténeti vonatkozással lehet közelebb hozni a tanulókhoz a tantárgyat. A témakör 
egyes elemeihez kapcsolódva mutassuk be néhány matematikus életútját. A geometria egyes 
területeinek (szimmetriák, aranymetszés) a művészetekben való alkalmazásait megjelenítve 
világossá tehetjük a tanulók előtt, hogy a matematika a kultúra elválaszthatatlan része. Az 
ezekre a témákra fordított idő bőven megtérül az ennek következtében növekvő érdeklődés, 
javuló motiváció miatt.  

Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá arra, hogy milyen előnyöket 
jelenthet a mindennapi életben, ha valaki jól tud problémákat megoldani. Gazdasági, sport 
témájú feladatokkal, számos geometriai és algebrai szélsőérték-feladattal lehet gyakorlati 
kérdésekre optimális megoldásokat keresni. 

Ez az életkor már alkalmassá teszi a tanulókat az önálló ismeretszerzésre. Legyen 
követelmény, hogy egyes adatoknak, fogalmaknak, ismereteknek könyvtárban, interneten 
nézzenek utána. Ez a kutatómunka hozzájárulhat a tanulók digitális kompetenciájának 
növeléséhez, ugyanúgy, mint a geometriai és egyéb matematikai programok használata is. A 
számítógép által nyújtott határtalan lehetőségeket képesek legyenek felismerni, és hatékonyan 
felhasználni. Fontos célkitűzés, hogy a feladatmegoldások közben a számológépet 
segédeszközként tudják használni.  

Ebben az életkori szakaszban már elvárható, hogy a tanulók a leírt szöveget pontosan 
megértsék, a gondolataikat igyekezzenek szabatosan kifejteni. A matematikai 
gondolkodásmód fejlődésével egyre magabiztosabban képesek véleményt nyilvánítani, 
érvelni, mások gondolatait megérteni.  

Az egyes témakörökre javasolt óraszámokat a táblázatok tartalmazzák. Ezen kívül 
számonkérésre és ismétlésre, rendszerezésre 9-15 órát terveztünk. 
 

9. évfolyam 



 

 

 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 
logika, kombinatorika, gráfok 
1.1 Halmazok, ponthalmazok 

13 óra 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 
logika, kombinatorika, gráfok 

1.2 Kombinatorika 
5 óra 

2. Számelmélet, algebra 
2.1. Valós számok 

5 óra 

2. Számelmélet, algebra 
2.2. Algebrai kifejezések használata 

10 óra 

2. Számelmélet, algebra 
2.3. Oszthatóság 

5 óra 

2. Számelmélet, algebra 
2.4. Egyenlet, egyenlőtlenség, egyenletrendszer 

15 óra 

3. Függvények 20 óra 

4. Geometria 
4.1. Sokszögek 

20 óra 

4. Geometria 
4.2. Geometriai transzformációk 

6 óra 

Számonkérés, ismétlés 9 óra 
 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 
logika, kombinatorika, gráfok 
1.1 Halmazok, ponthalmazok 

Órakeret 
13 óra 

Előzetes tudás Csoportosítás különböző szempontok alapján. Halmazműveletek véges 
halmazokon. Halmazábra. Részhalmaz. Számhalmazok, ponthalmazok.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A halmaz fogalmának ismerete, alkalmazása problémamegoldásra, 
matematikai modellek alkotására. Több szempont alkalmazása – 
megosztott figyelem. Definíciók, jelölések használata – az emlékezet 
fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Intervallumok: zárt, nyílt, félig zárt, félig nyílt. 
A fogalom szemléletes kialakítása, majd definiálása. 

 

n elemű halmaz részhalmazainak a száma. 
Korábbi ismeretek felhasználása, a tanult jelölések 
alkalmazása. 

Halmazok számossága. 
Véges és végtelen halmazok, megszámlálható, nem 
megszámlálható halmazok. 

Matematikatörténet: Georg Cantor. 

Magyar nyelv és 
irodalom: mondatok, 
szavak, hangok 
rendszerezése. 



 

 

Halmazműveletek: unióképzés, metszetképzés, különbségképzés, 
szimmetrikus differencia, komplementer halmaz. 

Halmazműveletek alkalmazása több halmazra, végtelen 
elemszámú halmazokra. 
Definíciók megfogalmazása, megértése. Halmazok felbontása 
diszjunkt halmazok uniójára. 

Informatika: 
adatbáziskezelés, 
adatállományok, adatok 
szűrése különböző 
szempontok szerint. 

 
Biológia-egészségtan: 
rendszertan. 

Nevezetes ponthalmazok: 
 adott térelemtől adott távolságra lévő pontok halmaza – síkban és 

térben; 
 két térelemtől egyenlő távol lévő pontok halmaza – síkban és 

térben; 
Vegyes feladatok ponthalmazok és halmazműveletek 
alkalmazására szerkesztéssel is. 

Informatika: geometriai 
szerkesztőprogram. 

Ponthalmazok a koordinátasíkon. 
Koordinátákkal megadott feltételek. Descartes-szorzat. 
Matematikatörténet: René Descartes.  

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Véges és végtelen halmaz, unió, metszet, különbség, komplementer halmaz, 
Descartes-féle szorzat. Intervallum. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, 
matematikai logika, kombinatorika, gráfok 

1.2 Kombinatorika 

Órakeret 
5 óra 

Előzetes tudás 
Elemek sorba rendezése, adott szempont szerinti kiválasztása, gráf 
használata egyszerű leszámolási feladatokban. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kombinatorikai problémák felfedezése a hétköznapi életben, 
modellek alkalmazása. A rendszerező képesség, a figyelem fejlesztése. 
Gráfok segédeszközként való használata a gondolkodásban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szorzási és összeadási szabály. 
Az összeszámlálás technikáinak megértése, alkalmazása. 

 

Sorba rendezés. 
Kiválasztás. 

A szöveg matematikai nyelvre fordítása, matematikai modell 
készítése. 
Kombinatorikai problémák felfedezése a mindennapokban. 
n!, nk Az összeszámlálási módszer megértése 

 



 

 

Gráfok: csúcs, él, fokszám. 
Gráfok alkalmazása feladatmegoldásban. 
Gondolatmenet megjelenítése gráffal. 

Kémia: molekulák 
szerkezete. 
 
Informatika: 
számítógépes hálózatok 
felépítés. 
 
Földrajz: térképek, 
úthálózat. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Szorzási szabály, összeadási szabály, faktoriális, gráf, csúcs, él, fokszám. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

2. Számelmélet, algebra 
2.1. Valós számok 

Órakeret 
5 óra 

Előzetes tudás 

Természetes számok, egész számok, racionális számok halmaza. 
Műveletek elvégzése a racionális számok halmazán fejben, írásban. 
Műveletek sorrendje, zárójelek használata. Hatványozás. A 
négyzetgyök fogalma.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A számkörbővítés elveinek belátása. Gondolkodás: ismeretek 
rendszerezésének fejlesztése. Az absztrakciós készség fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A valós számkör. 
Műveleti tulajdonságok alkalmazása: kommutativitás, 
asszociativitás, disztributivitás. 

Számok tizedes tört alakja. Véges, végtelen szakaszos, végtelen nem 
szakaszos tizedes törtek. 
Számok normálalakja. 

Számolás normálalakban felírt számokkal. 
Normálalak a számológépen. 
A természettudományokban és a társadalomban előforduló 
nagy és kis mennyiségekkel történő számolás.  

Fizika; kémia; 
biológia-egészségtan: a 
tér, az idő, az 
anyagmennyiség nagy 
és kis méreteinek 
megadása 
normálalakkal. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Valós szám, normálalak, kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

2. Számelmélet, algebra 
2.2. Algebrai kifejezések használata 

Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás 
Összefüggések leírása algebrai kifejezésekkel, 2)( ba  , 22 ba  , 
helyettesítési érték, zárójelfelbontás. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Algebrai kifejezések biztonságos használata, célszerű átalakítási módok 
megtalálása, elvégzése. Direkt bizonyítási módszer alkalmazása. 
Ismeretek tudatos memorizálása, az emlékezet fejlesztése. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Algebrai kifejezések. 
 Egész kifejezések, polinomok, törtkifejezések. Racionális és nem 

racionális kifejezések. 
 A kifejezés értelmezési tartománya. 
 Helyettesítési érték. 

Műveleti tulajdonságok (kommutativitás, asszociativitás, 
disztributivitás) vizsgálata. 

Fizika; kémia: 
mennyiségek 
kiszámítása képlet 
alapján, képletek 
átrendezése. 

Nevezetes azonosságok: 
3)( ba  ; 2)( cba  ; 33 ba  ; 33 ba   

Ismeretek (képletek) tudatos memorizálása. 
Geometria és algebra összekapcsolása az azonosságok 
igazolásánál. 

 

Azonos átalakítások. 
– Polinomok összeadása, kivonása, szorzása, hatványozása. 

Kiemelés, szorzattá alakítás. Kifejezések legnagyobb közös 
osztója, legkisebb közös többszöröse. 

– Algebrai törtek összeadása, kivonása, szorzása, osztása. 
Egyszerűsítés. Bővítés. 
A tanult azonosságok, tulajdonságok felhasználása algebrai 
átalakítások, egyszerűsítések során. 

Matematikatörténet: algebra – Al-Hvarizmi. 

Fizika; kémia: képletek 
értelmezése, egyenletek 
rendezése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Algebrai kifejezés, polinom, algebrai tört, azonosság. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

2. Számelmélet, algebra 
2.3. Oszthatóság 

Órakeret 
5 óra 

Előzetes tudás 
Osztó, többszörös, prímszám, prímtényezős felbontás, legnagyobb 
közös osztó, legkisebb közös többszörös. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Algebrai azonosságok alkalmazása oszthatósági feladatokban, az 
ismeretek kapcsolatának felfedezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Osztó, többszörös, oszthatóság, oszthatósági szabályok. 
Algebrai azonosságok alkalmazása oszthatósági feladatokban. 

 

A tanult ismeretek felidézése: prímszám, összetett szám, 
prímtényezős felbontás. 
A számelmélet alaptétele. 
Végtelen sok prímszám van. 

Osztók számának meghatározása a prímtényezős felbontásból. 
Matematikatörténet: Euklidesz, Eratosztenész, Euler, Fermat. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Oszthatóság, prímszám, összetett szám, prímtényezős felbontás. 



 

 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

2. Számelmélet, algebra 
2.4. Egyenlet, egyenlőtlenség, egyenletrendszer 

Órakeret 
15 óra 

Előzetes tudás 
Egyismeretlenes elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása. 
Alaphalmaz vizsgálata, ellenőrzés. Azonosság. Szöveges feladatok – 
matematikai modell alkotása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a modell 
hatókörének vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a valósággal; az 
ellenőrzés fontosságának belátása. A problémához illő számítási mód 
kiválasztása, eredmény kerekítése a problémának megfelelően. 
Számológép használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Elsőfokú egyenletek. 
– Alaphalmaz, megoldáshalmaz, igazsághalmaz. 
– Ekvivalens átalakítások. 
– Mérlegelv. 

Egyenletek algebrai, grafikus megoldása. 
Digitális technikák használata az egyenletmegoldás során. 

 

Elsőfokú egyenlettel megoldható szöveges feladatok. 
A korábban tanult feladattípusok megoldási módszereinek 
elmélyítése. 
A mindennapokhoz kapcsolódó problémák matematikai 
modelljének elkészítése, egyenlet felírása; a megoldás 
ellenőrzése, a gyakorlati feladat megoldásának összevetése a 
valósággal (lehetséges-e?). 

Fizika: kinematika, 
dinamika. 
 
Kémia: oldatok 
összetétele. 

Törtes egyenletek, egyenlőtlenségek. 
Törtek előjelének vizsgálata. 

 

Abszolút értéket tartalmazó egyenletek, egyenlőtlenségek. Fizika: a mérés hibája. 

Elsőfokú egyenletrendszerek. 
– Egyenletrendszerek grafikus megoldása. 
– Behelyettesítő módszer. 
– Egyenlő együtthatók módszere. 
– Új ismeretlen bevezetése. 

Különböző módszerek megismerése és alkalmazása ugyanarra 
a problémára. 

Egyenletrendszerrel megoldható szöveges feladatok. 
A kapott eredmény értelmezése, valóságtartalmának 
vizsgálata. 

Informatika: 
számítógépes program 
használata. 

Egyenlőtlenségek grafikus megoldása. 
Egyenlőtlenségek algebrai megoldása. 
Egyismeretlenes egyenlőtlenségrendszer. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Elsőfokú egyenlet, egyenlőtlenség, értelmezési tartomány, azonosság. 
Ekvivalens átalakítás, hamis gyök. 

 



 

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

3. Függvények 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Halmazok. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése, olvasása. 
Pontok ábrázolása koordináta-rendszerben. Lineáris függvények, fordított 
arányosság függvénye, abszolútérték függvény, másodfokú függvény 
ismerete. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Függvénytranszformációk algebrai és geometriai megjelenítése. 
Összefüggések, folyamatok megjelenítése matematikai formában 
(függvénymodell), vizsgálat a grafikon alapján. A vizsgálat 
szempontjainak kialakítása. Számítógép bevonása a függvények 
ábrázolásába, vizsgálatába. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Függvény fogalma. 
Értelmezési tartomány, értékkészlet. 
A függvény megadási módjai, ábrázolása, jellemzése. 

Új fogalmak: periodicitás, paritás, korlátosság. 

Informatika: 
függvényábrázolás, 
grafikonkészítés 
számítógépes program 
segítségével. 

Egyenes arányosság. 
Elsőfokú függvények, lineáris függvények. 

Lineáris kapcsolatok felfedezése a hétköznapokban. 

Fizika; kémia: 
egyenesen arányos 
mennyiségek. 

Abszolútérték-függvény. 
Egészrész-, törtrész-, előjelfüggvény. 
Másodfokú függvények. 

Teljes négyzetté kiegészítés. 
Hatványfüggvények. 
Gyökfüggvények. 

A függvénygrafikonok elkészítése és használata a függvény 
jellemzésére. 

Informatika: 
függvényábrázolás, 
grafikonkészítés 
számítógépes program 
segítségével. 

Fordított arányosság, elsőfokú törtfüggvény. Fizika; kémia: 
fordítottan arányos 
mennyiségek. 

Függvénytranszformációk. 
A tanult függvények többlépéses transzformációi az alábbiak 
összetételével:   cxf  ;  cxf  ;  xfc  ;  xcf  ;  xf . 

Függvények jellemzése. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Egészrész, törtrész. Függvény grafikonja. Periódus, paritás, korlátosság. 

 
 
 
 
 



 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

4. Geometria 
4.1. Sokszögek 

Órakeret 
20 óra 

Előzetes tudás 

Térelemek kölcsönös helyzete, távolsága. Háromszögek, négyszögek, 
sokszögek tulajdonságai. Speciális háromszögek, négyszögek 
elnevezése, felismerése, tulajdonságaik. Háromszögek szerkesztése 
alapadatokból. Háromszög köré írt kör és beírt kör szerkesztése. A 
Pitagorasz tétel és a Thalész tétel ismerete.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A geometriai szemlélet, látásmódfejlesztés. A szükséges és az 
elégséges feltétel felismerése. Bizonyítási igény kialakítása. Összetett 
számítási probléma lebontása, számítási terv készítése (megfelelő 
részlet kiválasztása, a részletszámítások logikus sorrendbe illesztése). 
Valós probléma geometriai modelljének megalkotása, számítások a 
modell alapján, az eredmények összevetése a valósággal. Számológép, 
számítógép használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Térelemek kölcsönös helyzete, távolsága, szöge.  

A háromszög oldalai és szögei. 
– Háromszög-egyenlőtlenség. 
– Összefüggések a háromszög szögei között – belső szögek, 

külső szögek. 
– Összefüggések a háromszög oldalai és szögei között. 

A háromszögek szögeiről, oldalairól tanult tételek bizonyítása, 
alkalmazása számítási, szerkesztési és bizonyítási 
feladatokban. 

 

A háromszögek nevezetes vonalai: 
– A háromszög oldalfelező merőlegesei, a háromszög köré írt 

köre. 
– A háromszög magasságvonalai, magasságpontja. 
– A háromszög szögfelező egyenesei, a háromszög beírt köre, 

hozzáírt körei. 
– A háromszög súlyvonalai, súlypontja. 
– A háromszögek nevezetes vonalairól és köreiről tanult tételek 

bizonyítása, alkalmazása számítási, szerkesztési és bizonyítási 
feladatokban. 
Euler egyenes, Feuerbach kör bemutatása grafikus 
programmal. 

Informatika: geometriai 
szerkesztő program 
használata. 

Négyszögek, sokszögek, szabályos sokszögek. 
Belső és külső szögek összege. 
Átlók száma. 

 

Pitagorasz tétel és megfordításának bizonyítása és alkalmazása. 
Számítási feladatok síkban és térben. 
A tételt és megfordítását alkalmazzuk bizonyítási 
feladatokban. 

Matematikatörténet: Pitagorasz. 

Fizika: vektor 
felbontása merőleges 
összetevőkre. 



 

 

Thalész tétele és a tétel megfordításának bizonyítása és alkalmazása. 
Szerkesztési és bizonyítási feladatok. 
Körérintő szerkesztése. 

Matematikatörténet: Thalész. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Hozzáírt kör, súlypont, szabályos sokszög. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

4. Geometria 
4.2. Geometriai transzformációk 

Órakeret 
6 óra 

Előzetes tudás 
Geometriai transzformációk, a szimmetria felismerése a 
környezetünkben, alkalmazásuk egyszerű feladatokban. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A geometriai transzformációk alkalmazása problémamegoldásban. A 
szimmetria szerepe a matematikában és a valóságban. Tájékozódás 
valóságos viszonyokról térkép és egyéb vázlatok alapján. Valós 
probléma geometriai modelljének megalkotása, számítások a modell 
alapján, az eredmények összevetése a valósággal. Számológép, 
számítógép használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Geometriai transzformáció fogalma. 
Egybevágósági transzformációk rendszerezése. 

Tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, pont körüli 
elforgatás, eltolás. 

A geometriai transzformációk tulajdonságai: 
– fixpont, fixegyenes, fixsík; 
– szögtartás, távolságtartás, irányítástartás; 
– szimmetrikus és nem szimmetrikus transzformáció. 

Geometriai transzformációk szorzata. 

Informatika: geometriai 
szerkesztőprogram 
használata. 

Az egybevágóság fogalma. 
Egybevágó alakzatok felismerése. 

Alakzatok egybevágósága. 
A háromszögek egybevágóságának alapesetei. 

 

Szimmetrikus alakzatok. 
A szimmetrián alapuló tulajdonságok felismerése: szögek, 
szakaszok egyenlősége. 

Vizuális kultúra: 
művészettörténeti 
stíluskorszakok. 

Szerkesztési, számítási és bizonyítási feladatok. 
Az egybevágóság, a szimmetria felismerése, hatékony 
alkalmazása. 
Vázlatkészítés, elemzés, diszkusszió. 

 

A paralelogramma, a háromszög és a trapéz középvonala. 
A középpontos tükrözés alkalmazása. 

 

A vektor. Ellentett vektorok, nullvektor, egyenlő vektorok, vektor 
abszolútértéke. 
Műveletek vektorokkal: 

Fizika: 
vektormennyiségek. 



 

 

– összeadás (paralelogramma-módszer, láncmódszer); 
– kivonás; 
– számmal való szorzás. 

Vektor felbontása összetevőkre. 
A vektorműveletek tulajdonságai. 

Szerkesztési feladatok. 
Vektorműveletek gyakorlása síkbeli és térbeli ábrákon is. 
Analógia a számhalmazokon végzett műveletekkel. 

Bázisvektorok, bázisrendszer. 
Vektorok koordinátái. 
Vektor hosszának számítása. 
Helyvektor, szabadvektor. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Geometriai transzformáció, egybevágósági transzformáció, szimmetrikus 
alakzat, hasonlóság, számtani és mértani közép. Vektorművelet, 
paralelogramma-módszer, láncmódszer, vektorfelbontás, nullvektor, 
ellentett vektor, vektorok egyenlősége. Bázisvektor, bázisrendszer, 
vektorkoordináta. Helyvektor, szabadvektor. 

 
 



 

 

10. évfolyam 
 

1. Gondolkodási módszerek, 
halmazok, matematikai logika, 

kombinatorika, gráfok 
1.1 Matematikai logika 

3 óra 

1. Gondolkodási módszerek, 
halmazok, matematikai 
logika, kombinatorika, 

gráfok 
1.2 Kombinatorika 

5 óra 

2. Számelmélet, algebra 
2.1. Valós számok 

5 óra 

2. Számelmélet, algebra 
2.2. Algebrai kifejezések használata 

10 óra 

2. Számelmélet, algebra 
2.3. Egyenlet, egyenlőtlenség, 

egyenletrendszer 
40 óra 

3. Geometria 
3.1. Geometriai transzformációk 

24 óra 

4. Szögfüggvények 30 óra 

5. Statisztika, valószínűség 12 óra 
Számonkérés, ismétlés 15 óra 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, 
matematikai logika, kombinatorika, gráfok 

1.1 Matematikai logika 

Órakeret 
3 óra 

Előzetes tudás 
Állítások megfogalmazása a hétköznapi életből. Matematikai állítások 
vizsgálata. Igaz és hamis állítások. Állítás tagadása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A köznapi életben használt logikai következtetések és a matematikai 
logikában használt kifejezések összevetése. A hétköznapi, nem 
tudományos szövegekben található matematikai információk 
felfedezése, rendszerezése a célnak megfelelően. Matematikai állítások 
helyes megfogalmazása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Matematikai tartalmú szöveg értelmezése. 
Tétel kimondása, bizonyítása. 
Állítás és megfordítása. 

Direkt, indirekt bizonyítás. 
Szükséges, elégséges, szükséges és elégséges feltétel. 
Állítások megsejtése, bizonyítás vagy cáfolat megadása. 

 



 

 

Logikai műveletek: NEM, ÉS, VAGY, „Minden”, „van olyan”, 
ha….,akkor. 

A köznapi szóhasználat és a matematikai kifejezés 
kapcsolatának megértése. 
Matematikai és más jellegű érvelésekben a logikai műveletek 
felfedezése, alkalmazása. 

Érvelés és vita, ellenpélda szerepe. 
Mások gondolataival való vitába szállás során kulturált 
érvelés. 

Magyar nyelv és 
irodalom: retorikai 
alapismeretek. 

Skatulyaelv. 
Logikai szita. 

Modellalkotás egy-egy tipikus problémára. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Logikai művelet (NEM, ÉS, VAGY, Ha….akkor). Szükséges és elégséges 
feltétel. Sejtés, bizonyítás. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, 
matematikai logika, kombinatorika, gráfok 

1.2 Kombinatorika 

Órakeret 
5 óra 

Előzetes tudás 
Elemek sorba rendezése, adott szempont szerinti kiválasztása, gráf 
használata egyszerű leszámolási feladatokban. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kombinatorikai problémák felfedezése a hétköznapi életben, 
modellek alkalmazása. A rendszerező képesség, a figyelem fejlesztése. 
Gráfok segédeszközként való használata a gondolkodásban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szorzási és összeadási szabály. 
Az összeszámlálás technikáinak megértése, alkalmazása. 

 

Sorba rendezés. 
Kiválasztás. 

A szöveg matematikai nyelvre fordítása, matematikai modell 
készítése. 
Kombinatorikai problémák felfedezése a mindennapokban. 
n!, nk Az összeszámlálási módszer megértése 

 

Gráfok: csúcs, él, fokszám. 
Gráfok alkalmazása feladatmegoldásban. 
Gondolatmenet megjelenítése gráffal. 

Kémia: molekulák 
szerkezete. 
 
Informatika: 
számítógépes hálózatok 
felépítés. 
 
Földrajz: térképek, 
úthálózat. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Szorzási szabály, összeadási szabály, faktoriális, gráf, csúcs, él, fokszám. 

 



 

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

2. Számelmélet, algebra 
2.1. Valós számok 

Órakeret 
5 óra 

Előzetes tudás 

Természetes számok, egész számok, racionális számok halmaza. 
Műveletek elvégzése a racionális számok halmazán fejben, írásban. 
Műveletek sorrendje, zárójelek használata. Hatványozás. A 
négyzetgyök fogalma.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A számkörbővítés elveinek belátása. Gondolkodás: ismeretek 
rendszerezésének fejlesztése. Az absztrakciós készség fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A racionális számok halmaza nem elegendő a számegyenes 
pontjainak jelölésére. 

Fizika; kémia; 
biológia-egészségtan: a 
tér, az idő, az 
anyagmennyiség nagy 
és kis méreteinek 
megadása 
normálalakkal. 

Négyzetgyök fogalma. A négyzetgyökvonás azonosságai.(5 óra) 

– Az indirekt bizonyítás: a 2  irracionális. 
– Bevitel a gyökjel alá, kiemelés a gyökjel alól. 
– Nevező gyöktelenítése. 

Műveletek gyökös kifejezésekkel. 

 

Az n-edik gyök fogalma. A gyökvonás azonosságai. 
Bevitel a gyökjel alá, kiemelés a gyökjel alól. 
Algebrai kifejezések átalakításai a tanult eljárások, 
azonosságok felhasználásával. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Valós szám, négyzetgyök, n-edik gyök, kommutativitás, asszociativitás, 
disztributivitás. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

2. Számelmélet, algebra 
2.2. Algebrai kifejezések használata 

Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás 
Összefüggések leírása algebrai kifejezésekkel, 2)( ba  , 22 ba  , 
helyettesítési érték, zárójelfelbontás. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Algebrai kifejezések biztonságos használata, célszerű átalakítási módok 
megtalálása, elvégzése. Direkt bizonyítási módszer alkalmazása. 
Ismeretek tudatos memorizálása, az emlékezet fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Két szám számtani- és mértani közepe, a köztük lévő egyenlőtlenség. 
Algebrai bizonyítás. 

Szélsőérték-feladatok. 
Függvények: másodfokú függvények vizsgálata. 

 



 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Számtani közép, mértani közép. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

2. Számelmélet, algebra 
2.3. Egyenlet, egyenlőtlenség, egyenletrendszer 

Órakeret 
40 óra 

Előzetes tudás 
Egyismeretlenes elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása. 
Alaphalmaz vizsgálata, ellenőrzés. Azonosság. Szöveges feladatok – 
matematikai modell alkotása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a modell 
hatókörének vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a valósággal; az 
ellenőrzés fontosságának belátása. A problémához illő számítási mód 
kiválasztása, eredmény kerekítése a problémának megfelelően. 
Számológép használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek. 
– Grafikus megoldás. 
– Teljes négyzetté kiegészítés. 

Egyenletmegoldás szorzattá alakítással. 
Algoritmus keresése a megoldásra. 

A másodfokú egyenlet megoldóképlete. 
A megoldóképlet készségszintű alkalmazása. 
Számológép használata. 

A másodfokú egyenlet diszkriminánsa. 
Diszkusszió. 

Gyöktényezős alak, Viete-formulák. 
Másodfokúra visszavezethető egyenletek. 

Új ismeretlen bevezetése. 
Matematikatörténet: magasabb fokú egyenletek megoldhatósága. 

 

Másodfokú egyenlettel megoldható szöveges feladatok. 
Modellalkotás, megoldási módszerek. Szövegben történő 
ellenőrzés. 

Másodfokú függvények vizsgálata. 
Teljes négyzetté alakítás használata. Számítógépes program 
használata, 

Szélsőérték feladatok. 
Másodfokú függvény vizsgálatával, számtani és mértani 
közép közötti egyenlőtlenség felhasználásával. 

Fizika: egyenletesen 
gyorsuló mozgás 
leírása. 

 
Informatika: 
számítógépes program 
használat. 

Másodfokú egyenlőtlenségek. 
A megoldás megadása másodfokú függvény vizsgálatával. 

 

Másodfokú egyenletrendszer. 
Másodfokú egyenletrendszerrel megoldható szöveges feladatok. 

Emlékezés korábban megismert módszerekre, alkalmazás az 
adott környezetben. 

Fizika: ütközések. 

Négyzetgyökös egyenletek.  



 

 

– Ekvivalens és nem ekvivalens egyenlet-megoldási lépések. 
– Hamisgyök, gyökvesztés. 

Paraméteres egyenletek. 
Egyszerű első- és másodfokú egyenletek. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Ekvivalens átalakítás, hamis gyök. Másodfokú egyenlet, egyenlőtlenség, 
teljes négyzetté alakítás, megoldóképlet, diszkrimináns, diszkusszió. 
Egyenletrendszer. Négyzetgyökös egyenlet. Paraméteres egyenlet. 

 
 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

3. Geometria 
3.1. Geometriai transzformációk 

Órakeret 
24 óra 

Előzetes tudás 
Geometriai transzformációk, a szimmetria felismerése a 
környezetünkben, alkalmazásuk egyszerű feladatokban. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A geometriai transzformációk alkalmazása problémamegoldásban. A 
szimmetria szerepe a matematikában és a valóságban. Tájékozódás 
valóságos viszonyokról térkép és egyéb vázlatok alapján. Valós 
probléma geometriai modelljének megalkotása, számítások a modell 
alapján, az eredmények összevetése a valósággal. Számológép, 
számítógép használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A párhuzamos szelők tétele és megfordítása. 
A párhuzamos szelőszakaszok tétele. 
Szakasz arányos osztása. 
Számítási és bizonyítási feladatok. 

 

A középpontos hasonlóság fogalma és tulajdonságai. 
A hasonlósági transzformáció fogalma és tulajdonságai. 

Aránytartó transzformáció. 
Szerkesztési, számítási, bizonyítási feladatok megoldása. 

Földrajz: térképek. 

Hasonló alakzatok. 
A háromszögek hasonlóságának alapesetei. 
A sokszögek hasonlósága. 

A hasonló síkidomok területének aránya. 
A hasonló testek felszínének és térfogatának aránya. 

Fizika: hasonló 
háromszögek 
alkalmazása – 
lejtőmozgás, geometriai 
optika. 

Arányossági tételek háromszögekben. 
Szögfelező tétel, magasságtétel, befogótétel. 
A számtani és a mértani közép közötti egyenlőtlenség geometriai 
bizonyítása. 

Mértani közép szerkesztése. 
Egyszerű szélsőérték- feladatok. 
Aranymetszés. 

Vizuális kultúra: 
festészet, építészet. 

Kerületi és középponti szögek és a hozzá kapcsolódó tételek. 
Együttváltozó mennyiségek összetartozó adatpárjainak 
jegyzése, következtetések levonása. 

Húrnégyszögek és érintőnégyszögek definíciója, tételei.  

 



 

 

Speciális érintőnégyszögek, húrnégyszögek. 
Látókörív. Látókörív szerkesztése. 
Körhöz húzott érintő- és szelőszakaszok tétele. 

Egyszerű számítási és bizonyítási feladatok. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Egybevágósági és hasonlósági transzformáció, szimmetrikus alakzat, 
hasonlóság, számtani és mértani közép, kerületi és középponti szög, 
húrnégyszög, érintőnégyszög, látókörív. Vektorművelet, paralelogramma-
módszer, láncmódszer, vektorfelbontás, nullvektor, ellentett vektor, 
vektorok egyenlősége. Bázisvektor, bázisrendszer, vektorkoordináta. 
Helyvektor, szabadvektor. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

4. Szögfüggvények 
Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 
Hasonlóság alkalmazása számolási feladatokban, vektorok 
koordinátáinak használata. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Síkbeli és térbeli ábra készítése a valós geometriai problémáról. 
Számítási feladatok, a megoldáshoz alkalmas szögfüggvény 
megtalálása. Számológép, számítógép használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Távolságok, magasságok meghatározása arányokkal. 
A valóság kicsinyített ábrájáról szögek és szakaszok 
meghatározása méréssel és számolással. 

A hegyesszögek szögfüggvényeinek definíciója. 
Szögfüggvény értékének és szögek értékének meghatározása 
számológéppel. 
Számítási feladatok szögfüggvények használatával síkban és 
térben. 

Fizika: lejtőn mozgó 
testre ható erők 
kiszámítása. 

Nevezetes szögek szögfüggvényei: 30°; 60°; 45°. 
Összefüggések egy hegyesszög szögfüggvényei között. 
Pótszögek szögfüggvényei. 

Egyszerű trigonometrikus összefüggések bizonyítása. 

 

A szög ívmértéke. 
A radián mint mértékegység. 
Átváltás fok és radián között. 

 

A szögfüggvények általános értelmezése. 
Forgásszög, egységvektor, vektorkoordináták, egységkör. 
A szögfüggvények előjele a különböző síknegyedekben. 

Szögfüggvények közötti összefüggések  
(pitagoraszi, tört és reciprok összefüggés,  
pótszög és mellékszög szögfüggvényei). 

Egyszerű trigonometrikus összefüggések bizonyítása. 
A trigonometrikus függvények ( xtgx;xcosx;xsinx  ) 
ábrázolása, jellemzése. 

A szögfüggvények értelmezési tartománya, értékkészlete, 
zérushelyek, szélsőérték, periódus, monotonitás, korlátosság, 

Fizika: harmonikus 
rezgőmozgás, 
hullámmozgás leírása. 

 
Informatika: grafikonok 
elkészítése 
számítógépes 
programmal. 



 

 

paritás. 
Függvény-transzformáció, függvényvizsgálat. 

Egyszerű trigonometrikus egyenletek. 
A szögfüggvény definíciójának felhasználása a megoldáshoz. 
Az egyenletnek végtelen sok megoldása van. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Egységvektor, egységkör, forgásszög, ívmérték, radián, szögfüggvény, 
periódus.  

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

5. Statisztika, valószínűség 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
Adatok elemzése, átlag, táblázatok, grafikonok használata, 
gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség fogalma. 
Százalékszámítás. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

Tapasztalatszerzés kísérletekkel, a kísérletek kiértékelése, 
következtetések. Diagram készítése, olvasása. Táblázat 
értelmezése, készítése. Számítógép használata az adatok 
rendezésében, értékelésében, ábrázolásában.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Statisztikai adatok gyűjtése, elemzése és ábrázolása. 
Adatok rendezése, osztályokba sorolása, táblázatba 
rendezése, ábrázolása. 
Következtetések levonása. 
Számológép használata. 
Adathalmazok jellemzői: terjedelem, átlag, medián, 
módusz, szórás. 

Földrajz: időjárási, 
éghajlati és gazdasági 
statisztikák. 
 
Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
történelmi, társadalmi 
témák vizuális ábrázolása 
(táblázat, diagram).  
 
Informatika: adatkezelés, 
adatfeldolgozás, 
információmegjelenítés. 

Véletlen jelenségek megfigyelése. 
Kockadobások, pénzérme. 
Véletlen jelenségek számítógépes szimulációja. 

 

Esemény, eseménytér, biztos esemény, lehetetlen esemény, 
komplementer esemény. 
Műveletek eseményekkel. 

Kétváltozós műveletek értelmezése. 
Egyszerűbb események valószínűségének kiszámítása. 

Klasszikus valószínűségi modell. 
A valószínűség meghatározása kombinatorikus 
eszközökkel. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Terjedelem, szórás.  



 

 

  



 

 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 

végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 
 Halmazműveletek alkalmazása számhalmazokra, ponthalmazokra, 

intervallumokra, véges és végtelen halmazokra. 
 Definíció, tétel felismerése, az állítás és a megfordításának 

felismerése; bizonyítás gondolatmenetének követése. 
 Bizonyítási módszerek ismerete, a logikai szita és skatulyaelv 

alkalmazása feladatmegoldás során. 
 Szorzási és összeadási szabály alkalmazása kombinatorikai 

feladatokban. 
 Gráfok használata gondolatmenet szemléltetésére. 
 
Számelmélet, algebra 
 Racionális és irracionális számok - a valós számok halmazának 

szemléletes fogalma. 
 Számok normálalakja, normálalakkal műveletek végzése. 
 Biztos műveletvégzés, műveletek sorrendje, zárójelek használata. 
 Algebrai kifejezésekkel végzett műveletek, azonosságok alkalmazása. 
 A gyökvonás fogalmának ismerete, a gyökvonás azonosságainak 

alkalmazása, négyzetgyökös egyenletek megoldása. 
 Első és másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 

megoldási módszereinek használata. Szöveges feladatok megoldása. 
 Másodfokúra vezető szélsőérték problémák megoldása teljes 

négyzetté alakítással. 
 A számológép használata. 
 
Függvények, az analízis elemei 
 A függvény fogalmának mélyülése. Új függvényjellemzők ismerete: 

korlátosság, periodicitás, paritás. 
 A négyzetgyökfüggvény, trigonometrikus alapfüggvények ábrázolása, 

jellemzése. 
 Többlépéses függvénytranszformációk elvégzése   cxf  ;  cxf  ; 

 xfc  ;  xcf  ;  xf  felhasználásával. 

 Mindennapjainkhoz, más tantárgyakhoz kapcsolódó folyamatok 
elemzése a megfelelő függvény grafikonja alapján. 
 

Geometria 
 Térelemek ismerete, a távolság és szög fogalmának értése, ismerete, a 

távolság és a szög mérése. 
 A kör és részeinek ismerete. 
 Körrel kapcsolatos tételek alkalmazása (kerületi és középponti szögek 

tétele, húrnégyszögek és érintőnégyszögek tételei). 
 Egybevágósági és hasonlósági transzformációk ismerete, alkalmazása 

szerkesztési és bizonyítási feladatokban. Egybevágó alakzatok, 
hasonló alakzatok tulajdonságainak ismerete, alkalmazása 
feladatokban. 

 Vektor fogalmának ismerete, vektorműveletek szerkesztése. 
Vektorfelbontás.  

 Háromszögek, négyszögek, sokszögek szögeinek, nevezetes 



 

 

vonalainak, köreinek ismerete. Az ismeretek alkalmazása számítási, 
szerkesztési és bizonyítási feladatokban. 

 A Pitagorasz-tétel és Thalész-tétel alkalmazásai. 
 Hegyesszögek, forgásszögek szögfüggvényeinek értelmezése, 

számolás szögfüggvényekkel. Szögfüggvények közötti összefüggések 
ismerete. 
 

Valószínűség, statisztika 
 Statisztikai adatok elemzése: adat gyakoriságának és relatív 

gyakoriságának kiszámítása. 
 Táblázat olvasása és készítése; diagramok olvasása és készítése; 

adathalmaz móduszának, mediánjának, átlagának meghatározása. 
 Véletlen esemény, biztos esemény, lehetetlen esemény, véletlen 

kísérlet, esély/valószínűség fogalmak ismerete, használata. A 
műveletek elvégzése az eseménytérben. 

 A valószínűség klasszikus modelljének alkalmazása. 
 
 



 

 

11–12. évfolyam 
 
A nyolcosztályos gimnázium utolsó két évében a témakörök feldolgozásánál a matematika 
látásmódjának, alkalmazhatóságának a bemutatása a cél. Ez a szakasz az érettségire 
felkészítés időszaka is, ezért a fejlesztésnek kiemelten fontos tényezője az elemző és összegző 
képesség alakítása. Ebben a két évfolyamban áttekintését adjuk a korábbi évek ismereteinek, 
eljárásainak, problémamegoldó módszereinek, emellett sok, gyakorlati területen széles körben 
használható tudást is közvetítünk. Olyanokat, amelyekhez kell az előző évek alapozása, 
amelyek kissé összetettebb problémák megoldását is lehetővé teszik. Az érettségi előtt már 
elvárható többféle ismeret együttes alkalmazása. A sík- és térgeometriai fogalmak és tételek 
mind a térszemlélet, mind az analógiás gondolkodás fejlesztése szempontjából lényegesek. A 
koordinátageometria elemeinek tanításával a matematika különböző területeinek 
összefüggéseit s így a matematika komplexitását mutatjuk meg. 

Minden témában nagy hangsúllyal ki kell térnünk a gyakorlati alkalmazásokra, az 
ismeretek más tantárgyakban való felhasználhatóságára. A statisztikai kimutatások és az 
információk kritikus értelmezése, az esetleges manipulációs szándék felfedeztetése hozzájárul 
a vállalkozói kompetencia fejlesztéséhez, a helyes döntések meghozatalához. Gyakran 
alkalmazhatjuk a digitális technikát az adatok, problémák gyűjtéséhez, a véletlen jelenségek 
vizsgálatához. A terület-, felszín-, térfogatszámítás más tantárgyakban és mindennapjaink 
gyakorlatában is elengedhetetlen. A sorozatok, kamatos kamat témakör kiválóan alkalmas a 
pénzügyi, gazdasági problémákban való jártasság kialakításra.  

Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztését is segíti, ha önálló kiselőadások, 
prezentációk elkészítését, megtartását várjuk el a diákoktól. A matematikatörténet 
feldolgozása például alkalmas erre. Ez sokat segíthet abban, hogy a matematikát kevésbé 
szerető tanulók se tekintsék gondolkodásmódjuktól távol álló területnek a matematikát. 
 



 

 

11. évfolyam 
 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, 
matematikai logika, kombinatorika, gráfok 

12 óra 

2. Hatvány, gyök, logaritmus 22 óra 

3. Trigonometria 29 óra 

4. Koordinátageometria 27 óra 
Számonkérés, ismétlés 18 óra 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 
logika, kombinatorika, gráfok 

Órakeret 
12 óra 

Előzetes tudás 

Matematikai állítások elemzése, igaz és hamis állítások. Logikai 
műveletek: NEM, ÉS, VAGY. Skatulya elv, logikai szita. 
Sorbarendezési és kiválasztási feladatok, gráf használata 
feladatmegoldásban. Gráf, csúcs, él, fokszám. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kombinatorikai és gráfelméleti módszerek alkalmazása a matematika 
különböző területein, felfedezésük a hétköznapi problémákban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

1.1. Matematikai logika 
Logikai műveletek: negáció, konjunkció, diszjunkció, implikáció, 
ekvivalencia. 

A köznapi szóhasználat és a matematikai szóhasználat 
összevetése. 
Logikai és halmazelméleti műveletek kapcsolata. 

Matematikatörténet: Varga Tamás, Pólya György. 

Magyar nyelv és 
irodalom: köznyelv, 
szaknyelv. 

1.2. Kombinatorika 
Permutáció – ismétlés nélkül és ismétléssel. 
Variáció – ismétlés nélkül és ismétléssel. 
Kombináció – ismétlés nélkül. 

Összeszámlálások vegyes kombinatorikai feladatokon 

keresztül Jelek használata: n! , 







k

n
. 

Binomiális együtthatók, néhány alapvető tulajdonsága. 
Pascal háromszög vizsgálata, állítások sejtések 
megfogalmazása, igazolása. 

Matematikatörténet: Blaise Pascal, Erdős Pál.  

Biológia-egészségtan: 
genetika. 

1.3. Gráfok 
Gráfelméleti alapfogalmak: csúcs, él, fokszám. 

Gráfok alkalmazása leszámolás feladatokban – rendszerező 
ismétlés. 
Fagráf, felhasználása feladatmegoldásban. 
Fokszámra vonatkozó összefüggések. 

 



 

 

Matematikatörténet: Euler. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Permutáció, variáció, kombináció, binomiális együttható. Negáció, 
konjunkció, diszjunkció, implikáció, ekvivalencia. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

2. Hatvány, gyök, logaritmus 
Órakeret 

22 óra 

Előzetes tudás 
Hatványozás egész kitevővel, hatványozás azonosságai, n-edik gyök, 
gyökvonás azonosságai. Valós számok halmaza. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematika belső fejlődésének felismerése, új fogalmak alkotása: a 
racionális kitevő értelmezése. Tájékozódás a világ mennyiségi 
viszonyaiban: exponenciálisan, logaritmikusan változó mennyiségek. A 
matematikai ismeretek alkalmazásának felismerése más 
tudományágban és mindennapjainkban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az egész kitevőjű hatványok, a hatványozás azonosságainak 
ismétlése. 

Számológép használata hatványok értékének kiszámításában, 
normálalak használatában. 
Azonos átalakítások, a célszerű módszer, lépés megválasztása. 

Kamatszámítás, hitelfelvétel, törlesztőrészlet-számítás. 
A hatványfogalom kiterjesztése - törtkitevőjű hatványok. 

A hatványozás eddigi azonosságai érvényben maradnak – 
permanencia elv. 

Exponenciális függvény. 
Az exponenciális függvény ábrázolása, vizsgálata - irracionális 
kitevőjű hatvány fogalma szemléletes alapon. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: 
kamatszámítás, 
hitelfelvétel, törlesztő-
részlet számítás. 
 
Fizika: radioaktivitás. 

Exponenciális egyenletek, egyenlőtlenségek. 
Megoldás a definíció és az azonosságok alkalmazásával. 
Exponenciális egyenletre vezető valós problémák megoldása. 

Földrajz; biológia-
egészségtan: globális 
problémák (pl. 
demográfiai mutatók, a 
Föld eltartó képessége 
és az élelmezési 
válság, betegségek, 
világjárványok, 
túltermelés és 
túlfogyasztás). 

Számolás 10 hatványaival, 2 hatványaival. 
A logaritmus fogalma. 

A logaritmus értékének meghatározása a definíció alapján és 
számológéppel. 

A logaritmus azonosságai:  
– szorzat, hányados, hatvány logaritmusa; 
– áttérés más alapú logaritmusra. 

A logaritmus azonosságainak alkalmazása kifejezések 
számértékének meghatározására, kifejezések átalakítására. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: 
zajszennyezés. 

 
Kémia: pH-számítás. 

 
Fizika: radioaktivitás 
számítási feladatai. 



 

 

Matematikatörténet: a logaritmus fogalmának kialakulása, változása. 
 Logaritmustáblázat. 

A logaritmusfüggvény. 
A logaritmusfüggvény ábrázolása, vizsgálata. 

Adott alaphoz tarozó exponenciális és logaritmus függvény 
kapcsolata. 

Inverz függvény-kapcsolat szemléletes fogalma. 

 

Logaritmusos egyenletek, egyenlőtlenségek. 
Megoldás a definíció és az azonosságok alkalmazásával. 
Értelmezési tartomány vizsgálata. Számológép használata. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Racionális kitevőjű hatvány. Exponenciális növekedés, csökkenés. 
Logaritmus. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

3. Trigonometria 
Órakeret 

29 óra 

Előzetes tudás 

Vektorokkal végzett műveletek. Hegyesszögek szögfüggvényei, a 
szögfüggvények általános értelmezése, szögmérés fokban és radiánban, 
szögfüggvények közötti egyszerű összefüggések, trigonometrikus 
függvények. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A geometriai látásmód fejlesztése. A művelet fogalmának bővítése egy 
újszerű művelettel, a skaláris szorzással. Az algebrai és a geometriai 
módszerek közös alkalmazása számítási, bizonyítási feladatokban. A 
tanultak más tudományterületeken történő alkalmazása. A 
függvényszemlélet alkalmazása az egyenletmegoldás során, végtelen 
sok megoldás keresése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A vektor fogalma, vektorműveletek, vektorfelbontás 
vektorkoordináták. 

A tanult ismeretek felidézése. 
A vektorok koordinátáival végzett műveletek és tulajdonságaik. 

A vektor 90°-os elforgatottjának koordinátái. 

 

Két vektor skaláris szorzata. 
A művelet újszerűségének bemutatása. Jelölések megjegyzése. 
– A skaláris szorzat tulajdonságai. 

A skaláris szorzás alkalmazása számítási és bizonyítási 
feladatokban. 

– Merőleges vektorok skaláris szorzata. 
Szükséges és elégséges feltétel. 

– Két vektor skaláris szorzatának kifejezése a vektorkoordináták 
segítségével. 

Fizika: munka, 
elektromosságtan. 

A háromszög területének kifejezése két oldal és a közbezárt szög 
segítségével. 
Szinusztétel. 
Koszinusztétel. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: alakzatok 
adatainak 
meghatározása. 



 

 

A tételek pontos kimondása, bizonyítása. 
Kapcsolat a Pitagorasz-tétellel. 
Ábra és terv készítése a számítási feladatokhoz. 
Szög távolság, terület meghatározása gyakorlati problémákban 
is. 
Bizonyításokban egyszerű gondolatmenet követése. 
Számológép használata. 

 
Földrajz: távolságok, 
szögek kiszámítása – 
terepmérési feladatok. 

Szögfüggvények közötti összefüggések. 
– Szögfüggvényekről tanultak ismétlése. 
– Trigonometrikus függvények. 
– Összefüggések a szögfüggvények között. 

Addíciós tételek: 
– két szög összegének és különbségének szögfüggvényei. 
– egy szög kétszeresének szögfüggvényei. 

A trigonometrikus azonosságok megértése, használata, az 
alkalmas összefüggés megtalálása. 
Függvénytáblázat használata feladatok megoldásában. 

Informatika: 
számítógépes program 
használata. 

Trigonometrikus, egyenletek és egyenlőtlenségek. 
Egységkör, illetve trigonometrikus függvény grafikonjának 
felhasználása az egyenlet, egyenlőtlenség megoldásához. 
Az összes megoldás megkeresése. 
Időtől függő periodikus jelenségek vizsgálata. 

Fizika: rezgőmozgás, 
adott kitéréshez, 
sebességhez, 
gyorsuláshoz tartozó 
időpillanatok 
meghatározása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Skaláris szorzat. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

4. Koordinátageometria 
Órakeret 

27 óra 

Előzetes tudás 

Koordinátarendszer, vektorok, vektorműveletek megadása 
koordinátákkal. Helyvektor, szabadvektor. Ponthalmazok koordináta-
rendszerben. Függvények ábrázolása. Elsőfokú, másodfokú egyenletek, 
egyenletrendszerek megoldása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Elemi geometriai ismeretek megközelítése új eszközzel. Geometriai 
problémák megoldása algebrai eszközökkel. Számítógép használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Két pont távolsága. 
A Pitagorasz-tétel alkalmazása. Vektor abszolút értékének 
kiszámítása. 

Két vektor hajlásszöge. 
Skaláris szorzat használata. 

 

Szakasz osztópontjának koordinátái. 
A háromszög súlypontjának koordinátái. 

Elemi geometriai ismeretek alkalmazása vektorok használata, 
koordináták kiszámolása. 

Fizika: testek 
tömegközéppontja. 



 

 

Az egyenes helyzetét jellemző adatok: irányvektor, normálvektor, 
irányszög, iránytangens. 

A különböző jellemzők közötti kapcsolat értése, használata. 

Fizika: mérések 
értékelése. 

Két egyenes párhuzamosságának és merőlegességének a feltétele. 
Az egyenes egyenlete: 
– normálvektoros egyenlet; 
– irányvektoros egyenlet; 
– iránytényezős egyenlet. 

Geometriai feladatok megoldása algebrai eszközökkel. 
A feladathoz alkalmas egyenlettípus kiválasztása. 
Két egyenes metszéspontja. 

Egyenletrendszerek megoldási módszereinek felidézése. 
Pont és egyenes távolsága. 
Két egyenes szöge. 

Skaláris szorzat használata. 

Informatika: 
számítógépes program 
használata. 

A kör egyenlete. 
Kör egyenletének felírása a középpont és a sugár ismeretében. 

– A kör és a kétismeretlenes másodfokú egyenlet. 
– Kör és egyenes kölcsönös helyzete. 
– A kör érintőjének egyenlete. 
– Két kör közös pontjainak meghatározása. 

Másodfokú, kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása. 
A diszkrimináns vizsgálata, diszkusszió. 

Informatika: 
számítógépes program 
használata. 

Ponthalmazok a koordinátasíkon. 
Egyenlőtlenséggel megadott egyszerű feltételek vizsgálata, 
ábrázolása. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Vektor, irányvektor, normálvektor, iránytényező.  

 
 



 

 

12. évfolyam 
 

1. Sorozatok 20 óra 

2. Térgeometria, felszín, térfogat 30 óra 

3. Statisztika, valószínűség 10 óra 

4.Rendszerező összefoglalás 68 óra 
 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

1. Sorozatok 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Számtani sorozat, egyszerű alapösszefüggések 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hétköznapi életben és a matematikai problémákban a sorozattal 
leírható mennyiségek felismerése. Sorozatok megadási módszereinek 
alkalmazása. Összefüggések, képletek hatékony alkalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A sorozat fogalma, megadása, ábrázolása. 
Sorozat megadása rekurzióval – Fibonacci-sorozat. 

Matematikatörténet: Fibonacci. 

Informatika: 
algoritmusok. 

Számtani sorozat. 
A számtani sorozat n-edik tagja. 
A számtani sorozat első n tagjának összegének kiszámítási módja. 
A számtani közép tulajdonság. 

Számítási feladatok a számtani sorozat felismerésére, az 
összefüggések alkalmazására. 
Szöveges faladatok gyakorlati alkalmazásokkal. 

Matematikatörténet: Gauss. 

 

Mértani sorozat. 
A mértani sorozat n-edik tagja. 
A mértani sorozat első n tagjának összegének kiszámítási módja. 
A mértani közép tulajdonság. 

Számítási feladatok a mértani sorozat felismerésére, az 
összefüggések alkalmazására. 
Szöveges faladatok gyakorlati alkalmazásokkal. 
Exponenciális folyamatok a természettudományban és a 
társadalomtudományokban. 

Fizika; kémia; biológia-
egészségtan; földrajz; 
történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek: 
exponenciális 
folyamatok. 

Gyakorlati alkalmazások – kamatszámítás 
Pénzügyi alapfogalmak – kamatos kamat, törlesztő részlet, 
hitel, THM, gyűjtőjáradék. 

Földrajz: 
világgazdaság, hitel, 
adósság, eladósodás. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Sorozat, számtani sorozat, mértani sorozat, kamatos kamat. 

 
 
 



 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

2. Térgeometria, felszín, térfogat 
Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 
Térelemek illeszkedése, távolsága, szöge. Térbeli testek 
jellemzői: csúcs, lap, átló, felszín, térfogat. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

A korábban kísérletezéssel, méréssel, szemlélet alapján 
megszerzett ismeretek mélyítése, elméleti hátterének 
megteremtése. A térszemlélet, az esztétikai érzék fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Térelemek. 
Két kitérő egyenes hajlásszöge. 
Síkra merőleges egyenes. 
Egyenes és sík hajlásszöge. 
Két sík hajlásszöge. 
Pont távolsága síktól. 
Két párhuzamos sík távolsága. 
Két kitérő egyenes távolsága. 

A fogalmak bemutatása modelleken és a környezetünk 
tárgyain. 
Modellezőkészletek használata. 
Digitális technikák használata térbeli ábrák megjelenítéséhez. 

Vizuális kultúra: 
axonometria. 

Kerület- és területszámítás eddig tanult részeinek áttekintése. 
Síkidomok kerülete, területe. 

Képi emlékezés, ismeretek felidézése. 
Képzeletben történő mozgatás, átdarabolás, szétvágás. 

 

Testek, szabályos testek. 
Térbeli modellek használata, készítése. 
Számítógép használata ábrázoláshoz. 
Ábrakészítés térbeli testekről.  

Informatika: 
számítógépes 
szimulációs program 
használata. 

A térfogatszámítás alapelvei. 
Mérőszám és mértékegység. 

 

Egyenes hasáb felszíne, térfogata. 
Forgáshenger felszíne, térfogata. 

Az összefüggések alkalmazása változatos térgeometriai 
feladatokban, gyakorlati alkalmazások. 

Informatika: 
számítógépes program 
használata. 

A kúp felszíne, térfogata. 
A közelítés szemléletes fogalma. 

Csonkagúla, csonkakúp. 
A csonkagúla, csonkakúp térfogata és felszíne. 

A hasonlóság alkalmazása. 
A gömb térfogata és felszíne. 
Térgeometriai ismeretek alkalmazása. 
Matematikatörténet: Cavalieri. 

Vizuális kultúra: 
építészet. 
 
Biológia-egészségtan: 
keringéssel kapcsolatos 
számítási feladatok.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Felszín, térfogat, hengerszerű test, kúpszerű test, csonkagúla, csonkakúp. 



 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

3. Statisztika, valószínűség 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Adatok elemzése, táblázatok, grafikonok használata. Terjedelem, átlag, 
medián, módusz, szórás. Klasszikus valószínűségi modell. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A valószínűség fogalmának bővítése, mélyítése. A kombinatorikai 
ismeretek alkalmazása valószínűség meghatározására.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Statisztikai mintavétel. 
Mintavétel visszatevéssel, visszatevés nélkül. 

Ismeretek mozgósítása: A minta terjedelme. Átlag, medián 
módusz, szórás. 
Közvélemény-kutatás. Minőség-ellenőrzés. 

Informatika: 
táblázatkezelő, 
adatbázis-kezelő 
program használata. 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek: választások. 
 
Földrajz: statisztikai 
évkönyv. 

Véletlen jelenségek megfigyelése. 
A modell és a valóság kapcsolata. 
Szerencsejátékok elemzése. 
Véletlen jelenségek számítógépes szimulációja. 

Klasszikus valószínűségi modell. 
A tanult kombinatorikai módszerek használata. 
A valószínűség becslése, számolása. 

Geometriai valószínűség. 
Matematikatörténet:  Pólya György, Rényi Alfréd, Erdős Pál. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Valószínűség. A valószínűség klasszikus modellje. 

 
 
 
 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

4.Rendszerező összefoglalás 
Órakeret 

68 óra 

Előzetes tudás A 8 év matematikaanyaga. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása az egyes témakörökben.  
A megoldási módszerek tudatosítása, a problémákban alkalmazható 
közös modell, számítási- bizonyítási módszerek keresése. Az ismeretek 
gyakorlati problémákra való alkalmazása.  
A matematika épülésének folyamatába történő betekintés a 
matematikatörténet néhány fejezetének, nagy egyéniségének 
megismerésével.  



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Gondolkodási módszerek 
Halmazok. 
Számhalmazok. 

A halmazok alkalmazási területei a matematika különböző 
ágaiban. A halmazok szemléltetésre, az összefüggések 
áttekintésére, közös tulajdonságok kiemelésére való 
használata. 
A valós számok halmaza fogalmának megerősítése, a 
számkörbővítés lépéseinek az áttekintése. 

Logikai ismeretek. 
A matematikai szövegek értelmezésének erősítése. Pontos 
fogalmazásra való törekvés, a definíciókban, tételekben 
szereplő feltételek szerepének, jelentésének tudatosítása. A 
logikai műveletek során a bizonyítások, feladatmegoldások 
tudatos alkalmazása. 

A matematikában tanult módszerek. 
A bizonyítási módszerek rendszerezése feladatokon, 
gyakorlati alkalmazásokon keresztül: a direkt, indirekt 
bizonyítás, logikai szita formula, skatulya elv. 

Kombinatorika, gráfelmélet. 
A sorba rendezési és leszámolási feladatok alaptípusainak 
felismerése.  
A kombinatív készség fejlesztése, gráfok alkalmazása a 
problémamegoldás során. 

 

Számelmélet, algebra 
Számhalmazok. 

A valós számok halmazán értelmezett műveletek, műveleti 
tulajdonságok biztonságos használata. Az eredmények várható 
értékének becslése – annak vizsgálata, hogy reális-e az 
eredményünk. 

Algebrai alapfogalmak, azonosságok. 
Átalakítások algebrai kifejezésekkel. 

A zsebszámológép használata. 
A különböző típusú zsebszámológépek használatának 
ismerete. 

Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek. 
Változatos módszerek alkalmazása, többféle megoldás 
keresése. Gyakorlati problémákat tartalmazó szöveges 
feladatok megoldása. A különböző témakörökhöz tartozó 
problémák közötti kapcsolatok észrevétele. 
Adott egyenlethez illő megoldási módszer önálló kiválasztása. 

 

Sorozatok, függvények 
Függvények grafikonjai, jellemzésük. 
Függvénytranszformációk. 

Függvények a matematikában, a természettudományokban és 
hétköznapjainkban. 

Számtani és mértani sorozat, kamatos kamatszámítás. 

Informatika: 
számítógépes program 
használata. 



 

 

Geometria 
Mérés és mérték. 

A hosszúság -, terület -, térfogatmérés, a szögmérés fontos 
kérdése: mi a problémához illő egység, milyen pontosan adjuk 
meg az eredményt. 

A geometriai szerkesztések. 
Megengedett szerkesztési lépések és eszközök használata. 

A geometriai transzformációk. 
Az esztétikai érzék fejlesztése. 
A geometriai transzformációk előfordulásainak keresése 
környezetünkben. A szimmetria és a harmónia észrevétele a 
művészetekben. 

A háromszögekre vonatkozó ismeretek. 
A négyszögekre, sokszögekre vonatkozó ismeretek. 
Körre vonatkozó ismeretek. 

Az alakzatok tulajdonságainak, nevezetes vonalainak 
felidézésével az emlékezet fejlesztése, az absztrakciós készség 
fejlődésének segítése. 

Trigonometria. 
Vektorok, koordinátageometria. 

A trigonometria és a koordinátageometria a geometriai és az 
algebrai készségeket együtt fejleszti. 

 

Statisztika, valószínűség  
Adatsokaságok elemzése. 
Véletlen jelenségek vizsgálata. 

Vélemények megbeszélése, érvelés, sejtések megfogalmazása, 
azok elfogadása vagy elvetése. 
A valószínűség és a statisztika törvényei érvényesülésének 
felfedezése a termelésben, a pénzügyi folyamatokban, a 
társadalmi folyamatokban. 

Informatika: 
táblázatkezelő, 
adatbáziskezelő 
program használata. 

Tudománytörténeti és matematikai érdekességek, neves 
matematikusok 

Néhány matematikatörténeti szemelvény. 
A matematikatörténet néhány érdekes problémájának 
áttekintése.  
pl. nem euklideszi geometria - Bolyai János Bolyai Farkas; 
nagy Fermat-tétel, számítógépek fejlődése – Neumann János. 
A matematika néhány filozófiai kérdése. 
A matematika fejlődésének külső és belső hajtóerői. 
Néhány megoldatlan és megoldhatatlan probléma. 

Informatika: 
könyvtárhasználat, 
internethasználat. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

- 

 
  



 

 

A fejlesztés várt 
eredményei a 

két évfolyamos 
ciklus végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 
 A kombinatorikai problémához illő módszer önálló megválasztása. 
 Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség megértése. 
 Feltétel és következmény biztos felismerése a következtetésben. 
 Szövegértés: a szövegben található információk önálló kiválasztása, 

értékelése, rendezése problémamegoldás céljából. 
 A szöveghez illő matematikai modell elkészítése. 
 A gráfok eszköz jellegű használata probléma megoldásában. 

 
Számelmélet, algebra 
 A kiterjesztett gyök-, és hatványfogalom ismerete. 
 A logaritmus fogalmának ismerete. 
 A gyök, a hatvány és a logaritmus azonosságainak alkalmazása konkrét 

esetekben probléma megoldása céljából. 
 Exponenciális és logaritmusos egyenletek megoldása, ellenőrzése. 
 Trigonometrikus egyenletek megoldása, az azonosságok alkalmazása, 

az összes gyök megtalálása. 
 A számológép biztos használata. 
 
Függvények, az analízis elemei 
 Az exponenciális, logaritmus- és a trigonometrikus függvények 

értelmezése, ábrázolása, jellemzése. 
 Függvény-transzformációk alkalmazása. 
 Exponenciális folyamatok matematikai modelljének használata. 
 A számtani és a mértani sorozat ismerete, feladatokban való 

alkalmazása. 
 Pénzügyi alapfogalmak ismerete, pénzügyi számítások megértése, 

reprodukálása, kamatos kamatszámítás elvégzése. 
 
Geometria 
 Vektorok a koordináta-rendszerben, helyvektor, vektorkoordináták 

ismerete. 
 Két vektor skaláris szorzata alkalmazása. 
 Jártasság a háromszögek segítségével megoldható problémák önálló 

kezelésében, szinusztétel, koszinusztétel alkalmazása. 
 Valós problémákhoz geometriai modell alkotása. 
 A geometriai és az algebrai ismeretek közötti kapcsolódás elemeinek 

ismerete: távolság, szög számítása a koordináta-rendszerben, kör és 
egyenes egyenlete, geometriai feladatok algebrai megoldása. 

 Térbeli viszonyok, testek felismerése, geometriai modell készítése. 
 Hosszúság, szög, kerület, terület, felszín és térfogat kiszámítása. 
 
Valószínűség, statisztika 
 Statisztikai mutatók használata adathalmaz elemzésében. 
 A valószínűség matematikai fogalma, klasszikus kiszámítási módjának 

alkalmazása. 
 Mintavétel és valószínűség kapcsolata, alkalmazása. 
 A matematikai tanulmányok végére a matematika tudás segítségével 



 

 

önállóan tudjanak megoldani matematikai problémákat. 
 Kombinatív gondolkodásuk fejlődésének eredményeként legyenek 

képesek többféle módon megoldani matematikai feladatokat. 
 Fejlődjön a bizonyítási, diszkussziós igényük olyan szintre, hogy az 

érettségi után a döntési helyzetekben tudjanak reálisan dönteni (pl. 
gazdasági, pénzügyi). 

 Feladatmegoldásokban rendszeresen használják a számológépet, 
elektronikus eszközöket. 

 Tudjanak a síkban, térben tájékozódni, az ilyen témájú feladatok 
megoldásához célszerű ábrákat készíteni. 

 A feladatmegoldások során helyesen használják a tanult matematikai 
szakkifejezéseket, jelöléseket. 

 A tanulók váljanak képessé a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára, 
törekedjenek az önellenőrzésre, legyenek képesek várható eredmények 
becslésére. 

 A helyes érvelésre szoktatással fejlődjön a tanulók kommunikációs 
készsége. 

 –A középfokú matematikatanulás lezárásakor rendelkezzenek alapvető 
matematika kultúrtörténeti ismeretekkel, ismerjék a legnagyobb 
matematikusok felfedezéseit, legyen rálátásuk a magyar matematikusok 
eredményeire. 
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Biológia 

HELYI TANTERV 

I. A biológiaoktatás céljai és feladatai a nyolcosztályos gimnáziumban 
A biológiaoktatás célja mindenekelőtt az, hogy e tudományt megszerettesse a diákokkal, 
közelebb hozza őket a természethez, és segítséget nyújtson a helyes természetszemlélet 
kialakításában. Különös hangsúlyt kap benne az ember helye és szabályozó szerepe az 
élővilágban. 
A diák legyen tisztában szervezete felépítésével és működésével. Ismerje a leggyakoribb 
betegségeket s ezek okait. Alakuljon ki benne az igény a helyes életmódra; törekedjen 
egészsége megóvására, a kultúrált és higiénikus környezet kialakítására. Értse meg az 
emberi faj egyetemességének a tényét, az emberi élet különleges értékét; szeresse és tisztelje 
azt. 
Ismerje meg a legfontosabb növény- és állatfajokat. Legyen képes ezek rendszerezésére, a 
különböző fejlettségi szintek elkülönítésére és összehasonlítására. Az általános műveltség 
szintjén legyen tisztában a növényi és állati szervezetek felépítésével és működésével. Értse 
az élőhely, az életmód és a szervezet felépítése közti összefüggéseket. 
Alakuljon ki benne a helyes ökológiai szemlélet, amely az élőlényeket környezetükkel 
egységben vizsgálja. Értse meg az élőlények egymásra gyakorolt hatásait fajon belül és 
fajok között egyaránt, s úgyszintén az élettelen környezeti tényezők hatásait az élőlények 
életére, földrajzi elterjedésére. 
Érezze az emberi faj felelősségét a környezet kialakításában és befolyásolásában. Legyen 
fogékony a környezet eredeti állapotának megóvása, illetve helyreállítása iránt. Tudjon 
gyönyörködni az élővilág sokszínűségében, az élő és élettelen környezet harmóniájában, a 
természet nagyszerűségében. Ne csak felismerje, hanem hirdesse, és tudatosan képviselje is 
ezeket az értékeket a társadalomban. 
Ismerje meg azokat a főbb természeti mechanizmusokat, amelyek a fajok fönnmaradását s 
ugyanakkor változóképességét is lehetővé teszik, hogy környezetükkel egyre tökéletesebb 
összhangba kerüljenek. 
Legyen tájékozott a tudománynak az élővilág kialakulására és fejlődésére vonatkozó 
legmodernebb elméletei felől. Ezeket legyen képes vagy saját világképébe beilleszteni, vagy 
megfelelő tudományos igénnyel bírálni. 
Lássa be, hogy a különböző természettudományok elválaszthatatlanok. Biológiai ismereteit 
tudja egyéb természettudományos ismereteihez kapcsolva rendezni. Fedezze fel és keresse a 
természet és a művészetek kapcsolatát. 
Alakuljon ki benne az igény a természet még további megfigyelésére, még mélyebb 
megismerésére. Ismerje és használja a rendelkezésére álló nyomtatott és elektronikus 
szakirodalmat. Folytonos önképzéssel képes legyen tájékozódni a tudomány rohamos 
fejlődéséről. 

II. Heti óraszámok 
5. osztály: - 
6. osztály: - 
7. osztály: 2 óra 
8. osztály: 1 óra 
9. osztály: 1 óra 

10. osztály: 2 óra 
11. osztály:  2   óra + 2 óra választható (emelt szint) 
12. osztály:   2 óra + 2 óra választható (emelt szint) 
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III. Évfolyamonkénti tantárgyi programok 

7. évfolyam 
 
 
A biológia – a kerettantervnek megfelelően – a 7. osztályban jelenik meg önálló tárgyként, a többi 
természettudományos tantárgyhoz hasonlóan. A tananyag a természetismeretben tanultakra épít, 
annak folytatását képezi.  

 
 
A. AZ ÉVI TANANYAG BEOSZTÁSA 

 
 BIOLÓGIA 

 
                                            

1. A  biológia helye a természettudományok rendszerében   2óra 

2. A  földi  élővilág általános jellemzése 28 óra 
3. Távoli  tájak  élővilága 32 óra 

4. Életközösségek Magyarországon                10 óra 

5.    Év végi összefoglalás, értékelés 2 óra 
 
 

B. TÉMAKÖRÖK, TÉMÁK 
/Dőlt betűvel szedve a kiegészítő anyagnak javasolt témák/ 

 
        1.A biológia helye a természettudományok rendszerében 

 A biológia tárgya: a biológia témája, kapcsolata a többi természettudománnyal, biológiai 
tudományágak (botanika, zoológia, ökológia) 

  2.A földi élővilág általános jellemzése 

 
 Az ökológiai környezet: a környezet fogalma, a környezeti tényezők csoportosítása (külső és 

belső, élő és élettelen), az alapvető élettelen környezeti tényezők (a fény, a hőmérséklet, a 
levegő, a víz és a talaj), az élőlények tűrőképessége (tágtűrésű, szűktűrésű, generalista, 
specialista, indikátorfaj), a tűrőképesség grafikus ábrázolása (haranggörbe) 

 Az életközösségek: az egyed alatti szerveződési szintek (sejtek, szövetek, szervek, 
szervrendszerek), az egyed feletti szerveződési szintek (populáció, társulás, biom,  
bioszféra), az életközösségek szerveződése, a tápláléklánc, az ökoszisztéma fogalma, az 
ökoszisztémák anyagforgalma (a víz körforgása) 

 Populációk közötti kapcsolatok: előnyös,hátrányos semleges populációk 
jellemzése:egyedszám,születési ráta,elhelyezkedés 

 Társulások összetétele:diverzitás. Társulások változásai:aszpektus,szukcesszió,zárótársulás 
 Környezet- és természetvédelem: a biológiai egyensúly, az életközösségek pusztulásának 

okai (környezetszennyezés, élőlények tömeges elpusztítása, természetes élőhelyek 
visszaszorulása), az ipar, a mezőgazdaság, a közlekedés és a háztartások  
környezetszennyező tevékenysége (levegőszennyezés, vízszennyezés, talajszennyezés, 
hulladékprobléma, energiaválság), a környezet- és természetvédelem jelentősége 
(természetvédelmi területek, nemzeti parkok), a hivatalos szervek és a lakosság lehetőségei  
a környezetszennyezés visszaszorításában ill. megelőzésében, valamint a 
természetvédelemben, környezeti szemléletünk formálása (az élő és élettelen természet 
védelme, takarékosság, környezetbarát termékek előnyben részesítése, újrahasznosítás) 
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                                                         3.Távoli tájak élővilága 

 Az övezetesség: az élővilág övezetessége (éghajlati övek és tengerszint feletti magasság 
szerint) 

 A trópusi esőerdők: csoportosításuk, elhelyezkedésük a Földön (síkvidéki, hegyvidéki 
esőerdők), éghajlatuk, talajuk, növényzetük (többszörös lombkoronaszint, óriásfák, 
örökzöldek, mohák, kancsóka – rovarfogó növények –, liánok, fánlakó növények – 
orchideák, broméliák), a dél-amerikai esőerdők jellegzetes állatai (madárpók, famászó béka, 
anakonda, fekete kajmán, kolibrik, papagájok, hárpia, bőgőmajmok – majmok –, jaguár), az 

afrikai és ázsiai esőerdők jellegzetes állatai (góliátbogár, nektármadár, gorilla, orángután, 

gibbon, leopárd), a trópusi esőerdők jelentősége, pusztulásuk okai és védelmük 
 A monszunerdők: elhelyezkedésük a Földön, éghajlatuk, talajuk, növényzetük (banyán), 

jellegzetes állataik (pápaszemes kobra, indiai elefánt, bengáli tigris) 
 A szavannák: csoportosításuk, elhelyezkedésük a Földön (erdős, füves szavanna), 

éghajlatuk, talajuk, növényzetük (pázsitfűfélék, pálmák, akáciák, majomkenyérfa), az afrikai 
szavannák jellegzetes állatai (vándorsáska, termeszek, strucc, antilopok, zebra, zsiráf, 
oroszlán, gepárd, csimpánz – emberszabású majom), az ausztráliai szavannák jellegzetes 

növényei és állatai (eukaliptusz, koala, vörös óriáskenguru) 
 A sivatagok: csoportosításuk, elhelyezkedésük a Földön (szubtrópusi, mérsékelt övi 

sivatagok), éghajlatuk, talajuk, növényzetük (zuzmók, kaktuszok, pálmaliliom, pozsgás, 
ablakos, efemer növények), jellegzetes állataik (skorpiók, sivatagi róka), az elsivatagosodás 
jelensége, veszélyei 

 A keménylombú erdők: elhelyezkedésük a Földön, éghajlatuk, növényzetük (nemes babér, 
tölgyek, makkia), állataik (közönséges kaméleon, kisded cickány, muflon) 

 A babérlombú erdők: elterjedésük és éghajlatuk, növényzetük (liliomfa, bambusz), állataik 
(nagy panda) 

 A trópusi és szubtrópusi területek termesztett növényei és tenyésztett állatai (kaucsukfa, 
kókuszpálma, bors, kakaófa, kávécserje, gyapot, banán, mangófa, fahéjfa, vanília, olajfa, 
citrom, narancs, füge, teacserje, szőlő, rizs, teve, házi kecske) 

 A lomberdők: elhelyezkedésük a Földön, éghajlatuk és talajuk, növényzetük, jellegzetes 
állataik, a lomberdők pusztulásának okai és védelmük 

 A füves puszták: csoportosításuk, elhelyezkedésük a Földön (sztyepp, préri, pampa), 
éghajlatuk és talajuk, növényzetük, jellegzetes állataik (bölény), a füves puszták 
pusztulásának okai, védelmük 

 A tajgaerdők: elhelyezkedésük a Földön, éghajlatuk, talajuk, növényzetük (tőzegmoha, 
vörösfenyő, erdeifenyő, nyírfa, vörös áfonya, gombák), jellegzetes állataik (keresztcsőrű 
madár, siketfajd, jávorszarvas, mókus, rozsomák, hód, hermelin, barna medve, farkas, hiúz), 
a tajgaerdők pusztulásának okai és védelmük 

 A mérsékelt öv termesztett növényei és tenyésztett állatai (burgonya, kukorica, napraforgó, 
búza, szarvasmarha, házi sertés, házi juh, házi ló) 

 A tundra: elhelyezkedésük a Földön, éghajlatuk, talajuk, növényzetük, jellegzetes állataik 
(rénszarvas, lemming, sarki róka) 

 A sarkvidék: a sarkvidéki éghajlat és talaj, a sarkvidék jellegzetes állatai (pingvinek, fókák, 
jegesmedve) 
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 A magashegységek élővilága: függőleges irányú övezetesség a  magashegységekben 
(hóhatár, havasi régió, alhavasi régió), mérsékelt övi és trópusi magashegységek 
összehasonlítása 

 A tengerek élővilága: a tengeri élőhely jellegzetességei, a tengeri életközösségek 
csoportosítása (partközeli, nyíltvízi, mélytengeri), a tengerek és tengerpartok jellegzetes 
élőlényei (mangrove, plankton, szivacsok, csalánozók, korallok, fejlábúak, remeterákok, 
tengeri sünök, tengeri csillagok, ráják, cápák, hering, tonhal, albatrosz, kék bálna), a 
tengerek és óceánok szennyeződésének okai, következményei, védelmük 

 
 

 
 
 
 
                                             4.Életközösségek Magyarországon 

 Magyarország elhelyezkedése zonalitás szempontjából 
 A zonalitás által meghatározott  fás társulások (cseres tölgyes,bükkös)A zonális társulásokat 

fenyegető veszélyek..A zonális erdő változásai (aszpektus) Jellemző fajaik:Kocsánytalan 
tölgy,csertölgy,húsos som egybibés galagonya.,őz,szarvas,vaddisznó 

 Intrazonális fás társulások:alapkőzet,domborzati viszonyok,vízellátottság (homoki erdő,sziki 
erdő,bokorerdő,szurdokerdő,keményfa ligeterdők.Reliktum fajok:Sárga ibolya,győzedelmes 
hagyma.Természetvédelmi problémák:savas ülepedés,talajvíz eltünés. 

 Vízi társulások Jellegzetes növény és állatvilága.: Rucaöröm,békalencse,vizitök,Óriás 
csíbor,kárász,csuka,kétéltűek,tőkés réce 

 Fátlan társulások Kialakulásuk okai:klíma,talaj,emberi tevékenység.Szukcesszió 
jelensége,sziklagyepek..Főbb típusok:löszgyepek,homoki 
gyepek,,szikesek,,sziklagyepek,lejtősztyepprét,nádas, Emberi beavatkozás  káros és hasznos 
hatásai:gyomtársulás,hegyi kaszálórét.Védett fajai:homokpuszta-kései szegfű,ugartyúk,szikes-
szongáriai csellőpók,gulipán,gólyatöcs,mocsárrét-mocsári kosbor 

 
 
C. KÖVETELMÉNYEK 
A diák 

 tudja a biológia szó jelentését, el tudja helyezni ezt a tudományt a természettudományok 
sorában, és meg tudjon nevezni néhány általa ismert biológiai tudományágat 

 legyen tisztában az ökológia tárgyával, vizsgálati területeivel és jelentőségével 
 értse az egyed alatti és egyed feletti szerveződési szinteket, képes legyen meghatározni a 

populáció, társulás, biom és bioszféra szakkifejezések jelentését 
 legyen tisztában a környezet fogalmával, képes legyen a környezeti tényezők felsorolására  

és csoportosítására 
 értse az ökológiai tűrőképesség és az ökoszisztéma fogalmát 
 értse az anyagkörforgás lényegét, képes legyen azt a víz körforgásán keresztül magyarázni 
 képes legyen egyszerű táplálékláncok összeállítására és elemzésére 
 értse a biológiai egyensúly fennmaradásának lehetőségeit és megbomlásának okait 
 fel tudja sorolni a környezetszennyezés legsúlyosabb formáit, és azok következményeit 
 legyen tisztában a környezetvédelem feladatával és lehetőségeivel, rendelkezzék 

elképzelésekkel a környezetszennyezés visszaszorítása terén, tudja, hogy mit tehetnek az 
államok, az önkormányzatok, az ipari, kereskedelmi és mezőgazdasági létesítmények, és a 
lakosság a környezetvédelem érdekében 

 ismerje és értse a bioszféra szó jelentését, be tudja határolni az élet színterét a földön 
 fel tudja sorolni a biomokat, és el tudja helyezni őket a földgömbön, értse, hogy a biomok 

elrendeződésére zonalitás jellemző, legyen tisztában az éghajlati és a növényföldrajzi 
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zonalitás összefüggésével 
 legyen tisztában a trópusi esőerdők fajtáival, elhelyezkedésével, éghajlati és talaj- 

adottságaival, növénytakarójának jellegzetességeivel, a rovarfogó, a lián és az epifiton 
életforma sajátosságaival, valamint ismerjen trópusi esőerdőkben élő fajokat, s  azokból 
össze tudjon állítani egy táplálékláncot, ismerje az emberszabású majom fogalmát 

 legyen tisztában a monszunerdők elhelyezkedésével, éghajlatával, növénytakarójának 
jellegzetességeivel, valamint ismerjen monszunerdei fajokat, s azokból össze tudjon állítani 
egy táplálékláncot 

 legyen tisztában a szavannák fajtáival, elhelyezkedésével, éghajlati és talaj-adottságaival, 
növénytakarójának jellegzetességeivel, valamint ismerjen szavannai fajokat, s azokból össze 
tudjon állítani egy táplálékláncot 

 legyen tisztában a sivatagok fajtáival, elhelyezkedésével, éghajlati és talaj-adottságaival, 
növénytakarójának jellegzetességeivel, valamint ismerjen sivatagi fajokat, s azokból össze 
tudjon állítani egy táplálékláncot, ismerje a pozsgás, az ablakos és az efemer növények 
életmódjának sajátosságait 

 legyen tisztában a keménylombú erdők elhelyezkedésével, éghajlati adottságaival, 
növénytakarójának jellegzetességeivel, valamint ismerjen erre a biomra jellemző fajokat, s 
azokból össze tudjon állítani egy táplálékláncot, tudja mi a makkia 

 legyen tisztában a babérlombú erdők elhelyezkedésével, éghajlati adottságaival 
 legyen tisztában a lomboserdők elhelyezkedésével, éghajlati és talaj-adottságaival, 

növénytakarójának jellegzetességeivel, valamint ismerjen lomboserdei fajokat, s azokból 
össze tudjon állítani egy táplálékláncot 
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 legyen tisztában a füves puszták fajtáival, elhelyezkedésével, éghajlati és talaj-adottságaival, 
növénytakarójának jellegzetességeivel, valamint ismerjen ebben a biomban élő fajokat, s 
azokból össze tudjon állítani egy táplálékláncot 

 legyen tisztában a tajgaerdők elhelyezkedésével, éghajlati és talaj-adottságaival, 
növénytakarójának jellegzetességeivel, valamint ismerjen a tajgára jellemző fajokat, s 
azokból össze tudjon állítani egy táplálékláncot 

 legyen tisztában a tundrák fajtáival, elhelyezkedésével, éghajlati és talaj-adottságaival, 
növénytakarójának jellegzetességeivel, valamint ismerjen tundrai fajokat, s azokból össze 
tudjon állítani egy táplálékláncot 

 legyen tisztában a sarkvidékek éghajlati és talaj-adottságaival, valamint ismerjen itt élő 
fajokat, s azokból össze tudjon állítani egy táplálékláncot 

 legyen tisztában a magashegységek éghajlati és talaj-adottságaival, növénytakarójának 
jellegzetességeivel, valamint a trópusi és a mérsékelt övi magashegységek magassági 
zónahatárai közti különbségekkel 

 legyen tisztában a tengerek élőhelyi adottságaival, élőviláguk jellegzetességeivel, ismerjen 
tengerekben és tengerpartokon élő fajokat, ezekből össze tudjon állítani egy táplálékláncot, 
ismerje a plankton fogalmát, valamint tudja, mit takar a mangrove kifejezés, és mik ennek a 
társulásnak a jellegzetességei 

 képes legyen a mohák, kancsóka, pálmák, akáciák, majomkenyérfa, zuzmók, kaktuszok, 
pálmaliliom, nemes babér, liliomfa, bambusz, kaucsukfa, kókuszpálma, bors, kakaófa, 
kávécserje, gyapot, banán, olajfa, citrom, narancs, füge, teacserje, szőlő, rizs, tőzegmoha, 
vörösfenyő, erdeifenyő, nyírfa, vörös áfonya, gombák, burgonya, kukorica, napraforgó, búza 
felismerésére, jellegzetességeik meghatározására 

 képes legyen a madárpók, famászó béka, anakonda, fekete kajmán, kolibrik, papagájok, 
hárpia, bőgőmajmok, jaguár, pápaszemes kobra, indiai elefánt, bengáli tigris, vándorsáska, 
termeszek, strucc, antilopok, zebra, zsiráf, oroszlán, gepárd, csimpánz, skorpiók, sivatagi 
róka, közönséges kaméleon, kisded cickány, muflon, nagy panda, teve, házi kecske, bölény, 
keresztcsőrű madár, siketfajd, jávorszarvas, mókus, rozsomák, hód, hermelin, barna medve, 
farkas, hiúz, szarvasmarha, házi sertés, házi juh, házi ló, rénszarvas, lemming, sarki róka, 
pingvinek, fókák, jegesmedve, szivacsok, csalánozók, korallok, fejlábúak, remeterákok, 
tengeri sünök, tengeri csillagok, ráják, cápák, hering, tonhal, albatrosz és kék bálna 
felismerésére, jellegzetességeinek meghatározására 

D. ÉRTÉKELÉS 
Jeles az a tanuló, aki ezen követelményeknek magas színvonalon eleget tesz; a tanult fogalmakat 
ismeri és érti, házi feladatait – köztük a házi dolgozat elkészítését – becsületesen elvégzi. 
Elégséges az a tanuló, aki az összes témazáró dolgozatot megírja, a házi dolgozatát év végéig 
elkészíti, a tananyagot körülbelül ötven százalékos szinten elsajátítja és az aláhúzott 
követelményeknek eleget tesz. 
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E. MÓDSZERTANI AJÁNLÁS 
A korszerű környezeti szemlélet megalapozásához nélkülözhetetlenek az ökológiai ismeretek. Nem 
véletlen, hogy ezzel veszi kezdetét a nyolcosztályos gimnáziumi biológiaoktatás. Bármelyik 
jelenleg ismeretes tankönyvet is használjuk az ökológia tanításához, mindenképpen kiegészítésre 
szorul a környezetvédelem tekintetében. Különös hangsúlyt kell fektetni a lakóterületünket érintő 
környezetszennyezési problémákra, valamint a jelenleg aktuális legsúlyosabb globális környezeti 
kérdésekre (pl. ózonlyuk növekedése, üvegházhatás fokozódása, globális felmelegedés, 
szemételhelyezés, szmogok, erdőirtás). Ugyanakkor ezen témák tanításakor figyelemmel kell lenni 
arra, hogy a hetedik osztályban még nem számíthatunk a teljes megértéshez nélkülözhetetlen 
fizikai, földrajzi és kémiai alapismeretek meglétére, tehát nem térhetünk ki a jelenségek teljes 
magyarázatára és a következmények részletes taglalására, hanem inkább a problémák súlyát kell 
érzékeltetnünk, és az iránta való érzékenységet kialakítanunk. 
A távoli tájak élővilága című anyagrészt nagyon sok videofilmmel lehet és célszerű színesíteni, 
gondolok itt elsősorban David Attenborough Az élő bolygó című sorozatára. Mivel a diákoknak 
ebben az életkorban már rengeteg ismeretük van erről a témáról, ezért itt teret engedhetünk a tanulói 
kiselőadásoknak, esetleg élménybeszámolóknak, hiszen néhányan már saját szemükkel is láthattak 
sivatagot, esőerdőt, vagy magashegységet. Ezenkívül ez az anyagrész megkíván egy látogatást a 
Fővárosi Állat- és Növénykertbe, valamint az ELTE Botanikus Kertbe. 

 
F. ESZKÖZÖK, SEGÉDLETEK 

1. Ajánlott tankönyvek 

 Kropog Erzsébet – Mándics Dezső – Dr. Molnár Katalin: Biológia 7. 
 Dr. Molnár Katalin: Biológia I. munkafüzet vagy 
 Dr.Berend Mihály-Dr.Szerényi Gábor:BiológiaII. 

2. Ajánlott irodalom 

Könyvek: 

 Búvár Zsebkönyvek sorozat (Móra) 
 Fürkész Könyvek sorozat (Gondolat) 

Folyóiratok: 

 Élet és Tudomány 
 Természetbúvár 
 National Geographic 

3. Demonstrációs eszközök 

 Tematikus és falitérképek: A Föld domborzata 
 Földgömb 
 Faliképek 
 Diasorozatok: Ember és környezete I.–II. 
 Írásvetítő transzparensek 
 Modellek 
 Termésgyűjtemények 
 Szárított készítmények 
 Élő anyagok, növényi részek 
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 Applikációs képsorozatok 
 CD-k 
 Videofilmek: David Attenborough: Az élő bolygó 1–12. 
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8. évfolyam 
 
 
A nyolcadik osztályban egy rövid evolúciós bevezetés után a növény- és gombatan  kerül 
megtanításra. Ebben a bő témában ugyanis a törzsfejlődés, a szervezettan, a szövettan, az élettan 
és a rendszertan integráltan jelenik meg.  
 
A.AZ ÉVI TANANYAG BEOSZTÁSA 

 
 NÖVÉNYEK ÉS GOMBÁK 

 

1. Bevezetés  (evolúció, életjelenségek, rendszerezés) 6 óra 
2. Vírusok,  prokarióták, egysejtű eukarióták 7 óra 
3. Növények 18 óra 
4. Gombák 5 óra 
5. Év  végi összefoglalás, értékelés 1 óra 

 

Összesen 37óra 
 
 

B. TÉMAKÖRÖK, TÉMÁK 
/Dőlt betűvel szedve a kiegészítő anyagnak javasolt témák/ 

 
1. Bevezetés 

 Evolúció: teremtés vagy fejlődés? (kreacionizmus és evolucionizmus, teista evolucionizmus), 
az evolúció jelentése, értelmezése, a világegyetem keletkezése (ősrobbanás), 
tudománytörténeti áttekintés a Világegyetem kialakulására vonatkozó elméletekből (Kant, 
Laplace), a Föld keletkezése, az ősföldi körülmények (őslégkör, ősóceánok), az élet 
kialakulása a Földön (a kedvező hőmérséklet jelentősége az evolúció szempontjából, 
tudománytörténeti áttekintés az élet kialakulására vonatkozó elméletekből: Oparin – 

koacervátumok –, Fox – mikrogömböcskék –, Gánti – kemoton), a sejt (a sejt fogalma, a 
legfontosabb sejtalkotók – sejthártya, sejtplazma), a fotoszintézis megjelenése, az élőlények 
fejlődése (a természetes kiválogatódás – Darwin), tudománytörténeti áttekintés a fajok 

fejlődésére vonatkozó elméletekből (Buffon, Lamarck, Darwin), az evolúció bizonyítékai 
(fosszíliák, sejttani, biokémiai hasonlóságok, egyedfejlődéstani hasonlóságok) 

 Az életjelenségek: az élő és az élettelen rendszerek, az anyagcsere (lebontó és felépítő 
folyamatok, táplálkozás, légzés, anyagszállítás, kiválasztás), a fejlődés, a szaporodás 
(ivartalan és ivaros szaporodás; spóra, ivarsejt, megtermékenyítés, zigóta), a mozgás (aktív 
és passzív mozgás, növekedési, helyzetváltoztató és helyváltoztató mozgás), az 
ingerlékenység 

 Az élőlények rendszerezése. természetes és mesterséges rendszerek,  a  rendszerezés 

története (Linné – Systema Naturae), az élőlények csoportosítása (autotróf-heterotróf, 
prokarióta-eukarióta; egysejtű-többsejtű), a fejlődéstörténeti rendszer (származási 
kapcsolatok, törzsfejlődés – törzsfa –, a rendszertani kategóriák – törzs, osztály,  rend, 
család, nem, faj), a kettős nevezéktan 
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2. Vírusok, prokarióták, egysejtű eukarióták 

 A vírusok: felépítésük (örökítőanyag, burok), életmódjuk (sejtparaziták, vírusfertőzés 
lejátszódása), vírus okozta betegségek (mozaikfoltosság, száj- és körömfájás, influenza, 
herpesz, AIDS, himlő) 

 A prokarióták: a baktériumok jellemzése (eredetük, elterjedésük, méretük, alakjuk – gömb, 
pálcika, csavart, spirális –, felépítésük – sejtfal, csilló, ostor –, életmódjuk – erjesztő- 
rothasztó, szimbionta, parazita, fotoszintetizáló, kemoszintetizáló baktériumok –, 
szaporodásuk – hasadás, spóra –, jelentőségük, felhasználásuk), baktérium okozta emberi 
megbetegedések (tüdőgyulladás, TBC, tetanusz, tífusz, lepra, kolera, pestis), a 
kékbaktériumok jellemzése (eredetük, elterjedésük, méretük, felépítésük – színanyaguk –, 
életmódjuk – fotoszintetizálók, vízvirágzás –, jelentőségük – állati és emberi táplálék) 

 Egysejtű eukarióták: jellemzésük (eredetük, felépítésük – sejtmag, emésztő üregecske –, 
mozgásuk – álláb, ostor, csilló –, anyagcseréjük – endocitózis, exocitózis –, szaporodásuk – 
egybekelés, összeolvadás), csoportosításuk (egyfélemagvúak, kétfélemagvúak, 
ostorosmoszatok), állati ostorosok (felépítésük – ostor, bőrke –, álomkór ostoros), állábasok 
(felépítésük, életmódjuk, óriás amőba, héjas állatkák, likacsoshéjúak, napállatocskák, 

sugárállatkák), spórások (életmódjuk, lázállatkák – malária, maláriaszúnyog), csillósok 
(felépítésük – sejtszáj, lüktető üregecske –, életmódjuk; papucsállatkák, harangállatkák – 
csillókoszorú), ostorosmoszatok (felépítésük – szemfolt –, életmódjuk – auto-, hetero- és 
mixotrófok –; zöld szemesostoros), az egysejtű eukarióták jelentősége 

 A mikrobiológia története (A. van Leeuwenhoek, L. Pasteur, R. Koch, D. J. Ivanovszkij) 

 
3. Növények 

 A növények: sajátosságaik (növekedés, fotoszintézis, színtestek, sejtfal, 
nemzedékváltakozás), jelentőségük 

 Moszatok: általános jellemzésük (felépítésük, életmódjuk, elterjedésük, szerveződésük – 
egysejtű, sejttársulás, sejtfonal, elágazó sejtfonal, lemeztelep, teleptest –, jelentőségük – 
állati és emberi táplálék, oxigén- és szervesanyag-termelés –, eutrofizáció), a 

sárgásmoszatok (színük, felépítésük; fejesmoszat, kovamoszatok), a barázdásmoszatok 

(felépítésük; fecskemoszat), a zöldmoszatok (eredetük, klorofill, előfordulásuk, evolúciós 
jelentőségük; harmonikamoszatok, békanyálmoszatok, csillárkamoszatok), a barnamoszatok 
(eredetük, barna színanyag, előfordulásuk, felépítésük, felhasználásuk), a vörösmoszatok 
(eredetük, vörös színanyag, előfordulásuk, felépítésük, felhasználásuk) 

 A mohák: általános jellemzésük (eredetük, testfelépítésük, differenciálódás, jelentőségük, 
előfordulásuk, szaporodásuk, nemzedékváltakozásuk – előtelep –; májmohák – csillagos 
májmoha –, lombosmohák) 

 Hajtásos növények: a hajtásos növények jellemzése (szervek – önfenntartó és fajfenntartó 
szervek –, szövetek, csíra – gyököcske, rügyecske, sziklevél) 

 A növényi szövetek: az osztódószövetek (jellemzőik, feladatuk, fajtáik – csúcsi 
osztódószövetek, kambium, közbeiktatott osztódószövetek), a bőrszövet (jellemzői, feladata; 
gázcserenyílások – légrés, zárósejtek –, növényi szőrök, kutikula, viasz), a szállítószövet- 
rendszer (jellemzői, feladata; farész – vízszállító sejtek –, háncsrész – rostasejtek –, 
szállítónyalábok, központi henger, évgyűrűk), az alapszövetek (táplálékkészítő, raktározó, 
víztartó, átszellőztető, szilárdító és kiválasztó alapszövet) 

 Az önfenntartó szervek: a gyökér (feladata, felépítése – gyökérsüveg, osztódási zóna, 
nyúlási zóna, felszívási zóna –, gyökérzettípusok – fő- és mellékgyökérzet –, 
hajszálgyökerek, módosult gyökerek – karógyökér, szívógyökér, léggyökerek), a szár 
(feladata, alaptípusai – fás szár, lágyszár; szalmaszár, dudvaszár –, rügy, módosult szárak – 
pozsgás szár, kacs, tövis, inda, gyöktörzs, gumó, hagyma), a levél (típusai – sziklevelek, 
allevelek, lomblevelek,  fellevelek  –,  a lomblevelek feladata, levélállása  –  örvös, szórt   –, 
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részei – levélalap, levélnyél, levéllemez, levélcsúcs, levélváll –, összetettsége – egyszerű, 
tenyeresen és szárnyasan összetett –, erezete – fő-, mellék- és villás erezet –, a levél 
morfológiai jellemzése – alak, levélcsúcs, levélváll, levéllemez tagoltsága, a levélszél típusa 
–, módosulásai – levélkacs, rovarfogó levél –, pálha, murvalevelek) 

 A növények önfenntartó életműködései: a tápanyagfelvétel (növényi tápanyagok, 
minimumtörvény, műtrágyázás), a gázcsere és a párologtatás (a gázcserenyílások 
működése), az anyagszállítás (vízforgalom, a szállítónyalábok működése), a kiválasztás, a 
növényi hormonok (auxin, gibberellinek, citokininek, abszcizinsav, etilén), a növényi 
mozgások (tropizmusok – foto-, geo- és hidrotropizmus – nasztia) 

 A harasztok: általános jellemzésük (eredetük, szaporodásuk, nemzedékváltakozásuk – 
izospórás és heterospórás harasztok –, előfordulásuk), az ősharasztok, a korpafüvek (élő 
kövületek; kapcsos korpafű, őskorpafüvek, mocsárerdők, pikkelyfák, csipkeharasztok), a 
zsurlók (felépítésük; mezei zsurló, zsurlófák), a páfrányok (felépítésük; erdei pajzsika 
őspáfrányok) 

 Magvas növények: jellemzőik (virág, magkezdemény, virágpor, mag; 
nemzedékváltakozásuk) 

 A fajfenntartó szervek: a virág (kocsány, vacok, takarólevelek – csésze, párta, lepel –, 
ivarlevelek – porzó- és termőlevelek –, kétivarú, egyivarú, egylaki, kétlaki, virágzat) 

 A magvas növények szaporodása és egyedfejlődése: szaporodásuk (virágpor, embriózsák, 
megporzás, magképződés), egyedfejlődésük (csírázás, önfenntartó szervek kifejlődése, 
szaporítószervek kifejlődése), ivartalan szaporítási módok, növénynemesítés (oltás,  
szemzés, bujtás, dugványozás) 

 A nyitvatermők: általános jellemzésük (eredetük, egyedfejlődésük), kihalt, illetve reliktum 

nyitvatermők (magvaspáfrányok, cikászok, páfrányfenyők – gingkófa), a fenyők (jellemzőik, 
jelentőségük), a nyitvatermők jellegzetes képviselői – keleti életfa, nyugati tuja, 

mocsárciprus, mammutfenyő, cédrus, jegenyefenyő, tiszafa 
 A zárvatermők: általános jellemzésük (eredetük, felépítésük – vízszállító csövek, 

rostacsövek, porzó, termő –, szaporodásuk sajátosságai – kettős megtermékenyítés), a  
termés (kialakulása; száraz termések – toktermés, hüvelytermés, makk, lependék, 
ikerlependék, szemtermés –, húsos termések – almatermés, csonthéjas termés, bogyótermés, 
kabaktermés –, áltermések – szamócatermés, csipkebogyó –; sokszor termő, egyszer termő, 
egynyári, kétnyári), az egyszikűek és a kétszikűek összehasonlítása (sziklevelek száma, 
gyökérzet, szállítónyalábok elrendeződése a szárban, levélerezet, levél táplálékkészítő 
alapszövete, virágtakaró, virágtagszám) 

 A kétszikűek fontosabb csoportjai: a boglárkák, a tündérrózsák (fehér tündérrózsa), a 

rózsavirágúak (almafélék – alma, körte, birs, galagonyák, berkenyék –, rózsafélék – rózsák, 

málna, szeder, pimpók –, szilvafélék – szilva, cseresznye, meggy, kajszibarack, őszibarack, 
mandula, kökény), a hüvelyesek (mimóza –, pillangósvirágúak – lucerna, here, bab, lencse, 
borsó, akác, gyökérgümők, nitrogénmegkötő baktériumok), az ernyősvirágzatúak (ernyős 
virágzat, sárgarépa, petrezselyem, kapor), az ajakosak (ajakos virág, zsályák, árvacsalánok, 
menták, levendula), a burgonyák (burgonyafélék – paprika, paradicsom, burgonya, dohány, 
nadragulya, beléndek, fekete csucsor, maszlag –, vajfűfélék – napraforgó-vajfű), a mályvák 

(hársfák, kakaófafélék – kakaófa, kóladió –, majomkenyérfafélék, mályvafélék), a füzek 

(fűzfák, nyárfák), a tökvirágúak (tökfélék – sütőtök, úritök, görögdinnye, sárgadinnye, 
uborka), a mustárolaj-tartalmúak (keresztesvirágúak – útszéli zsázsa, pásztortáska, 

káposzta, karalábé, karfiol, retek, repce, torma, fekete mustár), a fészekvirágzatúak 

(napraforgó, gyermekláncfű), a szegfüvek (szegfűfélék), a kaktuszok, a csalánok (eperfák, 
kender, csalánok, szilek), a kupacsosok (nyír, gyertyán, bükk, tölgyek) 

 Az egyszikűek fontosabb csoportjai: a vízililiomok (vízi hídőr, békatutaj, békaszőlők), a 
liliomok (liliomfélék – tulipán –, amarilliszfélék – hóvirág –, nősziromfélék, szittyófélék), az 
orchideák  (kosborfélék  –  agárkosbor,  madárfészek),  a  palkák  (kákafélék,  sásfélék),     a 
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pelyvások (pázsitfűfélék), a pálmák (pálmafélék), a csavarpálmák (gyékényfélék – 

széleslevelű gyékény) 
 A botanika története: a botanika története (Arisztotelész, Theophrasztosz, Dioszkoridész, 

Plinius – Historia naturalis – Avicenna, Cesalpino, Clusius, Bauhin fivérek, Linné –  

Systema Plantarum), a hazai botanika története (Melius Juhász Péter, Kitaibel Pál, Diószegi 

Sámuel és Fazekas Mihály – Magyar Füveskönyv –, Sadler János, Borbás Vince, Jávorka 

Sándor – Magyar Flóra –, Soó Rezső, Hortobágyi Tibor, Haraszty Árpád, Sárkány Sándor, 
Simon Tibor) 

 
4. Gombák 

 A gombák: általános jellemzőik (eredetük, sejtfelépítésük, életmódjuk – szimbionta, parazita 
és szaprofita gombák –, szaporodásuk, elterjedésük), testfelépítésük sajátosságai 
(gombafonal, termőtest, tömlő, bazídium), fontosabb gombafajok és jelentőségük 
(peronoszpóra, fejespenész, élesztőgombafélék – borélesztő –, ecsetpenészek, 

lisztharmatfélék – szőlő-, gabona-, rózsa- és őszibaracklisztharmat –, moníliafélék, 
kucsmagombafélék – ehető kucsmagomba, rozsdagombafélék – búza-feketerozsda –, 
üszöggombafélék – kukoricaüszög –, kalaposgombák, tinórufélék – vargánya, sátántinóru –, 
lemezesgombafélék – közönséges csiperke, gyilkos galóca –, pöfeteggombák – óriás  

pöfeteg) 
 A zuzmók: általános jellemzésük (eredetük, felépítésük, elterjedésük; indikátornövények, 

zuzmósavak), fontosabb zuzmófajok (rénszarvaszuzmó, mannazuzmó, térképzuzmó) 

 

C. KÖVETELMÉNYEK 
A diák 

 ismerje az evolúció és az evolucionizmus szavak jelentését, értse az evolúciós elmélet 
lényegét 

 ismerje az ősrobbanás-elméletet, és annak feltételezett időpontját 
 ismerje a Föld feltételezett korát 
 értse a folyékony víz jelentőségét az evolúció szempontjából 
 értse a sejt és a fosszília fogalmát, legyen tudomása a legrégibb sejtes szerveződésű 

fosszíliák koráról 
 ismerje Darwin nevét és munkásságának jelentőségét, legyen tisztában a természetes 

kiválogatódás elméletének lényegével 
 fel tudja sorolni az életjelenségeket 
 tudja, hogy milyen folyamatok tartoznak az anyagcsere fogalmába, és értse ezek szerepét 
 értse az ivaros és az ivartalan szaporodás közti különbséget 
 értse a rendszerezés jelentőségét és a fejlődéstörténeti rendszer lényegét, fel tudja sorolni 

(sorrendben) a legfontosabb rendszertani kategóriákat 
 értse a kettős nevezéktan jelentőségét és lényegét 
 értse a törzsfejlődés fogalmát, és képes legyen a törzsfa elemzésére 
 legyen tisztában a vírusok felépítésével, szaporodásával, a vírusfertőzés lényegével 
 fel tudjon sorolni vírus okozta növényi, állati és emberi megbetegedéseket 
 ismerje a bakteriofág szó jelentését 
 ismerje prokarióta és eukarióta szakkifejezések jelentését 
 össze tudja hasonlítani a pro-és eukarióta sejteket 
 legyen tisztában a baktériumok alakjával, felépítésével, életmódjával, szaporodásával, 

elterjedésével és jelentőségével 
 értse a fotoszintézis és a kemoszintézis közti különbséget 
 legyen tisztában a kékbaktériumok felépítésével, életmódjával, elterjedésével és 

jelentőségével 
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 ismerje az endo- és exocitózis folyamatát, az emésztő üregecske fogalmát 
 ismerje az egysejtűek ivaros és ivartalan szaporodási formáit 
 ismerje és pontosan meg tudja határozni az egyfélemagvúak, a kétfélemagvúak és az 

ostorosmoszatok közti különbségeket 
 ismerje az állati ostoros, állábas, csillós és csillókoszorús egysejtűek, valamint az 

ostorosmoszatok főbb jellemvonásait 
 legyen tisztában az ostorosmoszatok és a zöldmoszatok evolúciós jelentőségével 
 tudja a növények és állatok közti különbségeket 
 legyen tisztában a moszatok telepfelépítésével, elterjedésével és jelentőségével 
 ismerje a zöldmoszatok, a barnamoszatok és a vörösmoszatok testfelépítésének alapvető 

jellegzetességeit, elterjedését és jelentőségét 
 ismerje a mohák testfelépítését, környezeti igényeit, elterjedését, szaporodását és ökológiai 

jelentőségét 
 ismerje a harmonikamoszatok, a békanyálmoszatok, a csillárkamoszatok, a májmohák és a 

lombosmohák felépítésének főbb jellemvonásait, képes ezeknek a megfelelő csoportokba 
történő besorolására és kép alapján ismerje fel őket 

 ismerje a szövet és a szerv fogalmát 
 legyen tisztában a hajtásos növények általános tulajdonságaival, és azzal, hogy mely 

csoportok tartoznak közéjük 
 ismerje a növényi szöveteket, fajtáikat, felépítésüket, tulajdonságaikat és funkciójukat 
 ismerje a gázcserenyílások felépítését, elhelyezkedését, feladatát és működését 
 ismerje a növényi szőrök felépítését és feladatát 
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 ismerje a növényi szerveket, azok felépítését, feladatát, fajtáit és gyakori módosulásait 
 ismerje a növényi táplálékfelvétel, gázcsere, párologtatás, anyagszállítás, kiválasztás 

szabályozás módjait 
 ismerje a harasztok eredetét, szaporodását, környezeti igényeit, osztályait azok felépítési 

jellegzetességeit és ismertebb fajait 
 legyen tisztában a mag jelentőségével, a magvas növények általános tulajdonságaival, és 

azzal, hogy mely törzsek tartoznak közéjük 
 ismerje a magvas növények szaporító szerveit, ivaros és ivartalan szaporodási módjait 
 ismerje az egyivarú, kétivarú, egylaki, kétlaki, egyszer termő, sokszor termő, egynyári és 

kétnyári fogalmak jelentését 
 ismerje a nyitvatermők eredetét és általános jellemvonásait, a fenyők ismertebb fajait és a 

toboz fogalmát 
 ismerje a zárvatermők eredetét, általános jellemvonásait, a nyitvatermők és a zárvatermők 

közti különbségeket és a kettős megtermékenyítés fogalmát 
 ismerje az egy- és kétszikűek közti különbségeket 
 ismerje a hüvelyesek, az ernyősvirágzatúak, az ajakosok, a burgonyák, a liliomok, az 

orchideák, a palkák és a pelyvások jellegzetességeit és fontosabb képviselőit 
 ismerje a gombák általános jellemvonásait 
 ismerje a gombák fontosabb képviselőit és azok jellegzetességeit 
 ismerje a zuzmók felépítését, életmódját, környezeti igényeit, elterjedését és jelentőségét 
 

D. ÉRTÉKELÉS 
Év végéig mindenkinek be kell adnia egy megközelítőleg öt oldalas házi dolgozatot a szaktanár által 
megadott témából. Év végén mindenkinek vizsgáznia kell a 7-8. osztályos biológiaanyagból. 
Jeles az a tanuló, aki ezen követelményeknek magas színvonalon eleget tesz, a tanult fogalmakat 
ismeri és érti, a tanult fajokat felismeri és kellő mennyiségű információval rendelkezik róluk, házi 
feladatait – köztük a házi dolgozatot – a megadott  határidőre becsületesen elkészíti. 
Elégséges az a tanuló, aki házi dolgozatát a tanév végéig elkészíti, valamennyi témazáró dolgozatát 
megírja, vizsgakötelezettségének eleget tesz, a tananyagot körülbelül ötven százalékos szinten 
elsajátítja, és az aláhúzott követelményeknek megfelel. 
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E. MÓDSZERTANI AJÁNLÁS 
Mivel a tananyag az élővilág evolúcióját követi nyomon, ezért a legmegfelelőbb audiovizuális 
segédanyag David Attenborough Élet a Földön című filmsorozata. A tanult fajok jobb megismerése 
érdekében célszerű gyakran vetíteni akár videót, akár diákat (pl. A tenger biológiája című 
filmsorozatból egyes részleteket, a Magyar Diafilmgyártó Vállalat szemléltető diasorozatának 
képeit stb.), továbbá elengedhetetlen a növény- és állatgyűjtemények, preparátumok és egyéb 
demonstrációs eszközök használata. Az egysejtűek, a növényi és az állati szövetek megtanításához 
érdemes elővenni a mikroszkópot, és helyben vagy előre elkészített preparátumok bemutatásához 
folyamodni. 
Tanórán kívüli foglalkozásként célszerű néhány szabadban tartott órát, esetleg egy nagyobb 
lélegzetű terepgyakorlatot beütemezni pl. gomba ill.növénygyűjtés céljából. 
Tekintettel az év végi vizsgára, ebben a tanévben célszerű erőteljesebben ösztönözni a diákokat a 
szóbeli megnyilvánulásokra. Az elmúlt év során visszahúzódóbbnak bizonyult diákokat ebben a 
tanévben érdemes többször is felszólítani, szóban feleltetni, vagy kiselőadások megtartására biztatni 
őket. Az év során lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a diákok megismerjék a vizsgán szereplő 
preparátumokat és képeket. Fel kell készíteni őket arra, hogy a vizsgán ezekről mit és hogyan kell 
majd elmondaniuk. Tudatosítani kell bennük, hogy a házi dolgozatuk anyaga is a vizsga részét fogja 
képezni, olyanformán, hogy arról is be kell majd számoljanak, mintegy „megvédve” írásbeli 
munkájukat. 

 
F. ESZKÖZÖK, SEGÉDLETEK 

1. Ajánlott tankönyvek 

 Dr. Molnár Katalin: Biológia I. munkafüzet 
 Kropog Erzsébet – Mándics Dezső – Dr. Molnár Katalin: Biológia I., vagy 
 Oláh Zsuzsa: Biológia 10., vagy 
 Dr.Lénárd Gábor: Biológiai I. vagy 
 Dr.Berend Mihály-Dr.Szerényi Gábor:Biológia I. 

 
 

Könyvek: 

 

2. Ajánlott irodalom 

 Simon Tibor – Seregélyes Tibor: Növényismeret 
 Búvár Zsebkönyvek sorozat 
 Fürkész Könyvek sorozat 

Folyóiratok: 

 Élet és tudomány 
 Természetbúvár 
 National Geographic 

 
 
 
 

 Faliképek 
 Diasorozatok 
 Írásvetítő transzparensek 
 Applikációs képsorozatok 
 Modellek 

3. Demonstrációs eszközök 
 Növénygyűjtemények 
 Termésgyűjtemények 
 Dobozos készítmények 
 Szárított készítmények 
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 Élő anyag, növényi részek 
 Formalinos készítmények 
 Szövettani metszetek 

 Mikroszkóp 
 CD-k 

 Videofilmek: Kis növényismeret, Újpest és környékének természeti értékei, A tenger 
biológiája 1.-12., David Attenborough: Élet a Földön 1.-13. 

 
 
G. VIZSGA 

 
A vizsga anyagát a 7-8. osztályban tanultak képezik. A vizsga egyik része az év közben 

elkészített házi dolgozat "védése". Ennek az a célja, hogy lemérhessük, mennyire képes a diák 
szavakba önteni egy olyan tudást, aminek nyilvánvalóan birtokában van, hiszen a dolgozat 
elkészítése közben szert tett rá. 

A vizsga másik részében egy tételként húzott preparátumról kell beszélni, a tanév során 
tanultak szerint: ki kell térni az adott élőlény rendszertani besorolására, testfelépítésbéli 
jellegzetességeire, életmódjára és környezeti igényeire. Ezt követi a képfelismerés. Ebben egy 
fénykép vagy rajzos ábra felismerése szerepel, s ehhez kapcsolódóan néhány kérdésre kell még 
válaszolni. (Ezek között feltétlenül szerepelnie kell néhány környezetvédelemmel kapcsolatos 
kérdésnek is.) A vizsga ezen második szakaszának a célja az, hogy teszteljük, milyen mértékben 
képes a diák az első két év különböző anyagrészeinek a szintézisére, és hogy eleget tesz-e a 
tantervben megszabott követelményrendszernek. 

A vizsga értékelésénél figyelembe kell venni, hogy a vizsgázó képes volt-e tudását saját 
megfogalmazásában úgy prezentálni, hogy az szakmai, nyelvi és stiláris szempontból is megállja a 
helyét, a vizsgáztatók kérdéseire adott válaszaiban helyesen alkalmazta-e a biológiai 
szakkifejezéseket, felismerte-e a kapott preparátumot és képet, és rendelkezett-e az azokkal 
kapcsolatos anatómiai, élettani, rendszertani, ökológiai és evolúciós ismeretekkel. 

 
Vizsgatémakörök: 

 
 Környezet és tűrőképesség 
 Az életközösségek 
 Környezet- és természetvédelem 
 A trópusi esőerdők, a monszunerdők és a szavannák 
 A sivatagok, a keménylombú erdők és a babérlombú erdők 
 A füves puszták, a mérsékelt övi lomberdők és a tajgaerdők 
 A tundra, a sarkvidék, és a magashegységek élővilága 
 A tengerek és tengerpartok élővilága 
 Életjelenségek 
 Az élőlények rendszerezése 
 A vírusok 
 A prokarióták országa, a baktériumok törzse, a kékmoszatok törzse 
 Az egysejtű eukarióták, az egyfélemagvúak, a kétfélemagvúak és az ostorosmoszatok 
 A növények országa 
 Moszatok, a zöldmoszatok törzse, a barnamoszatok törzse, a vörösmoszatok törzse 
 A mohák törzse 
 Hajtásos növények, a növényi szövetek 
 Az önfenntartó szervek 
 A harasztok törzse 
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 Magvas növények, a fajfenntartó szervek 
 A nyitvatermők törzse 
 A zárvatermők törzse, a kétszikűek és az egyszikűek fontosabb rendjei 
 A gombák országa, a gombák törzse 
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9. évfolyam 
 
 
A kilencedik osztályban egy rövid  általános rendszerezési ismeretek bevezető  után az állattan 
komplex formában kerül megtanításra. Ebben a bő témában ugyanis a törzsfejlődés, a 
szervezettan, a szövettan, az élettan és a rendszertan integráltan jelenik meg.  
A.AZ ÉVI TANANYAG BEOSZTÁSA 

 
 ÁLLATOK 

 

1. Bevezetés  (állatok rendszerezése) 2 óra 
2. Állatok 34óra 
3. Év  végi összefoglalás, értékelés 1 óra 

 

Összesen 37 óra 
 
 

B.TÉMAKÖRÖK, TÉMÁK 
/Dőlt betűvel szedve a kiegészítő anyagnak javasolt témák/ 

 
1Bevezetés 

 Az életjelenségek: az élő és az élettelen rendszerek, az anyagcsere (lebontó és felépítő 
folyamatok, táplálkozás, légzés, anyagszállítás, kiválasztás), a fejlődés, a szaporodás 
(ivartalan és ivaros szaporodás; ivarsejt, megtermékenyítés, zigóta), a mozgás , az 
ingerlékenység 

 Az élőlények rendszerezése. természetes és mesterséges rendszerek,  a  rendszerezés 

története (Linné – Systema Naturae), az élőlények csoportosítása (autotróf-heterotróf, 
prokarióta-eukarióta; egysejtű-többsejtű), a fejlődéstörténeti rendszer (származási 
kapcsolatok, törzsfejlődés – törzsfa –, a rendszertani kategóriák – törzs, osztály,  rend, 
család, nem, faj), a kettős nevezéktan 
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2.Állatok 

 Az állatok: általános jellemzőik, jelentőségük 
 A szivacsok: általános jellemzésük (eredetük, felépítésük – űrbél, galléros-ostoros sejtek, 

pórusok, sejten belüli emésztés, vándorsejtek, váz –, szaporodásuk – sarjadzás; hímnősség –, 
egyedfejlődésük – barázdálódás, szedercsíra, hólyagcsíra, bélcsíra; csíralemezek, ősszáj, 
ősbélüreg –; balatoni szivacs, mosdószivacs) 

 Az állati szövetek:a hámszövetek (felépítésük, feladatuk, csoportosításuk szerkezet és 
funkció szerint – egyrétegű lap-, köb- és hengerhám, többmagsoros hengerhám, többrétegű 
lap- és hengerhám, fedőhám, pigmenthám, felszívóhám, érzékhám, mirigyhám, csírahám), a 
kötőszövetek (felépítésük – rostok –, feladatuk, fajtáik – lazarostos és tömöttrostos 
kötőszövet, embrionális kötőszövet, recés kötőszövet, zsírszövet, vér), a támasztószövetek 
(felépítésük, feladatuk, fajtáik – porcszövet, csontszövet, chordaszövet, chondroid szövet) az 
izomszövetek (felépítésük, feladatuk, összehúzékonyság, fajtáik – simaizomszövet, helikális 

izomszövet, harántcsíkolt izomszövet – vázizom, szívizom), az idegszövet (felépítése, 
idegsejt – axon, dendrit –, feladata – ingerelhetőség, ingerületvezető-képesség) 

 Az állatok szervrendszerei: a kültakaró (a szervezet első védelmi vonala), a mozgás 
szervrendszere (a mozgás aktív és passzív szervrendszere), az anyagcsere szervrendszerei 
(tápcsatorna, légzőszervek, keringési rendszer, kiválasztószervek), a szaporodás 
szervrendszere (ivarmirigyek – here, petefészek), a szabályozás szervrendszerei és az 
érzékszervek (idegrendszer, hormonális rendszer, belső elválasztású mirigyek, 
neuroendokrin rendszer, receptorok – foto-, kemo-, mechano- és termoreceptorok) 

 A csalánozók: általános jellemzésük (eredetük, előfordulásuk, testfelépítésük – sugaras 
szimmetria, polip- és medúzaforma, tapogatók –, mozgásuk – hámizomsejtek –, 
anyagcseréjük – űrbél, szájnyílás, csalánsejtek, sejten kívüli előemésztés –, szaporodásuk – 
nemzedékváltakozás, regeneráció –, idegrendszerük – diffúz idegrendszer), a hidraállatok 
(zöld hidra, hólyagmedúza), a kehelyállatok (füles medúza, szakállas medúza), a virágállatok 
(korallok – nemeskorall, Vénusz-legyező –, tengeri rózsák) 
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 A bordásmedúzák: a bordásmedúzák testfelépítésének jellegzetességei (kétsugaras 

szimmetria) 
 Testüreges állatok: a testüreges állatok tulajdonságai (testüreg, kétoldali szimmetria,  

középső csíralemez, keringési rendszer – zárt, nyitott; vér, testfolyadék; verőerek,  
gyűjtőerek –, kiválasztás – ultraszűrés, visszaszívás –, idegrendszer – központi, környéki) 

 Férgek: a férgek közös tulajdonságai (eredetük, kültakarójuk – bőrizomtömlő, csillós hám, 
kutikula, nyálka –, mozgásuk – féregmozgás), a laposférgek általános jellemzői 
(testfelépítésük, tápcsatornájuk, kiválasztószervük, szaporodásuk, szabályozásuk – 
dúcidegrendszer, neuroszekrétum), az örvényférgek (testfelépítésük – izmos garat –, 
életmódjuk; planáriák), a szívóférgek (testfelépítésük, életmódjuk; májmétely), a 
galandférgek (testfelépítésük, életmódjuk; horgasfejű galandféreg), kórokozó galandférgek 

(szaporodásuk, borsóka, simafejű galandféreg, kergeféreg, törpe galandféreg), a 
zsinórférgek (óriás zsinórféreg), a villásférgek (kerekesférgek), a fonálférgek általános 
jellemzői (testfelépítésük – két nyílású, három szakaszos bélcső –, életmódjuk, 
előfordulásuk; orsógiliszta, trichina), a gyűrűsférgek általános jellemzése (testfelépítésük – 
szelvényesség, másodlagos testüreg –, táplálkozásuk – nyelőcső, garat, begy, zúzógyomor, 
sejten kívüli emésztés –, légzésük – kopoltyú –, keringésük, kiválasztásuk, idegrendszerük – 
hasdúclánc), a kevéssertéjűek (földigiliszta), a módosult gyűrűsférgek (orvosi pióca), a 

soksertéjűek (ehető palolo, csaliféreg) 
 A puhatestűek: általános jellemzésük (eredetük, testfelépítésük – fej, láb zsigerzacskó, 

köpeny, héj vagy ház –, tápcsatornájuk – állkapocs, reszelőnyelv, nyálmirigyek, középbéli 
mirigy –, légzésük, keringési rendszerük – többüregű szív, pitvar, kamra, billentyűk –, kivá- 
lasztószervük, érzékszerveik), a csigák (testük jellegzetességei – ház –; éti csiga, fúrócsiga, 

tengeri nyúl), a kagylók (testük jellegzetességei – két teknőből álló héj, bisszuszmirigyek 
szifók –; ehető szívkagyló, osztriga, gyöngykagyló, óriáskagyló), a fejlábúak (testük 
jellegzetességei – tapadókorongok, porcos belső váz, ivari kétalakúság, színváltoztató 
képesség, tintazacskó, hólyagszem –; csigaházas polipok, ammoniták, tízkarúak – 
közönséges kalmár, közönséges tintahal, óriás tintahal –, nyolckarúak – közönséges polip) 

 A tapogatókoszorúsok (mohaállatok) és a féreglábúak (féregláb; medveállatkák osztálya – 

életmódjuk, anabiózis) 
 Az ízeltlábúak: általános jellemzésük (eredetük, testfelépítésük – külső kitinváz, vedlés –, 

mozgásuk – járás, kiegyénült harántcsíkolt izmok –, tápcsatornájuk – szájszervek, 
rágógyomor –, légcsőrendszer, keringési rendszerük, Malpighi-csövek, fejlődésük – 
átalakulás), a háromkaréjú ősrákok (testük jellegzetességei, jelentőségük) 

 A rákok: általános jellemzésük (testfelépítésük – fejtor, potroh, kopoltyú), a tízlábú rákok 
(testük jellegzetességei; remeterákok, garnéla, languszta, homár), a levéllábú rákok (testük 

jellegzetességei; tócsarákok, pajzsosrákok), az ágascsápú rákok (testük 

jellegzetességei;vízibolhafélék, üvegrák), a kagylósrákok (testük jellegzetességei), az 

evezőlábú rákok (testük jellegzetességei), a haltetvek (életmódjuk), a felemáslábú rákok 
(testük jellegzetességei), az ászkarákok (életmódjuk; víziászka) 

 Az ikerszelvényesek (testük jellegzetességei; vaspondrófélék) és a százlábúak (testük 

jellegzetességei; barna százlábú) 
 A rovarok: általános jellemzésük (elterjedésük, testfelépítésük – fej, tor, potroh, csápok, 

szájszervek, szemek, szárny, 3 pár járóláb –, szaporodásuk – ivari kétalakúság, párzószerv, 
belső megtermékenyítés –, egyedfejlődésük, keringési rendszerük – cső alakú szív, 
legyezőizmok – jelentőségük), a kérészek (életmódjuk; tiszavirág), a szitakötők (testük 
jellegzetességei, életmódjuk), a fogólábúak (testük jellegzetességei; ájtatos manó), a 

termeszek ( életmódjuk), a botsáskák (óriás botsáska), az egyenesszárnyúak (testük 
jellegzetességei; sáskák, szöcskék, tücskök), a bogarak (testük jellegzetességei), a lepkék 
(testük jellegzetességei, fejlődésük – hernyó –, életmódjuk), a hártyásszárnyúak (hangyák, 
méhek, darazsak), a kétszárnyúak (testük jellegzetességei; szúnyogalkatúak, légyalkatúak) 
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 A pókszabásúak: általános jellemzésük (testfelépítésük, csáprágó, lemezes tüdő), a skorpiók 
(testük jellegzetességei – méregmirigy, ollók), a pókok (hálószövő képesség, jelentőségük), 
az atkák (életmódjuk; bársonyatka, közönséges kullancs, a kullancscsípés lehetséges 

következményei – agyhártya-, agyvelőgyulladás, Lyme-kór) 
 A tüskésbőrűek törzse: újszájú állatok (újszáj), a tüskésbőrűek általános jellemzése 

(eredetük, testfelépítésük – szilárd meszes váz, vízedényrendszer, lábacskák, belső  szerveik 
–, tengeri sünök, a tengeri liliomok (testük jellegzetességei), a tengeri uborkák (testük 

jellegzetességei), a tengeri sünök (testük jellegzetességei), a tengeri csillagok (testük 

jellegzetességei), a kígyókarú  csillagok (testük jellegzetességei) 
 A gerinchúrosok: jellegzetességeik (gerinchúr, kopoltyúbél), a félgerinchúrosok 

(graptoliták), az előgerinchúrosok (zsákállatok), a fejgerinchúrosok (idegcsíra, 
csőidegrendszer; európai lándzsahal) 

 A gerincesek: eredetük és földtörténeti múltjuk, általános jellemzésük (szilárd belső váz – 
gerincoszlop, törzsváz, fejváz, végtagvázak, ízületek –, vázizomzat, inak, bőr – fedőhám, 
irha, bőralja –, tápcsatorna – nyálkahártya, fogak, nyálmirigyek, nyelv, garat, nyelőcső, 
gyomor, középbél, hasnyálmirigy, máj, bélbolyhok, vakbél, utóbél, kloáka –, kopoltyú, tüdő, 
keringési rendszer – fehérvérsejtek, vörösvérsejtek, vérlemezkék; nyirok, nyirokszervek –, 
kiválasztás – vese, húgyvezetékek, húgyhólyag, húgycső –, szaporodás, idegrendszer – 
gerincvelő, agyvelő –, hormonális rendszer – agyalapi mirigy –, érzékszervek) 

 A körszájúak: általános jellemzésük (testfelépítésük – gerinchúr, porcos koponya, páratlan 

úszók –, életmódjuk; ingolafélék – folyami ingola) 
 A porcoshalak: általános jellemzésük (testfelépítésük – porcos váz, páratlan és páros úszók, 

asszimetrikus farokúszó, párzószerv –; cápák – kék cápa, fehér cápa, óriás cápa -, ráják – 
sima rája, zsibbasztó rája, közönséges fűrészhal) 

 A páncélozott halak: földtörténeti jelentőségük 
 A halak: általános jellemzésük (testfelépítésük – igazi csontváz, csontpikkelyek, úszóhólyag, 

kopoltyúfedő –, külső megtermékenyítés, oldalvonalszerv), a kecsegealakúak (testük 

jellegzetességei; tokfélék – kecsege, viza), a heringalakúak (hering, szardínia, szardella; 

lazacfélék – sebes pisztráng –, csukafélék – csuka –, pócfélék – lápi póc), a pontyalakúak 

(csíkfélék, pontyfélék – közönséges ponty –, harcsafélék), a sügéralakúak (tonhal, 

kardhalfélék), az angolnaalakúak (testük jellegzetességei; angolna), a pikóalakúak (tüskés 

pikó), a félszegúszó-alakúak (testük jellegzetességei), a tűhalalakúak (testük  
jellegzetességei; csikóhal) 

 A szárazföldi életmódra való áttérés kérdése: járulékos légköri légzés a halak osztályában 

(tüdőshalak, réti csík, kúszógéb, mászóhal – labirintusszerv), szárazföldi közlekedés a halak 

osztályában (kúszógéb, mászóhal, maradványhal), az Ichtyostega 
 A kétéltűek: általános jellemzésük (eredetük, testfelépítésük – két pár ötujjú végtag, 

úszóhártya –, bőrük – nyálkamirigyek, méregmirigyek –, légzésük – bőrlégzés, tüdő, légcső, 
főhörgő, gégefő –, keringési rendszerük – kis- és nagyvérkör –, életmódjuk, egyedfejlődésük 
– átalakulás), a farkos kétéltűek (testük jellegzetességei; gőték, szalamandrafélék – foltos 
szalamandra), a békák (testük jellegzetessége, hangadószervük, életmódjuk), a lábatlan 

kétéltűek(testük jellegzetességei) 
 A hüllők: általános jellemzésük (testfelépítésük jellegzetességei – vastag szaruréteg –, 

légzésük – bordaközi izmok, szívólégzés –, szaporodásuk – tojás), őshüllők (dinoszauruszok 
– Brachiosaurus, Diplodocus, Brontusaurus, Tyrannosaurus –, halgyíkok), a felemásgyíkok 

(testük jellegzetességei; hidasgyík), a pikkelyes hüllők (gyíkok – törékeny gyík, gekkók, 

agámák, leguánok, varánuszok –, kaméleonok – testük jellegzetességei, életmódjuk, 
színváltoztató-képességük –, kígyók – vedlés, méregfog; siklók, viperák; a viperák és a 
siklók közti különbségek), a krokodilok (testük jellegzetességei – szarupáncél, négyüregű 
szív, meszes héjú tojás, gyökeres fog –, kajmánok, alligátorok, gaviál, nílusi krokodil), a 
teknősök (testük jellegzetességei – teknő, szarukáva –, életmódjuk, mocsári teknős) 
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 A madarak: általános jellemzésük (eredetük, jellegzetességeik – állandó testhőmérséklet, 
szárny, tollazat, farkcsíkmirigy, csőr, léghajszálcsövecskék, öt pár légzsák, alsó gégefő –; 
rendszerezésük – lapos szegycsontúak, szárnnyal evezők, és tarajos szegycsontúak 
alosztálya), az Archeopteryx, a lapos szegycsontúak (strucc, nandu, sisakos kazuár, emu, 

moa), a szárnnyal evezők (testük jellegzetességei; pingvinek), a gólyaalakúak (gémfélék, 
gólyafélék), a lúdalakúak (hattyúfélék, lúdfélék, kacsafélék), a sólyomalakúak, a 
tyúkalakúak (ivari kétalakúság), a bagolyalakúak, a harkályalakúak, a verébalakúak, a 

galambalakúak (vándorgalamb), a papagájalakúak, a sarlósfecske-alakúak (kolibrifélék) 
 Az emlősök: az emlősök általános jellemzése (eredetük, jellegzetességeik – szőr, 

verejtékmirigyek, faggyúmirigyek, illatmirigyek, tejmirigyek, léghólyagok, rekeszizom), a 
tojásrakó emlősök alosztálya (jellemző tulajdonságaik – kloáka, lágy héjú tojás, alacsony és 
ingadozó testhőmérséklet; kacsacsőrű emlős, hangyászsün), az erszényes emlősök alosztálya 
(jellemző tulajdonságaik; oposszum, kenguruk – vörös óriáskenguru, koala, repülő 
erszényes, erszényes farkas), a méhlepényes emlősök (jellemző tulajdonságaik – méhlepény, 
köldökzsinór) 

 A méhlepényes emlősök fontosabb csoportjai: a rovarevők (fogazatuk, életmódjuk; sün, 
vakond, cickányok), a denevérek (testfelépítésük, életmódjuk), a főemlősök (testük 
jellegzetességei – ötujjú végtagok, szembehelyezhető hüvelykujj, gumós zápfogak –, 
majmok, emberszabású majmok – gibbon, orángután, gorilla, csimpánz), a rágcsálók 
(fogazatuk; egérfélék), a ragadozók (fogazatuk; kutyafélék, macskafélék, medvefélék, 
menyétfélék, borz, óriás panda), a fókaalakúak (testük jellegzetességei; rozmár), a cetek 
rendje (testük jellegzetességei; fogascetek – delfinek, ámbráscet –, sziláscetek – kék bálna), 
az ormányosok (elefántok – afrikai elefánt, indiai elefánt, mammutok), a szirének rendje 

(testük jellegzetességei; lamantin, manátusz, dugong), a párosujjú patások (disznófélék – 
vaddisznó –, zsiráf, szarvasfélék – őz, dámvad, gímszarvas –, szarvasmarhafélék – muflon, 
háziasított párosujjú patások – házisertés, házijuh, szarvasmarha, házikecske, kétpúpú teve, 

egypúpú teve, láma, tarándszarvas, jak), a páratlanujjú patások rendje (testük 
jellegzetességei; tapír, orrszarvú, lófélék – háziló, háziszamár) 

 Az állattan története (Arisztotelész, Plinius, Belon, Rondelet, Aldrovandi, Fabricius, 

Malpighi, Cuvier, Saint-Hilaire, Brehm, Haeckel, Darwin, Huxley), a hazai állattan  

története (Margó Tivadar, id. és ifj. Entz Géza, Dudich Endre, Loksa Imre) 
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C.KÖVETELMÉNYEK 
A diák 

 értse a sejt és a fosszília fogalmát, legyen tudomása a legrégibb sejtes szerveződésű 
fosszíliák koráról 

 ismerje Darwin nevét és munkásságának jelentőségét, legyen tisztában a természetes 
kiválogatódás elméletének lényegével 

 fel tudja sorolni az életjelenségeket 
 tudja, hogy milyen folyamatok tartoznak az anyagcsere fogalmába, és értse ezek szerepét 
 értse az ivaros és az ivartalan szaporodás közti különbséget 
 értse a rendszerezés jelentőségét és a fejlődéstörténeti rendszer lényegét, fel tudja sorolni 

(sorrendben) a legfontosabb rendszertani kategóriákat 
 értse a kettős nevezéktan jelentőségét és lényegét 
 értse a törzsfejlődés fogalmát, és képes legyen a törzsfa elemzésére 
 ismerje a szivacsok felépítését, életmódját, ivaros és ivartalan szaporodását, fejlődését 
 ismerje az állati szöveteket, fajtáikat, felépítésüket, tulajdonságaikat és funkciójukat 
 ismerje az állati szerveket, szervrendszereket, a hormon, a neuroendokrin rendszer és a 

receptor fogalmát 
 ismerje a csalánozók eredetét, testfelépítését, életmódját, szaporodását és főbb osztályait; 

képes legyen a polip- és a medúzaforma összehasonlítására 
 ismerje és értse a regeneráció fogalmát 
 legyen tisztában a testüreg fogalmával, a testüreges állatok sajátosságaival 
 értse a nyílt és a zárt keringési rendszer, valamint a verőerek és a gyűjtőerek közti 

különbségeket 
 értse az ultraszűrés és visszaszívás, valamint a központi és a környéki idegrendszer 

fogalmakat 
 ismerje a férgek közös vonásait 
 ismerje a laposférgek testfelépítését, evolúciós jelentőségét, csoportjait, azok 

jellegzetességeit és életmódját 
 értse az endoparazitizmus fogalmát 
 ismerje a korallok, a planáriák, és a mételyek felépítésének főbb jellemvonásait, képes 

legyen ezeknek a csoportoknak a megfelelő törzsbe és osztályba történő besorolására és kép 
alapján ismerje fel őket 

 ismerje a hengeresférgek általános jellemvonásait 
 legyen tisztában a hengeresférgek és a náluk fejlettebb állatok tápcsatornájának 

tagolódásával, és az egyes bélszakaszok feladatával 
 ismerje a gyűrűsférgek általános jellemvonásait, főbb osztályait és azok jellegzetességeit 
 ismerje a korallok, a planáriák, és a mételyek felépítésének főbb jellemvonásait, képes 

legyen ezeknek a megfelelő csoportokba történő besorolására és kép alapján ismerje fel őket 
 ismerje a puhatestűek főbb jellemvonásait, csoportjait, s azok tesfelépítésbéli és életmódbéli 

jellegzetességeit 
 ismerje az ízeltlábúak eredetét, testfelépítésük általános jellemvonásait 
 ismerje a rákok, a rovarok és a pókszabásúak testfelépítésének jellegzetes vonásait 
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 ismerje a tízlábú rákok, az egyenesszárnyúak, a bogarak, a lepkék, a hártyásszárnyúak, a 
kétszárnyúak, a skorpiók, a pókok és az atkák testfelépítésbéli sajátosságait 

 ismerje a remeterákok, a sáskák, a szöcskék, a tücskök, a hangyák, a méhek, a darazsak, a 
szúnyogok, valamint a legyek felépítésének és életmódjának főbb jellemvonásait, képes 
legyen ezeknek a megfelelő csoportokba történő besorolására és kép alapján ismerje fel őket 

 értse az ősszáj és az újszáj fogalmát, képes legyen ennek alapján csoportosítani a testüreges 
állatokat 

 ismerje a tüskésbőrűek testfelépítését és életmódját 
 ismerje az elő- és a fejgerinchúrosok közös vonásait és különbségeit 
 értse az idegcsíra és a csőidegrendszer kialakulásának lépéseit 
 ismerje a tengeri sünök és a zsákállatok felépítésének főbb jellemvonásait, képes legyen 

ezeknek a megfelelő csoportba történő besorolására és kép alapján ismerje fel őket 
 ismerje a gerincesek testfelépítésének általános jellemvonásait, és képes legyen 

csoportjainak felsorolására 
 ismerje a porcoshalak testfelépítésének és életmódjának jellemző vonásait 
 ismerje a cápák és a ráják felépítésének főbb jellemvonásait, képes legyen ezeknek a 

megfelelő csoportokba történő besorolására és kép alapján ismerje fel őket 
 legyen tisztában a halak testfelépítési sajátosságaival, tudja a különbséget köztük és a többi 

vízi gerinces között 
 ismerje a kétéltűek eredetét, testfelépítésük, életmódjuk, szaporodásuk és egyedfejlődésük 

jellemző vonásait 
 legyen tisztában a farkos kétéltűek és a békák testfelépítési különbségeivel 
 ismerje a hüllők testfelépítési sajátosságait, rendjeit és azok jellemző vonásait 
 ismerje a gyíkok, a kaméleonok és a kígyók jellegzetességeit, képes legyen ezeknek a 

megfelelő csoportokba történő besorolására, és kép alapján ismerje fel őket 
 ismerje a madarak általános jellemvonásait, csoportjait, azok jellemzőit, és a tarajos 

szegycsontúak fontosabb rendjeit 
 ismerje az emlősök általános jellemvonásait, alosztályait, és azok jellemzőit 
 ismerje a rovarevő emlősök, a denevérek, a főemlősök, a rágcsálók, a ragadozók, a 

fókaalakúak, a cetek, az ormányosok, a páratlan- és a párosujjú patások testfelépítési 
jellegzetességeit, és fontosabb képviselőiket 

 ismerje a mellékletben felsorolt fajokat, képes legyen azok képről történő felismerésére, és a 
táblázat szerinti rendszertani besorolására 

 ismerje az alapvető etológiai alapfogalmakat 
 tudjon az élővilágból vett példákat mondani az állatok tanulási mechanizmusaira, 

létfenntartási, szaporodási, és társas viselkedésükre 
 
 
D.ÉRTÉKELÉS 

 

Jeles az a tanuló, aki ezen követelményeknek magas színvonalon eleget tesz; a tanult fogalmakat 
ismeri és érti, házi feladatait – köztük a házi dolgozat elkészítését – becsületesen elvégzi. 
Elégséges az a tanuló, aki az összes témazáró dolgozatot megírja, a házi dolgozatát év végéig 
elkészíti, a tananyagot körülbelül ötven százalékos szinten elsajátítja és az aláhúzott 
követelményeknek eleget tesz. 
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E.MÓDSZERTANI AJÁNLÁS 
Mivel a tananyag az élővilág evolúcióját követi nyomon, ezért a legmegfelelőbb audiovizuális 
segédanyag David Attenborough Élet a Földön című filmsorozata. A tanult fajok jobb megismerése 
érdekében célszerű gyakran vetíteni akár videót, akár diákat (pl. A tenger biológiája című 
filmsorozatból egyes részleteket, a Magyar Diafilmgyártó Vállalat szemléltető diasorozatának 
képeit stb.), továbbá elengedhetetlen  az állatgyűjtemények, preparátumok és egyéb demonstrációs 
eszközök használata. Az állati szövetek megtanításához érdemes elővenni a mikroszkópot, és 
helyben vagy előre elkészített preparátumok bemutatásához folyamodni. 
Tanórán kívüli foglalkozásként feltétlenül javasolt egy állatkerti látogatás beiktatása a tanév vége 
felé, s célszerű néhány szabadban tartott órát, esetleg egy nagyobb lélegzetű terepgyakorlatot 
beütemezni pl. rovarmegfigyelés, vagy énekesmadár megfigyelés céljából. 

 
F.ESZKÖZÖK, SEGÉDLETEK 

1.Ajánlott tankönyvek 

 Dr. Molnár Katalin: Biológia I. munkafüzet 
 Kropog Erzsébet – Mándics Dezső – Dr. Molnár Katalin: Biológia I., vagy 
 Oláh Zsuzsa: Biológia 10., vagy 
 Dr.Lénárd Gábor: Biológiai I.vagy 
 Dr. Berend Mihály-Dr.Szerényi Gábor:BiológiaII. 

 
 

Könyvek: 

 Varga Zoltán: Állatismeret 

2.Ajánlott irodalom 

 Búvár Zsebkönyvek sorozat 
 Fürkész Könyvek sorozat 

Folyóiratok: 

 Élet és tudomány 
 Természetbúvár 
 National Geographic 

 
 
 
 

 Faliképek 
 Diasorozatok 
 Írásvetítő transzparensek 
 Applikációs képsorozatok 
 Modellek 
 Kitömött állatpreparátumok 

3.Demonstrációs eszközök 

 Rovargyűjtemények 
 Csontvázpreparátumok 
 Dobozos készítmények 
 Szárított készítmények 
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 Formalinos készítmények 
 Szövettani metszetek 
 Videofilmek: Újpest és 

környékének természeti 
értékei, A tenger 
biológiája 1.-12., David 
Attenborough: Élet a 
Földön 1.-13. 

 

 Mikroszkóp 
 CD-k 
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10. évfolyam 
 

Tizedik osztályban az emberi test felépítését és működését tanítjuk. Egy rövid egészségtani 
bevezető után sorravesszük az összes szervrendszert, az idegrendszer, a hormonális rendszer és 
az érzékszervek kivételével – ezek ugyanis csak a következő évben kerülnek megtárgyalásra. Az 
egyes szervek tanításakor azonban már itt utalunk azok idegi, illetve hormonális szabályozására. 
Az egész tananyag egészségtani látásmódban kerül a gyerekek elé, tehát különös hangsúlyt 
kapnak a betegségek és azok megelőzési, illetve gyógyítási lehetőségei. 

 

 
A. AZ ÉVI TANANYAG BEOSZTÁSA 

 EMBER ÉS EGÉSZSÉG 
 

1. Egészség  és  betegség 4 óra 
2. A   bőr 3 óra 
3. A   mozgás 8 óra 
4. A   táplálkozás 9 óra 
5. A   légzés 6 óra 
6. A   keringés 7 óra 
7. Az   immunitás 4 óra 
8. A   kiválasztás 5 óra 
9. Szaporodás,  szexualitás, családtervezés, egyedfejlődés 27 óra 

10. Év  végi összefoglalás, értékelés 1 óra 
 

Összesen 74 óra 
 
 

B. TÉMAKÖRÖK, TÉMÁK 
/Dőlt betűvel szedve a kiegészítő anyagnak javasolt témák/ 

 
1. Egészség és betegség 

 Egészség és betegség: a homeosztázis fogalma, az egyes életműködések szerepe a 
homeosztázis fenntartásában 

 A betegségek csoportosítása: a betegségek csoportosítása (lefolyás szerint – idült, heveny –, 
kialakulási ideje szerint – időskori, felnőttkori, gyermek- és embrionális korban kialakuló –, 
eredete szerint – genetikai ill. nem genetikai eredetű –, oka szerint – sérülés, égés, fagyás, 
áramütés, fény- vagy egyéb sugárzás okozta betegség, mérgezés, fertőzés), mérgezési illetve 
fertőzési kapuk (mérgezési – bőr, szájnyílás, légutak –, fertőzési bőr, szájnyílás, légutak, 
végbélnyílás, húgycsőnyílás, ivarutak), a járvány, a gyulladás (a gyulladás fogalma,   tünetei 
– duzzanat, vöröses elszíneződés, melegség, fájdalom, működészavar), a daganat (a daganat 
fogalma, fajtái – jóindulatú, rosszindulatú) 

 Az orvostudomány ágai: az orvoslás, az egészségügy és az orvostudomány fogalma, 
szakterületei (allergológia, andrológia, aneszteziológia, angiológia, baleseti sebészet, 
belgyógyászat, bőrgyógyászat, elmegyógyászat, fogászat, fül-orr-gégészet, gerontológia, 

geriátria, gyermekfogászat, gyermekgyógyászat, gyermeknőgyógyászat, ideggyógyászat, 
immunológia, járványtan, kórélettan, kórbonctan, mikrobiológia, onkológia, ortopédia, 
orvosgenetika, orvosi pszichológia, parazitológia, pszichiátria, radiológia, sebészet, 
szájsebészet, szemészet, szívgyógyászat, szülészet-nőgyógyászat, teratológia, 
tüdőgyógyászat, urológia) 

 Vizsgálati módszerek: fizikális vizsgálatok (tapintás, kopogtatás, hallgatózás),  

laboratóriumi   vizsgálatok   (vizelet-,   széklet-,   vér-,   ill.   szövettani   vizsgálat), műszeres 
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vizsgálatok (vérnyomásmérés, EKG, EEG, tükrözéses vizsgálat, képalkotó eljárások – 

röntgendiagnosztika, ultrahangdiagnosztika, CT, NMR, PET) 
 Elsősegélynyújtás: tennivalók általános vészhelyzetben (tájékozódás a  helyszínen,  a 

helyszín biztosítása, a sérültek számának és állapotának felmérése, segítők bevonása a 
helyszínen, telefonálás segítségért), tennivalók speciális vészhelyzetekben (tennivalók tűz 
esetén, áramütés esetén, vízben fuldokló mentése), stabil oldalfekvés, a ruházat eltávolítása 
(cipő levétele, zokni felvágása, nadrágszár felvágása, bukósisak eltávolítása), a sérült, illetve 
beteg mozgatása, szállítása 

 
2. A bőr 

 Az  emberi  bőr:  szerepe,  jelentősége,  szöveti  felépítése  (felhám  –  szaruréteg,   melanin, 
lebarnulás –, irha – irhaszemölcsök, bőrlécrendszer –, bőralja) 

 A bőr függelékei és mirigyei: a köröm, a haj és a szőrzet (kopaszodás, őszülés), 
faggyúmirigyek (felépítésük, szerepük), verejtékmirigyek (felépítésük, szerepük), 
tejmirigyek (eredetük, szerepük) 

 A bőr rendellenességei és betegségei: rendellenességei (száraz és zsíros bőr, pattanás, 

májfolt, szeplő, albinizmus, szemölcs, anyajegy), betegségei (gyíkbőrűség, allergia –  
ekcéma –, fertőzések – ajaksömör, ótvar, kelés, gombásodás, rühösség, tetvesség –, bőrrák), 
vizsgálati módszerei (allergiás bőrteszt) 

 Elsősegélynyújtás: a bőrrel kapcsolatos elsősegélynyújtási tudnivalók (vérző sebek ellátása, 
állati harapások, kígyómarások, rovarcsípések ellátása, égési sérülések ellátása, vegyszer 
okozta marások ellátása) 

 
3. A mozgás 

 A csontok felépítése: a csont összetétele, összetételének változása az életkor 

előrehaladásával, csontképződés (dezmogén és kondrogén csontosodás, csontképző és 
csontfaló sejtek), a csont felépítése (csonthártya, tömör állomány, szivacsos állomány, 
csontvelő – vörös, sárga csontvelő), a csont felszíne (a nyúlványok és érdességek szerepe a 

csont azonosításakor) 
 A csontok kapcsolódási módjai: csontösszenövés, varrat, ízületek (felépítésük – ízületi fej, 

vápa, porc, tok, nedv és szalagok –, csoportosításuk – egytengelyű, kéttengelyű, 
háromtengelyű) 

 A csontváz: a törzsváz (a gerincoszlop felépítése – csigolyák, gerinccsatorna –, szakaszai – 
nyaki, háti, ágyéki, keresztcsonti, farkcsonti –, a bordák – valódi, ál- és lengőbordák –, 
mellkas), a fejváz (agykoponya – falcsont, homlokcsont, nyakszirtcsont, halántékcsont, 
ékcsont, öreglyuk, kutacsok –, arckoponya – orrcsont, felső állcsont, járomcsont, rostacsont, 
szemüreg, állkapocs), a végtagvázak (felső végtag – felkarcsont, könyökízület, orsócsont, 
singcsont, csuklóízület, kéztőcsontok, kézközépcsontok, ujjpercek –, alsó végtag – 
combcsont, térdízület, térdkalács, sípcsont, szárkapocs, bokaízület, lábtőcsontok –  
sarokcsont –, lábközépcsontok, lábujjpercek), a függesztőövek (vállöv – kulcscsont,  
lapocka, vállízület –, medenceöv – medencecsont, csípőcsont, ülőcsont, szeméremcsont, 
csípőízület) 

 Az izom felépítése és működése: szerkezete (izompólya, ín, izomrost, izomfonalak), 
működése (izomrángás – gyors és lassú izmok –, izomtónus), a vázizomzat felépítése 
(eredés, tapadás, társizmok és antagonista izmok, az izomzat sportolással történő fejlesztése 

 Az ember vázizomzata: a törzs izmai (mellizmok – kis és nagy mellizom –, hátizmok – 
csuklyásizom, rombuszizom, széles hátizom –, hasizmok – hasprés –, oldalsó törzsizmok – 
fűrészizom –, rekeszizom, bordaközi izmok), a fej és a nyak izomzata (nyakizmok – 
fejbiccentő izom –, mimikai izmok, rágóizmok – halántékizom –, szemizmok), végtagizmok 
(vállizmok, karizmok – kétfejű karizom, háromfejű karizom –, alkarizmok, a kéz izmai, 
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ínhüvely, csípőizmok – nagy farizom, combizmok – négyfejű combizom –, lábszárizmok – 
háromfejű lábszárizom, Achilles-ín) 

 Mozgásszervi betegségek és sérülések: a csontozat betegségei (csontfejlődési 
rendellenességek – angolkór, bokasüllyedés, gerincferdülés –, testtartási hibák, 
porckorongsérv, isiász, lumbágó, csontritkulás, törések – nyílt, zárt, zöldgallytörés, 

combnyaktörés –, gyulladások – csonthártyagyulladás, csontvelőgyulladás –, csontrák), 
ízületi betegségek (fejlődési rendellenességek – csípőficam –, sérülések – zúzódás, rándulás, 
ficam –, gyulladások – reuma, köszvény), csont- és ízületprotézisek alkalmazása a 

gyógyászatban, az izomzat betegségei (izomgyengeség, izomgörcs – tetanusz –, 
izomgyulladás, ínhüvelygyulladás, túlerőltetés, izomszakadás, sérv) 

 A mozgásszervek vizsgálati módszerei: a csontok vizsgálata (röntgen), az ízületek vizsgálata 

(röntgen, ultrahang) 
 Elsősegélynyújtás: a mozgással kapcsolatos elsősegélynyújtási tudnivalók (csonttörések, 

ficamok ellátása) 

 
4. A táplálkozás 

 A táplálkozás: alapfolyamatai (táplálékfelvétel, emésztés, felszívódás, salakanyag-ürítés), a 
felszívódott tápanyagok sorsa a szervezetben (felhasználás – felépítés, energiatermelés –, 
raktározás), a táplálkozás szabályozása 

 A tápanyagok: a víz és az ásványi sók (magas víztartalmú táplálékaink – italok, levesek, 
zöldségek, gyümölcsök –, vízigényünk oka – a szervezet vízvesztése), a szénhidrátok 
(magas szénhidráttartalmú táplálékaink – cukor, édességek, liszt, tésztafélék –, a 
szénhidrátok felhasználása és raktározása a szervezetben – energiaforrás, sejtépítő anyag; 
glikogén –, növényi rostok szerepe táplálkozásunkban – cellulóz), a lipidek (magas 
lipidtartalmú táplálékaink – zsiradékok, húsfélék, olajos magvak –, a lipidek felhasználása  
és raktározása a szervezetben – sejthártya, energiaforrás, zsírszövet), a fehérjék (magas 
fehérjetartalmú táplálékaink húsfélék, sajtok, hüvelyesek magja –, a fehérjék felhasználása  
és raktározása a szervezetben – sejtépítés, izomszövet), éhezés és szomjazás (a szervezet 

éhezési és szomjazási kapacitása, éhezés és alultápláltság a Földön, a FAO tevékenysége az 

éhezés visszaszorításáért) 
 A vitaminok: a vitaminok jelentősége (a vitamin szó jelentése, vitaminhiány, a vitaminok 

csoportosítása – vízben ill. zsírban oldódó), az A-vitamin (szerepe – hámvédő vitamin –, 
előanyaga – karotin –, magas A-vitamin, illetve karotintartalmú táplálékaink – halmájolajak, 
máj, vaj, tojássárgája, illetve spenót, zeller, kelkáposzta, saláta, cékla, sárgarépa, sütőtök és 
más növények –, hiánytünete – farkasvakság), a B-vitaminok (a B12-vitamin jelentősége – 
vérképzés –, hiánybetegsége – vészes vérszegénység –, magas B12-vitamin-tartalmú 
táplálékaink – máj –, a B1-vitamin jelentősége – idegsejtek és izmok normális 
anyagcseréjéhez nélkülözhetetlen –, hiánytünetei – ideg, izom- és bélműködési zavarok, 
beri-beri, Eijkman –, magas B1-vitamin-tartalmú táplálékaink – gabonafélék maghéja, 
élesztő, hús, vese, máj, olajos magvak, hüvelyesek), a C-vitamin (szerepe – 
anyagcserefolyamatok kulcsvegyülete –, hiánytünetei – tavaszi fáradtság, fáradékonyság, 
étvágytalanság, a szervezet ellenállóképességének csökkenése, fogak romlása, fogíny 
vérzéses gyulladása, skorbut –, magas C-vitamin-tartalmú táplálékaink – csipkebogyó, nyers 
zöldségek és gyümölcsök –, Szent-Györgyi Albert munkásságának jelentősége a C-vitamin 

előállításában, és szerepének tisztázásában), a D-vitamin (szerepe – kalciumsók beépítése a 
csontozatba –, hiánybetegsége – csontok rendellenes fejlődése, angolkór –, magas D- 
vitamin-tartalmú táplálékaink – halmájolaj, csiperke, sertésmáj, tojássárgája), az E-vitamin,  

a K-vitamin (szerepe – véralvadás –, hiánybetegsége – vérzékenység –, magas K-vitamin- 

tartalmú táplálékaink – zöld növényi levelek –, a bélben élő szimbionta baktériumok K- 

vitamin szintetizáló szerepe), a P-vitamin (jelentősége – hajszálerek falának ellenállása –, 

Szent-Györgyi Albert munkásságának jelentősége a P-vitamin izolálásában) 
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 A tápcsatorna felépítése és működése: a tápcsatorna (a tápcsatorna fogalma, feladata – a 
táplálék felvétele, feldolgozása, megemésztése, a víz és a megemésztett tápanyagok 
felszívása a vérbe, a salakanyag ürítése –, felépítése – nyálkahártya, nyálkahártya alatti 
kötőszövet, simaizomszövet, savós hártya – hashártya), a tápcsatorna szakaszai (elő-, közép- 
és utóbél), a szájnyílás és a szájüreg (az ajkak – felépítésük, szerepük –, a szájüreg, a   fogak 
– a fog felépítése, a fogzománc és a dentin összetétele, a tejfogak és a maradó fogak, az 
ember fogképlete, a metszőfogak, a szemfogak, az őrlőfogak –, a nyál – a nyál szerepe, a 
nyálmirigyek –, a nyelv – felépítése, szerepe –, a szájpad – kemény szájpad, lágy szájpad –, 
torok – mandulák, nyelvcsap), a garat és a nyelőcső (a garat felépítése és szerepe, a nyelés 
folyamata, a nyelőcső felépítése és szerepe), a gyomor (a gyomor felépítése, feladata – a 
gyomornedv, a gyomor reflexei, működési mechanizmusa, a hányás), a vékonybél, a 
hasnyálmirigy és a máj (a vékonybél szakaszai – patkóbél, éhbél, csípőbél –, a  
hasnyálmirigy elhelyezkedése és szerepe, a máj felépítése, elhelyezkedése és feladatai – A- 
vitamin szintézis, glikogénraktározás, hormontermelés, vérképzés, anyagcsere-folyamatok, 
méregtelenítés, epetermelés –, az epe és az epehólyag, a vékonybél felépítése, emésztő és 
felszívó tevékenysége – bélnedv, bélbolyhok, mikrobolyhok), a vastagbél és a végbélnyílás 
(a vastagbél szakaszai – vakbél, remesebél, szigmabél –, a vakbél és a féregnyúlvány, a 
végbélnyílás és a székletürítés – záróizom), a tápcsatorna betegségei (fogszuvasodás, 
fogágybetegségek, afta, szájpenész, szájrák, farkastorok, nyúlajak, nyelőcső-gyulladás, 

gyomorhurut, gyomorfekély, gyomorrák, hepatitisz, májzsugorodás, sárgaság, epekő, 
epehólyaggyulladás, hasnyálmirigy-gyulladás, hasmenés, székrekedés, bélleállás, 
nyombélfekély, vastagbél-gyulladás, vakbélgyulladás, aranyér), a tápcsatorna vizsgálati 

módszerei (fizikális vizsgálatok röntgenezés endoszkópia) 
 Az egészséges táplálkozás: az egészségtelen táplálkozás következményei (elhízás, 

hiánybetegségek), a táplálék mennyiségi és minőségi összetétele, a szervezet 

tápanyagszükséglete, speciális étrendek (reformkonyha, fogyókúra, hízókúra) 
 Elsősegélynyújtás: a táplálkozással kapcsolatos elsősegélynyújtási tudnivalók (mérgezések 

ellátása – drog, alkohol, fertőzött étel, háztartási mérgek) 

 
5. A légzés 

 A légzési szervrendszer felépítése és működése: a légzés jelentősége, a légutak szakaszai 
(felső és alsó), az orrnyílás és az orrüreg (orrsövény, orrkagylók, orrjáratok,  
orrmelléküregek, az orrüreg feladatai – a levegő felmelegítése, szűrése, párásítása, szaglás, 
hangképzés, tüsszentés), a garat, a gégefő és a légcső (garat, garat- és szájpadmandulák, 
gégefő – gégefedő – kannaporcok, gyűrűporc, pajzsporc –, alsó légutak, felső légutak, 
légcső, köhögés), a tüdő (gátor, mellhártya, főhörgők, hörgők, hörgőcskék,  
léghólyagocskák, a tüdő belső felülete), a légzés mechanizmusa (a légzőizmok, a légzési 
segédizmok, belégzés, kilégzés, légzésfrekvencia, légzési térfogat, perctérfogat, belégzési 
tartalék, kilégzési tartalék, vitálkpacitás, maradék levegő, csuklás), a légzés szabályozása, a 
hangképzés (hangszalagok, hangrés, az emberi hang frekvenciája), légúti betegségek (nátha, 
szénanátha, polip, melléküreg-gyulladás, orrsövény-ferdülés, garatgyulladás, tüszős 
mandulagyulladás, gégegyulladás, tüdőgyulladás, légcsőhurut, hörghurut, asztma, tbc, 
tüdőrák, tüdőtágulat, mellhártya-gyulladás, légmell), a légzőszervek vizsgálati módszerei 
(fizikális vizsgálatok, röntgenezés) 

 Elsősegélynyújtás: a légzéssel kapcsolatos elsősegélynyújtási tudnivalók (orrvérzés ellátása, 
mesterséges lélegeztetés, légúti akadályok eltávolítása, tennivalók légzési nehézségek,  
illetve fulladás esetén) 
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6. A keringés 

 Az emberi vér: összetétele (vérplazma, plazmafehérjék – albuminok, globulinok,  fibrinogén 
–, vörösvértestek, fehérvérsejtek – granulociták, monociták, nyiroksejtek –, vérlemezkék), a 
véralvadás, laboratóriumi vérkép elemzése, a véradás jelentősége 

 Az ember keringési rendszere: a szív felépítése és működése (szívburok, szívbelhártya, 
szívsövény, bal pitvar, jobb pitvar, bal kamra, jobb kamra, szívdobogás, színuszcsomó, 
pitvar-kamrai csomó, vitorlás billentyűk, zsebes billentyűk), az erek csoportosítása, 
felépítése és feladata (artériák, arteriolák, hajszálerek, venulák, vénák), a nagy vérkör (aorta, 
aortaív, leszállóág, a felső végtagok, a fej és a nyak vérellátása, a hasüregi szervek 

vérellátása, a medence és az alsó végtag vérellátása, fővéna), a kis vérkör (tüdőverőér, 
tüdővéna), a vérkeringés számszerű jellemzése (szívciklus, pulzusszám, keringési 
perctérfogat, vértérfogat, vérnyomás, a vérnyomás változása a nagyvérkörben), a keringés 

szabályozása, a hajszálér- és nyirokkeringés (a hajszálerek paraméterei, a véráramlás 
sebessége és az érkeresztmetszet összefüggése, anyagcsere a hajszálerek falán keresztül – a 
ki- és beáramlást előidéző fizikai hatások –, a szövetnedv, a nyirokhajszálerek, a nyirok, a 
nyirokkeringés – nyirokvezetékek), a nyirokszervek (nyiroktüszők, nyirokcsomók, 
mandulák, féregnyúlvány, lép, vörös csontvelő, csecsemőmirigy), a keringési rendszer 
betegségei (vérszegénység, fehérvérűség, vérzékenység, szívgyulladások, szívnagyobbodás, 

billentyűelégtelenség, szívritmuszavar, magasvérnyomás-betegség, érelmeszesedés, 
trombózis, visszértágulat, embólia, vizenyősödés, üszkösödés, szívinfarktus), a keringési 

rendszer vizsgálata (vérképelemzés, vérsejtsüllyedés, vérnyomásmérés, fizikális módszerek, 

EKG, röntgenezés, szív- és érkatéterezés) 
 Elsősegélynyújtás: a keringéssel kapcsolatos elsősegélynyújtási tudnivalók (keringés 

helyreállítása szívmasszázzsal, tennivalók ájulás, sokk, illetve szívroham esetén) 

 
7. Az immunitás 

 Az immunrendszer: elemei és működése (immunitás, immunogén, a felismerés jelentősége, 
a T- és B- nyiroksejtek, immunglobulinok, falósejtek, a sejtközvetített és az 
ellenanyagközvetített immunválasz, citokinek, memóriasejtek, plazmasejtek, gyilkos sejtek), 
veleszületett és szerzett immunitás (faji immunitás, anyai eredetű immunitás, szerzett 
immunitás, variolálás, E. Jenner, védőoltások, vakcina, aktív és passzív immunizálás), 
vércsoportok (az AB0-vércsoportrendszer, az RH-vércsoportrendszer, – RH- 

összeférhetetlenség –, az MN-vércsoportrendszer, az immunrendszer betegségei 
(immunhiány, AIDS, allergia, autoimmun betegségek), az immunrendszer vizsgálata 

(vérképelemzés, immuntesztek) 

 
8. A kiválasztás 

 Az ember kiválasztó szervrendszere: a kiválasztás feladata és jelentősége, a szervezet 
vízforgalma, a kiválasztás szabályozása, a kiválasztószervek felépítése és működése (vese – 
vesekapu, vesemedence, vesekelyhek, veseszemölcsök, nefron, vesetestecske, Bowmann- 

tok, ultraszűrés, szűrlet, elvezető csatornarendszer, visszaszívás, exkréció, vizelet, gyűjtőcső, 
húgyvezeték, húgyhólyag, húgycső, húgycsőnyílás), a kiválasztószervek betegségei 
(veseelégtelenség, művesekezelés – dialízis –, vesegyulladás, vesemedence-gyulladás, 
hólyaghurut, vesekőbetegség, ciszta, vizelettartási zavarok), a kiválasztószervek vizsgálata 

(röntgen, ultrahang, vesekatéterezés) 

 
9. Szaporodás, szexualitás, családtervezés, egyedfejlődés 

 A férfi nemi szervek felépítése és működése: külső nemi szervek (hímvessző – makk, 
fityma,  barlangos  testek,  merevedés,  húgycső  –  herezacskó),  belső  nemi  szervek (here, 
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mellékhere, ondóhólyag, prosztata, Cowper mirigy, ondó, magömlés), a hímivarsejtek 
felépítése és termelődése 

 A női nemi szervek felépítése és működése: külső nemi szervek (nagy szeméremajkak, kis 
szeméremajkak, csikló), belső nemi szervek (hüvely, Bartholin-mirigy, szűzhártya, méh – 
méhtest, méhnyak, méhszáj –, petevezeték, petefészek), a petesejtek felépítése és 
termelődése 

 A női nemi ciklus: a ciklus petefészekben zajló eseményei (peteérés, tüsző, Graaf-tüsző, 
tüszőrepedés, sárgatest), a méh változásai a ciklus során (a méhnyálkahártya változásai, 
menstruáció, a méhnyak nyáktermelése és a méhszáj változásai), a testhőmérséklet változása 
a ciklus során 

 Szexualitás: a szeretkezés (előjáték, közösülés, beteljesülés, oldódás), a nemi élet zavarai (a 
nemi vágy hiánya, a nemi izgalom elmaradása, a nemi beteljesülésre való képtelenség) 

 A szaporodással kapcsolatos rendellenességek és betegségek: nemi eltévelyedések, 
terméketlenség (meddőség, impotencia), a férfi szaporítószervek betegségei (fitymaszűkület, 
a húgycsőnyílás nem megfelelő helyzete, húgycsőhurut, rejtettheréjűség, hererák, 
prosztatadaganatok), a női szaporítószervek betegségei (a külső nemi szervek és a hüvely 
gyulladásai, méhnyakrák, méhtestrák, mióma, petefészek-ciszta, emlőrák), nemi úton terjedő 
betegségek (nemi szervi herpesz, klamídiázis, trichomoniázis, kandidiázis, kankó, vérbaj, 
AIDS) 

 Az ember embrionális fejlődése: a fogamzás, a méhen belüli fejlődés (barázdálódás, 
beágyazódás, méhlepény, embrió, magzat), a várandósság, a szülés (tágulási szakasz,  
kitolási szakasz, méhlepényi szakasz), az újszülött ellátása 

 Családtervezés: optimális családtervezés (optimális gyermekszám, a gyermekvállalás 
optimális életkora, a szülések közti optimális időtartam, az optimális egyéni és családi 
feltételek), sterilizáció, születésszabályozás (méhen belüli eszközök, esemény utáni 
tabletták, a terhességmegszakítás és következményei), fogamzásszabályozás (kémiai 
fogamzásgátlók, mechanikai fogamzásgátló eszközök – gumióvszer, méhszájsapka –, 
hormonális fogamzásgátlás – fogamzásgátló tabletták –, Pearl-index, természetes 
fogamzásszabályozás – ébredésihőmérséklet-mérés, hüvelyváladék-vizsgálat, méhnyak és 
méhszáj állapotának vizsgálata) 

 Az ember posztembrionális fejlődése: az emberi élet szakaszai, testi és lelki fejlődésünk 
(újszülöttkor, csecsemőkor – a szoptatás jelentősége –, kisgyermekkor, óvodáskor, 
kisiskoláskor, serdülőkor, ifjúkor, felnőttkor, öregedés, öregkor), a halál (klinikai halál, 
biológiai halál, hullajelenségek), az élet értéke 

 Elsősegélynyújtás: újraélesztés 
 
 
C. KÖVETELMÉNYEK 
A diák 

 ismerje a homeosztázis fogalmát 
 képes legyen a betegségeket csoportosítani lefolyásuk, kialakulási idejük, eredetük és okuk 

szerint 
 ismerje a fertőzési és mérgezési kapukat 
 ismerje a járvány és a gyulladás fogalmát 
 tudja mi a különbség a jóindulatú és a rosszindulatú daganat között 
 tudja mi a különbség az orvoslás, az egészségügy és az orvostudomány közt 
 fel tudjon sorolni ismert orvostudományi ágakat 
 ismerjen hagyományos és modern vizsgálati módszereket 
 tudja, hogy elsősegélynyújtóként milyen teendői lehetnek egy általános vészhelyzetben 
 ismerje a bőr szöveti felépítését, függelékeit, feladatait, rendellenességeit és betegségeit 
 képes legyen a bőrön keletkező sérülések alapfokú ellátására 



Biológia 9. évfolyam 1511 

 

 

 ismerje a csont összetételét, a csontok felépítését, kapcsolódási módjukat 
 ismerje az ízületek felépítését és tudja csoportosítani őket 
 ismerje a csontváz főbb csontjait és ízületeit 
 ismerje az izom felépítését és működését, az ember főbb izmait 
 ismerje a mozgási szervrendszer leggyakoribb betegségeit, rendellenességeit, sérüléseit, és 

legyen képes azok alapfokú ellátására 
 ismerje a táplálkozás jelentőségét és alapfolyamatait 
 tudja melyek alapvető tápanyagaink, s mely élelmiszerekben találhatóak 
 legyenek ismeretei a helyes táplálkozásról 
 ismerje a tápcsatornai szervek felépítését, működését és leggyakoribb betegségeit, 

rendellenességeit 
 rendelkezzen a mérgezések esetében teendő alapfokú ismeretekkel 
 ismerje a légzés szerepét, jelentőségét 
 ismerje a légzőszervek felépítését, működését és legjellemzőbb betegségeit 
 képes legyen a légzésben való akadályoztatás esetén teendő alapfokú elsősegélynyújtásra 
 ismerje az emberi vér összetételét, feladatát 
 ismerje a keringési utakat, a szív, az erek és a nyirokszervek felépítését és működését, 

leggyakoribb betegségeit, illetve a keringési zavarok esetén teendő alapfokú 
elsősegélynyújtási teendőket 

 ismerje az immunrendszer elemeit, feladatát, működését és leggyakoribb betegségeit 
 legyen tisztában az AB0- és az RH-vércsoportrendszerrel, és a vérátömlesztéssel  

kapcsolatos tudnivalókkal 
 ismerje a védőoltások elvét és jelentőségét 
 legyen tisztában a kiválasztás feladatával és jelentőségével 
 ismerje az ember kiválasztószerveit, azok felépítését és működését, és legfontosabb 

betegségeit 
 ismerje a férfi és női nemi szervek felépítését, működését és betegségeit 
 ismerje a nemi úton terjedő betegségeket és az ellenük való védekezés módjait 
 ismerje a női nemi ciklus folyamatait 
 rendelkezzen alapvető ismeretekkel az emberi szexualitással kapcsolatban 
 ismerje az ember egyedfejlődésének fontosabb állomásait és eseményeit 
 legyenek ismeretei a várandósságról, a szülésről, a szoptatásról és a csecsemőgondozásról 
 ismerje a modern családtervezés koncepcióit és módszereit 
 tudjon érvelni az emberi élet értéke és méltósága mellett 
 legyenek ismeretei a halálról 
 ismerje az újraélesztés módjait 

 
 
D. ÉRTÉKELÉS 
Jeles az a tanuló, aki ezen követelményeknek magas színvonalon eleget tesz, a tanult fogalmakat 
ismeri és érti, házi feladatait becsületesen elkészíti. 
Elégséges az a tanuló, aki valamennyi témazáró dolgozatát megírja, a tananyagot körülbelül ötven 
százalékos szinten elsajátítja, és az aláhúzott követelményeknek megfelel. 

 
 
E. MÓDSZERTANI AJÁNLÁS 

Mivel olyan tananyagról van szó, amely közvetlenül érint mindenkit, ezért nagyon fontos a 
diákok bevonása a tanítás menetébe. Itt egyfelől az órákon való aktív résztvétel, másrészt a tanulói 
kiselőadások szorgalmazására gondolok. Lehetőség szerint pozitív ösztönzési rendszerrel próbáljuk 
meg elérni, hogy az előző két év során visszahúzódóbbnak, csendesebbnek bizonyult tanulók is 
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felszabaduljanak, és bátran szóljanak hozzá az óra témájához, hiszen egész biztos, hogy az valahol 
őket is érinti. 

Az emberi test témakörében számos nagyszerű filmsorozat készült. Ezek közül a legjobban 
használható a Dr.Christian Barnard készítette sorozat. Ezen kívül Dr.Czeizel Endre felvilágosító 
sorozatát tanácsos megtekinteni (Ki viszi át a szerelmet), amely szerves részét képezi a 
tananyagnak. 

 
 
F. ESZKÖZÖK, SEGÉDLETEK 

1. Ajánlott tankönyvek 

 Kropog Erzsébet – Mándics Dezső – Dr. Molnár Katalin: Biológia II., vagy 
 Oláh Zsuzsa: Biológia 11., vagy 
 Dr.Lénárd Gábor: Biológiai II. 

 
 

Könyvek: 

 Nagy egészségkönyv 
 Gyermek születik 

2. Ajánlott irodalom 

 Dr.Czeizel Endre: Ki viszi át a szerelmet 
 Dr.Czeizel Endre: Felkészülés a családi életre 
 Bippan Norberg – Szil Péter: Természetes fogamzásszabályozás 
 Donáth Tibor: Anatómiai atlasz 

Folyóiratok: 

 Élet és tudomány 
 
 

 Faliképek 
 Diasorozatok 
 Írásvetítő transzparensek 
 Applikációs képsorozatok 
 Modellek 
 Csontvázpreparátumok 
 Formalinos készítmények 
 Szövettani metszetek 
 Mikroszkóp 
 CD-k 

3. Demonstrációs eszközök 

 Videofilmek: Dr.Christian Barnard: Az emberi test 5.-10., 15-18., 20-25., Dr.Czeizel Endre: 
Ki viszi át a szerelmet 1.-15., Dr.Bernard M. Nathanson: A néma sikoly 
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11. évfolyam 
 
A tizenegyedik osztályos anyag a tizedikes közvetlen folytatása. Ám nem csupán az 
előzőekben sorra még nem került szervek felépítését és működését veszi sorra, hanem 
kiegészül az emberi lélek jelenségeit tárgyaló pszichológiai fejezettel. 

 
 
A. AZ ÉVI TANANYAG BEOSZTÁSA 

 
EMBER ÉS EGÉSZSÉG II. 

 
1. A  hormonális  szabályozás 13 óra 
2. Az   idegrendszer 16 óra 
3. Az   érzékelés 8 óra 
4. Pszichológia 26 óra 
5. Egészségügyi   ismeretek 10 óra 

  6. Év  végi összefoglalás, értékelés 1 óra 
 Összesen: 74 óra 

 

B. TÉMAKÖRÖK, TÉMÁK 
/Dőlt betűvel szedve a kiegészítő anyagnak javasolt témák/ 

 
1. A hormonális szabályozás 

 Szabályozás az élővilágban: a szabályozás fogalma (szabályozás és vezérlés, pozitív 
és negatív visszacsatolás, a szabályozás jelentősége), szintjei (molekuláris, 
sejtszintű, szervezetszintű), szervrendszerei (a sejtszintű kommunikáció formái – 
parakrin, endokrin, neurokrin –, transzmitter, a hormonális és az idegi szabályozás 
összehasonlítása) 

 A hormonrendszer: a hormonális szabályozás sajátosságai (neuroszekréciós sejtek, 
endokrin mirigyek), a hormonrendszer felépítése és működése (központi és 
környéki szervek) 

 Az ember hormonrendszere: az agyalapi mirigy (az agyalapi mirigy elhelyezkedése, 
elülső lebeny hormonjai – növekedési hormon, pajzsmirigyre ható hormon, 
mellékvesére ható hormon, tejelválasztást serkentő hormon, tüszőserkentő hormon, 
sárgatestserkentő hormon – 

, a hátulsó lebenyben tárolódó hormonok – vazopresszin, oxitocin –, az agyalapi mirigy hormonjainak 

ter elődése, hatásai, túlter elődési, illetve hiá ytü eteik – törpenövés, óriásnövés, akromegália), a 

pajzsmirigy (a pajzsmirigy elhelyezkedése, a tiroxin, a trijódtironin és a kalcito i  ter elődése, 
hatásai, túlter elődési, illetve hiá ytü eteik – kretenizmus, golyva, strúma), a mellékpajzsmirigy (a 

ellékpajzs irigy elhelyezkedése, a parathor o  ter elődése, hatásai, túlter elődési, illetve 
hiánytünetei), a hasnyálmirigy (a hasnyálmirigy elhelyezkedése, az inzulin és a glükagon ter elődése, 
hatásai, túlter elődési, illetve hiá ytünetei – cukorbetegség), a mellékvese (a mellékvese 

elhelyezkedése 



 

 

11. évfolyam 
 

A tizenegyedik évfolyamon szétválik a középszintű és az emelt szintű csoport oktatása. Ennek 
megfelelően a 11. évfolyamos tanterv is két részre osztható: az a) részben a középszint, a b) részben 
az emelt szint képzési terve olvasható.  
A másik különbség az órakeretből adódik: emelt szinten kétszerannyi óra áll rendelkezésre (heti 
négy) és így jelentős mennyiségű gyakorlati jellegű feladat elvégzésére nyílik lehetőség. 
Középszinten erre a célra nem tudunk rendszeres foglalkozásokat biztosítani, csupán  néhány, az 
óra menetébe illeszthető vizsgálat elvégzése lehetséges tanári demonstráció, vagy tanulókísérlet 
formájában. A harmadik különbség értelemszerűen a követelményben van, hiszen középszinten 
nincs szükség a tananyag annyi kiegészítéssel való fűszerezésére és olyan szintű  megtanítására 
mint emelt szinten. Különbözik a tananyag feldolgozásának módja is: az emelt szinten tanulóktól 
öntevékenyebb, kreatívabb hozzáállást várunk el, tanulói előadások, egyéni kutatómunka, 
szakirodalmi búvárkodás kell hogy kiegészítse az órai munkát. Az emelt szintre jelentkezők 
feltételezhetően továbbtanulási szándékkal választják ezt a képzést, ezt is figyelembe kell venni. 
Versenyzőkre, TDK-zókra, egyéni kutatómunkára vállalkozókra is számítani lehet közülük sőt, 
szorgalmaznunk is kell ezeket a tevékenységeket. Végül különbözik a vizsga módja és 
követelménye a két szinten. 
A tizenegyedik osztályos anyag a tizedikes közvetlen folytatása. Ám nem csupán az előzőekben 
sorra még nem került szervek felépítését és működését veszi sorra, hanem kiegészül az emberi 
lélek jelenségeit tárgyaló pszichológiai fejezettel. 

 

11. évfolyam (középszint) 
 

A. AZ ÉVI TANANYAG BEOSZTÁSA 
 

EMBER ÉS EGÉSZSÉG II. 
 

1. A  hormonális  szabályozás 13 óra 
2. Az   idegrendszer 16 óra 
3. Az   érzékelés 8 óra 
4. Pszichológia 26 óra 
5. Egészségügyi   ismeretek 10 óra 

  6. Év  végi összefoglalás, értékelés 1 óra 
 Összesen: 74 óra 

 

B. TÉMAKÖRÖK, TÉMÁK 
/Dőlt betűvel szedve a kiegészítő anyagnak javasolt témák/ 

 
1. A hormonális szabályozás 

 Szabályozás az élővilágban: a szabályozás fogalma (szabályozás és vezérlés, pozitív és 
negatív visszacsatolás, a szabályozás jelentősége), szintjei (molekuláris, sejtszintű, 
szervezetszintű), szervrendszerei (a sejtszintű kommunikáció formái – parakrin, endokrin, 

neurokrin –, transzmitter, a hormonális és az idegi szabályozás összehasonlítása) 
 A hormonrendszer: a hormonális szabályozás sajátosságai (neuroszekréciós sejtek, endokrin 

mirigyek), a hormonrendszer felépítése és működése (központi és környéki szervek) 
 Az ember hormonrendszere: az agyalapi mirigy (az agyalapi mirigy elhelyezkedése, elülső 

lebeny hormonjai – növekedési hormon, pajzsmirigyre ható hormon, mellékvesére ható 
hormon, tejelválasztást serkentő hormon, tüszőserkentő hormon, sárgatestserkentő hormon – 
, a hátulsó lebenyben tárolódó hormonok – vazopresszin, oxitocin –, az agyalapi mirigy 
hormonjainak termelődése, hatásai, túltermelődési, illetve hiánytüneteik – törpenövés, 



 

 

óriásnövés, akromegália), a pajzsmirigy (a pajzsmirigy elhelyezkedése, a tiroxin, a 

trijódtironin és a kalcitonin termelődése, hatásai, túltermelődési, illetve hiánytüneteik – 
kretenizmus, golyva, strúma), a mellékpajzsmirigy (a mellékpajzsmirigy elhelyezkedése, a 
parathormon termelődése, hatásai, túltermelődési, illetve hiánytünetei), a hasnyálmirigy (a 
hasnyálmirigy elhelyezkedése, az inzulin és a glükagon termelődése, hatásai, túltermelődési, 
illetve hiánytünetei – cukorbetegség), a mellékvese (a mellékvese elhelyezkedése és 
felépítése, a mellékvesekéreg só és vízháztartásra, szénhidrát-anyagcserére, nemi fejlődésre 
ható hormonjainak, és a mellékvesevelő hormonjainak – adrenalin, noradrenalin –, 
termelődése, hatásai, túltermelődési, illetve hiánytünetei), az ivarmirigyek (a tesztoszteron, 
az ösztrogének és a progeszteron termelődése, hatásai, túltermelődési, illetve hiánytünetei, a 
női nemi ciklus hormonális szabályozása, a terhesség alatti hormonális változások – a 
magzatburok és a méhlepény hormontermelése), a szöveti hormonok (a szomatomedinek, a 
gasztrin, a renin, a kininek, a prosztaglandinok, az endorfinok, az enkefalinok, a szerotonin, 

az eritropoetin termelődése, hatásai, túltermelődési, illetve hiánytünetei) 
2. Az idegrendszer 

 Az idegszövet: az idegsejt felépítése (neuron, sejttest, axon, dendrit, az idegsejtek 
csoportosítása felépítésük szerint – unipoláris, bipoláris, pszeudo-unipoláris, multipoláris 

idegsejt), a gliasejtek (velőshüvely, idegrost) 
 Elemi idegi jelenségek: a membrán elektromos állapota (membránpotenciál), az ingerület 

kialakulása (nyugalmi potenciál, akciós potenciál, csúcspotenciál, hiperpolarizáció, képzése, 
ioncsatornák, Na-K-pumpa), az ingerület vezetése, az ingerület átadása (a szinapszis, 
fogalma, a szinapszisok csoportosítása, a kémiai szinapszis működése, a kémiai és 
elektromos szinapszis összehasonlítása) 

 Az idegrendszer: szerkezeti és működési felosztása (központi, környéki idegrendszer, 
magvak, dúcok, pályák, idegek, szomatikus, vegetatív, szimpatikus, paraszimpatikus 
idegrendszer), a reflexpálya (reflexkör, receptor, bevezető szár, kivezető szár, effektor, az 
idegsejtek csoportosítása működésük szerint – érző, inter- és mozgató neuronok) 

 A gerincvelő: a központi idegrendszer burkai (kemény agyhártya, pókhálóhártya, lágy 
agyhártya, agy-gerincvelői folyadék), a gerincvelő felépítése (központi csatorna, köteg, 
szarv, gyökér, csigolyaközti dúc, gerincvelői ideg), a gerincvelői reflexek (vegetatív 
reflexek, izomeredetű reflexek, bőreredetű reflexek) 

 Az agy: az agytörzs részei és feladata (nyúltagy, híd, középagy, agytörzsi hálózatos 
rendszer), a köztiagy részei és feladatai (talamusz, hipotalamusz – vegetatív központok), a 
kisagy felépítése és feladatai (kéreg, mozgáskoordináció), a nagyagy felépítése (lebenyek – 
homloklebeny, fali lebeny, halántéklebeny, nyakszirti lebeny –, Szentágothai János, 

modulelmélet), az agy érzőműködése (hátsókötegi érzőrendszer – érzőkéreg –, látóközpont, 
hallóközpont), az agy mozgatóműködése (mozgatókéreg, mozgatópályák – piramisrendszer, 
extrapiramidális rendszer), a limbikus rendszer 

 Környéki idegrendszer: az agyidegek (szagló-, látó-, szemmozgató-, sodor-, háromosztatú-, 

távolító-, arc-, halló-egyensúlyozó-, nyelvgarat-, bolygó-, járulékos és nyelv alatti ideg), a 
vegetatív dúcok 

 Az EEG: az agy elektromos aktivitása, EEG-hullámok (-, -, - és -hullám) 
 Az idegrendszer néhány speciális működése: az alvás-ébrenléti ciklus szabályozása, a 

szervezet hőszabályozása (láz, lázcsillapítás), a keringés-szabályozás, a vízforgalom 
szabályozása, a táplálkozás szabályozása, az érzelmi reakciók szabályozása, a tanulás 
idegrenszeri alapjai (memóriaközpontok) 

 Idegrendszeri rendellenességek, betegségek és sérülések: fejlődési rendellenességek 
(gerincvelői lény, agytörzsi lény), betegségek (agydaganatok, agyi érbetegségek, 
agyhártyagyulladás, agyvelőgyulladás, az SM-betegség, Parkinson-kór, Alzheimer-kór, 
epilepszia, sérülések és következményeik, az idegrendszer vizsgálata 

 Elsősegélynyújtás: az idegrendszerrel kapcsolatos elsősegélynyújtási tudnivalók 
(agyrázkódás, gerincsérülés, tudatzavarok – eszméletvesztés, epilepsziás roham) 



 

 

 
3. Az érzékelés 

 Az érzékelés: az ingerek felvétele (receptor, adekvát inger, ingerküszöb, adaptáció, a 
receptorok csoportosítása adekvát ingerük, az ingerforrás helye, szerkezetük és adaptációjuk 
szerint) 

 Belső receptorok: mechanikai receptorok (inak, izmok nyújtási receptorai – ínorsó, izomorsó 
–, zsigerek – erek, léghólyagocskák, gyomor- és húgyhólyagfal – mechanikai receptorai), 
kémiai receptorok (tápcsatorna, erek, hipotalamusz), hőreceptorok (tápcsatorna, 
hipotalamusz) 

 A bőr: nyomási és tapintási receptorai, hőreceptorai (hideg- és melegérzékelés), 
fájdalomérzékelő receptorai 

 A kémiai érzékszervek: az ízlelés és a szaglás összehasonlítása, az ízlelés (nyelv ízérzékelő 
receptorai, a négy alapíz), a szaglás (szaglóhám, szaglóreceptorok, szaglópálya) 

 A fül: felépítése (külső-, közép- és belső fül, hallójárat, fülzsír, dobhártya, fülkürt, 
hallócsontocskák – kalapács, üllő, kengyel –, ovális ablak, csiga, kerek ablak), a hallás (a 
Corti szerv felépítése és működése, Békésy György), a hallószerv betegségei és sérülései 
(dobhártya-szakadás, hallójárat-gyulladás, középfülgyulladás, belsőfül-gyulladás, 
idegeredetű halláskárosodás, nagyothallás), a helyzet- és egyensúlyérzékelés (tömlőcske, 
zsákocska, félkörös ívjáratok, Bárány Róbert) 

 A szem: felépítése (szempillák, szemhéj, kötőhártya, szaruhártya, könnymirigyek, 
könnycsatorna, ínhártya, szemmozgató izmok, érhártya, szivárványhártya, pupilla, sugártest, 
lencsefüggesztő rostok, lencse, üvegtest, ideghártya), a fény útja (fénytörő közegek, 
alkalmazkodás a fényviszonyokhoz és a tárgytávolsághoz), a fényérzékelő receptorok 
(pálcikák, csapocskák, sárgafolt, látóideg, vakfolt), a szem, illetve a látás betegségei (árpa, 
kötőhártya-gyulladás, rövidlátás, távollátás, szürkehályog, zöldhályog, kúszóhártya, 
kancsalság, színtévesztés, szürkületi vakság, vakság) 

 Elsősegélynyújtás: az érzékszervekkel kapcsolatos elsősegélynyújtási tudnivalók  (idegen 
test eltávolítása szemből, orrból, fülből, szem- és fülsérülések ellátása) 

 
4. Pszichológia 

 A pszichológia tárgya és módszerei (kutatási módszerek, vizsgálati módszerek) 
 Pszichológiai alapfogalmak 
 Kognitív funkciók (érzékelés és észlelés – perceptuális konstanciák, perceptuális fejlődés –, 

figyelem, emlékezés – rövid és hosszú távú memória, implicit és explicit memória, az 
emlékezet fejlesztése –, fantázia, gondolkodás – fogalmak és  kategóriák, 
problémamegoldás) 

 Kommunikáció (a nyelv, a beszédtanulás folyamata, nem verbális kommunikáció) 
 Motiváció és érzelmek (alapvető motívumok, az érzelmek eredete, motivációs szerepe, 

összetevői, kifejezésük – agresszió, félelem) 
 Műveltség, intelligencia, kreativitás 
 Személyiség (a freudi, a behaviorista és a humanisztikus személyiségmodell, vérmérséklet- 

és személyiségtípusok) 
 Rendellenességek és betegségek (illúzió, hallucináció, amnéziák, gyengeelméjűség, 

szkizofrénia, paranoia, autizmus) 
 A pszichológia története (Wundt, Watson, Freud, Jung, Rubinstein, Rogers) 

 
5. Egészségtan 

 A mindennapok egészségügyi ismeretei: az egészséges életmód, a betegségek megelőzése, 
környezet-egészségtan, a környezethigiéné, rizikófaktorok, civilizációs ártalmak, a lelki 
egészség, szenvedélybetegségek (dohányzás, alkoholizmus, drogfüggőség, egyéb 



 

 

függőségek), az orvosi ellátás igénybevétele, hazánk demográfiai helyzete (a lélekszám 

alakulása, okok és következmények) 
 Az orvostudomány története (Hippokratész, Galénosz, Vesalius, Harvey, Descartes, 

Malpighi, Jenner, Semmelweis, Bernard, Ehrlich, Mecsnyikov, Y Cajal, Eijkman, Selye, 

Fleming, Barnard) 

C. KÖVETELMÉNYEK 
A diák 

 ismerje a szabályozás és a vezérlés fogalmát, tudja a köztük lévő különbséget 
 tudja milyen szinteken történik szabályozás a szervezetben, s mely szervek, szervrendszerek 

hajtják végre 
 tudja a hormonális és az idegi szabályozás közti hasonlóságokat és különbségeket 
 ismerje az ember endokrin mirigyeit, fontosabb hormonjait, azok hatását, túltermelődési és 

hiánytüneteiket, s az ebből adódó legismertebb betegségeket 
 ismerje a női nemi ciklus hormonális szabályozását 
 tudja, hogy nem csak endokrin mirigyekben termelődnek hormonok, tudjon példát mondani 

neuroszekrétumokra és szöveti hormonokra 
 ismerje az idegsejt felépítését, ingerelhetőségének biofizikai alapjait 
 ismerje az ingerület vezetését és átadásának módjait 
 ismerje az ember idegrenszerének makroszkópos felépítését 
 ismerje a reflex fogalmát, a reflekör részeit 
 tudjon tájékozódni a gerincvelő keresztmetszeti képén, meg tudja nevezni főbb részeit 
 ismerje a gerincvelői reflexek fajtáit, végbemenetelüket, jelentőségüket és pályájukat 
 tudjon tájékozódni az agy nyílirányú metszetén, meg tudja nevezni főbb részeit, és azok 

feladatait 
 ismerje a nagyagykéreg lebenyeit, a fontosabb agyi központok helyét 
 ismerje a nagyagykéregből induló fontosabb mozgatópályákat, és az oda érkező fontosabb 

érzőpályákat 
 ismerje a fontosabb agyidegeket, és a fontosabb dúcokat 
 ismerje az EEG elvét és a tipikus EEG-hullámokat 
 ismerje az alvás-ébrenléti ciklus, a keringés, a táplálkozás, a vízforgalom és a 

testhőmérséklet szabályozásának alapjait 
 ismerje a leggyakoribb idegrendszeri betegségeket 
 képes legyen alapvető elsősegélynyújtásra eszméletvesztéses, agyrázkódásos, epilepsziás és 

egyéb tudatzavaros állapotokban, valamint gerincsérült alapfokú ellátására 
 ismerje a receptor fogalmát, a receptorok feladatát, csoportosításukat, elhelyezkedésüket a 

szervezetben 
 tudja az ízlelés és a szaglás közti különbségeket 
 ismerje hallószervünk felépítését, működését és leggyakoribb betegségeit 
 ismerje az emberi helyzet- és egyensúlyérzékelő szervek helyét és működési elvét 
 ismerje az emberi szem felépítését, működését és leggyakoribb működéseit 
 képes legyen egyszerű szem- és fülsérülések alapfokú ellátására 
 ismerje a legfontosabb pszichológiai alapfogalmakat, kategóriákat és rendellenességeket 
 ismerje az egészséges életmód alapvető követelményeit 
 ismerje az egészséges környezet ismérveit 
 legyen tisztában a civilizációs ártalmakkal és rizikófaktorokkal 
 ismerje a szenvedélybetegségek tüneteit, megnyilvánulásait és következményeit 
 tudja, hogy az egészség nem csupán testi, de lelki jólétet is jelent 



 

 

D. ÉRTÉKELÉS 
 
Év végén vizsgázni kell mindenkinek a 9-11. osztályos biológiaanyagból. 
Jeles az a tanuló, aki ezen követelményeknek magas színvonalon eleget tesz; a tanult fogalmakat 
ismeri és érti, házi feladatait becsületesen elvégzi. 
Elégséges az a tanuló, aki a tananyagot körülbelül ötven százalékos szinten tudja, az összes 
témazáró dolgozatot teljesíti, és az aláhúzott követelményeknek, valamint vizsgakötelezettségének 
eleget tesz. 

 
 
E. MÓDSZERTANI AJÁNLÁS 

 
Középszinten a nincsenek rendszeres gyakorlati foglalkozások. Mégis célszerű néhány egyszerűbb 
kísérletet elvégeztetni a tanulókkal, illetve amennyiben ez kivitelezhetetlen, akkor legalább 
demonstráció lehetőségével élni. 
 Az utolsó három év anyagából pedig komoly és alapos ismétlésre van szükség, hiszen ebből 
vizsgázniuk is kell a tanulóknak. 

 
 
F. ESZKÖZÖK, SEGÉDLETEK 

1. Ajánlott tankönyvek 

 Kropog Erzsébet – Mándics Dezső – Dr. Molnár Katalin: Biológia II., vagy 
 Oláh Zsuzsa: Biológia 11., vagy 
 Dr.Lénárd Gábor: BiológiaII.vagy 
 Dr. Berend Mihály-Dr. Szerényi Gábor-Gömöry András:Biológia IV. 

 
 

Könyvek: 

 Donáth Tibor: Anatómiai atlasz 
 Vajda Zsuzsa: Lélektan 

Folyóiratok: 

 Élet és tudomány 

2. Ajánlott irodalom 

 
 

 Faliképek 
 Diasorozatok 
 Írásvetítő transzparensek 
 Applikációs képsorozatok 
 Modellek 
 Szövettani metszetek 
 Mikroszkóp 
 CD-k 

3. Demonstrációs eszközök 

 Videofilmek: Dr.Christian Barnard: Az emberi test 2-4., 11-14., 19. 
 



 

 

 
 

G. VIZSGA 
A vizsga anyagát a 9-11. osztályban tanultak képezik. A vizsga célja az utolsó három évben 
tanultak rendszerezése és alapos átismétlése. A vizsga témaköreit a diákok megkapják előre, de a 
tételeket csak a vizsgán láthatják először. 
A vizsgázók két tételt húznak: az A) tétel három kérdést tartalmaz az A témakörök egyikéből, a B) 
tétel pedig egyetlen kérdést tartalmaz a B(közép) témakörök egyikéből. 
A vizsgázó a húzott tételen szereplő kérdésekre saját, szabatos, nyelvhelyességi, stiláris és szakmai 
szempontból is korrekt megfogalmazásban kell válaszoljon. Alkalmaznia kell a biológiai 
szakterminológiát. Feleletéhez demonstrációként használnia kell a rendelkezésre álló modelleket. 

 
 

11. évfolyam (emelt szint) 
 

A.AZ ÉVI TANANYAG BEOSZTÁSA 
 

EMBER ÉS EGÉSZSÉG II. 
 

1. A  hormonális  szabályozás 13 óra 
2. Az   idegrendszer 16 óra 
3. Az   érzékelés 8 óra 
4. Pszichológia 26 óra 
5. Egészségügyi   ismeretek 10 óra 
6. Biológiai   gyakorlatok 62 óra 

  7. Év  végi összefoglalás, értékelés 1 óra 
 Összesen: 136 óra 

 

B.TÉMAKÖRÖK, TÉMÁK 
/Dőlt betűvel szedve a kiegészítő anyagnak javasolt témák/ 

 
1A hormonális szabályozás 

 Szabályozás az élővilágban: a szabályozás fogalma (szabályozás és vezérlés, pozitív és 
negatív visszacsatolás, a szabályozás jelentősége), szintjei (molekuláris, sejtszintű, 
szervezetszintű), szervrendszerei (a sejtszintű kommunikáció formái – parakrin, endokrin, 

neurokrin –, transzmitter, a hormonális és az idegi szabályozás összehasonlítása) 
 A hormonrendszer: a hormonális szabályozás sajátosságai (neuroszekréciós sejtek, endokrin 

mirigyek), a hormonrendszer felépítése és működése (központi és környéki szervek) 
 Az ember hormonrendszere: az agyalapi mirigy (az agyalapi mirigy elhelyezkedése, elülső 

lebeny hormonjai – növekedési hormon, pajzsmirigyre ható hormon, mellékvesére ható 
hormon, tejelválasztást serkentő hormon, tüszőserkentő hormon, sárgatestserkentő hormon – 
, a hátulsó lebenyben tárolódó hormonok – vazopresszin, oxitocin –, az agyalapi mirigy 
hormonjainak termelődése, hatásai, túltermelődési, illetve hiánytüneteik – törpenövés, 
óriásnövés, akromegália), a pajzsmirigy (a pajzsmirigy elhelyezkedése, a tiroxin, a 

trijódtironin és a kalcitonin termelődése, hatásai, túltermelődési, illetve hiánytüneteik – 
kretenizmus, golyva, strúma), a mellékpajzsmirigy (a mellékpajzsmirigy elhelyezkedése, a 
parathormon termelődése, hatásai, túltermelődési, illetve hiánytünetei), a hasnyálmirigy (a 
hasnyálmirigy elhelyezkedése, az inzulin és a glükagon termelődése, hatásai, túltermelődési, 
illetve hiánytünetei – cukorbetegség), a mellékvese (a mellékvese elhelyezkedése és 
felépítése, a mellékvesekéreg só és vízháztartásra, szénhidrát-anyagcserére, nemi fejlődésre 



 

 

ható hormonjainak, és a mellékvesevelő hormonjainak – adrenalin, noradrenalin –, 
termelődése, hatásai, túltermelődési, illetve hiánytünetei), az ivarmirigyek (a tesztoszteron, 
az ösztrogének és a progeszteron termelődése, hatásai, túltermelődési, illetve hiánytünetei, a 
női nemi ciklus hormonális szabályozása, a terhesség alatti hormonális változások – a 
magzatburok és a méhlepény hormontermelése), a szöveti hormonok (a szomatomedinek, a 
gasztrin, a renin, a kininek, a prosztaglandinok, az endorfinok, az enkefalinok, a szerotonin, 

az eritropoetin termelődése, hatásai, túltermelődési, illetve hiánytünetei) 
2.Az idegrendszer 

 Az idegszövet: az idegsejt felépítése (neuron, sejttest, axon, dendrit, az idegsejtek 
csoportosítása felépítésük szerint – unipoláris, bipoláris, pszeudo-unipoláris, multipoláris 

idegsejt), a gliasejtek (velőshüvely, idegrost) 
 Elemi idegi jelenségek: a membrán elektromos állapota (membránpotenciál), az ingerület 

kialakulása (nyugalmi potenciál, akciós potenciál, csúcspotenciál, hiperpolarizáció, képzése, 
ioncsatornák, Na-K-pumpa), az ingerület vezetése, az ingerület átadása (a szinapszis, 
fogalma, a szinapszisok csoportosítása, a kémiai szinapszis működése, a kémiai és 
elektromos szinapszis összehasonlítása) 

 Az idegrendszer: szerkezeti és működési felosztása (központi, környéki idegrendszer, 
magvak, dúcok, pályák, idegek, szomatikus, vegetatív, szimpatikus, paraszimpatikus 
idegrendszer), a reflexpálya (reflexkör, receptor, bevezető szár, kivezető szár, effektor, az 
idegsejtek csoportosítása működésük szerint – érző, inter- és mozgató neuronok) 

 A gerincvelő: a központi idegrendszer burkai (kemény agyhártya, pókhálóhártya, lágy 
agyhártya, agy-gerincvelői folyadék), a gerincvelő felépítése (központi csatorna, köteg, 
szarv, gyökér, csigolyaközti dúc, gerincvelői ideg), a gerincvelői reflexek (vegetatív 
reflexek, izomeredetű reflexek, bőreredetű reflexek) 

 Az agy: az agytörzs részei és feladata (nyúltagy, híd, középagy, agytörzsi hálózatos 
rendszer), a köztiagy részei és feladatai (talamusz, hipotalamusz – vegetatív központok), a 
kisagy felépítése és feladatai (kéreg, mozgáskoordináció), a nagyagy felépítése (lebenyek – 
homloklebeny, fali lebeny, halántéklebeny, nyakszirti lebeny –, Szentágothai János, 

modulelmélet), az agy érzőműködése (hátsókötegi érzőrendszer – érzőkéreg –, látóközpont, 
hallóközpont), az agy mozgatóműködése (mozgatókéreg, mozgatópályák – piramisrendszer, 
extrapiramidális rendszer), a limbikus rendszer 

 Környéki idegrendszer: az agyidegek (szagló-, látó-, szemmozgató-, sodor-, háromosztatú-, 

távolító-, arc-, halló-egyensúlyozó-, nyelvgarat-, bolygó-, járulékos és nyelv alatti ideg), a 
vegetatív dúcok 

 Az EEG: az agy elektromos aktivitása, EEG-hullámok (-, -, - és -hullám) 
 Az idegrendszer néhány speciális működése: az alvás-ébrenléti ciklus szabályozása, a 

szervezet hőszabályozása (láz, lázcsillapítás), a keringés-szabályozás, a vízforgalom 
szabályozása, a táplálkozás szabályozása, az érzelmi reakciók szabályozása, a tanulás 
idegrenszeri alapjai (memóriaközpontok) 

 Idegrendszeri rendellenességek, betegségek és sérülések: fejlődési rendellenességek 
(gerincvelői lény, agytörzsi lény), betegségek (agydaganatok, agyi érbetegségek, 
agyhártyagyulladás, agyvelőgyulladás, az SM-betegség, Parkinson-kór, Alzheimer-kór, 
epilepszia, sérülések és következményeik, az idegrendszer vizsgálata 

 Elsősegélynyújtás: az idegrendszerrel kapcsolatos elsősegélynyújtási tudnivalók 
(agyrázkódás, gerincsérülés, tudatzavarok – eszméletvesztés, epilepsziás roham) 

 
3.Az érzékelés 

 Az érzékelés: az ingerek felvétele (receptor, adekvát inger, ingerküszöb, adaptáció, a 
receptorok csoportosítása adekvát ingerük, az ingerforrás helye, szerkezetük és adaptációjuk 
szerint) 

 Belső receptorok: mechanikai receptorok (inak, izmok nyújtási receptorai – ínorsó, izomorsó 



 

 

–, zsigerek – erek, léghólyagocskák, gyomor- és húgyhólyagfal – mechanikai receptorai), 
kémiai receptorok (tápcsatorna, erek, hipotalamusz), hőreceptorok (tápcsatorna, 
hipotalamusz) 

 A bőr: nyomási és tapintási receptorai, hőreceptorai (hideg- és melegérzékelés), 
fájdalomérzékelő receptorai 

 A kémiai érzékszervek: az ízlelés és a szaglás összehasonlítása, az ízlelés (nyelv ízérzékelő 
receptorai, a négy alapíz), a szaglás (szaglóhám, szaglóreceptorok, szaglópálya) 

 A fül: felépítése (külső-, közép- és belső fül, hallójárat, fülzsír, dobhártya, fülkürt, 
hallócsontocskák – kalapács, üllő, kengyel –, ovális ablak, csiga, kerek ablak), a hallás (a 
Corti szerv felépítése és működése, Békésy György), a hallószerv betegségei és sérülései 
(dobhártya-szakadás, hallójárat-gyulladás, középfülgyulladás, belsőfül-gyulladás, 
idegeredetű halláskárosodás, nagyothallás), a helyzet- és egyensúlyérzékelés (tömlőcske, 
zsákocska, félkörös ívjáratok, Bárány Róbert) 

 A szem: felépítése (szempillák, szemhéj, kötőhártya, szaruhártya, könnymirigyek, 
könnycsatorna, ínhártya, szemmozgató izmok, érhártya, szivárványhártya, pupilla, sugártest, 
lencsefüggesztő rostok, lencse, üvegtest, ideghártya), a fény útja (fénytörő közegek, 
alkalmazkodás a fényviszonyokhoz és a tárgytávolsághoz), a fényérzékelő receptorok 
(pálcikák, csapocskák, sárgafolt, látóideg, vakfolt), a szem, illetve a látás betegségei (árpa, 
kötőhártya-gyulladás, rövidlátás, távollátás, szürkehályog, zöldhályog, kúszóhártya, 
kancsalság, színtévesztés, szürkületi vakság, vakság) 

 Elsősegélynyújtás: az érzékszervekkel kapcsolatos elsősegélynyújtási tudnivalók  (idegen 
test eltávolítása szemből, orrból, fülből, szem- és fülsérülések ellátása) 

 
4.Pszichológia 

 A pszichológia tárgya és módszerei (kutatási módszerek, vizsgálati módszerek) 
 Pszichológiai alapfogalmak 
 Kognitív funkciók (érzékelés és észlelés – perceptuális konstanciák, perceptuális fejlődés –, 

figyelem, emlékezés – rövid és hosszú távú memória, implicit és explicit memória, az 
emlékezet fejlesztése –, fantázia, gondolkodás – fogalmak és  kategóriák, 
problémamegoldás) 

 Kommunikáció (a nyelv, a beszédtanulás folyamata, nem verbális kommunikáció) 
 Motiváció és érzelmek (alapvető motívumok, az érzelmek eredete, motivációs szerepe, 

összetevői, kifejezésük – agresszió, félelem) 
 Műveltség, intelligencia, kreativitás 
 Személyiség (a freudi, a behaviorista és a humanisztikus személyiségmodell, vérmérséklet- 

és személyiségtípusok) 
 Rendellenességek és betegségek (illúzió, hallucináció, amnéziák, gyengeelméjűség, 

szkizofrénia, paranoia, autizmus) 
 A pszichológia története (Wundt, Watson, Freud, Jung, Rubinstein, Rogers) 

 
5.Egészségtan 

 A mindennapok egészségügyi ismeretei: az egészséges életmód, a betegségek megelőzése, 
környezet-egészségtan, a környezethigiéné, rizikófaktorok, civilizációs ártalmak, a lelki 
egészség, szenvedélybetegségek (dohányzás, alkoholizmus, drogfüggőség, egyéb 
függőségek), az orvosi ellátás igénybevétele, hazánk demográfiai helyzete (a lélekszám 

alakulása, okok és következmények) 
 Az orvostudomány története (Hippokratész, Galénosz, Vesalius, Harvey, Descartes, 

Malpighi, Jenner, Semmelweis, Bernard, Ehrlich, Mecsnyikov, Y Cajal, Eijkman, Selye, 

Fleming, Barnard) 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

6.Biológiai gyakorlatok 

 fák, bokrok vizsgálata, levélgyűjtemény készítése 
 társulások vizsgálata 
 talaj-, levegő- és vízvizsgálatok 
 környezetvédelmi vizsgálatok 
 mikrobiológiai vizsgálatok 
 növény- és állatmeghatározás 
 növény- és állatélettani kísérletek 
 növényszervezettani gyakorlatok 
 állatboncolási gyakorlatok 
 állati viselkedés laboratóriumi és természetes élőhelyen történő vizsgálata 
 mikroszkópos vizsgálatok, preparációs technikák elsajátítása 
 szövettani metszetek vizsgálata 
 emberi vér vizsgálata 
 reflex-, látás- és hallásvizsgálatok 

 
 

C.KÖVETELMÉNYEK 
A diák 

 ismerje a szabályozás és a vezérlés fogalmát, tudja a köztük lévő különbséget 
 tudja milyen szinteken történik szabályozás a szervezetben, s mely szervek, szervrendszerek 

hajtják végre 
 tudja a hormonális és az idegi szabályozás közti hasonlóságokat és különbségeket 
 ismerje az ember endokrin mirigyeit, fontosabb hormonjait, azok hatását, túltermelődési és 

hiánytüneteiket, s az ebből adódó legismertebb betegségeket 
 ismerje a női nemi ciklus hormonális szabályozását 
 tudja, hogy nem csak endokrin mirigyekben termelődnek hormonok, tudjon példát mondani 

neuroszekrétumokra és szöveti hormonokra 
 ismerje az idegsejt felépítését, ingerelhetőségének biofizikai alapjait 
 ismerje az ingerület vezetését és átadásának módjait 
 ismerje az ember idegrenszerének makroszkópos felépítését 
 ismerje a reflex fogalmát, a reflekör részeit 
 tudjon tájékozódni a gerincvelő keresztmetszeti képén, meg tudja nevezni főbb részeit 
 ismerje a gerincvelői reflexek fajtáit, végbemenetelüket, jelentőségüket és pályájukat 
 tudjon tájékozódni az agy nyílirányú metszetén, meg tudja nevezni főbb részeit, és azok 

feladatait 
 ismerje a nagyagykéreg lebenyeit, a fontosabb agyi központok helyét 
 ismerje a nagyagykéregből induló fontosabb mozgatópályákat, és az oda érkező fontosabb 

érzőpályákat 
 ismerje a fontosabb agyidegeket, és a fontosabb dúcokat 
 ismerje az EEG elvét és a tipikus EEG-hullámokat 
 ismerje az alvás-ébrenléti ciklus, a keringés, a táplálkozás, a vízforgalom és a 

testhőmérséklet szabályozásának alapjait 
 ismerje a leggyakoribb idegrendszeri betegségeket 



 

 

 képes legyen alapvető elsősegélynyújtásra eszméletvesztéses, agyrázkódásos, epilepsziás és 
egyéb tudatzavaros állapotokban, valamint gerincsérült alapfokú ellátására 

 ismerje a receptor fogalmát, a receptorok feladatát, csoportosításukat, elhelyezkedésüket a 
szervezetben 

 tudja az ízlelés és a szaglás közti különbségeket 
 ismerje hallószervünk felépítését, működését és leggyakoribb betegségeit 
 ismerje az emberi helyzet- és egyensúlyérzékelő szervek helyét és működési elvét 
 ismerje az emberi szem felépítését, működését és leggyakoribb működéseit 
 képes legyen egyszerű szem- és fülsérülések alapfokú ellátására 
 ismerje a legfontosabb pszichológiai alapfogalmakat, kategóriákat és rendellenességeket 
 ismerje az egészséges életmód alapvető követelményeit 
 ismerje az egészséges környezet ismérveit 
 legyen tisztában a civilizációs ártalmakkal és rizikófaktorokkal 
 ismerje a szenvedélybetegségek tüneteit, megnyilvánulásait és következményeit 

tudja, hogy az egészség nem csupán testi, de lelki jólétet is jelent 
 
 

 
D.ÉRTÉKELÉS 
Félév végéig mindenkinek el kell készítenie egy falevélgyűjteményt. Év végéig mindenkinek be 
kell adnia egy megközelítőleg öt oldalas házi dolgozatot egy önállóan választott és végzett kutatási 
témából. Év végén mindenkinek vizsgáznia kell a 9-11. osztályos biológiaanyagból. 
Jeles az a tanuló, aki ezen követelményeknek magas színvonalon eleget tesz, a tanult fogalmakat 
ismeri és érti, a labormunkában kellő rutinnal rendelkezik, házi feladatait – köztük a 
jegyzőkönyveket, a falevélgyűjteményt és a házi dolgozatot – a megadott határidőre becsületesen 
elkészíti. 
Elégséges az a tanuló, aki házi dolgozatát a tanév végéig elkészíti, valamennyi témazáró dolgozatát 
megírja, vizsgakötelezettségének eleget tesz, a tananyagot körülbelül ötven százalékos szinten 
elsajátítja, és az aláhúzott követelményeknek megfelel. 

 
 
EMÓDSZERTANI AJÁNLÁS 
A gyakorlati foglalkozásokat hetente egy dupla órában kell lebonyolítani. A gyakorlati 
foglalkozások célja mindenekelőtt az elméleti anyag elsajátításának segítése. Éppen ezért a 11-es 
tananyaghoz kapcsolódó laboratóriumi foglalkozásokat célszerű az adott elméleti anyag 
megtanítását követően lebonyolítani. A gyakorlatokon a diákok megismerkedhetnek számos olyan 
érdekességgel, eljárással és módszerrel, amely középszinten tanuló társaik számára még a 
kiegészítő anyagban sem jelenik meg. Ezen túlmenően cél az is, hogy hozzászokjanak az önálló 
kutatómunkához, a tapasztalatok igényes rögzítéséhez, a számítási feladatok pontos levezetéséhez. 
Mindezzel megkönnyítjük számukra, hogy az egyetemre történő bejutás esetén az ott megszokott 
laboratóriumi munka követelményeinek majdan eleget tegyenek. 
A gyakorlati foglalkozásokról a diákok vezessenek jegyzőkönyvet, és ezt hétről hétre adják le 
ellenőrzésre a szaktanárnak. 



 

 

Célszerűnek látszik – lehetőség szerint – egy elektronmikroszkópos laboratóriumi demonstráció 
megszervezése, ám ettől függetlenül szakkönyvek és diaképek segítségével meg kell tanítani a 
diákokat az elektronmikroszlópos felvételeken való tájékozódásra. Lehetőség szerint javasolt egy 
kórbonctani demonstráció megszervezése is. 
A tanév során fel kell készíteni a tanulókat az év végi vizsgára is. Alaposan át kell ismételni az 
utolsó három év anyagát, tájékoztatni kell a tanulókat arról, hogy milyen gyakorlati feladatokra 
számíthatnak a vizsgán, és ezeket gyakoroltatni kell velük. (A vizsgatémaköröket lásd a 
mellékletben.) 

 
F.ESZKÖZÖK, SEGÉDLETEK 

1. Javasolt tankönyvek 

 Kropog Erzsébet – Mándics Dezső – Dr. Molnár Katalin: Biológia II. és Biológia III., vagy 
 Oláh Zsuzsa: Biológia 11. és Biológia 12., vagy 
 Dr.Lénárd Gábor: Biológiai II. és Biológia III.l 
 Dr. Berend Mihály-Gömöry András-Dr. Kiss János-Dr. Müllner Erzsébet-Dr.Tóth 

Géza:Biológia III. és Dr. Berend Mihály-Dr. Szerényi Gábor-Gömöry András:Biológia IV. 

2.Ajánlott irodalom 

Könyvek: 

Dr. Lénárd Gábor: Biológiai laboratóriumi gyakorlatok 
Dr.FazekasGyörgyDr.SzerényiGábor: 

Problémafeladatok biológiából 

Folyóiratok: 

Élet és tudomány 
 

3.Demonstrációs eszközök 

 Faliképek 
 Diasorozatok 
 Írásvetítő transzparensek 
 Applikációs képsorozatok 
 Modellek 
 Szövettani metszetek 
 Mikroszkóp 
 CD-k 
 Videofilmek 
 Laboratóriumi eszközök 

 

4.Anyagok 

 Laboratóriumi anyagok, vegyszerek, festékek 
 
 

G.VIZSGA 
A 11. osztály végén a tanulóknak vizsgázniuk kell biológiából. A vizsga anyagát a 9-11. osztályban 
tanultak képezik. Az emelt szintű vizsga célja az érettségire és a felvételire való felkészülés. A 
vizsgázó diákok megkapják előre a vizsga témaköreit, de a tételeket csak a vizsgán láthatják 
először. 
A vizsgázók három tételt húznak: az A) tétel három kérdést tartalmaz az A témakörök egyikéből, a 



 

 

B) egyetlen kérdést tartalmaz a B(emelt) témakörök egyikéből, a C) pedig egy gyakorlati tétel, 
amely egy fotó- vagy preparátum-felismerésből, egy bioenergetikai vagy genetikai feladatból, és 
egy biokémiai, élettani, vagy sejttani kísérletet végrehajtásából, valamint elemzéséből áll. 
A vizsgázó tudása meg kell feleljen a tantervben részletezett követelményrendszernek. A húzott 
tételen szereplő kérdésekre saját, szabatos, nyelvhelyességi, stiláris és szakmai szempontból is 
korrekt megfogalmazásban kell válaszoljon. Alkalmaznia kell a biológiai szakterminológiát. 
Feleletéhez demonstrációként használnia kell a rendelkezésre álló modelleket. El kell tudja végezni 
a megadott kísérletet, meg kell tudja oldani a kapott feladatot. Munkájáról, illetve 
gondolatmenetéről be kell számolnia a vizsgabizottság előtt. 

A. témakörök: 
 

1. Az  emberi  bőr 10. Az ember kiválasztórendszere 
2. Az  ember mozgási szervrendszere 11. Az emberi szaporítószervek 
3. Az  ember táplálkozási szervrendszere 12. Az ember egyedfejlődése 
4. Az  ember légzési szervrendszere 13. Az ember hormonális rendszere 
5. Az ember keringési rendszere  és nyirokszervei 14. Az ember idegrendszere 
6. Az  ember  immunrendszere 15. Az ember érzékszervei 
7. A gerincesek jellemzése 
8. Az állatok rendszerének áttekintése 
9. Az állandó testhőmérsékletű állatok jellemzése 

 
                                                           B (közép)témakörök: 
 
1.Egészséges életmód                                         8..Érzékelés,receptorok 

      2.Szenvedélybetegségek                                     9. Receptorok típusai 
3.Immunrendszer                                              10. Kémiai érzékszervek 
4.Hormonrendszer felépítése és működése      11. A fül felépítése 
5.Az ember hormonrendszere                          12. A szem felépítése 
6. Inger-ingerület                                              13. A bőr mint érzékszerv 
7 Az ember központi idegrendszere                 14 .Elsősegélynyújtás 

 B(emelt) 
témakörök: 

 
1ABO vércsoport Rh faktor                         7.Az agyalapi mirigy felépítése és hormonális működése 
2.Nyirokrendszer                                          8. A pajzsmirigy felépítése és működése. 
3.Sejtes,humorális immunválasz                  9. A mellékvese felépítése és működése. 
4.A hormon fogalma és típusai                   10. A hasnyálmirigy felépítése és működése. 
5.A szabályozás általános fogalma               11. A here és a petefészek felépítése és működése. 
6. Növényi hormonok.                                   12. Az ovuláció és a menstruáció fogalma 
. 
13. A csökkent és túlműködés betegségei.           19.A gerincvelő szerkezete 
14. Idegszövet felépítése                                      20.Az agyvelő szerkezete és részei 
15. Szinapszis fogalma.                                        21.Környéki idegrendszer 
16.Reflex fogalma.                                               22. A vegetatív idegrendszer  
17.Dúc idegrendszer                                             23. Az idegrendszer mozgató működései             
18.A gerincesek idegrendszerének fejlődé           24. Az idegrendszer érző működései.. 
25. A bőr és az izom receptorainak működése 
26. A szem felépítése és a látás folyamata 
27. A fül felépítése. A hallás folyamata és az egyensúlyozás



  

 

12. évfolyam (középszint) 
 

 
 
A. AZ ÉVI TANANYAG BEOSZTÁSA 

 SEJTSZINTŰ BIOLÓGIA ÉS GENETIKA 
 

1. Az élő szervezetet felépítő  kémiai anyagok 10 óra 
2. A  sejtekben lejátszódó anyagcsere-folyamatok 10 óra 
3. A   sejtalkotók 10 óra 
4. Az   öröklődés 12 óra 
5. Az  evolúció genetikai alapjai 5 óra 
6. Evolúció 11 óra 

 7.   Év végi  összefoglalás, értékelés,ismétlés  6 óra 
Összesen: 64 óra 

 
 

B. TÉMAKÖRÖK, TÉMÁK 
/Dőlt betűvel szedve a kiegészítő anyagnak javasolt témák/ 

 
1. Az élő szervezetet felépítő kémiai anyagok 

 A biogén elemek: előfordulásuk, jelentőségük, csoportosításuk 
 A víz: jelentősége az élet kialakulásában és fenntartásában, szerepe a természetben 

(felszínformáló erő, reakcióközeg, oldószer, szállítóközeg, hőstabilizátor, határhártyák) 
 Lipidek: csoportosításuk (összetett, egyszerű), neutrális zsírok (felépítésük, tulajdonságaik, 

szerepük, zsírsavak – sztearinsav, palmitinsav, olajsav), foszfatidok (felépítésük, 
tulajdonságaik, szerepük, foszfatidsav), szteroidok (felépítésük – szteránváz –, szerepük), 
viaszok, terpének (illóolajok, karotinoidok) 

 Szénhidrátok: csoportosításuk (összetett, egyszerű), a triózok felépítése, származékaik, és 
előfordulásuk (glicerinaldehid, glicerinaldehid-3-foszfát, 1,3-dihidroxi-aceton, 
dihidroxiaceton-3-foszfát, piroszőlősav), a fontosabb pentózok felépítése, nyílt láncú és 
gyűrűs változatuk, előfordulásuk és származékaik (ribóz, dezoxiribóz és foszfátésztereik), a 
legfontosabb hexózok felépítése, előfordulása és származékaik (fruktóz, glükóz, galaktóz, 
foszfátésztereik), a legfontosabb diszacharidok felépítése és előfordulása (szacharóz, maltóz, 
cellobióz, laktóz), a legfontosabb poliszacharidok felépítése és előfordulása (cellulóz, 
amilóz, amilopektin, glikogén, kitin) 

 Fehérjék: csoportosításuk (egyszerű, összetett), tulajdonságaik (szerkezet-, működési, faj-, 
illetve egyedspecifitás, denaturáció), biológiai szerepük, biológiai anyagok vizsgálata 

 Nukleotidok és nukleinsavak: a fontosabb nukleotidok felépítése és biológiai szerepe (ATP, 
NAD, NADP, KoA), a nukleinsavak felépítése és biológiai szerepe (DNS, RNS) 

 
2. A sejtekben lejátszódó anyagcsere-folyamatok 

 Anyagcsere: az anyagcsere fogalma, intermedier anyagcsere, az anyagcsere alapfunkciói, 
anyagcseretípusok, az anyagcsere-folyamatok csoportosítása és kapcsolata (lebontó, 
felépítő) 

 Enzimek: szerepük és jelentőségük (biokatalizátor), felépítésük és tulajdonságaik, fajtáik, az 
emésztés biokémiája (emésztőenzimek, a táplálék építőköveire való lebontása) 

 Energiatermelő lebontó folyamatok a szervezetben: a monoszacharidok lebontása (biológiai 
oxidáció, erjedés, ATP-szintézis) 



 

 

 Energiafelhasználó folyamatok a természetben: az izomműködés biokémiája (a harántcsíkolt 
izom mikroszkópos felépítése – aktin, miozin, az izomösszehúzódás mechanizmusa) 

 Fotoszintézis: a pigmentrendszerek felépítése és működése (klorofil, reakciócentrum, 
fénybefogás), a világos szakasz eseményei (vízhasítás, fotoszintetikus elektrontranszport, 
ATP-szintézis, NADP-redukció), a sötét szakasz jelentősége, a világos és a sötét szakasz 
kapcsolata 

 Felépítő folyamatok a szervezetben: a DNS információhordozó és örökítő szerepe, a 
nukleinsavak bioszintézise (DNS-megkettőződés, RNS-szintézis), a fehérjeszintézis (a 
genetikai kód – triplet –, az átírás, az átfordítás, gén) 

 A sejtbiológia története (Szent-Györgyi Albert, H. Krebs, Hevesy György, M. Calvin, F. 

Sanger, L. Pauling, E. Chargraff, J. Watson, F. Crick, M. Wilkins, F. Griffith, O. T. Avery, 
W. M. Nirenberg, H. G. Khorana) 

 
3. A sejtalkotók 

 Bevezetés a sejttanba: a sejttan története (R. Hooke, R. Brown, M. Schleiden, T. Schwann, C. 

Golgi), a növényi és az állati sejt felépítése (sejtalkotóik, összehasonlításuk) 
 Nem membrán sejtalkotók: a sejtfal (anyaga, feladata, jellegzetességei – sejtfalvastagodás),  

a sejtplazma (anyaga, összetétele, fizikai és kémiai tulajdonságai), a sejtváz (felépítése, 
feladata), a sejtközpont (felépítése, feladata), a riboszómák (felépítésük), a csilló és az ostor 
(felépítésük és feladatuk) 

 Membránok: a biológiai membránok felépítése, a membrán tulajdonságai, 
membrántranszport-folyamatok (szabad transzport, közvetített transzport – aktív és passzív 
transzport –, membránáthelyeződéssel járó transzport – endo- és exocitózis) 

 Endomembránok: az endoplazmás hálózat (felépítése, fajtái – sima felszínű, durva felszínű – 
, feladatuk), Golgi-készülék (felépítése, feladatai), membránnal határolt üregecskék 
(lizoszómák, sejtnedvvel telt üregecskék, lüktető üregecskék, zárványok), a színtestek 
(fajtái, a zöld színtest felépítése és működése), a mitokondrium (felépítése, működése) 

 A sejtmag és a magvacska: a sejtmag felépítése és feladata, a maghártya felépítése és 
feladata, a magvacska felépítése és feladata 

 A sejtosztódás: a sejtciklus, a mitózis (szakaszai, eseményei, jelentősége, kromoszóma), a 
meiózis (szakaszai, eseményei, jelentősége, meiózisos átkereszteződés, haploid, diploid), 
sejtalkotók mikroszkópos vizsgálata 

 
4. Az öröklődés 

 Bevezetés a genetikába: a genetika története (G. Mendel, F. Galton, H. M. de Vries, W. 

Bateson, W. L. Johanssen, T. H. Morgan), genetikai alapfogalmak (genom, gén, génhely, 
allél, homozigóta, heterozigóta, genotípus, fenotípus, domináns, recesszív, kodominancia, 
szemidominancia, keresztezés, Punnett-tábla, tesztelő keresztezés, öröklésmenet, 
beltenyésztés) 

 A genetika alaptörvényei: Mendel borsókísérletei, a Mendel-törvények (uniformitás, 
szegregáció, reciprocitás, gamétatisztaság, szabad kombinálódás) 

 Öröklésmenetek: domináns-recesszív (albinizmus, Rh vércsoportrendszer), kodomináns 
(MN vércsoportrendszer), intermedier (csodatölcsér virágszíne), többszörös allélia (AB0 
vércsoportrendszer), poligénes öröklődés 

 Kapcsolt öröklődés: a kapcsolt öröklődés fogalma, ecetmuslica szárny- és potrohalakjának 
öröklődése 

 Az ivar öröklődése és a nemhez kapcsolt öröklődés (az ecetmuslica szemszínének 
öröklődése) 



 

 

 Mennyiségi jellegek öröklődése: a mennyiségi jelleg fogalma, búza szemszínének 
öröklődése, a poligénes öröklődés sajátosságai (kishatású gén, additivitás), a környezet 
hatása a mennyiségi jellegek öröklődésére (gyermekláncfű magassága – modifikáció) 

 A genetikai ismeretek gyakorlati vonatkozásai: a genetikai ismeretek alkalmazása a 
mezőgazdaságban és a gyógyításban, a mezőgazdaság hatása az élővilágra (biodiverzitás, 
génerózió) 

 A genetikai változékonyság: rekombináció (átkereszteződés, kromoszómák véletlenszerű 
szétválása és véletlenszerű párosodása), mutáció (génmutációk, kromoszómamutációk, 
kromoszómaszám-változások) 

 Humángenetika: a humángenetika vizsgálati módszerei (családfaelemzés, ikerkutatás), 
emberi tulajdonságok öröklődése (szemszín, bőrszín, mennyiségi jellegek, öröklődő 
betegségek), genetikai családtervezés 

 
5. Az evolúció genetikai alapjai 

 Az evolúció genetikai alapjai: a populációgenetika tárgya, a populációgenetika alaptörvénye 
(ideális populáció, allélgyakoriság, genotípusgyakoriság, genetikai sodródás, alapító hatás, 
génáramlás), a genetikai egyensúly 

 A természetes szelekció: a természetes szelekció darwini elmélete (rátermettség), a minőségi 
jellegekre ható szelekció típusai (domináns előny, recesszív előny, heterozigóta előny, 
heterozigóta hátrány), a mennyiségi jellegekre ható szelekció típusai (stabilizáló, irányító, 
szétválasztó), mesterséges szelekció 

 Az adaptáció: ipari melanizmus 
 Fajkeletkezés: földrajzi izoláció, szaporodási izoláció, adaptív szétterjedés (konvergencia, 

divergencia) 

 
6. Evolúció 

 Az evolúció bizonyítékai: kormeghatározási módszerek, fosszíliák, sejttani, biokémiai 
hasonlóságok, egyedfejlődéstani hasonlóságok 

 A világegyetem evolúciója: a galaxisok, a Naprendszer és a Föld kialakulása 
 Az élet kialakulása: az élet keletkezésére vonatkozó elméletek, prebiológiai evolúció 
 A Föld és az élővilág evolúciója, légköri változások, a földkéreg mozgásai, 

kontinensvándorlás, a növény- és állatvilág fejlődése 
 Emberré válás: az ember és az állatok közti különbségek (eszközkészítő eszközök, artikulált 

beszéd, kultúrateremtő képesség), a kulturális evolúció 
 Az ember származása: az emberi faj besorolása az élőlények fejlődéstörténeti rendszerébe, a 

főemlősök evolúciója (az első főemlősök, a majmok, az emberszabásúak –   Dryopithecusok 
–, az emberfélék kialakulása – Australopthecusok), az emberi nem evolúciója (Homo  
habilis, Homo erectus – jávai ember –, Homo sapiens – vértesszőlősi ember, neandervölgyi 
ember, mai ember –, a mai ember elterjedése a Földön 

 Emberfajták: rendszerezés az emberi fajon belül (rasszok, nagyrasszok), emberfajták 
(mongolid, europid, negrid és ausztralid nagyrassz) 



 

 

C. KÖVETELMÉNYEK 
A diák 

képes legyen felsorolni a legfontosabb biogén elemeket (H; O; C; N; Na; Ca; P; S; K; Cl), 
valamint néhány mikroelemet, és legyen tisztában ezek biológiai jelentőségével 
lássa         a         víznek         az         élővilágban         betöltött         szerepét 
ismerje a neutrális zsírok, a foszfatidok és a szteroidok felépítését, tulajdonságait és 
biológiai jelentőségét 
legyen tisztában a biológiai szempontból legfontosabb szénhidrátoknak (glicerinaldehid, 
dihidroxi-aceton, ribóz, dezoxiribóz, glükóz, fruktóz, szacharóz,, maltóz, cellobióz, 
glikogén, keményítő, cellulóz) a felépítésével, tulajdonságaival és az élővilágban betöltött 
szerepével 
ismerje az aminosavak és a fehérjék felépítését, térszerkezetét, tulajdonságait és biológiai 
jelentőségét. 
ismerje a nukleinbázisok és a nukleotidok felépítését, tulajdonságait; az ATP, a NAD és a 
NADP molekulák szerkezetét, biológiai szerepét 
legyen tisztában a DNS és az RNS molekulák felépítésével, térszerkezetével és biológiai 
szerepével 
legyen tisztában az anyagcsere lényegével, értse az anyagcsere-folyamatok egymásra 
épülését;            ismerje            az            intermedier            anyagcsere            fogalmát 
értse a biokatalízis lényegét, és tudja az enzimműködés mechanizmusát; ismerje az enzimek 
sajátosságait és főbb csoportjait 
ismerje  az  emésztőenzimeket  és  a  táplálék  lebontásának  egyes  lépéseit 
értse a biológiai oxidáció és az erjedés közti különbséget, legyen tisztában ezek 
energiamérlegével 
ismerje Nobel-díjas biokémikusunk, Szent-Györgyi Albert nevét 
ismerje a harántcsíkolt izom molekuláris szerkezetét és működését 
ismerje és értse a fotoszintézis egyes szakaszainak jelentőségét és kapcsolatát 
ismerje a klorofill és általában a növényi pigmentek biológiai jelentőségét 
ismerje a nukleinsavak és a fehérjék felépítésének fontosabb lépéseit 
értse a bázispárosodási szabályt, s ezzel összefüggésben képes legyen a genetikai kódszótár 
használatára 
fel   tudja   sorolni   a   növényi   és   állati   sejtalkotókat,   ismerje   szerepüket 
ismerje a biológiai membránokat, azok felépítését; az aktív és passzív membrán- 
transzportfolyamatokat; lássa a sejthártyának a sejtközötti kommunikációban betöltött 
szerepét 
értse az endoplazmás hálózat és a Golgi-készülék felépítését, biológiai szerepét 
ismerje a színtestek típusait, a zöld színtest felépítését, a fotoszintetikus folyamatok helyét a 
zöld színtesten belül 
ismerje a mitokondrium felépítését, és az energiatermelő folyamatokban betöltött szerepét 
legyen tisztában a sejtfal és a sejtváz felépítésével, anyagaival 
ismerje a sejtmag anyagait, szerkezetét; értse a kromoszóma, a haploid és a diploid sejt 
fogalmát 
legyen tisztában a sejtciklus egyes fázisaival, a sejtosztódás lényegével és típusaival; ismerje 
a mitózis és a meiózis egyes szakaszainak eseményeit; értse a meiózis és a mitózis közti 
különbséget 
ismerje         a         genetika         tárgyát,         főbb         kutatási         irányait 
ismerje a következő fogalmakat és értse jelentésüket: gén, génhely, allél, homozigóta, 
heterozigóta, genotípus, fenotípus, domináns, recesszív, szemidomináns, kodomináns, 
keresztezés, öröklésmenet, P; F1  F2  nemzedék, tesztelő keresztezés, beltenyésztés 
tudja használni a Punnett-táblát egyszerűbb keresztezések levezetésére és az utódok várható 
megoszlásának becslésére 
ismerje Mendel borsókísérleteinek a lényegét, a Mendel-törvényeket 



 

 

ismerje és értse a domináns-recesszív, az intermedier, a kodomináns és a többallélos 
öröklésmenet       lényegét,       tudjon       példát       mondani       valamennyire 
legyen tisztában a független és a kapcsolt öröklődés közti különbséggel, az ivar 
öröklődésével          és           a          nemhez           kapcsolt          öröklődéssel 
tudja, hogy a mennyiségi jellegek öröklődése miben tér el a minőségiekétől 
ismerje a genetikai változékonyság okait, főleg a mutáció típusait; tudjon öröklődő emberi 
betegségeket említeni 
képes   legyen   egyszerűbb   genetikapéldák   levezetésére   és   megoldására 
ismerje a populációgenetika alaptörvényét, az ideális populáció kritériumait; értse a 
genotípusgyakoriság és az allélgyakoriság fogalmát, a genetikai egyensúly feltételeit 
ismerje és értse a természetes szelekció és az adaptáció fogalmát 
ismerje a mennyiségi és a minőségi jellegekre ható szelekciótípusokat 
tudja és értse a fajok kihalásának és keletkezésének lehetséges okait 

 ismerje és értse az adaptív szétterjedés, a konvergencia és a divergencia jelenségét 
 ismerje a tudomány jelenlegi álláspontját a földtörténeti eseményekről 
 ismerjen néhány idő- vagy korjelző őslényt 
 értse a földi környezet változásainak és az élővilág evolúciójának összefüggéseit 
 ismerje az emberréválás folyamatának főbb állomásait, meg tudja nevezni az emberi nembe 

tartozó fajokat 
 fel tudja sorolni a négy nagyrasszt, meg tudja különböztetni őket kép alapján 

 
 

D. ÉRTÉKELÉS 
Jeles az a tanuló, aki ezen követelményeknek magas színvonalon eleget tesz; a tanult fogalmakat 
ismeri és érti, házi feladatait becsületesen elvégzi. 
Elégséges az a tanuló, aki a tananyagot körülbelül ötven százalékos szinten tudja, az összes 
témazáró dolgozatot teljesíti, és az aláhúzott követelményeknek, valamint vizsgakötelezettségének 
eleget tesz. 

 
 
E. MÓDSZERTANI AJÁNLÁS 
Középszinten a nincsenek rendszeres gyakorlati foglalkozások. Mégis célszerű néhány egyszerűbb 
kísérletet elvégeztetni a tanulókkal, illetve amennyiben ez kivitelezhetetlen, akkor legalább 
demonstráció lehetőségével élni. Hasonló a helyzet a genetikai és populációgenetikai feladatok 
megoldásával, amelyeket – természetesen nem felvételi szintűeket – feltétlenül gyakorolni kell. 
Fontos hogy a tanév végi ismétlésre a szokásosnál több órát szenteljünk, hiszen kívánatos a 
teljes gimnáziumi tananyag – legalább nagy vonalakban történő – átismétlése. 



 

 

F. ESZKÖZÖK, SEGÉDLETEK 

1. Ajánlott tankönyvek 

 
 Kropog Erzsébet – Mándics Dezső – Dr. Molnár Katalin: Biológia II. és Biológia III., vagy 
 Oláh Zsuzsa: Biológia 11. és Biológia 12., vagy 
 Dr.Lénárd Gábor: Biológiai II. és Biológia III.vagy 
 Dr. Berend Mihály-Gömöry András-Dr. Kiss János-Dr. Müllner Erzsébet-Dr.Tóth 

Géza:Biológia III. és Dr. Berend Mihály-Dr. Szerényi Gábor-Gömöry András:Biológia IV. 

 
2. Ajánlott irodalom 

 
 
Könyvek: 

Csaba György – Madarász Bálint: A sejt szerkezete 

Folyóiratok: 

 Élet és tudomány 

 
3. Demonstrációs eszközök 

 
 Faliképek 
 Diasorozatok 
 Írásvetítő transzparensek 
 Applikációs képsorozatok 
 Modellek 
 CD-k 
 Videofilmek 

 
 
. 



 

 

 

12. évfolyam (emelt szint) 
 
A. AZ ÉVI TANANYAG BEOSZTÁSA 
 

 SEJTSZINTŰ BIOLÓGIA ÉS GENETIKA 
 

1. Az élő szervezetet felépítő  kémiai anyagok 15 óra 
2. A sejtekben lejátszódó anyagcsere-folyamatok   18 óra 
3. A   sejtalkotók 11 óra 
4. Az   öröklődés 14 óra 
5. Biotechnológiai   alapismeretek 7 óra 
6. Biológiai   gyakorlatok                                        30 óra 
7. Ismétlés  30 óra 
7. Év végi összefoglalás, értékelés  3 óra 

Összesen: 128 óra 
 
 

B. TÉMAKÖRÖK, TÉMÁK 
/Dőlt betűvel szedve a kiegészítő anyagnak javasolt témák/ 

 
1. Az élő szervezetet felépítő kémiai anyagok 

 A biogén elemek: előfordulásuk, jelentőségük, csoportosításuk 
 A víz: jelentősége az élet kialakulásában és fenntartásában, szerepe a természetben 

(felszínformáló erő, reakcióközeg, oldószer, szállítóközeg, hőstabilizátor, határhártyák) 
 Lipidek: csoportosításuk (összetett, egyszerű), neutrális zsírok (felépítésük, tulajdonságaik, 

szerepük, zsírsavak – sztearinsav, palmitinsav, olajsav, linólsav, linolénsav), foszfatidok 
(felépítésük, tulajdonságaik, szerepük, foszfatidsav, lecitin), glikolipidek (felépítésük, 
szerepük), viaszok (felépítésük, szerepük), terpének (felépítésük – izoprénváz –, szerepük – 
illóolajok, karotinoidok, karotinszármazékok), szteroidok (felépítésük – szteránváz –, 
szerepük, – szterinek, epesavak, szteroidhormonok, zsíroldékony vitaminok), 
prosztaglandinok (felépítésük, szerepük) 

 Szénhidrátok: csoportosításuk (összetett, egyszerű), a triózok felépítése, származékaik, és 
előfordulásuk (glicerinaldehid, glicerinaldehid-3-foszfát, 1,3-dihidroxi-aceton, 
dihidroxiaceton-3-foszfát, piroszőlősav, glicerinsav), a fontosabb pentózok felépítése, nyílt 
láncú és gyűrűs változatuk, előfordulásuk és származékaik (ribulóz, xilulóz, ribóz, 
dezoxiribóz és foszfátésztereik), a legfontosabb hexózok felépítése, előfordulása és 
származékaik (fruktóz, glükóz, galaktóz, foszfátésztereik, C-vitamin), a legfontosabb 
diszacharidok felépítése és előfordulása (szacharóz, maltóz, cellobióz, laktóz), a 
legfontosabb poliszacharidok felépítése és előfordulása (cellulóz, amilóz, amilopektin, 
glikogén, kitin) 

 Fehérjék: csoportosításuk (egyszerű, összetett), tulajdonságaik (szerkezet-, működési, faj-, 
illetve egyedspecifitás, denaturáció), biológiai szerepük, a hemoglobinmolekula felépítése 
(porfirinváz), a gyapjú, a haj, illetve a selyem molekuláris szerkezete 

 Növényi eredetű szerves anyagok: alkaloidák, illóolajok, gyümölcsészterek, gyanták,  
növényi hormonok) 

 Nukleotidok és nukleinsavak: a fontosabb nukleotidok felépítése és biológiai szerepe  
(cAMP ATP, NAD, NADP, FAD, KoA), a nukleinsavak felépítése és biológiai szerepe 
(DNS, RNS) 



 

 

2. A sejtekben lejátszódó anyagcsere-folyamatok 

 Anyagcsere: fogalma, az intermedier anyagcsere, az anyagcsere alapfunkciói, 
anyagcseretípusok, az anyagcsere-folyamatok csoportosítása és kapcsolata (lebontó, 
felépítő) 

 Enzimek: szerepük és jelentőségük (biokatalizátor), felépítésük és tulajdonságaik, fajtáik, az 
enzimműködés szabályozási lehetőségei, a véralvadás biokémiája, az emésztés biokémiája 
(emésztőenzimek, a táplálék építőköveire való lebontása) 

 Energiatermelő lebontó folyamatok a szervezetben: a monoszacharidok lebontása (a 
glikolízis, az erjedés, a citromsav-ciklus, a terminális oxidáció – citokrómok, 
elektronszállítás, ATP-szintézis), a lebontó folyamatok energiamérlege, a zsírsavak, az 

aminosavak és a nukleinsavak lebontása 
 Energiafelhasználó folyamatok a természetben: a látás biokémiája, az izomműködés 

biokémiája (a harántcsíkolt izom mikroszkópos felépítése – aktin, miozin, az 
izomösszehúzódás mechanizmusa) 

 Fotoszintézis: a pigmentrendszerek felépítése és működése (klorofill, reakciócentrum, 
fénybefogás), a világos szakasz eseményei (vízhasítás, fotoszintetikus elektrontranszport, 
ATP-szintézis, NADP-redukció), a sötét szakasz eseményei (Calvin-ciklus), a világos és a 
sötét szakasz kapcsolata 

 Felépítő folyamatok a szervezetben: a glükoneogenezis, a zsírsavszintézis, a DNS 
információhordozó és örökítő szerepe (Griffith-Avery kísérlet, Hershey-Chase kísérlet, 
Meselson-Stahl kísérlet), a nukleinsavak bioszintézise (DNS-megkettőződés, RNS- 
szintézis), a fehérjeszintézis (a genetikai kód – triplet –, kodon, antikodon, átírás, átfordítás, 
gén) 

 A génműködés szabályozása: enzimindukció, enzimrepresszió (operon) 
 A sejtbiológia története: az anyagcsere-folyamatok kutatása (E. Bochner, O. F. Meyerhof, 

Cori házaspár, O. Warburg, Szent-Györgyi Albert, H. Krebs, Hevesy György, M. Calvin, P. 

Mitchell), az óriásmolekulák vizsgálata (F. Sanger, L. Pauling, E. Chargraff, J. Watson, F. 

Crick, M. Wilkins): baktériumok és vírusok molekuláris biológiai vizsgálatai (F. Griffith, O. 
T. Avery, S. Luria, M. Delbrück, A. Hershey, M. Chase, M. S. Meselson, F. W. Stahl): a 

génelmélet fejlődése (G. W. Beadle, E. Tatum, F. Jacob, J. Monod, W. M. Nirenberg, H. G. 

Khorana) 

 
3. Sejttan 

 Bevezetés a sejttanba: a sejttan története (R. Hooke, R. Brown, M. Schleiden, T. Schwann, C. 

Golgi, G. Palade), a növényi és az állati sejt felépítése (sejtalkotóik, összehasonlításuk) 
 Nem membrán sejtalkotók: a sejtfal (anyaga, feladata, jellegzetességei – sejtfalvastagodás),  

a sejtplazma (anyaga, összetétele, fizikai és kémiai tulajdonságai), a sejtváz (felépítése, 
feladata), a sejtközpont (felépítése, feladata), a riboszómák (felépítésük), a csilló és az ostor 
(felépítésük és feladatuk) 

 Membránok: a biológiai membránok felépítése, a membrán tulajdonságai, sejthártya, 
sejtkapcsolatok (szoros sejtkapcsolat, réskapcsolat, dezmoszómák), membrántranszport- 
folyamatok (szabad transzport, közvetített transzport – aktív és passzív transzport –, 
membránáthelyeződéssel járó transzport – endo- és exocitózis), 

 Endomembránok: az endoplazmás hálózat (felépítése, fajtái – sima felszínű, durva felszínű – 
, feladatuk), Golgi-készülék (felépítése, feladatai), membránnal határolt üregecskék 
(lizoszómák, sejtnedvvel telt üregecskék, lüktető üregecskék, zárványok), a színtestek 
(fajtái, a zöld színtest felépítése és működése), a mitokondrium (felépítése, működése, 
endoszimbionta elmélet, kemiozmotikus hipotézis) 

 A sejtmag és a magvacska: a sejtmag felépítése és feladata, a maghártya felépítése és 
feladata, a magvacska felépítése és feladata 



 

 

 A sejtosztódás: a sejtciklus, a mitózis (szakaszai, eseményei, jelentősége, kromoszóma, 
endomitózis), a meiózis (szakaszai, eseményei, jelentősége, meiózisos átkereszteződés, 
haploid, diploid), a sejtosztódás szabályozása 

 
4. Örökléstan 

 Bevezetés a genetikába: a genetika története (G. Mendel, F. Galton, H. M. de Vries, W. 

Bateson, W. L. Johanssen, T. H. Morgan) genetikai alapfogalmak (genom, gén, génhely, 
allél, homozigóta, heterozigóta, genotípus, fenotípus, domináns, recesszív, kodominancia, 
szemidominancia, keresztezés, Punnett-tábla, tesztelő keresztezés, öröklésmenet, 
beltenyésztés) 

 A genetika alaptörvényei: Mendel borsókísérletei, a Mendel-törvények (uniformitás, 
szegregáció, reciprocitás, gamétatisztaság, szabad kombinálódás) 

 Öröklésmenetek: domináns-recesszív (albinizmus, Rh-vércsoportrendszer), kodomináns 
(MN-vércsoportrendszer), intermedier (csodatölcsér virágszíne), többszörös allélia (AB0- 
vércsoportrendszer, rágcsálók szőrzetszíne), poligénes öröklődés, génkölcsönhatások (házi 
tyúk taréjformája, lovak szőrzetszíne és fehér tyúkfajták tollazatszíne – episztázis–, egerek 

szőrzetszíne – recesszív szupresszió –, kukorica magszíne – komplementer hatás) 
 Kapcsolt öröklődés: a kapcsolt öröklődés fogalma, ecetmuslica szárny- és potrohalakjának 

öröklődése 
 Az ivar öröklődése és a nemhez kapcsolt öröklődés (az ecetmuslica szemszínének 

öröklődése) 
 Letális faktorok 
 Mennyiségi jellegek öröklődése: a mennyiségi jelleg fogalma, a búza szemszínének 

öröklődése, a poligénes öröklődés sajátosságai (kishatású gén, additivitás), a környezet 
hatása a mennyiségi jellegek öröklődésére (gyermekláncfű magassága – modifikáció) 

 A genetikai ismeretek gyakorlati vonatkozásai: a genetikai ismeretek alkalmazása a 
mezőgazdaságban és a gyógyításban (keresztezés, nemesítés), a mezőgazdaság hatása az 
élővilágra (biodiverzitás, génerózió) 

 A genetikai változékonyság: rekombináció (átkereszteződés, géntérképezés, kromoszómák 
véletlenszerű szétválása és véletlenszerű párosodása), mutáció (génmutációk, 
kromoszómamutációk, kromoszómaszám-változások) 

 Humángenetika: a humángenetika vizsgálati módszerei (családfaelemzés, ikerkutatás), 
emberi tulajdonságok öröklődése (szemszín, bőrszín, mennyiségi jellegek, mutációs, 
öröklődő betegségek – vérzékenység, Down-kór, triploX szindróma, XXY szindróma, 

Klinefelter szindróma), genetikai családtervezés 

 
5. Biotechnológia 

 Biotechnológiai eljárások: a biotechnológiai eljárások alkalmazása és jelentősége, 
hagyományos biotechnológiai eljárások, a génsebészet (vektor, plazmid), a klónozás (klón), 
genetikailag módosított szervezetek, a humán genom program, a biotechnológia etikai 
korlátai 

 
6. Biológiai gyakorlatok 

 
 biogén elemek vizsgálata 
 víztartalom, diffúzió és ozmózis vizsgálata 
 kolloid rendszerek vizsgálata 
 lipidek vizsgálata 
 szénhidrátok vizsgálata 
 fehérjék vizsgálata 



 

 

 az enzimműködés vizsgálata 
 az emésztés vizsgálata 
 lebontó folyamatok vizsgálata 
 növényi színanyagok vizsgálata 
 a fotoszintézis vizsgálata 
 sejtalkotók mikroszkópos vizsgálata 
 plazmolízis, deplazmolízis és hemolízis vizsgálata 
 elektronmikroszkópos felvételek elemzése 
 genetikapéldák megoldásának gyakorlása 
 családfaelemzés 

 
 
C. KÖVETELMÉNYEK 
A diák 

képes legyen felsorolni a legfontosabb biogén elemeket (H; O; C; N; Na; Ca; P; S; K; Cl), 
valamint néhány mikroelemet, és legyen tisztában ezek biológiai jelentőségével 
képes legyen a hidrogén, oxigén, szén, nitrogén, foszfor, kalcium és vas biológiai 
anyagokból történő kimutatására 
lássa a víznek az élővilágban betöltött szerepét 
képes legyen kísérleti úton bemutatni a kolloid rendszerek alapvető tulajdonságait 
ismerje a neutrális zsírok, a foszfatidok, a glikolipidek, a viaszok, a terpének (közülük is 
leginkább a karotinoidok) és a szteroidok (koleszterin, epesavak, szteroidhormonok) 
felépítését, tulajdonságait és biológiai jelentőségét 
képes legyen a lipidek biológiai anyagokból történő kimutatására 
legyen tisztában a biológiai szempontból legfontosabb szénhidrátoknak (glicerinaldehid, 
dihidroxi-aceton, ribóz, ribulóz, dezoxiribóz, glükóz, fruktóz, galaktóz, szacharóz, laktóz, 
maltóz, cellobióz, glikogén, keményítő, cellulóz, kitin) a felépítésével, tulajdonságaival és 
az élővilágban betöltött szerepével 
képes legyen a szénhidrátok biológiai anyagokból való kimutatására, redukálóképességük 
kísérleti úton történő megállapítására 
ismerje az aminosavak és a fehérjék felépítését, térszerkezetét, tulajdonságait és biológiai 
jelentőségét. Tudja csoportosítani az előző években tanult fehérjéket (albuminok, 
globulinok, fibrinogén, hemoglobin) 
képes legyen a fehérjék biuret-reakcióval illetve xantoprotein-próbával történő kimutatására 
ismerje a nukleinbázisok és a nukleotidok felépítését, tulajdonságait; az ATP, a NAD, a 
NADP, a FAD és a KoA molekulák szerkezetét, biológiai szerepét 



 

 

legyen tisztában a DNS és az RNS molekulák felépítésével, térszerkezetével és biológiai 
szerepével 
legyen tisztában az anyagcsere lényegével, értse az anyagcsere-folyamatok egymásra 
épülését;            ismerje            az            intermedier            anyagcsere            fogalmát 
értse a biokatalízis lényegét, és tudja az enzimműködés mechanizmusát; ismerje az enzimek 
sajátosságait                             és                             főbb                             csoportjait 
ismerje az emésztőenzimeket és a táplálék lebontásának egyes lépéseit; legyen képes ezen 
lépések in vitro véghezvitelére, és kísérletekkel tudja igazolni a vizsgált enzimek környezeti 
igényeit 
tudja a szénhidrátok lebontásának főbb lépéseit; legyen tisztában a citokróm-rendszer 
szerepével; értse a biológiai oxidáció és az erjedés közti különbséget, legyen tisztában ezek 
energiamérlegével; ismerje az energiatermelő folyamatok szabályozási lehetőségeit 
legyen képes egyszerűbb energetikai számítási feladatok levezetésére és megoldására 
képes legyen kísérletesen szemléltetni a sejtlégzést kísérő oxigénfogyást és szén-dioxid- 
felszabadulást 
ismerje Nobel-díjas biokémikusunk, Szent-Györgyi Albert nevét, munkásságának főbb 
csomópontjait, különös tekintettel a biológiai oxidáció vizsgálatában elért eredményeire 
ismerje     a     harántcsíkolt     izom     molekuláris     szerkezetét     és     működését  
ismerje és értse a fotoszintézis egyes szakaszainak eseményeit és kapcsolatát; legyen 
tisztában a pigmentrendszereknek a fényenergia megkötésében játszott szerepével, a 
vízhasítás közbeni oxigénfelszabadulás mikéntjével, a fotoszintetikus elektrontranszportlánc 
működésével, a szén-dioxid-megkötés és a növényi szénhidrátszintézis elvével 
ismerje a porfirinváz felépítését, valamint a legfontosabb porfirinvázas vegyületek biológiai 
jelentőségét 
legyen képes a világos szakasz fényigényének, valamint a fotoszintetikus oxigéntermelés 
kísérleti úton történő bizonyítására, továbbá a fontosabb pigmentek kromatográfiás 
módszerrel történő szétválasztására 
ismerje a főbb felépítő anyagcsereutakat (szénhidrátok, lipidek, nukleinsavak és fehérjék 
bioszintézise) 
ismerje azokat a tudománytörténeti szempontból is jelentős kísérleteket (Hershey-Chase 
kísérlet, Griffith-Avery kísérlet, Meselson-Stahl kísérlet), amelyek során az emberiség 
eljutott a nukleinsavak örökítő szerepének felismerésére, illetve a DNS-megkettőződés 
mechanizmusának nyitjára 
értse a bázispárosodási szabályt, s ezzel összefüggésben képes legyen a genetikai kódszótár 
használatára 
fel tudja sorolni a növényi és állati sejtalkotókat, ismerje szerepüket 
fel tudja ismerni az egyes sejtalkotókat akár elektronmikroszkópos felvételeken, akár natív 
készítményeken 
ismerje a biológiai membránokat, azok felépítését; az aktív és passzív membrán- 
transzportfolyamatokat; lássa a sejthártyának a sejtközötti kommunikációban betöltött 
szerepét 
értse a diffúzió, ozmózis, plazmolízis és deplazmolízis fogalmakat, legyen képes kísérleti 
úton történő demonstrációjukra 
értse az endoplazmás hálózat és a Golgi-készülék felépítését, biológiai szerepét 
ismerje a színtestek típusait, a zöld színtest felépítését, a fotoszintetikus folyamatok helyét a 
zöld színtesten belül 
ismerje a mitokondrium felépítését, és az energiatermelő folyamatokban betöltött szerepét; a 
citromsav-ciklus és a terminális oxidáció helyét 
legyen tisztában a sejtfal és a sejtváz felépítésével, anyagaival 
ismerje a sejtmag anyagait, szerkezetét; értse a kromoszóma, a haploid és a diploid sejt 
fogalmát 



 

 

legyen tisztában a sejtciklus egyes fázisaival, a sejtosztódás lényegével és típusaival; ismerje 
a mitózis és a meiózis egyes szakaszainak eseményeit; értse a meiózis és a mitózis közti 
különbséget 
képes legyen fénymikroszkópos felvételek alapján felismerni a sejtosztódás egyes szakaszait 
ismerje a legalapvetőbb metszési és festési eljárásokat                                                ismerje 
a genetika tárgyát, főbb kutatási irányait                                                      ismerje a 
következő fogalmakat és értse jelentésüket: genom, gén, génhely, allél, homozigóta, 
heterozigóta, genotípus, fenotípus, domináns, recesszív, szemidomináns, kodomináns, 
keresztezés, öröklésmenet, P, F1, F2  nemzedék, tesztelő keresztezés, beltenyésztés 
tudja használni a Punnett-táblát egyszerűbb keresztezések levezetésére és az utódok várható 
megoszlásának becslésére 
ismerje   Mendel   borsókísérleteinek   a   lényegét,   a   Mendel-törvényeket  
ismerje és értse a domináns-recesszív, az intermedier, a kodomináns és a többallélos 
öröklésmenet, valamint az episztázis lényegét, tudjon példát mondani valamennyire 
legyen tisztában a független és a kapcsolt öröklődés közti különbséggel, az ivar 
öröklődésével          és           a          nemhez           kapcsolt          öröklődéssel 
tudja, hogy a mennyiségi jellegek öröklődése miben tér el a minőségiekétől 
ismerje a genetikai változékonyság okait, főleg a mutáció típusait; tudjon humángenetikai 
példákat a főbb mutációtípusokra 
képes legyen genetikapéldák levezetésére és megoldására, valamint tudja értelmezni és 
elemezni a családfát 
ismerje a legalapvetőbb biotechnológiai eljárásokat, tudjon példát mondani ezek 
alkalmazására 

 
D.ÉRTÉKELÉS 
Év végéig mindenkinek be kell adnia egy egy oldalas publikációra alkalmas írást egy a szaktanár 
által meghatározott témából. Emellett számos tesztet és versenyfeladatot íratunk a diákokkal. 
Jeles az a tanuló, aki a követelményeknek magas színvonalon eleget tesz, a tanult fogalmakat ismeri 
és érti, házi feladatait – köztük a publikációt – a megadott határidőre becsületesen elkészíti. 
Elégséges az a tanuló, publikációját a tanév végéig elkészíti, valamennyi témazáró dolgozatát 
megírja, a tananyagot körülbelül ötven százalékos szinten elsajátítja, és az aláhúzott 
követelményeknek megfelel. 

 
E.MÓDSZERTANI AJÁNLÁS 
 Ennek az évnek a fő célja a tanulók felkészítése az országos középiskolai tanulmányi versenyre, 
az érettségire és a felvételire. Éppen ezért az év egy része ismétléssel telik. 
Mivel a diákok ekkorra már rendelkeznek az összes matematikai, fizikai, kémiai és földrajzi 
ismerettel, ami a biológia megértéséhez szükséges, ezért az ismétlésnél nem szükséges ugyanabban 
a sorrendben venni az anyagrészeket, mint ahogy azt harmadik osztálytól nyolcadikig vették. 
Célszerűnek látszik inkább egy olyan felépítés, amely a legalacsonyabb szerveződési szintről indul, 
és így halad a magasabb felé, pl.: 

 
Az élőlényeket felépítő kémiai anyagok (molekuláris biológia) 
A sejtek felépítése és működése (sejttan és biokémia) 
A szövetek felépítése és feladata (szövettan) 
A szervezet felépítése és működése (szervezettan, élettan, etológia és pszichológia) 
Az egyed feletti szerveződési szintek (ökológia) 
Környezet (ökológia, környezetvédelem) 
Az élővilág fejlődése (evolúciógenetika, evolúciótörténet, rendszerezés) 



 

 

F.ESZKÖZÖK, SEGÉDLETEK 
 

1Javasolt tankönyvek 

 Kropog Erzsébet – Mándics Dezső – Dr. Molnár Katalin: Biológia II. és Biológia III., vagy 
 Oláh Zsuzsa: Biológia 11. és Biológia 12., vagy 
 Dr.Lénárd Gábor: Biológiai II. és Biológia III.l 
 Dr. Berend Mihály-Gömöry András-Dr. Kiss János-Dr. Müllner Erzsébet-Dr.Tóth 

Géza:Biológia III. és Dr. Berend Mihály-Dr. Szerényi Gábor-Gömöry András:Biológia IV. 

2.Ajánlott irodalom 

Könyvek: 

Dr. Lénárd Gábor: Biológiai laboratóriumi gyakorlatok 
Csaba György – Madarász Bálint: A sejt szerkezete 

Folyóiratok: 

Élet és tudomány 

Demonstrációs eszközök 

 Faliképek 
 Diasorozatok 
 Írásvetítő transzparensek 
 Applikációs képsorozatok 
 Modellek 
 Szövettani metszetek 
 Mikroszkóp 
 CD-k 
 Videofilmek 
 Laboratóriumi eszközök 

 

4.Anyagok 

 Laboratóriumi anyagok, vegyszerek, festékek 
 
 



 

Iskolai tanterv a gimnázium számára 

Fizika 

7. osztály 

  Tematikai egység Órakeret 

1. A világ felmérése 6 

2. Tömeg, térfogat. sűrűség 10 

3. A sebesség mérése 10 

4. Az idő mérése 10 

5. A súrlódás vizsgálata 8 

6. Ütközések vizsgálata 8 

7. Halmazállapot-változások 10 

8. Hőtani jelenségek vizsgálata 10 

  Összesen: 72 

 
A Nat azon törekvésének megfelelve, amely szerint a természettudományos képzés nemcsak a 
leendő mérnökök és szaktudósok, hanem minden ember számára fontos, a fizika tanítása 
során követjük a természetes emberi megismerés folyamatát. A tanítás nem az alapfogalmak 
definiálásával, az alaptörvények bemutatásával kezdődik, hanem a tanulás természetes 
folyamatának megfelelve minden témakörben a mindennapi életben megtapasztalható 
jelenségekből, problémákból, gyakorlati alkalmazásokból kiindulva indul a tananyag 
feldolgozása és jut el a mindenki számára fontos, praktikus, hasznos ismeretekhez. Fontos, 
hogy senki ne érezhesse úgy, hogy a fizika tanulása haszontalan, értelmetlen ismeretanyag 
mechanikus elsajátítása. Rá kell vezetni a tanítványokat arra, hogy a fizika hasznos, az élet 
minden fontos területén megjelenik, ismerete gyakorlati előnyökkel jár. Mindez nem azt 
jelenti, hogy a tanítási-tanulási folyamatból kikerülnének az absztrakt ismeretek, illetve az 
ezekhez rendelhető készség- és képességelemek. A cél a problémaközpontúság, a 
gyakorlatiasság és az ismeretek egyensúlyának megteremtése, a motiváció folyamatos 
fenntartásának és minden diák eredményes tanulásának érdekében, mely megteremti a 
lehetőségét annak, hogy a tanulók logikusan gondolkodó, a világ belső összefüggéseit 
megértő, felelős döntésekre kész felnőttekké váljanak. 

Az elvárható alapszint az, hogy a tanulók megismerjék a tantervben lévő témaköröket, 
értelmezzék a jelenségeket, ismerjék a technikai alkalmazásokat, és ezáltal egyre 
magabiztosabban el tudjanak igazodni a körülöttünk lévő természeti-technikai környezetben. 
A tanterv e mellett lehetővé teszi a mélyebb összefüggések felismerését is, ami a 
differenciálás, a tehetséggondozás, az önálló ismeretszerzés révén a mérnöki és 
természettudományos pályára készülők számára megfelelő motivációt és orientációt nyújthat. 

A fizika tanterv szakít a hagyományos „begyakoroltató” számítási feladatokkal. 
Számításokat csak olyan esetekben követel meg, amikor a számítás elvégzése a tananyag 



 

mélyebb megértését szolgálja, vagy a számértékek önmagukban érdekesek, azonban a régi, 
sokszor öncélú feladatmegoldást elhagyjuk. A tanterv lehetővé teszi a tananyag feldolgozását 
az aktív tanulás módszereivel, támogatja a csoportmunkát, a projektfeladatok elvégzését, a 
kompetencia-alapú oktatást, a számítógépes animációk és szimulációk bemutatását, az 
interaktivitást, az aktív táblák és digitális palatáblák használatát. A tanterv sikeres 
megvalósításának alapvető feltétele a tananyag feldolgozásának módszertani sokfélesége. 

A tantervben a fentebb megfogalmazott elveknek megfelelően olyan modern 
tananyagok is helyet kapnak, melyek korábban nem szerepeltek a tantervekben. Egyes témák 
ismétlődhetnek is, annak megfelelően, ahogy különböző kontextusban megjelennek. Ezek az 
ismétlődések tehát természetes módon adódnak abból, hogy a tanterv nem teljesen a fizika 
tudományának hagyományos feldolgozási sorrendjét követi, hanem a mindenki számára 
fontos, a mindennapokban használható ismeretek bemutatására törekszik.  

A megváltozott szemlélet és a megújuló tartalom a tantárgyi kapcsolatok rendszerét is 
módosítja. Az értelmezés és a megértés szempontjából kiemelkedő jelentőségű a megfelelő 
szövegértés. Mindez felöleli a szövegben alkalmazott speciális jelrendszerek működésének 
értelmezését, a szöveg elemei közötti ok-okozati, általános-egyes vagy kategória-elem 
viszony áttekintését, az idegen vagy nem szokványos kifejezések jelentésének felismerését, az 
áttételesen megfogalmazott információk azonosítását. 

Az információs források között kiemelkedő szerepet tölt be a média, mely hatékonyan 
kelti fel az érdeklődést a tudomány eredményei iránt. A média hatása egyszerre hasznos és 
ugyanakkor igen káros is lehet. A természettudományos képzés célja ezért az is, hogy a 
diákokat médiatudatosságra nevelje, ösztönözze a világ média által való leképezésének 
kritikus elemzését, értelmezését. Fontos megértetni a diákokkal, hogy a világ ábrázolása a 
médiában nem azonos a valósággal. Az eseményeknek, jelenségeknek az alkotók által 
konstruált változatát láthatjuk. A dokumentum- és ismeretterjesztő filmek esetében is fontos a 
gyártási mechanizmusokban vagy az ábrázolási szándékban rejlő érdekek vagy kényszerek 
felfejtése. Valódi tudományos ismeretet csak hiteles forrásból, a témákat több oldalról, 
tárgyilagosan megvilágítva, megfelelő tudományos alapokkal rendelkezve szerezhetnek. 

A természettudományos képzés során jól használhatóak az informatikai eszközök. A 
fizika szempontjából ezek elsősorban a mérések értékelését segítő szoftvereket, illetve a 
megfelelően megválasztott oktató programokat, interneten elérhető filmeket, animációk. 
Azonban hangsúlyosan fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az internet révén rendkívül sok 
szakmailag hibás anyag is elérhető, ami megnöveli a tanár felelősségét. 

A fizika tantárgy keretében eszközként használadó a matematika. A tanterv 
alkalmazása során az életkornak megfelelően megjelennek az adatgyűjtés, tapasztalat, 
értelmezés, megértés folyamatait segítő matematikai modellek, eszközök, például 
matematikai műveletek, függvények, táblázatok, egyenletek, grafikonok, vektorok. 

A tanulók értékelésének módszerei nem korlátozódnak a hagyományos definíciók, 
törvények kimondásán és számítási feladatok elvégzésén alapuló számonkérésre. Az értékelés 
során megjelenhet a szóbeli felelet, a teszt, az esszé, az önálló munka, az aktív tanulás 
közbeni tevékenység, illetve a csoportmunka csoportos értékelése is. A cél az, hogy a tanulók 
képesek legyenek megérteni a megismert jelenségek lényegét, az alapvető technikai eszközök 
működésének elvét, a fizikát érintő nyitott társadalmi-gazdasági kérdések, problémák 
jelentőségét, és felelős módon tudjanak állást foglalni ezekben a kérdésekben. 

A hatosztályos gimnázium 7–8. évfolyama lehetőséget teremt arra, hogy a felsőbb 
évfolyamok fizika oktatását egy intenzív kísérletező, készség- és képességfejlesztő szakasszal 
alapozzuk meg. Ebben az életkorban a kíváncsiság, nyitottság, megismerési vágy jellemzi 
tanulókat, mely kellő motivációt jelent az önálló és csoportos vizsgálódáshoz. A 9–12. 
évfolyamos anyag megegyezik a négyosztályos gimnázium anyagával. Egyértelmű, hogy  a 



 

9–12. osztályos anyag elsajátításának mélysége, a megértés minősége a 7–8. osztályos 
alapozás után lényegesen jobb lehet. A választott megoldás az átjárhatóságot is lehetővé teszi. 
 
 

7–8. évfolyam 
 

Ennek a szakasznak a pedagógiai üzenete a hat és nyolc évfolyamos gimnáziumokban az, 
hogy ismereteinket tapasztalataink alapozzák meg. A végzendő munka fókuszában a mérés, a 
tapasztalatszerzés, a változatos tevékenységek sora áll. Az így megszerzett ismeretek még 
nem feltétlenül alkotnak koherens rendszert, és nem mindig alkalmasak a széleskörű 
általánosításra, absztrakt törvények kimondására. A jelenségek értelmezésére adott modellek 
az életkornak megfelelő gyermeki elképzelések és a megszerzett tapasztalatok egyvelegéből 
születnek. Sokszor csak tendenciákat, a kapcsolatok jellegét állapíthatjuk meg. Ebben az 
életkori szakaszban nem a tantárgyak fogalmi megalapozásán van a hangsúly, hanem a 
fogalmak használatán.  

A szakasz alapvető célja a kísérletező-mérő tevékenység tudatos megtervezésének, 
végrehajtásának, az eredmények interpretálásának, a következtetések levonásának gyakorlása. 
A várható mérési eredmények előzetes becslése, a kísérleti folyamatok végállapotainak 
megjósolása egyaránt fejleszti a kialakulóban lévő természettudományos gondolkodást. A 
tapasztalatszerzéshez kötött munka és a tanári koordináció alkalmat teremthet arra, hogy a 
tanulókban korábban kialakult, esetleg téves elképzelések fokozatosan a helyes irányba 
módosuljanak. Fontos hangsúlyozni, hogy az aktív tanulás, az önálló ismeretszerzés 
elsajátítása az alapvető cél, és nem a pontos igazságok kimondása. Az intenzív 
tevékenykedtetésnek ez a formája jól alapozza meg a fizika oktatás 9–12. évfolyamos 
periódusát.  

A kísérletek és mérések mellett érdemes lehet a csoport felkészültségének 
függvényében egy-egy témához kapcsolódóan elvontabb probléma behatóbb tárgyalására is 
időt szánni. Ezek kapcsolatosak lehetnek a mérések tudománytörténeti vonatkozásaival, a 
mérések kapcsán megfogalmazható gyakorlatias kérdésekkel, a mérőeszközök működésének 
módjával, a mérés körülményeivel stb. 

Minden témakörben mód nyílik adatok, információk, érdekességek internetes 
keresésére, ami nemcsak az IKT-kompetenciákat fejleszti, hanem színesíti, kiegészíti a 
méréseket, megfigyeléseket. 

A munkaformák tekintetében a tevékenységalapú tapasztalatszerzés a csoportmunka, a 
kooperáció számára biztosít széles körben lehetőségeket. 
 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A világ felmérése 

Órakeret 
6 óra 

Előzetes tudás 
A hosszúságmérés mérőeszközei, a hosszúságmérés mértékegységei, 
azok átváltása.  

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az együttműködés fejlesztése csapatmunka során. Az alapvető 
természettudományos vizsgálati módszerek jelentőségének beláttatása, 
az adatok kezelésének gyakorlása. Kreativitás, ötletesség fejlesztése. A 
mértékegységekkel, nagyságrendekkel kapcsolatos arányérzék 
fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, Mérési eljárások megismerése, Matematika:  



 

gyakorlati alkalmazások: 
A lineáris kiterjedés skálája 
környezetünk objektumai 
alapján. 
A hosszúságmérés speciális 
esetei:  
kis kiterjedések mérése speciális 
eszközökkel, nagy távolságok 
mértékei (pl. fényév, CSE, 
parsec). 
Területmérés:  
mértékegységek, legfontosabb 
eljárások. 
Térfogatmérés módszerei, 
szilárd és folyékony anyagok 
térfogatának mérése.  
Nagy térfogatok közelítő 
meghatározása becsléssel, 
számítással.  
Térfogatok összehasonlítása.  
Magasságmérés módszerei. 
Speciális mérési eljárások: 
(pl. Föld kerülete Eratoszthenész 
módszerével). 
 
Ismeretek: 
A hosszúság-, terület- és 
térfogatmérés. 
Mértékegységek, mérési 
pontatlanságok. 

gyakorlása. A mérések egyre 
önállóbb tervezése, kivitelezése, 
következtetések levonása, 
mennyiségi viszonyok 
táblázatos és grafikus 
ábrázolása. 
Természetes mérőeszközök 
használata (pl. láb, kéz, lépés), 
mesterséges eszközök (pl. 
méterrúd, mérőszalag), 
speciális eljárások (pl. mérés 
térképről, Google Earth, GPS, 
jármű segítségével). 
Területmérés GPS segítségével, 
kivágott alakzat tömegének 
mérésével, Google Earth 
segítségével, átdarabolással stb. 
Területmérés hosszúságból 
geometriai számításokkal. 
Térfogatmérés vízkiszorítással. 
Magasságmérés árnyék 
segítségével, ejtéssel, szög és 
távolságméréssel stb. 
Egyszerű matematikai 
(geometriai) számítások 
elvégzése. 
Információk keresése az 
interneten (pl. régi 
mértékegységek). 
Közelítés, becslés, 
nagyságrendek átlátása. 

alakzatok kerülete, 
területe, térfogata, ezek 
kiszámítása. 
 
Földrajz:  
térképészet, lépték 
fogalma, csillagászati 
ismeretek.  
 
Informatika: 
internethasználat, 
alkalmazások 
használata 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Mérés, mértékegység, mérőeszköz. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tömeg, térfogat, sűrűség 

Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás A tömeg mértékegysége, mérése. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A természettudományos megismerés módszertanához illeszkedve a 
mérés folyamatának végig vitele. A mérés alapvető szerepének 
beláttatása az anyagok megismerésében, jellemzésében. Kreativitás, 
ötletesség fejlesztése. Az együttműködés fejlesztése csapatmunka 
során. A kézügyesség, az eszközhasználat biztonságának fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 
Tömeg mértékének 
származtatása súlyból (rugós 

Tömeg és súly fogalmának 
szétválasztása.  
A tömeg mérése: 
tömegmérés ismert tömeggel 

Matematika:  

egyszerű arányok 
számítása, 
térfogatszámítás. 



 

eszközök).  
Digitális mérlegek. 
Nagyon nagy és nagyon kicsi 
tömegek mérése. 
Tömeg és kiterjedés 
összehasonlítása. 
Egyes anyagok sűrűségének 
nagyságrendje. 
A folyadékok, gázok és szilárd 
testek sűrűségének 
összehasonlítása. 
Különlegesen nagy és kicsi 
sűrűségek az anyagi világban. 
A sűrűségkülönbségek szerepe a 
természetben. 
 
Ismeretek: 
A tömeg és a sűrűségmérés. 
A sűrűség fogalma. 
Mértékegységek, mérési 
pontatlanságok. 

való összehasonlítással (kétkarú 
mérlegek). 
A sűrűség fogalma köznapi és 
fizikai értelmének 
szétválasztása. 
Szilárd anyagok sűrűségének 
meghatározása tömeg- és 
térfogatméréssel.  
Egyszerű matematikai 
számítások elvégzése. 
Információk keresése, 
adatgyűjtés az interneten. 
Folyadékok rétegezése, sűrűség 
szerinti elrendezése. 
Közelítés, becslés, 
nagyságrendek átlátása. 
Kísérletek, megfigyelések önálló 
elvégzése, az adatok rögzítése, 
következtetések levonása. 

 
Földrajz:  
ásványok, kőzetek.  
 
Biológia-egészségtan: 

az élőlények 
átlagsűrűségének 
változtatási módjai a 
természetben. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tömeg, súly, sűrűség. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A sebesség mérése 

Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás Időmérés stopperral, távolság mérése, átlagsebesség fogalma. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A természettudományos megismerés módszertanához illeszkedve a 
mérés folyamatának végigvitele. A mérés alapvető szerepének 
beláttatása a mozgások megismerésében, jellemzésében. A 
kézügyesség, az eszközhasználat biztonságának fejlesztése. Kreativitás, 
ötletesség fejlesztése. Az együttműködés fejlesztése csapatmunka 
során. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 
Sebességmérés.  
Sebességmérés a közlekedésben, 
sportban (járművek, 
versenyautók sebessége). 
Élőlények sebessége, sebességek 
a természetben.  
Sebességi rekordok. 
Sebességmérő eszközök 
működésének elvei (pl. kerékpár 
sebességmérője, GPS, fénykapus 
sebességmérés, repülőgép 

A mérések tervezése, 
kivitelezése, következtetések 
levonása, mennyiségi viszonyok 
táblázatos és grafikus ábrázolása. 
Az átlag és a számítani közép 
fogalmának szétválasztása. 
Az ember sebessége (séta, gyors 
léptek, futás). 
Egyszerű matematikai 
számítások elvégzése. 
Nagyon kicsi és nagyon nagy 
sebességek mérése, 
megállapítása (pl. haj 

Matematika:  
egyszerű arányok, 
egyenes arányosság, 
számtani közép, átlag.  
 
Biológia-egészségtan: 
élőlények sebessége, 
az ember mozgása. 



 

sebességmérésének elve). 
Az esés sebességét befolyásoló 
tényezők.  
 
Ismeretek: 
Út és elmozdulás fogalma. 
Átlagsebesség fogalma. 

növekedésének sebessége, a fény 
sebessége). 
Sebességmérés görbe pályán (pl. 
körmozgás sebessége, forgó 
korong pontjainak sebessége). 
Közelítés, becslés, 
nagyságrendek átlátása. 
Légellenállás kísérleti vizsgálata. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Sebesség, átlagsebesség. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az idő és mérése 

Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás Stopper, digitális óra használata.   

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az időben való tájékozódás fejlesztése a természetben lejátszódó 
folyamatok idejének az ember által tapasztalható idővel való 
összehasonlítása során. Mérési eljárások tervezése. Tapasztalat szerzése 
több tényezőtől függő jelenségek vizsgálatában, egyszerű 
összefüggések megállapításában mérési adatokból. Kreativitás 
fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 
Az idő mérésének mindennapi 
eljárásai, az idő és az egyenletes 
változások kapcsolata. 
Az időmérő eszközök 
használatának gyakorlata.  
Különleges időmérő eszközök 
(pl. napóra, vízóra, homokóra). 
A csillagászati időmérés 
természetes ciklusokkal.  
Az időetalon. 
Az órák szerkezete, története az 
ingaórától az atomóráig. 
Rezgések, lengések 
vizsgálatának elvei. 
 

Ismeretek: 
Az időmérés. 
Periódusidő fogalma. 
Az idő mértékegységei. 

A mérések tervezése, 
kivitelezése, következtetések 
levonása. Egyszerű eszközök 
használata, mérési eljárások 
elsajátítása. 
Az idő mérése: 
digitális és analóg időmérők, 
stopper használata, 
megfigyelés, leolvasás. 
Idő becslése. Időmérés speciális 
helyzetekben (pl. reflexidő 
mérése közvetlenül, ejtéssel, 
pulzus mérése stb.). 
Az idő múlásával kapcsolatos 
szubjektív élmény 
megtapasztalása. 
A rezgésidőt befolyásoló 
tényezők vizsgálata.  
Az inga lengésének vizsgálata. 
A lengésidőt befolyásoló 
tényezők leírása, a kapcsolat 
jellegének megállapítása.  
Saját időmérő tervezése. 
Jelenségek megfigyelése, 
következtetések levonása, 
feltevések ellenőrzése. 

Biológia-egészségtan: 
az emberi szervezet 
ritmusai. 
 
Matematika:  
adatok ábrázolása, 
függvények. 
 
Technika, életvitel és 

gyakorlat:  
eszközök tervezése. 
 
Földrajz:  
a Föld mozgásai. 



 

Egyszerű matematikai 
számítások elvégzése. 
Információk keresése, 
adatgyűjtés az interneten. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Periódusidő, rezgésidő. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A súrlódás vizsgálata 

Órakeret 
8 óra 

Előzetes tudás Erőmérő használata, az erő fogalma. 
A tematikai 

egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az absztrakciós képesség, az általánosítás képességének fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 
Az erő vektorjellege, eredő erő 
egy egyenesbe eső erők esetén. 
A súrlódási erő iránya. 
Csúszás, kipörgés feltételei. 
Gépjárművek mozgása eltérő 
terepviszonyok között (fékezés, 
megcsúszás, a kerekek 
kipörgése). 
 
Ismeretek: 
Az erő mérése, mértékegysége. 
Newton I. törvénye. 
Newton III. törvénye. 
Súrlódási együttható. 
A gördülés fogalma. 

A mérések tervezése, 
kivitelezése, következtetések 
levonása. Mérési eljárások 
tervezése. Egyszerű 
összefüggések megállapítása 
mérési adatokból. 
Az erő mérése.  
Csúszási súrlódás vizsgálata 
(különböző alakú, méretű, 
felületű testek csúszási 
súrlódása) különböző 
felületeken. 
Tapadási súrlódás vizsgálata 
(különböző alakú, méretű, 
felületű testek tapadási 
súrlódása) különböző 
felületeken. 
Egyszerű eszközök használata, 
mérési eljárások elsajátítása. 
Egyszerű matematikai 
számítások elvégzése. 
Hétköznapi példák keresése.  

Matematika:  
egyenes arányosság, 
vektorok, 
vektorműveletek. 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Csúszási súrlódás, tapadási súrlódás, súrlódási együttható, gördülés, 
tehetetlenség, erő-ellenerő. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ütközések vizsgálata 

Órakeret 
8 óra 

Előzetes tudás A sebesség és tömeg fogalma, mérése.  
A tematikai 

egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az anyagi kölcsönhatás fogalmának mélyítése a rugalmas és a 
rugalmatlan ütközések példáján.  

Problémák, jelenségek, Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

gyakorlati alkalmazások, 
ismeretek 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 
A rugalmasság és 
rugalmatlanság problémájának 
értelmezése, mértékének 
jellemzése, ütközések kapcsán 
fellelhető gyakorlati 
vonatkozások azonosítása, 
értelmezése.  
Az ütközés jellegének és 
erőhatás mértékének kapcsolata 
gyakorlati példákban. 
 
Ismeretek: 
A rugalmas és a rugalmatlan 
ütközés fogalma. 

Különböző labdák ejtése 
azonos magasságból, a 
visszapattanási magasság 
mérése. 
Ugyanannak a labdának az 
ejtése különböző anyagi 
minőségű felületre, a 
visszapattanás magasságának 
vizsgálata. 
Nehéz labda tetejére helyezett 
könnyű labda együttes 
visszapattanásának vizsgálata 
a talajról. 
A rugalmasság mértékének 
értelmezése a visszapattanási 
magasság mérése alapján. 
Az ütközés előtti és az ütközés 
utáni sebességek mérése. 
Kiskocsik ütközésének 
megfigyelése olyan esetekben, 
amikor rugók, egymást taszító 
korongmágnesek, egymást 
vonzó korongmágnesek 
vannak a kiskocsik között. 
A sebességek és az esési, 
emelkedési magasság 
összekapcsolása. 
Annak felismerése, hogy 
ütközéskor a rugalmasság 
mértéke mind a két ütköző test 
anyagának tulajdonságaitól 
függ. 

Matematika: 
arányosságok (egyenes, 
fordított).  
 
Kémia:  
a rugalmas és a 
képlékeny alakváltozás 
anyagszerkezeti 
magyarázata.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Rugalmas ütközés, rugalmatlan ütközés. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Halmazállapot-változások 

Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás Halmazállapotok fogalma, hőmérsékletmérés. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A halmazállapot és az anyagszerkezet közötti kapcsolat azonosítása. A 
mérések tervezése, kivitelezése, következtetések levonása. Egyszerű 
összefüggések megállapítása mérési adatokból. Modell és valóság 
viszonyának felismerése. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 
Egyszerű eszközök biztonságos 
használata, eszközkészítés. 

Földrajz:  
csapadékok fajtái. 



 

A hőtágulás jelensége. 
A hőmérő készítésére alkalmas 
anyagok tulajdonságainak 
meghatározása. 
Olvadás, fagyás. 
Olvadáspont fogalma.  
Az olvadást befolyásoló 
tényezők a mindennapi életben. 
A víz három halmazállapotának 
megjelenése a Földön.  
A víz rendhagyó 
tulajdonságainak jelentősége a 
földi élet szempontjából. 
Különleges (átmeneti 
halmazállapotú) anyagok. 
 
Ismeretek: 
A hőmérséklet mérésének, 
mértékegységének ismerete. 
A halmazállapotok és a 
halmazállapot-változások 
(olvadás, fagyás, párolgás, 
forrás, lecsapódás) alapvető 
jellemzői. Az anyag 
halmazállapotainak 
részecskemodellje.  

Jelenségek megfigyelése, 
változók azonosítása. 
Mérési eljárások tervezése, 
következtetések levonása. 
Hőmérséklet mérése (digitális és 
analóg hőmérők használata). 
Hőtáguláson alapuló 
hőmérsékletmérés. Hőmérő 
készítése (pl. gázhőmérő, 
folyadékos hőmérő). 
Jégkocka olvadásának 
megfigyelése sós és édes vízben. 
A párolgás és forrás 
megkülönböztetése. 
Forráspont nyomásfüggésének 
kísérleti vizsgálata.  
Szublimáció (illanás) 
jelenségének vizsgálata. 
Kísérletek önálló végzése. 
A víz földi életben betöltött 
átfogó szerepének megértése. 
A halmazállapot-változások 
értelmezése részecskemodellel. 
A modell és a makroszkopikus 
valóság viszonyának 
tudatosítása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Halmazállapot, fagyás, olvadás, párolgás, forrás, lecsapódás, szublimáció 
(illanás). 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hőtani jelenségek vizsgálata 

Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás 
A hőmérő használata, a hőmérséklet mértékegysége, az energia 
fogalma és mértékegysége, egyenes arányosság, fordított arányosság 
értelmezése.  

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A különböző hőterjedési folyamatok értelmezése egyszerű esetekben. 
A hőmennyiség fogalmának mélyítése.  

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 
Folyadékok hűtésének és 
melegítésének sajátosságai a 
mindennapok tapasztalatai 
alapján.  
A közös hőmérséklet 
kialakulását befolyásoló 
tényezők.  
A hő terjedésén alapuló 
mindennapi jelenségek.  
 

Eszközök használatának 
gyakorlása. 
Adatok rögzítése. 
Munka megtervezése. 
Együttműködés, csapatmunka. 
Egyszerű matematikai 
(arányossági) számítások 
elvégzése. 
Különböző hőmérsékletű, 
azonos tömegű vízmennyiségek 
keveredésének vizsgálata. 
Különböző hőmérsékletű, eltérő 

Matematika: 
arányosságok 
(egyenes, fordított), 
egy ismeretlenes, 
lineáris egyenletek 
megoldása.  
 
Kémia:  

szilárd és folyékony 
anyagok eltérő 
jellemzői.  



 

Ismeretek: 
A termikus egyensúly 
állapotának ismerete. 
Egyszerű kalorimetriai 
számítások elvégzése. 
A hővezetés, a hőáramlás és a 
hősugárzás fogalmának 
ismerete. 

tömegű vízmennyiségek 
keveredésének vizsgálata. 
Néhány szilárd test fajhőjének 
mérése iskolai kaloriméterrel. 
Egyszerű hővezetési kísérletek 
elvégzése. 
Egyszerű hőáramlási kísérletek 
elvégzése. 
Egyszerű hősugárzási kísérletek 
elvégzése. 
A fajhő fogalmának 
megismerése, értelmezése, 
használata egyszerűbb számítási 
feladatokban. 
A hővezetés, a hőáramlás és a 
hősugárzás megkülönböztetése 
különböző gyakorlati és 
természeti hőterjedési 
folyamatokban. 



 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Termikus egyensúly, hőmérséklet, fajhő, kaloriméter, hőterjedés, 
hővezetés, hőáramlás, hősugárzás. 

 



 

Iskolai tanterv a gimnázium számára 

Fizika 

8. osztály 

  Tematikai egység Órakeret 

1. Elektrosztatikai alapjelenségek megfigyelése 10 

2. Elektromos áramkörök vizsgálata 16 

3. Állandó mágnesek és elektromágnesek vizsgálata 12 

4. Hidrosztatikai vizsgálatok 12 

5. Fénytani vizsgálatok 14 

6. Térbeli tájékozódás éjjel-nappal 8 

  Összesen: 72 

 
A Nat azon törekvésének megfelelve, amely szerint a természettudományos képzés nemcsak a 
leendő mérnökök és szaktudósok, hanem minden ember számára fontos, a fizika tanítása 
során követjük a természetes emberi megismerés folyamatát. A tanítás nem az alapfogalmak 
definiálásával, az alaptörvények bemutatásával kezdődik, hanem a tanulás természetes 
folyamatának megfelelve minden témakörben a mindennapi életben megtapasztalható 
jelenségekből, problémákból, gyakorlati alkalmazásokból kiindulva indul a tananyag 
feldolgozása és jut el a mindenki számára fontos, praktikus, hasznos ismeretekhez. Fontos, 
hogy senki ne érezhesse úgy, hogy a fizika tanulása haszontalan, értelmetlen ismeretanyag 
mechanikus elsajátítása. Rá kell vezetni a tanítványokat arra, hogy a fizika hasznos, az élet 
minden fontos területén megjelenik, ismerete gyakorlati előnyökkel jár. Mindez nem azt 
jelenti, hogy a tanítási-tanulási folyamatból kikerülnének az absztrakt ismeretek, illetve az 
ezekhez rendelhető készség- és képességelemek. A cél a problémaközpontúság, a 
gyakorlatiasság és az ismeretek egyensúlyának megteremtése, a motiváció folyamatos 
fenntartásának és minden diák eredményes tanulásának érdekében, mely megteremti a 
lehetőségét annak, hogy a tanulók logikusan gondolkodó, a világ belső összefüggéseit 
megértő, felelős döntésekre kész felnőttekké váljanak. 

Az elvárható alapszint az, hogy a tanulók megismerjék a tantervben lévő témaköröket, 
értelmezzék a jelenségeket, ismerjék a technikai alkalmazásokat, és ezáltal egyre 
magabiztosabban el tudjanak igazodni a körülöttünk lévő természeti-technikai környezetben. 
A tanterv e mellett lehetővé teszi a mélyebb összefüggések felismerését is, ami a 
differenciálás, a tehetséggondozás, az önálló ismeretszerzés révén a mérnöki és 
természettudományos pályára készülők számára megfelelő motivációt és orientációt nyújthat. 

A fizika tanterv szakít a hagyományos „begyakoroltató” számítási feladatokkal. 
Számításokat csak olyan esetekben követel meg, amikor a számítás elvégzése a tananyag 
mélyebb megértését szolgálja, vagy a számértékek önmagukban érdekesek, azonban a régi, 
sokszor öncélú feladatmegoldást elhagyjuk. A tanterv lehetővé teszi a tananyag feldolgozását 



az aktív tanulás módszereivel, támogatja a csoportmunkát, a projektfeladatok elvégzését, a 
kompetencia-alapú oktatást, a számítógépes animációk és szimulációk bemutatását, az 
interaktivitást, az aktív táblák és digitális palatáblák használatát. A tanterv sikeres 
megvalósításának alapvető feltétele a tananyag feldolgozásának módszertani sokfélesége. 

A tantervben a fentebb megfogalmazott elveknek megfelelően olyan modern 
tananyagok is helyet kapnak, melyek korábban nem szerepeltek a tantervekben. Egyes témák 
ismétlődhetnek is, annak megfelelően, ahogy különböző kontextusban megjelennek. Ezek az 
ismétlődések tehát természetes módon adódnak abból, hogy a tanterv nem teljesen a fizika 
tudományának hagyományos feldolgozási sorrendjét követi, hanem a mindenki számára 
fontos, a mindennapokban használható ismeretek bemutatására törekszik.  

A megváltozott szemlélet és a megújuló tartalom a tantárgyi kapcsolatok rendszerét is 
módosítja. Az értelmezés és a megértés szempontjából kiemelkedő jelentőségű a megfelelő 
szövegértés. Mindez felöleli a szövegben alkalmazott speciális jelrendszerek működésének 
értelmezését, a szöveg elemei közötti ok-okozati, általános-egyes vagy kategória-elem 
viszony áttekintését, az idegen vagy nem szokványos kifejezések jelentésének felismerését, az 
áttételesen megfogalmazott információk azonosítását. 

Az információs források között kiemelkedő szerepet tölt be a média, mely hatékonyan 
kelti fel az érdeklődést a tudomány eredményei iránt. A média hatása egyszerre hasznos és 
ugyanakkor igen káros is lehet. A természettudományos képzés célja ezért az is, hogy a 
diákokat médiatudatosságra nevelje, ösztönözze a világ média által való leképezésének 
kritikus elemzését, értelmezését. Fontos megértetni a diákokkal, hogy a világ ábrázolása a 
médiában nem azonos a valósággal. Az eseményeknek, jelenségeknek az alkotók által 
konstruált változatát láthatjuk. A dokumentum- és ismeretterjesztő filmek esetében is fontos a 
gyártási mechanizmusokban vagy az ábrázolási szándékban rejlő érdekek vagy kényszerek 
felfejtése. Valódi tudományos ismeretet csak hiteles forrásból, a témákat több oldalról, 
tárgyilagosan megvilágítva, megfelelő tudományos alapokkal rendelkezve szerezhetnek. 

A természettudományos képzés során jól használhatóak az informatikai eszközök. A 
fizika szempontjából ezek elsősorban a mérések értékelését segítő szoftvereket, illetve a 
megfelelően megválasztott oktató programokat, interneten elérhető filmeket, animációk. 
Azonban hangsúlyosan fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az internet révén rendkívül sok 
szakmailag hibás anyag is elérhető, ami megnöveli a tanár felelősségét. 

A fizika tantárgy keretében eszközként használadó a matematika. A tanterv 
alkalmazása során az életkornak megfelelően megjelennek az adatgyűjtés, tapasztalat, 
értelmezés, megértés folyamatait segítő matematikai modellek, eszközök, például 
matematikai műveletek, függvények, táblázatok, egyenletek, grafikonok, vektorok. 

A tanulók értékelésének módszerei nem korlátozódnak a hagyományos definíciók, 
törvények kimondásán és számítási feladatok elvégzésén alapuló számonkérésre. Az értékelés 
során megjelenhet a szóbeli felelet, a teszt, az esszé, az önálló munka, az aktív tanulás 
közbeni tevékenység, illetve a csoportmunka csoportos értékelése is. A cél az, hogy a tanulók 
képesek legyenek megérteni a megismert jelenségek lényegét, az alapvető technikai eszközök 
működésének elvét, a fizikát érintő nyitott társadalmi-gazdasági kérdések, problémák 
jelentőségét, és felelős módon tudjanak állást foglalni ezekben a kérdésekben. 

A hatosztályos gimnázium 7–8. évfolyama lehetőséget teremt arra, hogy a felsőbb 
évfolyamok fizika oktatását egy intenzív kísérletező, készség- és képességfejlesztő szakasszal 
alapozzuk meg. Ebben az életkorban a kíváncsiság, nyitottság, megismerési vágy jellemzi 
tanulókat, mely kellő motivációt jelent az önálló és csoportos vizsgálódáshoz. A 9–12. 
évfolyamos anyag megegyezik a négyosztályos gimnázium anyagával. Egyértelmű, hogy  a 
9–12. osztályos anyag elsajátításának mélysége, a megértés minősége a 7–8. osztályos 
alapozás után lényegesen jobb lehet. A választott megoldás az átjárhatóságot is lehetővé teszi. 
 



 
7–8. évfolyam 

 
Ennek a szakasznak a pedagógiai üzenete a hat és nyolc évfolyamos gimnáziumokban az, 
hogy ismereteinket tapasztalataink alapozzák meg. A végzendő munka fókuszában a mérés, a 
tapasztalatszerzés, a változatos tevékenységek sora áll. Az így megszerzett ismeretek még 
nem feltétlenül alkotnak koherens rendszert, és nem mindig alkalmasak a széleskörű 
általánosításra, absztrakt törvények kimondására. A jelenségek értelmezésére adott modellek 
az életkornak megfelelő gyermeki elképzelések és a megszerzett tapasztalatok egyvelegéből 
születnek. Sokszor csak tendenciákat, a kapcsolatok jellegét állapíthatjuk meg. Ebben az 
életkori szakaszban nem a tantárgyak fogalmi megalapozásán van a hangsúly, hanem a 
fogalmak használatán.  

A szakasz alapvető célja a kísérletező-mérő tevékenység tudatos megtervezésének, 
végrehajtásának, az eredmények interpretálásának, a következtetések levonásának gyakorlása. 
A várható mérési eredmények előzetes becslése, a kísérleti folyamatok végállapotainak 
megjósolása egyaránt fejleszti a kialakulóban lévő természettudományos gondolkodást. A 
tapasztalatszerzéshez kötött munka és a tanári koordináció alkalmat teremthet arra, hogy a 
tanulókban korábban kialakult, esetleg téves elképzelések fokozatosan a helyes irányba 
módosuljanak. Fontos hangsúlyozni, hogy az aktív tanulás, az önálló ismeretszerzés 
elsajátítása az alapvető cél, és nem a pontos igazságok kimondása. Az intenzív 
tevékenykedtetésnek ez a formája jól alapozza meg a fizika oktatás 9–12. évfolyamos 
periódusát.  

A kísérletek és mérések mellett érdemes lehet a csoport felkészültségének 
függvényében egy-egy témához kapcsolódóan elvontabb probléma behatóbb tárgyalására is 
időt szánni. Ezek kapcsolatosak lehetnek a mérések tudománytörténeti vonatkozásaival, a 
mérések kapcsán megfogalmazható gyakorlatias kérdésekkel, a mérőeszközök működésének 
módjával, a mérés körülményeivel stb. 

Minden témakörben mód nyílik adatok, információk, érdekességek internetes 
keresésére, ami nemcsak az IKT-kompetenciákat fejleszti, hanem színesíti, kiegészíti a 
méréseket, megfigyeléseket. 

A munkaformák tekintetében a tevékenységalapú tapasztalatszerzés a csoportmunka, a 
kooperáció számára biztosít széles körben lehetőségeket. 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Elektrosztatikai alapjelenségek megfigyelése 

Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás 
Az erő-ellenerő fogalma, vonzóerő, taszítóerő, az erő nagysága és 
iránya.  

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az anyagmodell felállítása és elmélyítése az elektrosztatikus 
alapjelenségek kapcsán. Az elektromos megosztáson alapuló kísérletek 
értelmezése a modell alapján.  

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 
Az elektrosztatikus kölcsönhatás 
mindennapi megjelenései.  
Dörzselektromos jelenség, 
villámok, elektromos töltések 
áramlása csúcsokon, 

Eszközök használatának 
gyakorlása. 
Munka megtervezése 
együttműködés, csapatmunka 
során. 
Azonos töltések közötti taszítás, 
különböző töltések közötti 

Kémia: 
anyagszerkezeti 
különbség elektromos 
vezetők és szigetelők 
között.  
 
Földrajz:  



kölcsönhatás elektromosan 
töltött testek között. 
 
Ismeretek: 
A dörzselektromosság 
jelenségének ismerete. 
Elektromos megosztás jelensége. 
Az elektromos mező fogalma. 

vonzás bemutatása megdörzsölt 
üveg- és PVC rúddal. 
Töltött testek és semleges 
tárgyak (papírdarabkák, grafittal 
bevont pingponglabdák) közötti 
erőhatás bemutatása. 
Egyszerű elektroszkóp készítése. 
Megosztáson és polarizáción 
alapuló kísérletek (például: 
elektrofór, vízsugár elhajlása 
töltött test közelében).  
Kísérletek szalaggenerátorral: 
 hajszálak feltöltése 
 erővonalak kimutatása 
 csúcshatás bemutatása 
 villámhárító modellezése 
 fénycsövek kigyulladása. 

Újszerű elektrosztatikai 
kísérletek „felfedezése” az 
internetről (gyűjtőmunka). 
Vázlatos, rajzos modellek 
készítése a töltések eloszlásáról 
a vizsgált kísérletek esetén. 
Elektromos vezetők és 
szigetelők megkülönböztetése. 
A tapasztalatok értelmezése 
anyagmodell alapján. 

zivatarok, villámok. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Elektromos töltés, elektromos megosztás, polarizáció, elektromos mező. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Elektromos áramkörök vizsgálata 

Órakeret 
16 óra 

Előzetes tudás 
Mérőműszer-használat, mérési tapasztalat, elektromos vezetők és 
szigetelők, ionok oldatokban.  

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A hétköznapi gyakorlatban működő elektromos áramkörök, s az azok 
leképezésére szolgáló hálózati rajzok kapcsolatának, felépítésének 
értelmezése, logikai készség fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 
A soros- és párhuzamos 
kapcsolás megjelenése a 
háztartási elektronikában. 
A fogyasztók közötti különbség 
értelmezése. 
A vezetőképességet befolyásoló 
tényezők vizsgálata. 

Eszközhasználat (voltmérő, 
ampermérő). 
Munka megtervezése. 
Együttműködés, csapatmunka. 
Áramkörök építése zsebteleppel 
(újratölthető elemekkel) és 
zsebizzókkal. 
Soros és párhuzamos 
kapcsolások vizsgálata. 

Kémia: 
anyagszerkezeti 
különbség elektromos 
vezetők és szigetelők 
között, ionos vezetés 
folyadékokban.  



Érintésvédelemmel kapcsolatos 
legfontosabb ismeretek 
elsajátítása.  
 
Ismeretek: 
Az elektromos ellenállás 
mérésének, mértékegységének 
ismerete. 
Egyszerű elektromos áramkörök 
összeállítása. 
A soros és a párhuzamos 
kapcsolás. 

Az elektromos ellenállás 
fogalmának megismerése. 
Desztillált víz és sózott víz 
áramvezetésének 
összehasonlítása. 
Egyenáram rézszulfát vizes 
oldatában (galvanizálás). 
Elektromos vezetők és 
szigetelők a gyakorlatban. 
Egyszerű áramkörök tervezése, 
kapcsolási rajzok készítése 
(például a lépcsőházi világítás 
megtervezése). 
Az elektromos ellenállás mérése, 
kiszámítása, a mért és számított 
érték összehasonlítása. 
Elektromos kapcsolások 
interaktív animációinak 
összehasonlítása a valódi 
áramkörökkel. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Elektromos áram, elektromos ellenállás, soros és párhuzamos kapcsolás. 

 
 
  



Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Állandó mágnesek és elektromágnesek vizsgálata Órakeret 
12 óra 

Előzetes tudás Vonzó és taszítóerő, erő-ellenerő, erőmérés, elektromos áram.  
A tematikai 

egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az analógián alapuló gondolkodásmód fejlesztése a rúdmágnesek és az 
elektromágnesek közötti egyezések megfigyelése alapján. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 
Mágnesezhető és nem 
mágnesezhető anyagok, lágyvas 
felmágnesezhetősége. 
Elektromágnesek a 
gyakorlatban. 
 
Ismeretek: 
Az állandó mágnesek és az 
elektromágnesek alapvető 
tulajdonságai és gyakorlati 
felhasználásuk. 

Munka megtervezése. 
Együttműködés, csapatmunka. 
Mágneses erővonalak kimutatása 
vasreszelékkel. 
Mágneses pólusok, a pólusok 
közötti erőhatások kimutatása. 
Lágyvas felmágnesezése 
különböző módszerekkel. 
Rúdmágnes, patkómágnes, 
mágnesgyűrű, hűtőmágnes 
összehasonlítása. 
Különlegesen erős állandó 
mágnesek (neodímium 
mágnesek) tartóerejének mérése. 
Elektromágnes készítése vastag 
szögből, elektromos vezetékből 
zsebteleppel (újratölthető 
elemekkel) működtetve. 
Az állandó mágnesek gyakorlati 
felhasználásának megismerése. 
Elektromágnesek használata a 
gyakorlatban (internetes 
adatgyűjtés). 
A rúdmágnes és az 
elektromágnes összehasonlítása. 
A mágneses mező fogalmának 
megismerése. 

Földrajz: 
mágnesvasérc 
(magnetit), a Föld 
mágneses pólusai, 
tájékozódás a Föld 
felszínén.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Állandó mágnes, mágneses pólus, elektromágnes, felmágnesezés. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hidrosztatikai vizsgálatok 

Órakeret 
12 óra 

Előzetes tudás 
Az erő fogalma, erőmérés, az erőegyensúly feltétele, a sűrűség fogalma 
és mértékegységei. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Annak felismertetése, hogy egy egyszerű alapelv (folyadékok 
összenyomhatatlansága) tág jelenségértelmezést tesz lehetővé, s 
megmutatja az egymástól függetlennek tűnő jelenségek mélyén rejlő 
azonosságot az élő és holt természetben.  

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



ismeretek 
Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 
A folyadékok 
összenyomhatatlanságának 
hétköznapi bizonyítékai.  
A hidrosztatikai nyomás. 
Közlekedőedények 
megjelenése a 
mindennapokban. 
Az úszás, lebegés és az 
elmerülés jelensége a 
mindennapokban. 
Úszó, lebegő, elmerülő testek 
a vízben, a testek sűrűségének 
szerepe. 
 
Ismeretek: 
A nyomás mint fizikai 
mennyiség, a nyomás 
mértékegységei. 
A felhajtóerő fogalma. 
Arkhimédész törvénye. 

Együttműködés, csapatmunka. 
A hidrosztatikai nyomás 
kimutatása kisméretű 
gumimembrános tölcsérrel és 
vízmanométerrel. 
Kísérletek Pascal törvényével 
kapcsolatban (pl.Cartesius-búvár, 
vízibuzogány, hidraulikus sajtó). 
Arkhimédész törvényének kísérleti 
igazolása. 
A nyomás kiszámítása egyszerű 
esetekben. 
Sűrűségmérés Arkhimédész 
törvényének alapján. 
Pascal törvényének használata a 
hidraulikus eszközökben a 
gyakorlatban (internetes 
adatgyűjtés). 
A közlekedőedények előfordulása 
a gyakorlatban (internetes 
adatgyűjtés). 
Kísérletek tervezése és 
megvalósítása az úszás, lebegés és 
az elmerülés témakörében. 
Egyszerű számítási feladatok 
elvégzése Arkhimédész 
törvényének alapján. 

Matematika: 
mértékegységek 
átváltása, egyszerű 
egyenletek felállítása.  
 
Biológia-egészségtan: 

halak és más vízben 
élő állatok 
lemerülésének, 
lebegésének, 
felemelkedésének 
fiziológiai folyamatai.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Nyomás, hidrosztatikai nyomás, közlekedőedény, felhajtóerő. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Fénytani vizsgálatok 

Órakeret 
14 óra 

Előzetes tudás Egyszerű geometriai szerkesztések. 
A tematikai 

egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Egy fizikai rendszerből született absztrakt matematikai rendszer mint az 
absztrakció mikéntjének megsejtetése a geometriai optika néhány 
problémája alapján. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 
Lencsék a természetben és a 
gyakorlati életben. Az eszközök 
felhasználási területe, a képek 
sajátságai. 
 
Ismeretek: 
A fény egyenes vonalú terjedése 

Eszközhasználat. 
Munka megtervezése. 
Együttműködés, csapatmunka. 
A fény egyenes vonalú 
terjedésének bemutatása 
lézersugárral. 
Fény-árnyék jelenségek 
bemutatása pontszerű és 
kiterjedt fényforrás segítségével. 

Matematika:  
geometriai 
szerkesztések.  
 
Biológia-egészségtan: 
látás, élőlények szeme.  
 
Földrajz:  
csillagászati 



és az árnyékjelenségek. 
A fény visszaverődése és törése. 
A fényvisszaverődésen és a 
fénytörésen alapuló eszközök 
közül néhány egyszerűbb 
működési alapelve. 

Síktükrök vizsgálata 
(visszaverődés, periszkóp és 
kaleidoszkóp építése). 
A fénytörés és a teljes 
visszaverődés vizsgálata. 
Gömbtükrök tulajdonságainak 
felfedezése. 
Gyűjtő- és szórólencsék 
tulajdonságainak azonosítása. 
Egyszerű mikroszkóp- és 
távcsőmodell építése. 
A teljes visszaverődésen alapuló 
eszközök a gyakorlatban 
(internetes adatgyűjtés). 
Gyűjtő- és szórólencsék 
alkalmazása a gyakorlatban 
(internetes adatgyűjtés). 

megfigyelések 
távcsövekkel. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Fényvisszaverődés, fénytörés, tükör, gömbtükör, lencse. 

 
 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 
Az iránytű működése.  
A Nap mozgása az égbolton és 
az irányok kapcsolata. 
A Föld forgása és a Nap 
látszólagos helyzete közötti 
kapcsolat. 
A Föld forgási és keringési 
iránya és az égtájak.  
Ismerkedés a csillagképekkel.  
A csillagok valós és látszólagos 
helyzete. A Sarkcsillag helyzete. 
A csillagképek időbeli változása. 
A csillagképek és a csillagjegyek 
kapcsolata. 
 
Ismeretek: 
A Föld mágneses tere. 
A Sarkcsillag helyzetének 

Önálló kísérletezés. 
Következtetések levonása, 
előrejelzések készítése modellek 
alapján. 
Iránytű készítése, az iránytű 
pólusaira ható erő értelmezése. 
Égtáj meghatározása mutatós 
órával.  
A Google Sky használata.  
Mely csillagokat figyelhetjük 
meg az égen? – égtájak 
meghatározása csillagképek 
segítségével. 
 

Földrajz:  
a mágneses észak és a 
csillagászati észak 
fogalma, a Föld 
mozgása. 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Térbeli tájékozódás éjjel-nappal 
Órakeret 

8 óra 
Előzetes tudás Égtájak ismerete. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Tájékozódás képességének fejlesztése, a földi helymeghatározást segítő 
és az égboltot leíró elektronikus eszközök, programok használata. 



időbeli változása, ennek 
magyarázata. 
A helymeghatározás fontossága 
és néhány egyszerűbb lehetséges 
megvalósítása. 



Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Csillagkép, földmágnesség, iránytű. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 

két évfolyamos 
ciklus végén 

A tanuló legyen képes önállóan vagy csoportosan, feladatlapokkal 
irányított megfigyelésre, a mérőeszközök, kísérleti berendezések, 
hozzávalók előkészítésére, tapasztalatai rendezésére, a mérési 
eredmények táblázatban való rögzítésére, grafikus és numerikus 
megjelenítésére, elemzésére. IKT-kompetenciáit tudja kamatoztatni az 
adatok rendezésében, megjelenítésében és az információgyűjtésben. 
Legyen képes az eredmények értelmezésére, egyszerű modellek 
megalkotására, kezelésére. 
A tanuló ismerje a tanult fizikai mennyiségek (hosszúság, térfogat, 
tömeg, sűrűség, hőmérséklet, idő, nyomás, erő, súly, feszültség, 
áramerősség) mértékegységét, tudja használni a mérésükre alkalmas 
mérőeszközöket, legyen képes a közismert mértékegységek közötti 
átváltásra. 
Legyen képes a közlekedésben, a hétköznapi életben előforduló egyszerű 
mozgások jellemzésére.  
Ismerje az anyagok, különös tekintettel a víz különböző halmazállapotait, 
a halmazállapot-változásokhoz tartozó jelenségek szerepét a gyakorlati 
életben és a természetben. A hőtani jelenségek közül ismerje a hőterjedés 
egyes eseteit, és legyen képes akár egyszerű kaloriméteres számítások 
elvégzésére is. 
A mechanika témakörén belül ismerje a súrlódás jelenségét, az ütközések 
alapvető tulajdonságait, továbbá a hidrosztatika gyakorlati szempontból 
legfontosabb alkalmazásait. 
Legyen tisztában az elektromos töltésekkel kapcsolatos alapvető 
elektrosztatikai jelenségekkel, ismerje az elektromos áram fogalmát, 
legyen képes egyszerű áramköröket tervezni és megépíteni, és áramköri 
feszültség- és áramerősség-adatokat mérni. Ismerje az állandó mágnesek 
és az elektromágnesek alapvető sajátosságait és ezek gyakorlati 
alkalmazását. 
A tanuló ismerje a geometriai optika legfontosabb alapjelenségeit, 
eszközeit, és legyen tisztában azzal, hogy ezeket hol és hogyan 
használjuk a gyakorlatban, illetve ezek a jelenségek hogyan mutatkoznak 
meg a természetben. 

 



 

 

Iskolai tanterv a gimnázium számára 

Fizika 

9. osztály 

  Tematikai egység Órakeret 

1. Tájékozódás égen-földön 6 

2. A közlekedés kinematikai problémái 10 

3. A közlekedés dinamikai problémái 12 

4. A tömegvonzás 8 

5. Hidro- és aerodinamikai jelenségek, a repülés fizikája 8 

6. A nagy teljesítmény titka: gyorsan és sokat 8 

7. Egyszerű gépek a mindennapokban 12 

8. Energia nélkül nem megy 8 

  Összesen: 72 

 

A természettudományos m veltség nemcsak a leendő mérnökök és szaktudósok, hanem 

minden ember számára fontos. A természettudományok iránti érdeklődés fokozása érdekében 

a fizika tanítását nem az alapfogalmak definiálásával, az alaptörvények bemutatásával 

kezdjük. Minden témakörben mindenki számára fontos témákkal, gyakorlati tapasztalatokkal, 

praktikus, hasznos ismeretekkel indítjuk a tananyag feldolgozását. Senki ne érezhesse úgy, 

hogy a fizika tanulása haszontalan, értelmetlen ismeretanyag mechanikus elsajátítása. Rá kell 

vezetnünk tanítványainkat arra, hogy a fizika hasznos, az élet minden fontos területén 

megjelenik, ismerete gyakorlati előnyökkel jár. Mindez nem azt jelenti, hogy a tanítási-

tanulási folyamatból szám zni szeretnénk az absztrakt ismereteket, illetve az ezekhez 

rendelhető készség- és képességelemeket. Célunk a problémaközpontúság, a gyakorlatiasság 

és az ismeretek egyensúlyának megteremtése a motiváció folyamatos fenntartásának és 

minden diák eredményes tanulásának érdekében, mely megteremti a lehetőségét annak, hogy 

tanítványaink logikusan gondolkodó, a világ belső összefüggéseit megértő, felelős döntésekre 

kész felnőttekké váljanak. 

Az elvárható alapszint az, hogy a tanulók a tantervben lévő témaköröket megismerjék, 

értelmezzék a jelenségeket, ismerjék a technikai alkalmazásokat, és így legyenek képesek a 



 

 

körülöttünk lévő természeti-technikai környezetben eligazodni. A tanterv ezzel egy időben 

lehetővé teszi a mélyebb összefüggések felismerését is, ami a differenciálás, a 

tehetséggondozás, az önálló ismeretszerzés révén a mérnöki és a természettudományos 

pályára készülők számára megfelelő motivációt és orientációt nyújthat. 

A fizika tanterv szakít a hagyományos, sokszor öncélú, „begyakoroltató” számítási 

feladatokkal. Számításokat csak olyan esetekben várunk, amikor a számítás elvégzése a 

tananyag mélyebb megértését szolgálja vagy a számértékek önmagukban érdekesek.  

A tantervben a fentebb megfogalmazott elveknek megfelelően olyan modern 

tananyagok is helyet kapnak, melyek korábban nem szerepeltek a tantervekben. Egyes témák 

ismétlődhetnek is, annak megfelelően, ahogy különböző kontextusban megjelennek. Ezek az 

ismétlődések tehát természetes módon adódnak abból, hogy a tantervben nem teljesen a fizika 

tudományának hagyományos feldolgozási sorrendjét követjük, hanem a mindenki számára 

fontos, a mindennapokban használható ismeretek bemutatására törekszünk.  

A megváltozott szemlélet és a megújuló tartalom a tantárgy belső összefüggéseinek 

rendszerét is módosítja. Az értelmezés és a megértés szempontjából kiemelkedő jelentőség  a 

megfelelő szövegértés. Mindez felöleli a szövegben alkalmazott speciális jelrendszerek 

m ködésének értelmezését, a szöveg elemei közötti ok-okozati, általános-egyes vagy 

kategória-elem viszony áttekintését, az idegen vagy nem szokványos kifejezések jelentésének 

felismerését, az áttételesen megfogalmazott információk azonosítását. 

Az információs források között kiemelkedő szerepet tölt be a média, mely hatékonyan 

kelti fel az érdeklődést a tudomány eredményei iránt. A média hatása egyszerre hasznos és 

ugyanakkor igen káros is lehet. A természettudományos képzés célja ezért az is, hogy a 

diákokat médiatudatosságra nevelje, ösztönözze a világ média által való leképezésének 

kritikus elemzését, értelmezését. Fontos megértetni a diákokkal, hogy a világ ábrázolása a 

médiában nem azonos a valósággal. Az eseményeknek, jelenségeknek az alkotók által 

konstruált változatát láthatjuk. A dokumentum és ismeretterjesztő filmek esetében is fontos a 

gyártási mechanizmusokban vagy az ábrázolási szándékban rejlő érdekek vagy kényszerek 

felfejtése. Valódi tudományos ismeretet csak hiteles forrásból, a témákat több oldalról, 

tárgyilagosan megvilágítva, megfelelő tudományos alapokkal rendelkezve szerezhetünk. 

A természettudományos képzés során jól használhatóak az informatikai eszközök. A 

fizika szempontjából elsősorban a mérések értékelését segítő szoftvereket, illetve a 

megfelelően megválasztott oktató programokat, interneten elérhető filmeket, animációkat 

emelhetjük ki. Azonban hangsúlyosan fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az internet révén 



 

 

rendkívül sok szakmailag hibás anyaghoz is hozzájuthatunk, ami megnöveli a tanár 

felelősségét. 

A fizika tantárgy keretében eszközként használjuk a matematikát. A tanterv 

alkalmazása során az életkornak megfelelően megjelennek az adatgy jtés, tapasztalat, 

értelmezés, megértés folyamatait segítő matematikai modellek, eszközök, például 

matematikai m veletek, függvények, táblázatok, egyenletek, grafikonok, vektorok. 

A tanterv kereszthivatkozásaiban a fenti képességterületekre csak a hangsúlyosabb 

esetekben térünk ki külön. 

A tanulók értékelésének módszerei nem korlátozódnak a hagyományos definíciók, 

törvények kimondásán és számítási feladatok elvégzésén alapuló számonkérésre. Az értékelés 

során megjelenhet a szóbeli felelet, a teszt, az esszé, az önálló munka, az aktív tanulás 

közbeni tevékenység, illetve a csoportmunka csoportos értékelése is. Célunk, hogy a tanulók 

képesek legyenek megérteni a megismert jelenségek lényegét, az alapvető technikai eszközök 

m ködésének elvét, a fizikát érintő nyitott társadalmi-gazdasági kérdések, problémák 

jelentőségét, és felelős módon tudjanak állást foglalni ezekben a kérdésekben. 

A tanterv lehetővé teszi a tananyag feldolgozását az aktív tanulás módszereivel, 

támogatja a csoportmunkát, a projektfeladatok elvégzését, a kompetencia-alapú oktatást, a 

számítógépes animációk és szimulációk bemutatását, az interaktivitást, az aktív táblák és 

digitális palatáblák használatát. A tanterv sikeres megvalósításának alapvető feltétele a 

tananyag feldolgozásának módszertani sokfélesége. 

 

9-10. évfolyam 

E szakasz legfőbb pedagógiai üzenete az, hogy mindennapjaink világa megérthető, 

mennyiségileg megközelíthető, sajátos összefüggésekkel leírható, és ez a tudás a mindennapi 

életben hasznosítható, tehát közvetlenül értékké válik. Ebben az életkori szakaszban a 

klasszikus fizika témaköreit tárgyaljuk. A felvetett problémák, gyakorlati alkalmazások 

egyebek mellett a közlekedéshez, közlekedésbiztonsághoz, a modern tájékozódás 

eszközeihez, a világ r meghódításához, a természeti katasztrófák fizikai hátteréhez, a sz kebb 

és tágabb környezetünk energiaviszonyaihoz, az emberi szervezet m ködésének fizikájához, 

az időjárás fizikai sajátságaihoz, a háztartásunk elektromos ellátásához, a hangok világához, 

környezetünk állapotához, a környezetvédelemhez kötődnek. Az elsajátítandó ismeretek, a 

fejlesztett készségek és képességek gyakorlatiasak, a mindennapi életben jól használhatók, 

elemei jól illeszthetők a tanulók igényeihez, életkori sajátságaihoz. A tananyag kialakítása 

során tekintettel kell lennünk a tanulók képességeinek és gondolkodásmódjának 



 

 

sokféleségére. A tananyag feldolgozása során törekedni kell a természettudományokban 

tehetséges, kiemelkedni képes tanulók folyamatos motivációjának fenntartására ugyanúgy, 

mint a természettudományos pályát nem választók általános m veltségének, 

tájékozottságának kialakítására. Különös gondot kell fordítani a tehetséggondozásra, az 

érdeklődő tanulók m szaki és természettudományos pályákra való irányítására.  

A tanult anyag megalapozza a jelenségek mögött rejlő absztrakt általános törvények 

felismerését, az alkalmazások megértését segítő egyszer  számítások elvégzését is. Képessé 

tesz a mindennapi életben is előforduló fizikai fogalmak és mennyiségek használatára, ezek 

értelmezésére más természettudományos tárgyak területén is. Célunk a természet és környezet 

belső összefüggéseinek mind mélyebb megértetése révén megnövelni a tanulóknak a lokális 

és a globális környezet problémái iránti érzékenységét, kialakítani a cselekvő attit döt. Ennek 

része a környezettudatos fogyasztói szemlélet, az állampolgári felelősség fejlesztése, a fizika 

fontosságának, gyakorlati hasznának felismertetése. Az alkalmazandó pedagógiai módszerek 

a természettudományos kompetencia fejlesztése mellett különösen az anyanyelvi és digitális 

kompetenciát, a matematikai kompetenciát, valamint az együttm ködést erősítik.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tájékozódás égen-földön Órakeret: 6 óra 

Előzetes tudás Az idő mérése. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Összetett rendszerek felismerése, a téridő 

nagyságrendjeinek, a természet méretviszonyainak 

azonosítása. Az önismeret fejlesztése a világban elfoglalt 

hely, a távolságok és nagyságrendek értelmezésén 

keresztül. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

A földrajzi helymeghatározás 

módszerei a múltban és ma. 

Az aktuálisan rendelkezésre 

A térrel és idővel kapcsolatos 

elképzelések fejlődéstörténetének 

vizsgálata. 

A természetre jellemző hatalmas és 

rendkívül kicsiny tér- és idő-

Földrajz: a 

hosszúsági és 

szélességi körök 

rendszere, 

térképismeret. 



 

 

álló, helymeghatározást segítő 

eszközök, szoftverek. 

 

Ismeretek: 

Tájékozódás a földgömbön: 

Európa, hazánk, lakóhelyünk.  

méretek összehasonlítása 

(atommag, élőlények, Naprendszer, 

Univerzum). 

A Google Earth és a Google Sky 

használata. 

A távolságmérés és helyzet-

meghatározás elvégzése (például: 

háromszögelés, helymeghatározás 

a Nap segítségével, radar, GPS). 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

tudománytörténet. 

 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: GPS, 

m holdak 

alkalmazása, az 

rhajózás céljai. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Tér, idő, földrajzi koordináta, vonatkoztatási rendszer. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A közlekedés kinematikai 

problémái 
Órakeret: 10 óra 

Előzetes tudás 

Az általános iskolából és a mindennapi tapasztalatokból 

szerzett ismeretek, melyek a közlekedésre, a mozgásra, 

illetve a mozgásállapot-változásra vonatkoznak. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A közlekedés mint rendszer értelmezése, az állandóság és 

változás megjelenítése a mozgások leírásában. Az egyéni 

felelősségtudat formálása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Járm vek sebessége, 

gyorsítása, fékezése. 

A biztonságos (és kényelmes) 

Út-idő és sebesség-idő grafikonok 

készítése, elemzése. 

Számítások elvégzése az egyenes 

vonalú egyenletes mozgás esetében. 

A sebesség és a gyorsulás fogalma 

Matematika: 

függvény fogalma, 

grafikus ábrázolás, 

egyenletrendezés. 

 



 

 

közlekedés eszközei, például: 

tempomat, távolságtartó 

radar, tolató radar. 

Szabadesés, a jellemző út-idő 

összefüggés. A szabadesés és 

a gravitáció kapcsolata. 

 

Ismeretek: 

Kinematikai alapfogalmak: 

út, hely, sebesség, 

átlagsebesség.  

A sebesség különböző 

mértékegységei. 

A gyorsulás fogalma, 

mértékegysége. 

Az egyenletes körmozgást 

leíró kinematikai jellemzők 

(pályasugár, kerületi 

sebesség, fordulatszám, 

keringési idő, szögsebesség, 

centripetális gyorsulás). 

közötti különbség felismerése. 

A közlekedés kinematikai 

problémáinak gyakorlati, 

számításokkal kísért elemzése (a 

gyorsuló mozgás elemzése), pl.: 

- adott sebesség eléréséhez 

szükséges idő, 

- a fékút nagysága, 

- a reakcióidő és a 

féktávolság kapcsolata. 

Mélységmérés időméréssel, a 

szabadesésre vonatkozó 

összefüggések segítségével. 

Annak felismerése, hogy a 

szabadesés gyorsulása más 

égitesteken más. 

A gyorsulás fogalmának megértése 

állandó nagyságú, de változó irányú 

pillanatnyi sebesség esetében. 

A periodikus mozgás sajátságainak 

áttekintése. 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

járm vek 

legnagyobb 

sebességei, 

közlekedésbiztonsá

gi eszközök, 

közlekedési 

szabályok. 

 

Testnevelés és 

sport: érdekes 

sebességadatok. 

 

Biológia-

egészségtan:  

élőlények mozgása, 

sebességei, 

reakcióidő. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Sebesség, átlagsebesség, gyorsulás, közlekedésbiztonság. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A közlekedés dinamikai 

problémái 
Órakeret: 12 óra 

Előzetes tudás 

A sebesség és a gyorsulás fogalma. A mozgásállapot 

változásra vonatkozó ismeretek. Közlekedési 

előismeretek. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az állandóság és változás ok-okozati kapcsolatainak 

felismertetése a közlekedés rendszerében. A 

környezettudatos gondolkodás formálása. A 



 

 

közlekedésbiztonság, a kockázatok és következmények 

felmérésén és az egyéni, valamint társas felelősség 

kérdésein keresztül az önismeret fejlesztése és a családi 

életre nevelés. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Az utasok terhelése egyenes 

vonalú egyenletes és 

egyenletesen gyorsuló 

mozgás esetén. 

A súrlódás szerepe a 

közlekedésben, például: 

megcsúszásgátló (ABS), 

kipörgésgátló, fékerő-

szabályozó, tapadás (a gumi 

vastagsága, felülete). 

Az utasok védelme a 

gépjárm ben: 

- gy rődési zóna, 

- biztonsági öv, 

- légzsák. 

A gépjárm vek fogyasztását 

befolyásoló tényezők. 

 

Ismeretek: 

Az erő fogalma, mérése, 

mértékegysége. 

Newton törvényeinek 

megfogalmazása. 

Galilei, Newton munkássága. 

Egyszer  számítások elvégzése a 

gépjárm vek fogyasztásának 

témakörében. 

Az eredő erő szerkesztése, 

kiszámolása egyszer  esetekben. 

A súrlódás szerepének megértése a 

gépjárm  mozgása, irányítása 

szempontjából. 

Az energiatakarékos közlekedés, a 

környezettudatos, a természet 

épségét óvó közlekedési magatartás 

kialakítása. 

A közlekedésbiztonsági eszközök 

jelentőségének és 

hatásmechanizmusának megértése, 

azok tudatos és következetes 

alkalmazása a közlekedés során. 

A gépjárm  és a környezet 

kölcsönhatásának megértése. 

Az erőhatások irányának, 

mértékének elemzése, értelmezése 

konkrét gyakorlati példákon. 

A kanyarodás fizikai alapjaiból 

eredő következtetések levonása a 

vezetéstechnikára nézve. 

Egyszer  számítási feladatok 

Matematika: 

vektorok, m vetek 

vektorokkal, 

egyenletrendezés. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; 

technika, életvitel 

és gyakorlat: 

takarékosság, 

légszennyezés, 

zajszennyezés, 

közlekedésbiztonsá

gi eszközök. 



 

 

A mechanikai 

kölcsönhatásokban fellépő 

erők, az erők vektorjellege.  

Speciális erőhatások 

(nehézségi erő, nyomóerő, 

fonálerő, súlyerő, súrlódási 

erők, rugóerő). 

A rugók erőtörvénye. 

A kanyarodás dinamikai 

leírása. 

Az egyenletes körmozgás 

dinamikai feltétele. 

elvégzése az eredő erő és a 

gyorsulás közötti kapcsolat 

mélyebb megértése érdekében. 

A test súlya és a tömege közötti 

különbség megértése. 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Tömeg, gyorsulás, erő, eredő erő, tehetetlenség, súly, 

súrlódás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A tömegvonzás Órakeret: 8 óra 

Előzetes tudás 

A kinematika és a dinamika alapfogalmai, a súly 

értelmezése. A Naprendszerről, a bolygók mozgásáról 

tanult általános iskolai ismeretek. Térképismeret. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A gravitációs kölcsönhatás értelmezése az anyagot 

jellemző kölcsönhatások rendszerében. A Naprendszer 

mint összetett struktúra értelmezése a felépítés és 

m ködés kapcsolatában. Az absztrakt gondolkodás 

fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési feladatok 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Ejtési kísérletek elvégzése 

(például: kisméret  és nagyméret  

Fizika: az 

egyenletes 



 

 

A közegellenállási erő 

természete. 

A nehézségi gyorsulás 

földrajzi helytől való függése. 

Rakéták m ködése. 

rhajózás, súlytalanság. 

Mozgások a Naprendszerben: 

a Hold és a bolygók 

keringése, üstökösök, 

meteorok mozgása. 

 

Ismeretek: 

Newton tömegvonzási 

törvénye. 

Eötvös Loránd munkássága. 

A lendület fogalma, a 

lendület-megmaradás 

törvénye. 

Kozmikus sebességek: 

körsebesség, szökési 

sebesség. 

A bolygómozgás Kepler-féle 

törvényei.  

labdák esési idejének mérése 

különböző magasságokból). 

Egyszer  számítások elvégzése 

szabadesésre. 

A rakétaelv kísérleti vizsgálata. 

A súlytalanság állapotának 

megértése, a súlytalanság 

fogalmának elkülönítése a 

gravitációs vonzás hiányától. 

Az általános tömegvonzás 

törvénye, illetve a Kepler-

törvények egyetemes 

természetének felismerése. 

Tudománytörténeti információk 

gy jtése. 

körmozgás leírása. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

tudománytörténet. 

 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: GPS, 

rakéták, m holdak 

alkalmazása, az 

rhajózás céljai. 

 

Biológia-

egészségtan: 

reakcióidő, állatok 

mozgásának 

elemzése (pl. 

medúza). 

 

Matematika: 

egyenletrendezés. 

 

Földrajz: a 

Naprendszer 

szerkezete, égitestek 

mozgása, 

csillagképek. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Tömegvonzás, lendület, lendület-megmaradás, 

Naprendszer, bolygómozgás. 

 

 



 

 

Tematikai egység 

/Fejlesztési cél 

Hidro- és aerodinamikai 

jelenségek, a repülés fizikája 
Órakeret: 8 óra 

Előzetes tudás A nyomás. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A környezet és fenntarthatóság kérdéseinek tudatosítása 

az időjárást befolyásoló fizikai folyamatok vizsgálatával 

kapcsolatban. Együttm ködés, kezdeményezőkészség 

fejlesztése csoportmunkában folytatott vizsgálódás során. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

A légnyomás változásai. A 

légnyomás függése a 

tengerszint feletti magasságtól 

és annak élettani hatásai. A 

légnyomás és az időjárás 

kapcsolata. 

Hidro- és aerodinamikai 

jelenségek. 

Az áramlások 

nyomásviszonyai. 

A repülőgépek szárnyának 

sajátosságai (a szárnyra ható 

emelőerő). A légcsavar 

kialakításának sajátságai. 

A légkör áramlásainak és a 

tenger áramlásának fizikai 

jellemzői, a mozgató fizikai 

hatások.  

Az időjárás elemei, 

csapadékformák, a csapadékok 

A felhajtóerő mint hidrosztatikai 

nyomáskülönbség értelmezése. 

A szél épületekre gyakorolt 

hatásának értelmezése példákon. 

Természeti és technikai példák 

gy jtése és a fizikai elvek 

értelmezése a repülés kapcsán 

(termések, állatok, repülő 

szerkezetek stb.). 

Az időjárás elemeinek önálló 

vizsgálata. 

A jég rendhagyó viselkedése 

következményeinek bemutatása 

konkrét gyakorlati példákon.  

A szélben rejlő energia 

lehetőségeinek átlátása. A 

szélerőm vek előnyeinek és 

hátrányainak demonstrálása. 

Egyszer  repülőeszközök 

készítése. 

Önálló kísérletezés: felfelé 

áramló levegő bemutatása, a tüdő 

Matematika: 

exponenciális 

függvény. 

 

Testnevelés és sport: 

sport nagy 

magasságokban, 

sportolás a mélyben. 

 

Biológia-

egészségtan: 

keszonbetegség, 

hegyibetegség, 

madarak repülése. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; technika, 

életvitel és 

gyakorlat: 

közlekedési 



 

 

kialakulásának fizikai leírása. 

A víz körforgása, befagyó 

tavak, jéghegyek. 

A szél energiája. 

Termik (például: vitorlázó 

repülő, sárkányrepülő, 

vitorlázóernyő), repülők 

szárnykialakítása. 

Hangrobbanás. 

Légzés. 

 

Ismeretek: 

Nyomás, hőmérséklet, 

páratartalom. A levegő mint 

ideális gáz jellemzése. 

A hidrosztatikai nyomás, 

felhajtóerő.  

A páratartalom fogalma, a 

telített gőz.  

A repülés elve. A légellenállás. 

Röppálya. 

Kármán Tódor munkássága. 

modellezése stb. szabályok. 

 

Földrajz: térképek, 

atlaszok használata, 

csapadékok, 

csapadékeloszlás, 

légköri nyomás, a 

nagy földi légkörzés, 

tengeráramlatok, a 

víz körforgása. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Légnyomás, hidrosztatikai nyomás és felhajtóerő, 

aerodinamikai felhajtóerő. 

 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési 

cél 

A nagy teljesítmény titka: 

gyorsan és sokat. 
Órakeret: 8 óra 

Előzetes tudás 
A kinematika és a dinamika alapfogalmai. Vektorok 

felbontása összetevőkre. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A mechanikai energia fogalmának fejlesztése, a munka és 

energia kapcsolatának, az energia fajtáinak értelmezése. A 



 

 

munka, energia és teljesítmény értelmezésén keresztül a 

tudományos és köznapi szóhasználat különbözőségének 

bemutatása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Gépek, járm vek motorjának 

teljesítménye, nyomatéka. 

Az emberi teljesítmény fizikai 

határai. 

A súrlódás és a közegellenállás 

hatása a mechanikai 

energiákra. 

 

Ismeretek: 

Munkavégzés, a mechanikai 

munka fogalma, 

mértékegysége. 

A helyzeti energia, mozgási 

energia, rugalmas energia. 

A munkavégzés és az 

energiaváltozás kapcsolata.  

A mechanikai energia tárolási 

lehetőségeinek felismerése, 

kísérletek elvégzése alapján. 

A mechanikai energiák átalakítási 

folyamatainak felismerése 

kísérletek elvégzése alapján. 

A mechanikai energia-

megmaradás tételének használata 

számítási feladatokban. 

A teljesítmény fogalma, régi és új 

mértékegységeinek megismerése 

(lóerő, kilowatt), számítási, 

átszámítási feladatok elvégzése. 

 

Matematika: 

alapm veletek, 

egyenletrendezés. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; 

informatika: 

adatgy jtés. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: technikai 

eszközök (autók, 

motorok). 

 

Biológia-

egészségtan: 

élőlények mozgása, 

teljesítménye. 

 

Testnevelés és sport: 

sportolók 

teljesítménye. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Munka, mechanikai energia (helyzeti energia, mozgási 

energia, rugalmas energia), energia-megmaradás, 



 

 

teljesítmény. 

 

 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési 

cél 

Egyszerű gépek a 

mindennapokban 
Órakeret: 12 óra 

Előzetes tudás 
Az erő fogalma. Vektorok összeadása, felbontása 

összetevőkre. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az állandóság és változás fogalmának értelmezése, 

feltételeinek megjelenése a mechanikai egyensúlyi 

állapotok kapcsán. A fizikai ismeretek alkalmazása a 

helyes testtartás fontosságának megértésében és a 

mozgásszervek egészségének megőrzésében, az önismeret 

(testkép, szokások) fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Egyensúlyi állapotok 

megjelenése mindennapi 

életünkben.  

Egyszer  gépek 

alkalmazása - mindennapi 

eszközeink. 

 

Ismeretek: 

Az egyensúlyi állapotok fajtái: 

- biztos, 

- bizonytalan, 

- közömbös, 

- metastabil. 

Az egyensúly és a nyugalom 

közötti különbség felismerése 

konkrét példák alapján. 

A súlyvonal és a súlypont 

meghatározása méréssel, illetve 

számítással, szerkesztéssel. 

Számos példa felismerése a 

hétköznapokból az egyszer  

gépek használatára (például: 

háztartási gépek, építkezés a 

történelem folyamán, sport stb.). 

A különböző egyszer  gépek 

m ködésének értelmezése. 

Annak tudatosulása, hogy az 

egyszer  gépek használatával 

Matematika: 

alapm veletek, 

egyenletrendezés, 

m veletek 

vektorokkal. 

 

Testnevelés és sport: 

kondicionáló gépek, 

a test egyensúlyának 

szerepe az egyes 

sportágakban. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: erőátviteli 



 

 

Az egyszer  gépek főbb 

típusai: 

- egyoldalú és kétoldalú 

emelő, 

- álló és mozgócsiga, 

- hengerkerék, 

- lejtő, 

- csavar, 

- ék. 

Testek egyensúlyi állapota, az 

egyensúly feltétele. 

A forgatónyomaték fogalma. 

Arkhimédész munkássága. 

kedvezőbbé tehető a 

munkavégzés, azonban munkát, 

energiát így sem takaríthatunk 

meg. 

eszközök, technikai 

eszközök. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Egyensúlyi állapot, forgatónyomaték, egyszer  gép. 

 

 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési 

cél 
Energia nélkül nem megy Órakeret: 8 óra 

Előzetes tudás 
Mechanikai energiafajták. Mechanikai energia-

megmaradás.  

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az energia fogalmának kiterjesztése a hőtanra a környezet 

és fenntarthatóság, a környezeti rendszerek állapotának, 

valamint az ember egészsége vonatkozásában. A tudatos 

és egészséges táplálkozás iránti igény erősítése. A 

tudomány, technika, kultúra szempontjából az innováció 

és a kutatások jelentőségének felismerése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, Egyes táplálékok Kémia: az 



 

 

gyakorlati alkalmazások: 

A helyes táplálkozás 

energetikai vonatkozásai. 

Joule-kísérlet: a hő mechanikai 

egyenértéke. 

Gépjárm vek energiaforrásai, 

a különböző üzemanyagok 

tulajdonságai. 

Különleges meghajtású 

járm vek, például hibridautó, 

hidrogénnel hajtott motor, 

üzemanyagcella (tüzelőanyag-

cella), elektromos autó. 

 

Ismeretek: 

A legfontosabb élelmiszerek 

energiatartalmának ismerete. 

A hőközlés és az égéshő 

fogalma. 

A hő régi és új 

mértékegységei: kalória, joule. 

Joule munkássága. 

A fajhő fogalma. 

A hatásfok fogalma, motorok 

hatásfoka. 

energiatartalmának 

összehasonlítása egyszer  

számításokkal. 

A hő fogalmának megértése, a hő 

és hőmérséklet fogalmának 

elkülönítése. 

A gépjárm vek energetikai 

jellemzőinek felismerése, a 

környezetre gyakorolt hatás 

mérlegelése. 

Új járm meghajtási megoldások 

nyomon követése gy jtőmunka 

alapján, előnyök, hátrányok 

mérlegelése, összehasonlítás. 

üzemanyagok kémiai 

energiája, a táplálék 

megemésztésének 

kémiai folyamatai, 

elektrolízis. 

 

Biológia-

egészségtan: a 

táplálkozás alapvető 

biológiai folyamatai. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

folyamatos 

technológiai 

fejlesztések, 

innováció. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Hő, fajhő, kalória, égéshő, hatásfok. 

 

A fejlesztés 

várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

A 9–10. évfolyam végére a tanulók legyenek képesek eligazodni közvetlen 

természeti és technikai környezetükben, tudják a tanultakat összekapcsolni 

mindennapi eszközeik m ködési elvével, biztonságos használatával. 

Legyenek tisztában saját szervezetük m ködésének fizikai aspektusaival, 

valamint a mozgás, tájékozódás, közlekedés, a háztartás energetikai 



 

 

ellátása (világítása, f tése, elektromos rendszere, hőháztartása) 

legalapvetőbb fizikai vonatkozásaival, ezek gyakorlati alkalmazásaival. 

Ismerjék az ember és környezetének kölcsönhatásából fakadó előnyöket és 

problémákat, tudatosítsák az emberiség felelősségét a környezet 

megóvásában.  

Legyenek képesek fizikai jelenségek megfigyelésére és az ennek során 

szerzett tapasztalatok elmondására. Tudják feltárni a megfigyelt 

jelenségek ok-okozati hátterét. Tudják helyesen használni a tanult fizikai 

alapfogalmakat. Ismerjék és használják a tanult fizikai mennyiségek 

mértékegységeit. Tudják a tanult mértékegységeket a mindennapi életben 

is használt mennyiségek esetében használni. Legyenek képesek a tanult 

összefüggéseket, fizikai állandókat a képlet- és táblázatgy jteményből 

kiválasztani, a formulákat értelmezni. Legyenek képesek a világhálón a 

témához kapcsolódó érdekes és hasznos adatokat, információkat gy jteni. 

Legyenek tisztában azzal, hogy a fizika átfogó törvényeket ismer fel, 

melyek alkalmazhatók jelenségek értelmezésére, egyes események 

minőségi és mennyiségi előrejelzésére. Legyenek képesek egyszer  fizikai 

rendszerek esetén a lényeges elemeket a lényegtelenektől elválasztani, 

tudjanak egyszer bb számításokat elvégezni és helyes logikai 

következtetéseket levonni. 

 



 

 

Iskolai tanterv a gimnázium számára 

10.osztály 

  Tematikai egység Órakeret 

1. Energia nélkül nem megy 8 

2. A Nap 3 

3. Energiaátalakító gépek 6 

4. Hasznosítható energia 9 

5. Vízkörnyezetünk fizikája 8 

6. Globális környezeti problémák fizikai vonatkozásai 4 

7. Szikrák és villámok 8 

8. Az elektromos áram 8 

9. Lakások, házak elektromos hálózata 4 

10. Elemek, telepek 6 

11. Az elektromos energia előállítása 8 

  Összesen: 72 

 

A természettudományos műveltség nemcsak a leendő mérnökök és szaktudósok, hanem 

minden ember számára fontos. A természettudományok iránti érdeklődés fokozása érdekében 

a fizika tanítását nem az alapfogalmak definiálásával, az alaptörvények bemutatásával 

kezdjük. Minden témakörben mindenki számára fontos témákkal, gyakorlati tapasztalatokkal, 

praktikus, hasznos ismeretekkel indítjuk a tananyag feldolgozását. Senki ne érezhesse úgy, 

hogy a fizika tanulása haszontalan, értelmetlen ismeretanyag mechanikus elsajátítása. Rá kell 

vezetnünk tanítványainkat arra, hogy a fizika hasznos, az élet minden fontos területén 

megjelenik, ismerete gyakorlati előnyökkel jár. Mindez nem azt jelenti, hogy a tanítási-

tanulási folyamatból száműzni szeretnénk az absztrakt ismereteket, illetve az ezekhez 

rendelhető készség- és képességelemeket. Célunk a problémaközpontúság, a gyakorlatiasság 

és az ismeretek egyensúlyának megteremtése a motiváció folyamatos fenntartásának és 

minden diák eredményes tanulásának érdekében, mely megteremti a lehetőségét annak, hogy 

tanítványaink logikusan gondolkodó, a világ belső összefüggéseit megértő, felelős döntésekre 

kész felnőttekké váljanak. 



 

 

Az elvárható alapszint az, hogy a tanulók a tantervben lévő témaköröket megismerjék, 

értelmezzék a jelenségeket, ismerjék a technikai alkalmazásokat, és így legyenek képesek a 

körülöttünk lévő természeti-technikai környezetben eligazodni. A tanterv ezzel egy időben 

lehetővé teszi a mélyebb összefüggések felismerését is, ami a differenciálás, a 

tehetséggondozás, az önálló ismeretszerzés révén a mérnöki és a természettudományos 

pályára készülők számára megfelelő motivációt és orientációt nyújthat. 

A fizika tanterv szakít a hagyományos, sokszor öncélú, „begyakoroltató” számítási 

feladatokkal. Számításokat csak olyan esetekben várunk, amikor a számítás elvégzése a 

tananyag mélyebb megértését szolgálja vagy a számértékek önmagukban érdekesek.  

A tantervben a fentebb megfogalmazott elveknek megfelelően olyan modern 

tananyagok is helyet kapnak, melyek korábban nem szerepeltek a tantervekben. Egyes témák 

ismétlődhetnek is, annak megfelelően, ahogy különböző kontextusban megjelennek. Ezek az 

ismétlődések tehát természetes módon adódnak abból, hogy a tantervben nem teljesen a fizika 

tudományának hagyományos feldolgozási sorrendjét követjük, hanem a mindenki számára 

fontos, a mindennapokban használható ismeretek bemutatására törekszünk.  

A megváltozott szemlélet és a megújuló tartalom a tantárgy belső összefüggéseinek 

rendszerét is módosítja. Az értelmezés és a megértés szempontjából kiemelkedő jelentőségű a 

megfelelő szövegértés. Mindez felöleli a szövegben alkalmazott speciális jelrendszerek 

működésének értelmezését, a szöveg elemei közötti ok-okozati, általános-egyes vagy 

kategória-elem viszony áttekintését, az idegen vagy nem szokványos kifejezések jelentésének 

felismerését, az áttételesen megfogalmazott információk azonosítását. 

Az információs források között kiemelkedő szerepet tölt be a média, mely hatékonyan 

kelti fel az érdeklődést a tudomány eredményei iránt. A média hatása egyszerre hasznos és 

ugyanakkor igen káros is lehet. A természettudományos képzés célja ezért az is, hogy a 

diákokat médiatudatosságra nevelje, ösztönözze a világ média által való leképezésének 

kritikus elemzését, értelmezését. Fontos megértetni a diákokkal, hogy a világ ábrázolása a 

médiában nem azonos a valósággal. Az eseményeknek, jelenségeknek az alkotók által 

konstruált változatát láthatjuk. A dokumentum és ismeretterjesztő filmek esetében is fontos a 

gyártási mechanizmusokban vagy az ábrázolási szándékban rejlő érdekek vagy kényszerek 

felfejtése. Valódi tudományos ismeretet csak hiteles forrásból, a témákat több oldalról, 

tárgyilagosan megvilágítva, megfelelő tudományos alapokkal rendelkezve szerezhetünk. 

A természettudományos képzés során jól használhatóak az informatikai eszközök. A 

fizika szempontjából elsősorban a mérések értékelését segítő szoftvereket, illetve a 

megfelelően megválasztott oktató programokat, interneten elérhető filmeket, animációkat 



 

 

emelhetjük ki. Azonban hangsúlyosan fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az internet révén 

rendkívül sok szakmailag hibás anyaghoz is hozzájuthatunk, ami megnöveli a tanár 

felelősségét. 

A fizika tantárgy keretében eszközként használjuk a matematikát. A tanterv 

alkalmazása során az életkornak megfelelően megjelennek az adatgyűjtés, tapasztalat, 

értelmezés, megértés folyamatait segítő matematikai modellek, eszközök, például 

matematikai műveletek, függvények, táblázatok, egyenletek, grafikonok, vektorok. 

A tanterv kereszthivatkozásaiban a fenti képességterületekre csak a hangsúlyosabb 

esetekben térünk ki külön. 

A tanulók értékelésének módszerei nem korlátozódnak a hagyományos definíciók, 

törvények kimondásán és számítási feladatok elvégzésén alapuló számonkérésre. Az értékelés 

során megjelenhet a szóbeli felelet, a teszt, az esszé, az önálló munka, az aktív tanulás 

közbeni tevékenység, illetve a csoportmunka csoportos értékelése is. Célunk, hogy a tanulók 

képesek legyenek megérteni a megismert jelenségek lényegét, az alapvető technikai eszközök 

működésének elvét, a fizikát érintő nyitott társadalmi-gazdasági kérdések, problémák 

jelentőségét, és felelős módon tudjanak állást foglalni ezekben a kérdésekben. 

A tanterv lehetővé teszi a tananyag feldolgozását az aktív tanulás módszereivel, 

támogatja a csoportmunkát, a projektfeladatok elvégzését, a kompetencia-alapú oktatást, a 

számítógépes animációk és szimulációk bemutatását, az interaktivitást, az aktív táblák és 

digitális palatáblák használatát. A tanterv sikeres megvalósításának alapvető feltétele a 

tananyag feldolgozásának módszertani sokfélesége. 

 

9-10. évfolyam 

E szakasz legfőbb pedagógiai üzenete az, hogy mindennapjaink világa megérthető, 

mennyiségileg megközelíthető, sajátos összefüggésekkel leírható, és ez a tudás a mindennapi 

életben hasznosítható, tehát közvetlenül értékké válik. Ebben az életkori szakaszban a 

klasszikus fizika témaköreit tárgyaljuk. A felvetett problémák, gyakorlati alkalmazások 

egyebek mellett a közlekedéshez, közlekedésbiztonsághoz, a modern tájékozódás 

eszközeihez, a világűr meghódításához, a természeti katasztrófák fizikai hátteréhez, a szűkebb 

és tágabb környezetünk energiaviszonyaihoz, az emberi szervezet működésének fizikájához, 

az időjárás fizikai sajátságaihoz, a háztartásunk elektromos ellátásához, a hangok világához, 

környezetünk állapotához, a környezetvédelemhez kötődnek. Az elsajátítandó ismeretek, a 

fejlesztett készségek és képességek gyakorlatiasak, a mindennapi életben jól használhatók, 

elemei jól illeszthetők a tanulók igényeihez, életkori sajátságaihoz. A tananyag kialakítása 



 

 

során tekintettel kell lennünk a tanulók képességeinek és gondolkodásmódjának 

sokféleségére. A tananyag feldolgozása során törekedni kell a természettudományokban 

tehetséges, kiemelkedni képes tanulók folyamatos motivációjának fenntartására ugyanúgy, 

mint a természettudományos pályát nem választók általános műveltségének, 

tájékozottságának kialakítására. Különös gondot kell fordítani a tehetséggondozásra, az 

érdeklődő tanulók műszaki és természettudományos pályákra való irányítására.  

A tanult anyag megalapozza a jelenségek mögött rejlő absztrakt általános törvények 

felismerését, az alkalmazások megértését segítő egyszerű számítások elvégzését is. Képessé 

tesz a mindennapi életben is előforduló fizikai fogalmak és mennyiségek használatára, ezek 

értelmezésére más természettudományos tárgyak területén is. Célunk a természet és környezet 

belső összefüggéseinek mind mélyebb megértetése révén megnövelni a tanulóknak a lokális 

és a globális környezet problémái iránti érzékenységét, kialakítani a cselekvő attitűdöt. Ennek 

része a környezettudatos fogyasztói szemlélet, az állampolgári felelősség fejlesztése, a fizika 

fontosságának, gyakorlati hasznának felismertetése. Az alkalmazandó pedagógiai módszerek 

a természettudományos kompetencia fejlesztése mellett különösen az anyanyelvi és digitális 

kompetenciát, a matematikai kompetenciát, valamint az együttműködést erősítik.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Energia nélkül nem megy Órakeret: 8 óra 

Előzetes tudás 
Mechanikai energiafajták. Mechanikai energia-

megmaradás.  

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az energia fogalmának kiterjesztése a hőtanra a környezet 

és fenntarthatóság, a környezeti rendszerek állapotának, 

valamint az ember egészsége vonatkozásában. A tudatos és 

egészséges táplálkozás iránti igény erősítése. A tudomány, 

technika, kultúra szempontjából az innováció és a 

kutatások jelentőségének felismerése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Egyes táplálékok 

energiatartalmának 

Kémia: az 

üzemanyagok kémiai 



 

 

A helyes táplálkozás 

energetikai vonatkozásai. 

Joule-kísérlet: a hő 

mechanikai egyenértéke. 

Gépjárművek energiaforrásai, 

a különböző üzemanyagok 

tulajdonságai. 

Különleges meghajtású 

járművek, például hibridautó, 

hidrogénnel hajtott motor, 

üzemanyagcella 

(tüzelőanyag-cella), 

elektromos autó. 

 

Ismeretek: 

A legfontosabb élelmiszerek 

energiatartalmának ismerete. 

A hőközlés és az égéshő 

fogalma. 

A hő régi és új 

mértékegységei: kalória, 

joule. 

Joule munkássága. 

A fajhő fogalma. 

A hatásfok fogalma, motorok 

hatásfoka. 

összehasonlítása egyszerű 

számításokkal. 

A hő fogalmának megértése, a hő 

és hőmérséklet fogalmának 

elkülönítése. 

A gépjárművek energetikai 

jellemzőinek felismerése, a 

környezetre gyakorolt hatás 

mérlegelése. 

Új járműmeghajtási megoldások 

nyomon követése gyűjtőmunka 

alapján, előnyök, hátrányok 

mérlegelése, összehasonlítás. 

energiája, a táplálék 

megemésztésének 

kémiai folyamatai, 

elektrolízis. 

 

Biológia-

egészségtan: a 

táplálkozás alapvető 

biológiai folyamatai. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

folyamatos 

technológiai 

fejlesztések, 

innováció. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Hő, fajhő, kalória, égéshő, hatásfok. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A Nap Órakeret: 3 óra 

Előzetes tudás Hőátadás. Energiák átalakítása. Energia-megmaradás.  



 

 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 
A hőterjedés különböző mechanizmusainak (hővezetés, 

hőáramlás, hősugárzás) áttekintése a környezet és 

fenntarthatóság, a környezeti rendszerek állapotának 

vonatkozásában. A hőtani ismeretek alkalmazása adott 

hétköznapi témában gyűjtött adatok kritikus értelmezésére, 

az alkalmazási lehetőségek megítélésére. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

A Napból a Föld felé áramló 

energia. 

A napenergia felhasználási 

lehetőségei, például: 

napkollektor, napelem, 

napkohó, napkémény, naptó. 

A hőfényképezés gyakorlati 

hasznosítása. 

A hővezetés, a hőáramlás és a 

hősugárzás megjelenése egy 

lakóház működésében, 

lehetőségek energiatakarékos 

lakóházak építésekor. 

 

Ismeretek: 

Hővezetés: hővezető 

anyagok, hőszigetelő 

anyagok. 

Hőáramlás: természetes és 

mesterséges hőáramlás. 

Hősugárzás: kisugárzás, 

A napsugárzás jelenségének, a 

napsugárzás és a környezet 

kölcsönhatásainak megismerése. 

A napállandó értelmezése. 

A napenergia felhasználási 

lehetőségeinek környezettudatos 

felismerése. 

A hőkisugárzás és a hőelnyelődés 

arányosságának kvalitatív 

értelmezése. 

A hővezetés, a hőáramlás és a 

hősugárzás alapvető jellemzőinek 

felismerése, alkalmazása gyakorlati 

problémák elemzésekor.  

Biológia-

egészségtan: az 

„éltető Nap”, 

hőháztartás, 

öltözködés. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom; 

történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; vizuális 

kultúra: a Nap 

kitüntetett szerepe a 

mitológiában és a 

művészetekben. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

anyagismeret, 

takarékosság. 

 

Földrajz: 



 

 

elnyelődés.  csillagászat; a 

napsugárzás és az 

éghajlat kapcsolata. 

Kulcsfogalmak /fogalmak Hővezetés, hőáramlás, hősugárzás. 

 

 

Tematikai egység 

/Fejlesztési cél 
Energiaátalakító gépek Órakeret: 6 óra 

Előzetes tudás 
Hőtani alapismeretek. Energiák átalakítása. Energia-

megmaradás.  

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Termikus rendszerek működésére vonatkozó általános 

elvek elsajátítása. Technikai rendszerek szerepének 

megismerése a háztartás energiaellátásában. A környezet és 

fenntarthatóság vonatkozásainak áttekintése. Az egyéni 

felelősség erősítése, a felelős döntés képességének 

természettudományos megalapozása a háztartással 

kapcsolatos döntésekben, a családi élet vonatkozásaiban. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Fűtő és hűtő rendszerek: 

napkollektor, hőszivattyú, 

klímaberendezések. 

Megújuló energiák 

hasznosítása: vízi erőművek, 

szélkerekek, víz alatti 

„szélkerekek”, biodízel, 

biomassza, biogáz. 

 

A hőtan első főtételének 

értelmezése, egyszerű esetekben 

történő alkalmazása. 

Hőerőgépek felismerése a 

gyakorlatban, például: gőzgép, 

gőzturbina, belső égésű motorok, 

Stirling-gép. 

Sütő- és főzőkészülékek a múltban, 

a jelenben és a közeljövőben, 

használatuk megismerése, 

kipróbálása.  

Kémia: gyors és 

lassú égés, 

élelmiszerkémia. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: beruházás 

megtérülése, 

megtérülési idő. 

 



 

 

Ismeretek: 

Az energia-munka átalakítás 

alapvető 

törvényszerűségeinek és 

lehetőségeinek, a 

hasznosítható energia 

fogalmának ismerete.  

Biológia-

egészségtan: 

táplálkozás, 

ökológiai 

problémák. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Megújuló energia, hasznosítható energia. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hasznosítható energia Órakeret: 9 óra 

Előzetes tudás 
A hőtan első főtétele. Energiák átalakítása. Energia-

megmaradás.  

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Termikus rendszerek működésére vonatkozó általános 

elvek elsajátítása. A fenntarthatóságának kérdéseinek 

felismerése a környezeti rendszerekben. Technikai 

rendszerek szabályozásának bemutatása az atomenergia 

felhasználása kapcsán. Az absztrakt gondolkodás 

fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 



 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Az emberiség 

energiaszükséglete. 

Az energia felhasználása az 

egyes földrészeken, a 

különböző országokban. 

A hasznosítható energia 

előállításának lehetőségei. 

Az atomfegyverek típusai, 

kipróbálásuk, az atomcsönd-

egyezmény. 

Az atomreaktorok típusai. 

A radioaktív hulladékok 

elhelyezésének problémái. 

A közeljövőben 

Magyarországon épülő 

erőművek típusai. 

 

Ismeretek: 

Megfordítható és nem-

megfordítható folyamatok. 

Megújuló és a nem-megújuló 

energiaforrások.  

Szilárd Leó, Wigner Jenő, 

Teller Ede munkássága.  

A hasznosítható energia fogalmának 

értelmezése. 

A tömeghiány fogalmának ismerete, 

felhasználása egyszerűbb számítási 

feladatokban, az atommag-

átalakulások során felszabaduló 

energia nagyságának kiszámítása. 

A tömeg-energia egyenértékűség 

értelmezése. 

Az atomenergia felhasználási 

lehetőségeinek megismerése. 

Megújuló és nem megújuló 

energiaforrások összehasonlítása. 

A hőtan második főtételének 

értelmezése néhány gyakorlati 

példán keresztül. (pl. hőterjedés 

iránya, energia disszipáció 

részecske szintű értelmezése) 

Rend és rendezetlenség fogalmi 

tisztázása, spontán és rendeződési 

folyamatok értelmezése egyszerű 

esetekben.  

Kémia: az atommag, 

reverzibilis és nem 

reverzibilis 

folyamatok. 

 

Biológia-

egészségtan: 

sugárzások biológiai 

hatásai, ökológiai 

problémák, az élet 

mint speciális 

folyamat, ahol a 

rend növekszik. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a 

Hirosimára és 

Nagaszakira 

ledobott két 

atombomba 

története, politikai 

háttere, későbbi 

következményei.  

 

Földrajz: 

energiaforrások. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Megfordítható, nem-megfordítható folyamat, rend és 

rendezetlenség, atomenergia, hasznosítható energia. 

 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Vízkörnyezetünk fizikája Órakeret: 8 óra 

Előzetes tudás Fajhő, hőmennyiség, energia.  

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A környezet és fenntarthatóság kérdéseinek értelmezése a 

vízkörnyezet kapcsán, a környezettudatosság fejlesztése. 

Halmazállapot-változások sajátságainak azonosítása 

termikus rendszerekben, a fizikai modellezés képességének 

fejlesztése. Képi és verbális információ feldolgozásának 

erősítése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

A víz különleges 

tulajdonságai (rendhagyó 

hőtágulás, nagy olvadáshő, 

forráshő, fajhő), ezek hatása a 

természetben, illetve 

mesterséges 

környezetünkben.  

Halmazállapot-változások 

(párolgás, forrás, lecsapódás, 

olvadás, fagyás, szublimáció).  

A nyomás és a halmazállapot-

változás kapcsolata. 

Kölcsönhatások 

határfelületeken (felületi 

feszültség, hajszálcsövesség). 

Lakóházak vizesedése. 

Vérnyomás, véráramlás. 

 

A különböző halmazállapotok 

meghatározó tulajdonságainak 

rendszerezése, ezek értelmezése 

részecskemodellel és kölcsönhatás-

típusokkal. 

A jég rendhagyó hőtágulásából 

adódó teendők, szabályok 

összegyűjtése (pl. a mélységi 

fagyhatár szerepe az épületeknél, 

vízellátásnál stb.). 

Hőmérséklet-hőmennyiség 

grafikonok készítése, elemzése 

halmazállapot-változásoknál. 

A végső hőmérséklet 

meghatározása különböző 

halmazállapotú, ill. különböző 

hőmérsékletű anyagok keverésénél. 

A felületi jelenségek önálló kísérleti 

vizsgálata. 

A vérnyomásmérés elvének 

Matematika: a 

függvény fogalma, 

grafikus ábrázolás, 

egyenletrendezés. 

 

Biológia-

egészségtan: 

hajszálcsövesség 

szerepe 

növényeknél, a 

levegő 

páratartalmának a 

hatása az 

élőlényekre, fagykár 

a gyümölcsösökben, 

a vérnyomásra ható 

tényezők. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 



 

 

Ismeretek: 

A szilárd anyagok, 

folyadékok és gázok 

tulajdonságai.  

A halmazállapot-változások 

energetikai viszonyai: 

olvadáshő, forráshő, 

párolgáshő.  

átlátása.  autók hűtési 

rendszerének téli 

védelme. 

 

Kémia: a különböző 

halmazállapotú 

anyagok 

tulajdonságai, 

kapcsolatuk a 

szerkezettel, a 

halmazállapot-

változások 

anyagszerkezeti 

értelmezése, 

adszorpció. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Olvadáshő, forráshő, párolgáshő, termikus egyensúly, 

felületi feszültség.  

 

 

Tematikai egység / 

Fejlesztési cél 

Globális környezeti problémák 

fizikai vonatkozásai 
Órakeret: 4 óra 

Előzetes tudás A hő terjedésével kapcsolatos ismeretek. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A környezettudatos magatartás fejlesztése, a globális 

szemlélet erősítése. A környezeti rendszerek állapotának, 

védelmének és fenntarthatóságának megismertetése 

gyakorlati példákon keresztül. Médiatudatosságra nevelés a 

szerzett információk tényeken alapuló, kritikus 

mérlegelésén keresztül. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 



 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Hatásunk a környezetünkre, 

az ökológiai lábnyomot 

meghatározó tényezők: 

táplálkozás, lakhatás, 

közlekedés stb. A hatások 

elemzése a fizika 

szempontjából. 

A Föld véges 

eltartóképessége. 

Környezetszennyezési, 

légszennyezési problémák, 

azok fizikai hatása. 

Az ózonpajzs szerepe. 

Ipari létesítmények 

biztonsága. 

A globális felmelegedés 

kérdése. 

Üvegházhatás a természetben, 

az üvegházhatás szerepe. A 

globális felmelegedéssel 

kapcsolatos tudományos, 

politikai és áltudományos 

viták. 

 

Ismeretek: 

A hősugárzás 

(elektromágneses hullám) 

kölcsönhatása egy kiterjedt 

testtel. 

Az üvegházgázok fogalma, az 

emberi tevékenység szerepe 

Megfelelő segédletek 

felhasználásával a saját ökológiai 

lábnyom megbecsülése. A 

csökkentés módozatainak 

végiggondolása, környezettudatos 

fogyasztói szemlélet fejlődése. 

A környezeti ártalmak 

megismerése, súlyozása (például: 

újságcikkek értelmezése, a 

környezettel kapcsolatos politikai 

viták pro- és kontra 

érvrendszerének megértése).  

A globális felmelegedés objektív 

tényeinek és a lehetséges okokkal 

kapcsolatos feltevéseknek az 

elkülönítése.  

A környezet állapota és a gazdasági 

érdekek lehetséges 

összefüggéseinek megértése.  

Biológia-

egészségtan: az 

ökológia fogalma. 

 

Földrajz: 

környezetvédelem, 

megújuló és nem 

megújuló 

energiaforrások. 



 

 

az üvegházhatás erősítésében. 

A széndioxid-kvóta. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Ökológiai lábnyom, üvegházhatás, globális felmelegedés, 

ózonpajzs. 

 

 

Tematikai egység 

/Fejlesztési cél 
Szikrák és villámok Órakeret: 8 óra 

Előzetes tudás Erő-ellenerő, munkavégzés, elektromos töltés fogalma. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az elektromos alapjelenségek értelmezése az anyagot 

jellemző egyik alapvető kölcsönhatásként. A sztatikus 

elektromosságra épülő technikai rendszerek felismerése. 

Az elektromos rendszerek használata során a felelős 

magatartás kialakítása. A veszélyhelyzetek felismerése, 

megelőzése, felkészülés a segítségnyújtásra. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Elektrosztatikus 

alapjelenségek: 

dörzselektromosság, töltött 

testek közötti kölcsönhatás, 

földelés. 

A fénymásoló és a 

lézernyomtató működése. 

A villámok keletkezése, 

fajtái, veszélye, a 

villámhárítók működése.  

Az elektromos töltések 

Az elektromos töltés fogalma, az 

elektrosztatikai alapfogalmak, 

alapjelenségek értelmezése, 

gyakorlati tapasztalatok, kísérletek 

alapján. 

Ponttöltések közötti erő 

kiszámítása.  

Különböző anyagok kísérleti 

vizsgálata vezetőképesség 

szempontjából, jó szigetelő és jó 

vezető anyagok felsorolása. 

Egyszerű elektrosztatikai jelenségek 

felismerése a fénymásoló és 

Fizika: erő, 

kölcsönhatás 

törvénye. 

 

Kémia: az atom 

összetétele, az 

elektronfelhő. 

 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

fénymásolók, 

nyomtatók, 

balesetvédelem. 



 

 

tárolása: kondenzátorok, 

szuper-kondenzátorok. 

 

Ismeretek: 

Ponttöltések közötti erőhatás, 

az elektromos töltés egysége. 

Elektromosan szigetelő és 

vezető anyagok. 

Az elektromosság fizikai 

leírásában használatos 

fogalmak: elektromos 

térerősség, feszültség, 

kapacitás. 

Az elektromos kapacitás 

fogalma, mértékegysége. 

Benjamin Franklin 

munkássága. 

nyomtató működésében sematikus 

ábra alapján.  

A villámok veszélyének, a 

villámhárítók működésének 

megismerése, a helyes magatartás 

elsajátítása zivataros, villámcsapás-

veszélyes időben. 

Az elektromos térerősség és az 

elektromos feszültség jelentésének 

megismerése, használatuk a 

jelenségek leírásában, 

értelmezésében. 

A kondenzátorok szerepének 

felismerése az elektrotechnikában 

konkrét példák alapján.  

 

Matematika: 

alapműveletek, 

egyenletrendezés, 

számok 

normálalakja. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Elektromos töltés, szigetelő anyag, vezető anyag, 

elektromos térerősség, elektromos feszültség, kondenzátor. 

 

 

Tematikai egység 

/Fejlesztési cél 
Az elektromos áram Órakeret: 8 óra 

Előzetes tudás 
Elektrosztatikai alapfogalmak, vezető és szigetelő anyagok, 

elektromos feszültség fogalma. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az egyenáramú elektromos hálózatok mint technikai 

rendszerek azonosítása, az áramok szerepének felismerése 

a szervezetben, az orvosi diagnosztikában. 

Kezdeményezőkészség és a tanulás tanulásának fejlesztése 

önálló munkán keresztül. 



 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Az elektromos áram élettani 

hatása: az emberi test 

áramvezetési tulajdonságai, 

idegi áramvezetés.  

Az elektromos áram élettani 

szerepe, diagnosztikai és 

terápiás orvosi alkalmazások.  

Az emberi test ellenállása és 

annak változásai (pl.: 

áramütés hatása, 

hazugságvizsgáló működése). 

Vezetők elektromos 

ellenállásának 

hőmérsékletfüggése. 

 

Ismeretek: 

Az elektromos áram fogalma, 

az áramerősség 

mértékegysége. 

Az elektromos ellenállás 

fogalma, mértékegysége. 

Ohm törvénye. 

Az elektromos áram létrejöttének 

megismerése, egyszerű áramkörök 

összeállítása. 

Az elektromos áram hő-, fény-, 

kémiai és mágneses hatásának 

megismerése kísérletekkel, 

demonstrációkkal. 

Orvosi alkalmazások: EKG, EEG 

felhasználási területeinek, 

diagnosztikai szerepének átlátása, az 

akupunktúrás pontok kimérése 

ellenállásmérővel. 

Az elektromos ellenállás 

kiszámítása, mérése, az értékek 

összehasonlítása. 

Az emberi test (bőr) ellenállásának 

mérése különböző körülmények 

között, következtetések levonása. 

Biológia-

egészségtan: 

idegrendszer, a szív 

működése, az agy 

működése, orvosi 

diagnosztika, 

terápia. 

 

Matematika: 

grafikon készítése. 

 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

érintésvédelem. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Áramkör, elektromos áram, elektromos ellenállás. 

 

 

Tematikai egység 

/Fejlesztési cél 

Lakások, házak elektromos 

hálózata 
Órakeret: 4 óra 



 

 

Előzetes tudás 
Egyenáramok alapfogalmai, az elektromos feszültség és 

ellenállás fogalma. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A háztartás elektromos hálózatának mint technikai 

rendszernek azonosítása, az érintésvédelmi szabályok 

elsajátítása. A környezettudatosság és energiahatékonyság 

szempontjainak elsajátítása az elektromos energia 

felhasználásában. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Elektromos hálózatok 

kialakítása lakásokban, 

épületekben, elektromos 

kapcsolási rajzok. 

Az elektromos áram 

veszélyei, konnektorok 

lezárása kisgyermekek 

védelme érdekében. 

A biztosíték (kismegszakító) 

működése, használata, 

olvadó- és 

automatabiztosítók. 

Háromeres vezetékek 

használata, a földvezeték 

szerepe. 

Az energiatakarékosság 

kérdései, vezérelt (éjszakai) 

áram. 

 

Ismeretek: 

Az egyszerűbb kapcsolási rajzok 

értelmezése. 

A soros és a párhuzamos 

kapcsolások legfontosabb 

jellemzőinek megismerése kísérleti 

vizsgálatok alapján.  

Az elektromosság veszélyeinek 

megismerése. 

A biztosítékok szerepének 

megismerése a lakásokban. 

Az elektromos munkavégzés, a 

Joule-hő, valamint az elektromos 

teljesítmény kiszámítása, fogyasztók 

teljesítményének összehasonlítása. 

Az energiatakarékosság kérdéseinek 

ismerete, a villanyszámla 

értelmezése. 

Egyszerűbb számítási feladatok, 

gazdaságossági számítások 

elvégzése.  

Régi és mai elektromos világítási 

eszközök összehasonlítása.  

Matematika: 

egyenletrendezés, 

műveletek 

törtekkel. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; 

technika, életvitel 

és gyakorlat: 

takarékosság, 

energiagazdálkodás

. 



 

 

Az elektromos munka, a 

Joule-hő, valamint az 

elektromos teljesítmény 

fogalma. 

Soros és párhuzamos 

kapcsolás. 

Hagyományos izzólámpa és azonos 

fényerejű, fehér LED-eket tartalmazó 

lámpa elektromos teljesítményének 

mérése és összehasonlítása. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Soros és párhuzamos kapcsolás, Joule-hő, földelés. 

 

 

Tematikai egység 

/Fejlesztési cél 
Elemek, telepek Órakeret: 6 óra 

Előzetes tudás 
Egyenáramok alapfogalmai, az elektromos feszültség és 

ellenállás fogalma. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A környezettudatosság és fenntarthatóság szempontjainak 

tudatosítása a háztartás elektromos energiaforrásainak 

felhasználásában. A tudatos felhasználói, fogyasztói 

magatartás erősítése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Gépkocsi-akkumulátorok 

adatai: feszültség, amperóra 

(Ah). 

Mobiltelefonok 

akkumulátorai, tölthető 

ceruzaelemek adatai: 

feszültség, milliamperóra 

(mAh), wattóra (Wh). 

Akkumulátorok 

Az elemek, telepek, újratölthető 

akkumulátorok alapvető fizikai 

tulajdonságainak, paramétereinek 

megismerése, mérése. 

Egyszerű számítások elvégzése az 

akkumulátorokban tárolt energiával, 

töltéssel kapcsolatban.  

Kémia: 

elektrokémia.  

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; 

technika, életvitel 

és gyakorlat: 

takarékosság. 



 

 

energiatartalma, a feltöltés 

költségei.  

 

Ismeretek: 

Elemek és telepek működése, 

fizikai leírása egyszerűsített 

modell alapján.  

Elektrokémiai alapfogalmak.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak Telep, akkumulátor, újratölthető elem. 

 

 

Tematikai egység 

/Fejlesztési cél 
Az elektromos energia előállítása Órakeret: 8 óra 

Előzetes tudás 

Egyenáramok alapfogalmai, az elektromos teljesítmény 

fogalma, az energiamegmaradás törvénye, energiák 

átalakításának ismerete, vonzó- és taszítóerő, 

forgatónyomaték. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az elektromágneses indukció segítségével előállított 

villamos energia termelésének mint technikai rendszernek 

felismerése, azonosítása az energiaellátás rendszerében. 

Környezettudatos szemlélet erősítése. A magyar és európai 

azonosságtudat erősítése a feltalálók munkájának (Jedlik, 

Bláthy, Zipernowsky, Déri) megismerésén keresztül. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Mágnesek, mágneses 

alapjelenségek felismerése a 

mindennapokban. 

Az alapvető mágneses jelenségek, a 

mágneses mező mérésének 

megismerése, alapkísérletek során. 

A Föld mágneses tere szerkezetének, 

az iránytű működésének 

Földrajz: a Föld 

mágneses tere, 

elektromos 

energiát termelő 

erőművek. 



 

 

A Föld mágneses terének 

vizsgálata, az iránytű 

használata.  

Az elektromos energia 

előállításának gyakorlati 

példái: dinamó, generátor. 

Az elektromágneses indukció 

jelenségének megjelenése 

mindennapi eszközeinkben. 

Elektromos hálózatok 

felépítésének sajátságai. 

A távvezetékek 

feszültségének nagy értékekre 

történő feltranszformálásának 

oka. 

 

Ismeretek: 

A mágneses mező fogalma, a 

mágneses tér nagyságának 

mérése.  

Az elektromágneses indukció 

Faraday-törvénye. 

A dinamó, a generátor, a 

transzformátor működése. 

Jedlik Ányos, Michael 

Faraday munkássága. 

megismerése.  

Eligazodás az elektromágneses 

indukció jelenségeinek 

értelmezésében egyes alapesetekben. 

A dinamó és a generátor működési 

alapelvének megismerése, 

értelmezése, szemléltetése kísérleti 

tapasztalat alapján. 

A nagy elektromos hálózatok 

felépítésének megértése, 

alapelveinek áttekintése. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: az 

elektromossággal 

kapcsolatos 

felfedezések 

szerepe az ipari 

fejlődésben; 

magyar 

találmányok 

szerepe az 

iparosodásban 

(Ganz); a 

Széchenyi-család 

szerepe az 

innováció 

támogatásában és a 

modernizációban. 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Mágnes, mágneses mező, iránytű, dinamó, generátor, 

elektromágneses indukció, transzformátor, energia-

megmaradás. 

 



 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A 9–10. évfolyam végére a tanulók legyenek képesek eligazodni 

közvetlen természeti és technikai környezetükben, tudják a 

tanultakat összekapcsolni mindennapi eszközeik működési elvével, 

biztonságos használatával. Legyenek tisztában saját szervezetük 

működésének fizikai aspektusaival, valamint a mozgás, tájékozódás, 

közlekedés, a háztartás energetikai ellátása (világítása, fűtése, 

elektromos rendszere, hőháztartása) legalapvetőbb fizikai 

vonatkozásaival, ezek gyakorlati alkalmazásaival. Ismerjék az 

ember és környezetének kölcsönhatásából fakadó előnyöket és 

problémákat, tudatosítsák az emberiség felelősségét a környezet 

megóvásában.  

Legyenek képesek fizikai jelenségek megfigyelésére és az ennek 

során szerzett tapasztalatok elmondására. Tudják feltárni a 

megfigyelt jelenségek ok-okozati hátterét. Tudják helyesen 

használni a tanult fizikai alapfogalmakat. Ismerjék és használják a 

tanult fizikai mennyiségek mértékegységeit. Tudják a tanult 

mértékegységeket a mindennapi életben is használt mennyiségek 

esetében használni. Legyenek képesek a tanult összefüggéseket, 

fizikai állandókat a képlet- és táblázatgyűjteményből kiválasztani, a 

formulákat értelmezni. Legyenek képesek a világhálón a témához 

kapcsolódó érdekes és hasznos adatokat, információkat gyűjteni. 

Legyenek tisztában azzal, hogy a fizika átfogó törvényeket ismer 

fel, melyek alkalmazhatók jelenségek értelmezésére, egyes 

események minőségi és mennyiségi előrejelzésére. Legyenek 

képesek egyszerű fizikai rendszerek esetén a lényeges elemeket a 

lényegtelenektől elválasztani, tudjanak egyszerűbb számításokat 

elvégezni és helyes logikai következtetéseket levonni. 

 



 

 

Iskolai tanterv 

Fizika 

11. osztály 

  Tematikai egység Órakeret 

1. Rezgések, hullámok 6 

2. A hang és a hangszerek világa 6 

3. A fény természete 6 

4. Hogyan látunk, hogyan javítjuk a látásunk? 10 

5. 
Kommunikáció, kommunikációs eszközök, képalkotás, 

képrögzítés a 21. században 
9 

6. Atomfizika a hétköznapokban 6 

7. Az atommag szerkezete, radioaktivitás 8 

8. A Naprendszer fizikai viszonyai 6 

9. A csillagok világa 5 

10. Az űrkutatás hatása mindennapjainkra 5 

11. Az űrkutatás hatása mindennapjainkra 5 

  Összesen: 72 

 

A természettudományos m veltség nemcsak a leend  mérnökök és szaktudósok, hanem 

minden ember számára fontos. A természettudományok iránti érdekl dés fokozása érdekében 

a fizika tanítását nem az alapfogalmak definiálásával, az alaptörvények bemutatásával 

kezdjük. Minden témakörben mindenki számára fontos témákkal, gyakorlati tapasztalatokkal, 

praktikus, hasznos ismeretekkel indítjuk a tananyag feldolgozását. Senki ne érezhesse úgy, 

hogy a fizika tanulása haszontalan, értelmetlen ismeretanyag mechanikus elsajátítása. Rá kell 

vezetnünk tanítványainkat arra, hogy a fizika hasznos, az élet minden fontos területén 

megjelenik, ismerete gyakorlati el nyökkel jár. Mindez nem azt jelenti, hogy a tanítási-

tanulási folyamatból szám zni szeretnénk az absztrakt ismereteket, illetve az ezekhez 

rendelhet  készség- és képességelemeket. Célunk a problémaközpontúság, a gyakorlatiasság 

és az ismeretek egyensúlyának megteremtése a motiváció folyamatos fenntartásának és 

minden diák eredményes tanulásának érdekében, mely megteremti a lehet ségét annak, hogy 



 

 

tanítványaink logikusan gondolkodó, a világ bels  összefüggéseit megért , felel s döntésekre 

kész feln ttekké váljanak. 

Az elvárható alapszint az, hogy a tanulók a tantervben lév  témaköröket megismerjék, 

értelmezzék a jelenségeket, ismerjék a technikai alkalmazásokat, és így legyenek képesek a 

körülöttünk lév  természeti-technikai környezetben eligazodni. A tanterv ezzel egy id ben 

lehet vé teszi a mélyebb összefüggések felismerését is, ami a differenciálás, a 

tehetséggondozás, az önálló ismeretszerzés révén a mérnöki és a természettudományos 

pályára készül k számára megfelel  motivációt és orientációt nyújthat. 

A fizika tanterv szakít a hagyományos, sokszor öncélú, „begyakoroltató” számítási 

feladatokkal. Számításokat csak olyan esetekben várunk, amikor a számítás elvégzése a 

tananyag mélyebb megértését szolgálja vagy a számértékek önmagukban érdekesek.  

A tantervben a fentebb megfogalmazott elveknek megfelel en olyan modern 

tananyagok is helyet kapnak, melyek korábban nem szerepeltek a tantervekben. Egyes témák 

ismétl dhetnek is, annak megfelel en, ahogy különböz  kontextusban megjelennek. Ezek az 

ismétl dések tehát természetes módon adódnak abból, hogy a tantervben nem teljesen a fizika 

tudományának hagyományos feldolgozási sorrendjét követjük, hanem a mindenki számára 

fontos, a mindennapokban használható ismeretek bemutatására törekszünk.  

A megváltozott szemlélet és a megújuló tartalom a tantárgy bels  összefüggéseinek 

rendszerét is módosítja. Az értelmezés és a megértés szempontjából kiemelked  jelent ség  a 

megfelel  szövegértés. Mindez felöleli a szövegben alkalmazott speciális jelrendszerek 

m ködésének értelmezését, a szöveg elemei közötti ok-okozati, általános-egyes vagy 

kategória-elem viszony áttekintését, az idegen vagy nem szokványos kifejezések jelentésének 

felismerését, az áttételesen megfogalmazott információk azonosítását. 

Az információs források között kiemelked  szerepet tölt be a média, mely hatékonyan 

kelti fel az érdekl dést a tudomány eredményei iránt. A média hatása egyszerre hasznos és 

ugyanakkor igen káros is lehet. A természettudományos képzés célja ezért az is, hogy a 

diákokat médiatudatosságra nevelje, ösztönözze a világ média által való leképezésének 

kritikus elemzését, értelmezését. Fontos megértetni a diákokkal, hogy a világ ábrázolása a 

médiában nem azonos a valósággal. Az eseményeknek, jelenségeknek az alkotók által 

konstruált változatát láthatjuk. A dokumentum és ismeretterjeszt  filmek esetében is fontos a 

gyártási mechanizmusokban vagy az ábrázolási szándékban rejl  érdekek vagy kényszerek 

felfejtése. Valódi tudományos ismeretet csak hiteles forrásból, a témákat több oldalról, 

tárgyilagosan megvilágítva, megfelel  tudományos alapokkal rendelkezve szerezhetünk. 



 

 

A természettudományos képzés során jól használhatóak az informatikai eszközök. A 

fizika szempontjából els sorban a mérések értékelését segít  szoftvereket, illetve a 

megfelel en megválasztott oktató programokat, interneten elérhet  filmeket, animációkat 

emelhetjük ki. Azonban hangsúlyosan fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az internet révén 

rendkívül sok szakmailag hibás anyaghoz is hozzájuthatunk, ami megnöveli a tanár 

felel sségét. 

A fizika tantárgy keretében eszközként használjuk a matematikát. A tanterv 

alkalmazása során az életkornak megfelel en megjelennek az adatgy jtés, tapasztalat, 

értelmezés, megértés folyamatait segít  matematikai modellek, eszközök, például 

matematikai m veletek, függvények, táblázatok, egyenletek, grafikonok, vektorok. 

A tanterv kereszthivatkozásaiban a fenti képességterületekre csak a hangsúlyosabb 

esetekben térünk ki külön. 

A tanulók értékelésének módszerei nem korlátozódnak a hagyományos definíciók, 

törvények kimondásán és számítási feladatok elvégzésén alapuló számonkérésre. Az értékelés 

során megjelenhet a szóbeli felelet, a teszt, az esszé, az önálló munka, az aktív tanulás 

közbeni tevékenység, illetve a csoportmunka csoportos értékelése is. Célunk, hogy a tanulók 

képesek legyenek megérteni a megismert jelenségek lényegét, az alapvet  technikai eszközök 

m ködésének elvét, a fizikát érint  nyitott társadalmi-gazdasági kérdések, problémák 

jelent ségét, és felel s módon tudjanak állást foglalni ezekben a kérdésekben. 

A tanterv lehet vé teszi a tananyag feldolgozását az aktív tanulás módszereivel, 

támogatja a csoportmunkát, a projektfeladatok elvégzését, a kompetencia-alapú oktatást, a 

számítógépes animációk és szimulációk bemutatását, az interaktivitást, az aktív táblák és 

digitális palatáblák használatát. A tanterv sikeres megvalósításának alapvet  feltétele a 

tananyag feldolgozásának módszertani sokfélesége. 

 

11-12. évfolyam 

 

E képzési szakasz legf bb pedagógiai üzenete, hogy leírásaink, világról alkotott képünk, 

természettudományos modelljeink nem azonosak a valósággal, hanem annak 

lehet ségeinkhez mérten a lehet  legjobb megközelítései; hogy természettudományos 

tudásunk az osztatlan emberi m veltség része, és ezer szálon kapcsolódik a humán 

kultúrához, a lét nagy kérdéseihez. A természettudományos világkép fejl dik, átalakul, és ez a 

fejl dés a technikai fejl dést alapozza meg. A másik fontos üzenet az, hogy a tudomány 

társadalmi jelenség. M ködése, szabályozása, háttérintézményei, témaválasztása, 



 

 

következtetéseinek következményei megjelennek mindennapi döntéseinkben, 

értékítéletünkben. Tudatosítanunk kell, hogy a tudomány és gazdaság szoros kapcsolatban 

van, és kapcsolatrendszerük legf bb sajátságainak megismerése elengedhetetlen a felel s 

állampolgári viselkedés elsajátításához. A tudomány egyben olyan m ködési forma, 

szabályrendszer, mely viszonylag pontosan definiálja önmagát. Így könnyen elkülöníthet  az 

áltudományoktól és jól elkülönül a hit kérdéseit l. 

Az ebben az életkori szakaszban tárgyalt témakörök komplexek, fejlesztik a szintézis 

létrehozásának képességét, és mindinkább filozófiai, ismeretelméleti, irodalmi, 

m vészettörténeti aspektusokat hordoznak magukban. Ilyen az atom- és magfizika, valamint a 

csillagászat, melyek az anyagról, térr l, id r l kialakult átfogó képzeteinket, az emberiség és 

kozmikus környezetünk létrejöttét és sorsát, lehet ségeinket, felel sségünket és a jöv  útjait 

veszik górcs  alá. 

Ebben az életkorban tárgyaljuk a tudomány és technika legdinamikusabban fejl d  

fejezetét, a kommunikáció, információ, vizualitás témaköreit, azokat a területeket, ahol a 

naprakészségre való törekvés leginkább elengedhetetlen mind a helyi tantervek írói, mind a 

tankönyvek szerz i, mind a tanárok részér l. Mindez átírhatja a hagyományos tanár-diák 

szereposztást is, hiszen elképzelhet , hogy egyes újdonságok kapcsán a diákok 

tájékozottabbak tanáruknál. A tanár nem feltétlenül az információ birtoklásában, hanem az 

információk kezelésében, összefüggésrendszerben való értelmezésében, a tudás 

megszerzésének menedzselésében múlhatja felül tanítványait, és szerezhet el ttük valódi 

tekintélyt. A mindenkiben él  kíváncsiságra építünk. Hogyan, milyen elven m ködnek, mire 

használhatóak mindennapjaink informatikai eszközei, azok az eszközök, melyekkel naponta 

találkozunk? 

A fejlesztési célok fókuszában az erkölcsi nevelés, az állampolgárságra, demokráciára 

való nevelés, az egészség és fenntarthatóság kérdései állnak, a kompetenciák közül az 

állampolgári és esztétikai-m vészeti kompetenciák hangsúlyosabb megjelenése jelent új színt. 

Fontos üzenet: a világ leírhatatlanul bonyolult, izgalmas, elmélyedésre, gondolkodásra 

késztet. A megértés, a gondolkodás nyújtotta öröm egyik legfontosabb emberi értékünk. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Rezgések, hullámok Órakeret: 6 óra 

Előzetes tudás Az egyenletes körmozgás kinematikájának és 



 

 

dinamikájának alapfogalmai. Vektorok. Rugóer , rugalmas 

energia. Mechanikai energia-megmaradás. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Rezgések és hullámok a Földön a felépítés és m ködés 

viszonyrendszerében. A jelenségkör dinamikai hátterének 

értelmezése. A társadalmi felel sség kérdéseinek 

hangsúlyozása a természeti katasztrófák bemutatásán 

keresztül. A tudomány, technika, kultúra szempontjából az 

id mérés és az építmények szerkezeti elemeinek 

bemutatása. Kezdeményez készség, együttm ködés 

fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési feladatok 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Periodikus jelenségek 

(rugóhoz er sített test 

rezgése, fonálinga mozgása). 

Csillapodó rezgések. 

Kényszerrezgések. 

Rezonancia, rezonancia-

katasztrófa. 

Mechanikai hullámok 

kialakulása.  

Földrengések kialakulása, 

el rejelzése, tengerrengések, 

cunamik. 

Az árapály-jelenség. A Hold 

és a Nap szerepe a jelenség 

létrejöttében. 

 

Ismeretek: 

Rezg  rendszerek kísérleti vizsgálata. 

A rezonancia feltételeinek 

tanulmányozása gyakorlati példákon a 

technikában és a természetben. 

A rezgések általános voltának, 

létrejöttének megértése, a csillapodás 

jelenségének felismerése konkrét 

példákon. 

A rezgések gerjesztésének felismerése 

néhány gyakorlati példán. 

A hullámok mint térben terjed  

rezgések értelmezése gyakorlati 

példákon. 

A földrengések létrejöttének elemzése 

a Föld szerkezete alapján. 

A földrengésekre, tengerrengésekre 

vonatkozó fizikai alapismeretek 

elsajátítása, a természeti katasztrófák 

idején követend  helyes magatartás, a 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

id mér  

szerkezetek, hidak, 

mozgó 

alkatrészek. 

 

Matematika: 

alapm veletek, 

egyenletrendezés, 

táblázat és 

grafikon készítése. 

 

Földrajz: 

földrengések, 

lemeztektonika, 

árapály-jelenség. 



 

 

A harmonikus rezg mozgás 

jellemz i:  

- rezgésid  

(periódusid ), 

- amplitúdó,  

- frekvencia.  

A harmonikus rezg mozgás 

és a fonálinga mozgásának 

energiaviszonyai, a csillapítás 

leírása. 

Hosszanti (longitudinális), 

keresztirányú (transzverzális) 

hullám. 

A mechanikai hullámok 

jellemz i: hullámhossz, 

terjedési sebesség. 

A hullámhosszúság, a 

frekvencia és a terjedési 

sebesség közötti kapcsolat 

ismerete.  

Huygens munkássága.  

földrengésbiztos épületek 

sajátságainak megismerése. 

Árapály-táblázatok elemzése. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Harmonikus rezg mozgás, frekvencia, rezonancia, 

mechanikai hullám, hullámhosszúság, hullám terjedési 

sebessége. 

 

 

Tematikai egység 

/Fejlesztési cél 
A hang és a hangszerek világa Órakeret: 6 óra 

Előzetes tudás Rezgések fizikai leírása. A sebesség fogalma. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A hang szerepének megértése az emberi szervezet 

megismerésében, az ember érzékelésében, egészségében. A 

hang szerepének megismerése a kommunikációs 



 

 

rendszerekben. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

A hangsebesség mérése, a 

hangsebesség függése a 

közegt l. 

Doppler-hatás. 

Az emberi hangérzékelés 

fizikai alapjai. 

A hangok keltésének 

eljárásai, hangszerek. 

Húros hangszerek, a húrok 

rezgései. 

Sípok fajtái. 

A zajszennyezés. 

Ultrahang a természetben és 

gyógyászatban. 

 

Ismeretek: 

A hang fizikai jellemz i. 

A hang terjedésének 

mechanizmusa.  

Hangintenzitás, a decibel 

fogalma. 

Felharmonikusok.  

A hangmagasság és frekvencia 

összekapcsolása kísérleti tapasztalat 

alapján.  

Hangsebességmérés elvégzése. 

Közeled , illetve távolodó autók 

hangjának vizsgálata. 

Gy jt munka: néhány jellegzetes 

hang elhelyezése a decibelskálán. 

Kísérlet: felhang megszólaltatása 

húros hangszeren, kvalitatív 

vizsgálatok: 

feszít er  - hangmagasság. 

Vizet tartalmazó kémcsövek 

hangmagasságának vizsgálata. 

Gy jt munka: a fokozott hanger  

egészségkárosító hatása, a hatást 

csökkent  biztonsági intézkedések. 

Matematika: 

periodikus 

függvények. 

 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

járm vek és egyéb 

eszközök 

zajkibocsátása, 

zajvédelem és az 

egészséges 

környezethez való 

jog (élet az 

autópályák 

szomszédságában)

. 

 

Biológia-

egészségtan: a 

hallás, a 

denevérek és az 

ultrahang 

kapcsolata, az 

ultrahang szerepe 

a diagnosztikában, 

„gyógyító 

hangok”, 

fájdalomküszöb. 

 



 

 

Ének-zene: a 

hangszerek 

típusai. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Frekvencia, terjedési sebesség, hullámhossz, alaphang, 

felharmonikus. 

 

 

Tematikai egység 

/Fejlesztési cél 
A fény természete Órakeret: 6 óra 

Előzetes tudás Elektromos mez , a Nap sugárzása, h sugárzás. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az elektromágneses hullámok rendszerének, 

kölcsönhatásainak, az információ terjedésében játszott 

szerepének megértése. Az absztrakt gondolkodás 

fejlesztése.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Els dleges és másodlagos 

fényforrások a 

környezetünkben, a 

fénynyaláb, 

árnyékjelenségek, teljes 

árnyék, félárnyék. 

Az elektromágneses spektrum 

egyes tartományainak 

használata a gyakorlatban:  

a részecske-hullám kett s 

természete. 

 

Az els dleges és másodlagos 

fényforrások megkülönböztetése. Az 

árnyékjelenségek felismerése, 

értelmezése, megfigyelése.  

Egy fénysebesség mérésére 

(becslésére) alkalmas eljárás 

megismerése. 

Az elektromágneses spektrum egyes 

elemeinek azonosítása a 

természetben, eszközeink 

m ködésében.  

Az érzékszervekkel észlelhet  és nem 

észlelhet  elektromágneses sugárzás 

megkülönböztetése. 

Kémia: 

üvegházhatás, a 

„nano” prefixum 

jelentése, 

lángfestés. 

 

Biológia-

egészségtan: az 

energiaátadás 

szerepe a 

gyógyászati 

alkalmazásoknál. 
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Ismeretek: 

Az elektromágneses hullám 

fogalma, tartományai: 

- rádióhullámok, 

- mikrohullámok, 

- infravörös hullámok, 

- a látható fény,  

- az ultraibolya 

hullámok, 

- röntgensugárzás, 

- gammasugárzás. 

A fény sebessége légüres 

térben. A fény sebessége 

különböz  anyagokban. 

A sugárzás energiája, 

kölcsönhatása az anyaggal: 

elnyel dés, visszaver dés. 

Planck hipotézise, fotonok. 

Max Planck munkássága.  

Egyszer  kísérletek elvégzése a 

háztartásban és környezetünkben 

el forduló elektromágneses hullámok 

és az anyag kölcsönhatására. Példák 

gy jtése és elemzése az 

elektromágneses sugárzás és az él  

szervezet kölcsönhatásairól. 

A hullám jellemz inek (frekvencia, 

hullámhossz, terjedési sebesség) 

kapcsolatára vonatkozó egyszer  

számítások. 

A fotonelmélet értelmezése, a 

frekvencia (hullámhossz) és a foton 

energiája kapcsolatának átlátása. 

Az energia kvantáltságának 

értelmezése. A folytonos 

energiaterjedés érzetének megértése. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Hullámhossz, frekvencia, fénysebesség, elektromágneses 

hullám, foton, spektrum. 

 

 

Tematikai egység 

/Fejlesztési cél 

Hogyan látunk, hogyan javítjuk a 

látásunk? 
Órakeret: 10 óra 

Előzetes tudás 

A fény természete, mindennapi ismereteink a színekr l, a 

fény viselkedésére vonatkozó geometriai-optikai 

alapismeretek. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A látás mint alapvet  érzékelés biofizikai rendszerének az 

emberi megismerésben játszott szerepének azonosítása. A 

látás javításával, hatótávolságának kiterjesztésével 

kapcsolatos eszközök kiválasztásának, használatának 
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egészségügyi szempontjaira vonatkozó ismeretek 

tudatosítása. A tudomány, technika, kultúra szempontjából 

az innovációk (például a holográfia, a lézer) szerepének 

felismerése. A magyar kutatók, felfedez k (Gábor Dénes) 

szerepének megismerése a lézeres alkalmazások 

fejlesztésében. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

A szemünk és más képalkotó 

eszközök. A látás 

mechanizmusa. Gyakori 

látáshibák. A szemüveg és a 

kontaktlencse jellemz i. 

A kicsi és nagy dolgok 

észlelése. A távcs  és a 

mikroszkóp m ködésének 

elve. 

Színes világ: vörös, zöld és 

kék alapszínek, kevert színek. 

A színes monitorok, kijelz k 

m ködése. 

Színtévesztés és színvakság.  

Fényszóródás durva és sima 

felületen. Szóródás apró 

részecskéken (például a köd 

fényszórása). 

Lézerfény létrehozása.  

Hologramok. A 

háromdimenziós képalkotás 

aktuális eredményei. 

 

Ismeretek: 

A látást veszélyeztet  tényez k 

áttekintése, a látás-kiegészít k és 

optikai eszközök kiválasztásának 

szempontjai.  

Optikai illúziók gy jtése. 

Egyszer  sugármenetek készítése, a 

leképezés értelmezése. 

A távcs  és mikroszkóp felfedezése 

tudománytörténeti szerepének 

megismerése, hatása az emberi 

gondolkodásra. 

A színek értelmezése, a színkeverés 

szabályainak megértése, 

megvalósulásának felismerése a 

gyakorlatban, egyszer  kísérletek 

elvégzése. 

A fény és a láthatóság kölcsönös 

viszonyának megértése. 

A lézerfénnyel kapcsolatos biztonsági 

el írások tudatos alkalmazása. 

A fehér fény interferenciaalapú 

felbontásának kísérleti vizsgálata. 

Az aktuálisan érvényes 3D-s technika 

biztonságos használatának 

elsajátítása. 

Biológia-

egészségtan: a 

szem és a látás, a 

szem egészsége. 

 

Vizuális kultúra: a 

színek szerepe. 
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A fénytörés és visszaver dés 

törvényei. 

Valódi és látszólagos kép. 

A domború és homorú tükrök 

és lencsék tulajdonságai, 

legf bb jellemz i, a dioptria 

fogalma. 

A fény felbontása, a tiszta 

spektrumszínek.  

Interferencia. 

A fényszórás tulajdonságai. 

Gábor Dénes munkássága.  

Az aktuálisan érvényes 3D-s  

technika elvének ismerete.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak Tükör, lencse, fókusz, látszólagos kép, valódi kép, 

képalkotás. 

  

Tematikai egység 

/Fejlesztési cél 

Kommunikáció, kommunikációs 

eszközök, képalkotás, képrögzítés a 

21. században 

Órakeret: 9 óra 

Előzetes tudás 
Mechanikai rezgések, elektromágneses hullámok. Az 

elektromágneses hullámok természete. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Információs, kommunikációs rendszerek mint technikai 

rendszerek értelmezése. Szerepük megértése az 

adatrögzítésben, adatok továbbításában. Képalkotási 

eljárások, adattárolás és továbbítás, orvosi, diagnosztikai 

eljárások el fordulásának, céljainak, legf bb sajátságainak 

felismerése a mindennapokban. Az innovációk szerepének 

felismerése a tudományban, technikában és kultúrában. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

A korszer  kamerák, 

antennák, vev készülékek 

m ködésének legfontosabb 

elemei.  

Az elektromágneses 

hullámok elhajlása, 

szóródása, visszaver dése az 

ionoszférából.  

A mobiltelefon felépítése és 

m ködése.  

A teljes visszaver dés 

jelensége. Üvegszálak optikai 

kábelekben, endoszkópokban. 

Diagnosztikai módszerek 

alkalmazásának célja és 

fizikai alapelvei a 

gyógyászatban (a testben 

keletkez  áramok kimutatása, 

röntgen, képalkotó eljárások, 

endoszkóp használata). 

Terápiás módszerek 

alkalmazásának célja és 

fizikai alapelvei a 

gyógyászatban. 

Elektronikus memóriák.  

Mágneses memóriák. 

CD, DVD lemezek.  

A képek és hangok kódolása. 

A fényelektromos hatás 

jelensége, gyakorlati 

alkalmazása (digitális 

kamera, fénymásoló, 

lézernyomtató m ködése). 

Az elektromágneses hullámok 

szerepének felismerése az információ- 

(hang, kép) átvitelben. 

A mobiltelefon legfontosabb 

tartozékainak (SIM kártya, 

akkumulátor stb.) kezelése, 

funkciójuk megértése. 

Az aktuálisan legmodernebb 

mobilkészülékekhez rendelt néhány 

funkció, szolgáltatás értelmezése 

fizikai szempontból, azok 

alkalmazása. 

A kábelen történ  adatátvitel elvének 

megértése. 

Az endoszkópos operáció és néhány 

diagnosztikai eljárás elvének, 

gyakorlatának, szervezetre gyakorolt 

hatásának megismerése, az 

egészségtudatosság fejlesztése. 

A digitális technika leglényegesebb 

elveinek, a legelterjedtebb 

alkalmazások fizikai alapjainak 

áttekintése konkrét gyakorlati példák 

alapján. 

Kísérletek DVD- (CD-) lemezzel.  

A legelterjedtebb adattárolók 

legfontosabb sajátságainak, a legújabb 

kommunikációs lehet ségeknek és 

technikáknak nyomon követése. A 

digitális képrögzítés elvi lényegének, 

ill. a CCD felépítésének átlátása. 

A fényképez gép jellemz  

paramétereinek értelmezése: 

felbontás, optikai- és digitális zoom. 

Gy jt munka: A „jó” fényképek 

Mozgóképkultúra 

és médiaismeret: 

a kommunikáció 

alapjai, a 

képalkotó 

eljárások 

alkalmazása a 

digitális 

m vészetekben. 

 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

kommunikációs 

eszközök, 

információ-

továbbítás 

üvegszálas 

kábelen, az 

információ 

tárolásának 

lehet ségei. 

 

Biológia-

egészségtan: 

betegségek és a 

képalkotó 

diagnosztikai 

eljárások, a 

megel zés 

szerepe. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; 
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A digitális fényképezés 

alapjai. Integrált áramkörök 

és felhasználásuk. 

 

Ismeretek: 

Elektromágneses rezgések 

nyílt és zárt rezg körben. 

A rádió m ködésének elve. A 

moduláció. 

A bináris kód, digitális jelek, 

impulzusok.  

A fényelektromos hatás 

fizikai leírása, magyarázata. 

Albert Einstein munkássága. 

készítésének titkai. 

A röntgensugarak gyógyászati 

szerepének és veszélyeinek  

összegy jtése. 

technika, életvitel 

és gyakorlat: 

betegjogok. 

 

Vizuális kultúra: a 

fényképezés mint 

m vészet, digitális 

m vészet. 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

Elektromágneses rezgés, hullám, teljes 

visszaver dés, adatátvitel, adattárolás, információ, 

fényelektromos hatás. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A 11–12. évfolyam végére a tanulók ismerjék az 

infokommunikációs technológia legfontosabb eszközeit, 

alkalmazásukat, m ködésük fizikai hátterét. Ismerjék saját 

érzékszerveik m ködésének fizikai vonatkozásait, törekedjenek 

ezek állapotának tudatos védelmére, ismerjék a gyógyításukat, 

kiterjesztésüket szolgáló legfontosabb fizikai eljárásokat. 

Legyenek képesek Univerzumunkat és az embert 

kölcsönhatásukban szemlélni, az emberiség létrejöttét, sorsát, 

jöv jét és az Univerzum történetét összekapcsolni. Ismerjék fel, 

hogy a fizika modelleken keresztül ragadja meg a valóságot, 

eljárásai, módszerei kijelölik a tudomány határait. Tudatosítsák 

magukban, hogy a tudomány alapvet en társadalmi jelenség.  

A gimnáziumi tanulási folyamat végére a korábbi évek 

tananyagának és a modern fizika elemeinek szintetizálásával 

körvonalazódnia kell a diákokban egy korszer  

természettudományos világképnek. Tudatosodnia kell a 

tanulókban, hogy a természet egységes egész, szétválasztását 
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résztudományokra csak a jobb kezelhet ség, áttekinthet ség 

indokolja. A fizika törvényei általánosak, a kémia, a biológia, a 

földtudományok és az alkalmazott m szaki tudományok 

területén is érvényesek. 

Tematikai egység 

/Fejlesztési cél 
Atomfizika a hétköznapokban Órakeret: 6 óra 

Előzetes tudás Ütközések, a fény jellemz i. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az anyag modellezésében rejl  filozófiai, 

tudománytörténeti vonatkozások felismerése. A 

modellalkotás ismeretelméleti szerepének értelmezése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Az atom fogalmának 

átalakulásai, az egyes 

atommodellek mellett és ellen 

szóló érvek, tapasztalatok. 

Az atommag felfedezése: 

Rutherford szórási kísérlete. 

Atomok, molekulák és egyéb 

összetett rendszerek 

(kristályok, 

folyadékkristályok, 

kolloidok). 

 

Ismeretek: 

Vonalas és folytonos 

kibocsátási színképek. 

Rutherford-modell, Bohr-

modell, az atomok 

A Thomson-féle atommodell 

cáfolatához vezet  kísérleti tények 

összegy jtése. 

A Rutherford-kísérlet 

következményeinek átlátása. 

A különféle anyagok színképének 

vizsgálata fényképfelvételek alapján. 

Vonalas és folytonos kibocsátási 

színképek jellemzése, létrejöttük 

magyarázata.  

A gázok vonalas színképének az 

atomi elektronállapotok energiájának 

ismeretén alapuló értelmezése. 

Különböz  fénykibocsátó eszközök 

spektrumának gy jtése a gyártók 

adatai alapján (például akvárium-

fénycsövek fajtáinak spektruma). 

Matematika: 

folytonos és 

diszkrét változó. 

 

Kémia: Lángfestés, 

az atom szerkezete; 

kristályok és 

kolloidok. Elemek 

tulajdonságainak 

periodicitása. 

 

Filozófia: az anyag 

mélyebb 

megismerésének 

hatása a 

gondolkodásra, a 

tudomány 

felel sségének 

kérdései, a 



 

15 
 

kvantummechanikai 

leírásának alapelvei. 

Az anyag kett s természete. 

Ernest Rutherford, Niels Bohr 

munkássága. 

megismerhet ség 

határai és korlátai. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Vonalas színkép, az anyag kett s természete. 

 

Tematikai egység 

/Fejlesztési cél 

Az atommag szerkezete, 

radioaktivitás 
Órakeret: 8 óra 

Előzetes tudás Az atom felépítése, egyszer bb modelljei. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A radioaktivitás és anyagszerkezet kapcsolatának 

megismerése, a radioaktív sugárzások mindennapi 

megjelenésének, az él  és élettelen környezetre gyakorolt 

hatásainak bemutatása. A nukleáris energia 

energiatermelésben játszott szerepének áttekintése során a 

kritikai gondolkodás, érvelés képességének fejlesztése. Az 

állampolgári felel sségvállalás er sítése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Stabil és bomló atommagok. 

A radioaktív sugárzás 

felfedezése. A radioaktív 

bomlás jelensége. A bomlás 

véletlenszer sége.  

Mesterséges radioaktivitás. 

A nukleáris energia 

felhasználásának kérdései.  

Az energiatermelés kockázati 

Az atommag-átalakulásoknál 

felszabaduló energia nagyságának 

kiszámítása. 

Kutatómunka: például a radioaktív 

jód vizsgálati jelent sége (vese, 

pajzsmirigy), vagy egy atomer m -

baleset elemzése. 

Néhány anyagvizsgálati módszer 

megismerése, a módszer fizikai 

háttere (radiokarbon módszer, 

tömegspektroszkópia).  

Matematika: az 

exponenciális 

függvény. 

 

Kémia: az 

atommag. 

 

Biológia-

egészségtan: a 

sugárzások 

biológiai hatásai, a 
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tényez i. Atomer m vek 

m ködése, szabályozása. 

Kockázatok és 

rendszerbiztonság 

(sugárvédelem). 

A természetes háttérsugárzás. 

Az atomfegyverek típusai, 

kipróbálásuk, az atomcsönd-

egyezmény. 

 

Ismeretek: 

Épít kövek: proton, neutron, 

kvark. A tömeghiány 

fogalma. Az atommagon 

belüli kölcsönhatások. 

Alfa-, béta- és 

gammasugárzások 

tulajdonságai: töltés, 

áthatolóképesség, ionizáció. 

A tömeg-energia 

egyenérték ség. 

Radioaktív izotópok.  

Felezési id , aktivitás 

fogalma.  

A Curie-család munkássága 

Radioaktív izotópok a szervezetben. 

A radioaktív nyomjelzés 

jelent ségének megismerése. 

A radioaktivitás egészségügyi 

hatásainak felismerése:  

- sugárbetegség, 

- sugárterápia.  

A radioaktív hulladékok elhelyezési 

problémáinak felismerése, az ésszer  

kockázatvállalás felmérése. 

Az atom-, neutron-, hidrogénbomba 

pusztító erejének, hosszú távú 

hatásainak felismerése. 

sugárzás szerepe az 

evolúcióban, a 

fajtanemesítésben a 

mutációk 

el idézése révén, a 

radioaktív 

sugárzások hatása. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a 

Hirosimára és 

Nagaszakira 

ledobott két 

atombomba 

története, politikai 

háttere, kés bbi 

következményei, 

az atomenergia 

felhasználása békés 

és katonai célokra. 

 

Földrajz: 

energiaforrások. 

 

Filozófia; etika: a 

tudomány 

felel sségének 

kérdései; véletlen, 

törvényszer ség,  

szükségszer ség. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Tömeg-energia egyenérték ség, radioaktivitás, felezési id . 
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Tematikai egység 

/Fejlesztési cél 
A Naprendszer fizikai viszonyai Órakeret: 6 óra 

Előzetes tudás 
Az általános tömegvonzás törvénye, Kepler-törvények, 

halmazállapot-változások, üvegházhatás, súrlódás. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A Naprendszer mint összefügg  fizikai rendszer 

megismerése, értelmezése, állapotának és keletkezésének 

összekapcsolása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

A Naprendszer keletkezése, a 

perdületmegmaradás 

érvényesülése. 

A Föld és a Hold kora. 

A hold- és a napfogyatkozás. 

A Merkúr, a Vénusz és a 

Mars jellegzetességei. 

Érdekességek a bolygókon:  

- h mérsékleti 

viszonyok, 

- a Merkúr elnyúlt 

pályája, 

- a Vénusz 

különlegesen s r  

légköre, 

- a Mars jégsapkái. 

A kisbolygók övének 

elhelyezkedése, egyes 

objektumai. 

A Föld, a Naprendszer és a Kozmosz 

fejl désér l alkotott csillagászati 

elképzelések áttekintése.  

Az Föld mozgásaihoz kötött 

id számítás logikájának megértése. 

Egyszer  kísérletek végzése, 

értelmezése a perdületmegmaradásra. 

A Földön uralkodó fizikai 

viszonyoknak és a Föld 

Naprendszeren belüli helyzetének 

összekapcsolása. 

A holdfázisok és a Hold égbolton való 

helyzetének megfigyelése, az 

összefüggés értelmezése.  

Annak felismerése, hogy a Hold miért 

mutatja mindig ugyanazt az oldalát a 

Föld felé. 

Holdfogyatkozás megfigyelése, a 

holdfázis és holdfogyatkozás 

megkülönböztetése. 

A bolygók fizikai viszonyainak és 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a 

napfogyatkozások 

szerepe az emberi 

kultúrában, a 

Hold „képének” 

értelmezése a 

múltban. 

 

Földrajz: a 

tananyag 

csillagászati 

fejezetei, a Föld 

forgása és 

keringése, a Föld 

forgásának 

következményei 

(nyugati szelek 

öve), a Föld bels  
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A Jupiter, a Szaturnusz, az 

Uránusz és a Neptunusz 

jellegzetességei.  

Az óriásbolygók anyaga.  

Gy r k és holdak az 

óriásbolygók körül.  

A Vörös-folt a Jupiteren. 

Meteorok, meteoritek.  

Üstökösök és szerkezetük.  

A Földet fenyeget  kozmikus 

katasztrófa esélye, az 

esetleges fenyegetettség 

felismerése, elhárítása. 

 

Ismeretek: 

A Naprendszer szerkezete, 

legfontosabb objektumai.  

A bolygók pályája, 

keringésük és forgásuk 

sajátságai. 

A Föld forgása, keringése, 

befolyása a Föld alakjára. 

A Föld felszínét formáló 

er k. A Hold jellemz  adatai 

(távolság, keringési id , 

forgási periódus, 

h mérséklet), a légkör 

hiánya, a holdfelszín, a Hold 

formakincse. 

A Hold fázisai, 

holdfogyatkozás. 

Kopernikusz és Kepler 

munkássága. 

felszínük állapotának összekapcsolása. 

A légkör hiányának és a légkör 

jelenlétének, valamint a bolygófelszín 

jellegzetességeinek kapcsolatára 

vonatkozó felismerések megtétele. 

Táblázati adatok segítségével két 

égitest sajátságainak, felszíni 

viszonyainak összehasonlítása, az 

eltérések okainak és azok 

következményeinek az értelmezése.  

A bolygók sajátosságainak, a 

bolygókutatás legfontosabb 

eredményeinek bemutatása internetes 

adatgy jtést követ en az osztálytársak 

számára. 

A Naprendszer óriásbolygóinak 

felismerése képekr l jellegzetességeik 

alapján. 

Az rben játszódó fantasztikus filmek 

kritikai elemzése a fizikai tartalom 

szempontjából. 

szerkezete, 

földtörténeti 

katasztrófák. 

 

Biológia-

egészségtan: a 

Hold és az ember 

biológiai ciklusai, 

az élet fizikai 

feltételei. 
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Kulcsfogalmak/ fogalmak Pálya, keringés, forgás, csillag, bolygó, hold, üstökös, 

meteor, meteorit. 

 

 

Tematikai egység 

/Fejlesztési cél 
A csillagok világa Órakeret: 5 óra 

Előzetes tudás 
Méretek, mértékegységek, magfúzió, a Nap sugárzása, 

energiatermelése. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A felépítés és m ködés kapcsolatának értelmezése a 

csillagokban mint természeti rendszerekben. Az 

Univerzum (általunk ismert része) anyagi egységének 

beláttatása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

A csillagok lehetséges 

fejl dési folyamatai, 

fejl désük sajátságai. 

A Nap várható jöv je. 

A csillagtevékenység formái, 

ezek észlelése.  

Néhány különleges égi 

objektum (például: kett s 

csillag, fekete lyuk, 

szupernóva stb.). 

 

Ismeretek: 

A csillagok definíciója, 

jellemz i, gyakorisága, 

A csillagok méretviszonyainak 

(nagyságrendeknek) áttekintése. 

A csillagok energiatermelésének 

megértése. 

A világunkban zajló folyamatos 

változás gondolatának elfogadása a 

csillagok fejl dése kapcsán. 

A csillagokra vonatkozó általános 

ismeretek alkalmazása a Napra.  

A földi anyag és a csillagkeletkezési 

folyamat közötti kapcsolat átélése: 

„csillagok porából vagyunk 

valamennyien”.  

Önálló projektmunkák, képek 

gy jtése, egyszer  megfigyelések 

végzése (például: a Tejút 

Filozófia: 

állandóság és 

változás; a világ, 

a létezés 

keletkezésér l, 

természetér l 

alkotott 

elméletek. 

 

Etika: az ember 

helye és szerepe a 

világban. 

 

Kémia: a 

periódusos 

rendszer, elemek 
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mérete, szerepük az elemek 

kialakulásában.  

A Nap és a Föld 

kölcsönhatása. 

A galaxisok alakja, 

szerkezete, galaxisunk, a 

Tejút. 

megfigyelése).  keletkezése. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Madách Imre: Az 

ember tragédiája. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Csillag, galaxis, Tejút. 

 

Tematikai egység 

/Fejlesztési cél 

Az űrkutatás hatása 

mindennapjainkra 
Órakeret: 5 óra 

Előzetes tudás Kepler törvényei, a rakétaelv, egyenletes körmozgás. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az rkutatás mint társadalmilag hasznos tevékenység 

megértetése. Az rkutatás tudománytörténeti 

vonatkozásainak megismerése, szerepének áttekintése a 

környezet és fenntarthatóság szempontjából. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Az rkutatás állomásai: 

- els  ember az rben, 

- a Hold meghódítása, 

- magyarok az rben. 

A modern rkutatás 

célpontjai, a jöv  tervei. 

Emberi objektumok az rben: 

hordozórakéták, szállító 

eszközök. Az emberi élet 

lehet sége az rben. 

Az rkutatás fejl désének 

legfontosabb állomásaira vonatkozó 

adatok gy jtése, rendszerezése. 

A magyar rkutatás eredményeinek, 

rhajósainknak, a magyarok által 

fejlesztett, rbe juttatott eszközöknek a 

megismerése. 

Az rbe jutás alapvet  technikáinak 

(rakéta, rrepül ) megértése.  

A világ r megismerésének mint 

hajtóer nek szerepe az emberiség 

történetében. 

Magyar nyelv és 

irodalom; 

mozgóképkultúra 

és médiaismeret: 

találkozás más 

értelmes 

lényekkel. 

 

Filozófia; etika: 

az ember helyével 

és szerepével 

kapcsolatos 

kérdések (pl. 
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A Nemzetközi rállomás. 

A világ r megfigyelése: 

távcsövek, parabolaantennák, 

rtávcs .  

A Föld szolgálata az rb l. 

A fizika tudományának 

hatása az rkutatás kapcsán 

az ipari-technikai 

civilizációra, a legfontosabb 

technikai alkalmazások, új 

anyagok. 

Az exobolygók kutatása.  

Az élet feltételeinek térbeli és 

id beli korlátai.  

Az értelmes élet kutatása. 

 

Ismeretek: 

Az rkutatás irányai, 

hasznosítása, társadalmi 

szerepe (példák).  

Az ember (a magasabb rend  értelem) 

egyedi volta mellett és ellene szóló 

érvek ütköztetése.  

A Föld elhagyása nehézségeinek és 

lehet ségeinek mérlegelése, az ide 

vezet  kényszerek és az emberi 

felel sség átlátása. 

Az rkutatás jelenkori programjának, 

f  törekvéseinek áttekintése.  

„Egyedül 

vagyunk a 

világban?” „Van 

jogunk bányát 

nyitni a 

Holdon?”). 

 

Matematika: 

valószín ség-

számítás. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Exobolygó, rkutatás, mesterséges égitest. 

 

 

Tematikai egység /Fejlesztési cél Az Univerzum szerkezete és 

keletkezése 
Órakeret: 5 óra 

Előzetes tudás A fény terjedése, a fény természete. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A világmindenség mint fizikai rendszer fejl désének, a 

fejl dés kereteinek, következményinek, id beli lefutásának 

megértése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 
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Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Az Univerzum tágulására utaló 

tapasztalatok, a galaxishalmazok 

távolodása.  

A fizikai-matematikai világleírások 

hatása az európai kultúrára. 

 

Ismeretek: 

A vákuumbeli fénysebesség véges 

volta és átléphetetlensége. 

Az Univerzum fejl dése, az 

srobbanás-elmélet. Az Univerzum 

kora, létrejöttének, jöv jének néhány 

modellje.  

A térid  néhány sajátsága.  

Albert Einstein munkássága. 

Az Univerzum tágulásának 

összekapcsolása a kezdet fogalmával. 

Az önmagában nem létez  id  

gondolatának összevetése mindennapi 

id fogalmunkkal. 

Érvelés és vita az Univerzumról 

kialakított képzetekkel kapcsolatban.  

A tér tágulásának és a térbeli dolgok 

távolodásának megkülönböztetése. 

A térre és id re vonatkozó filozófiai 

gondolatok áttekintése néhány jeles 

szerz  m részletei alapján. 

A tér és az id  

szétválaszthatatlanságának megértése 

a fény véges sebességének 

következményeként.  

Magyar nyelv és 

irodalom; 

történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

irodalmi, 

mitológiai, 

történelmi 

vonatkozások. 

 

Filozófia: 

állandóság és 

változás; a világ, 

a létezés 

keletkezésér l, 

természetér l 

alkotott 

elméletek. 

 

Etika: az ember 

helyének és 

szerepének 

értelmezése a 

világegyetemben. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak srobbanás, a tér tágulása, térid . 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A 11–12. évfolyam végére a tanulók ismerjék az infokommunikációs 

technológia legfontosabb eszközeit, alkalmazásukat, m ködésük fizikai 

hátterét. Ismerjék saját érzékszerveik m ködésének fizikai vonatkozásait, 

törekedjenek ezek állapotának tudatos védelmére, ismerjék a 
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gyógyításukat, kiterjesztésüket szolgáló legfontosabb fizikai eljárásokat. 

Legyenek képesek Univerzumunkat és az embert kölcsönhatásukban 

szemlélni, az emberiség létrejöttét, sorsát, jöv jét és az Univerzum 

történetét összekapcsolni. Ismerjék fel, hogy a fizika modelleken keresztül 

ragadja meg a valóságot, eljárásai, módszerei kijelölik a tudomány 

határait. Tudatosítsák magukban, hogy a tudomány alapvet en társadalmi 

jelenség.  

A gimnáziumi tanulási folyamat végére a korábbi évek tananyagának és a 

modern fizika elemeinek szintetizálásával körvonalazódnia kell a 

diákokban egy korszer  természettudományos világképnek. Tudatosodnia 

kell a tanulókban, hogy a természet egységes egész, szétválasztását 

résztudományokra csak a jobb kezelhet ség, áttekinthet ség indokolja. A 

fizika törvényei általánosak, a kémia, a biológia, a földtudományok és az 

alkalmazott m szaki tudományok területén is érvényesek. 

 



Iskolai tanterv 

Fizika 

12. osztály 

  Tematikai egység Órakeret 

1. Atomfizika a hétköznapokban 6 

2. Az atommag szerkezete, radioaktivitás 8 

3. A Naprendszer fizikai viszonyai 6 

4. A csillagok világa 5 

5. Az űrkutatás hatása mindennapjainkra 3 

6. Az Univerzum szerkezete és keletkezése 4 

  Összesen: 32 

 

A természettudományos m veltség nemcsak a leend  mérnökök és szaktudósok, hanem 

minden ember számára fontos. A természettudományok iránti érdekl dés fokozása érdekében 

a fizika tanítását nem az alapfogalmak definiálásával, az alaptörvények bemutatásával 

kezdjük. Minden témakörben mindenki számára fontos témákkal, gyakorlati tapasztalatokkal, 

praktikus, hasznos ismeretekkel indítjuk a tananyag feldolgozását. Senki ne érezhesse úgy, 

hogy a fizika tanulása haszontalan, értelmetlen ismeretanyag mechanikus elsajátítása. Rá kell 

vezetnünk tanítványainkat arra, hogy a fizika hasznos, az élet minden fontos területén 

megjelenik, ismerete gyakorlati el nyökkel jár. Mindez nem azt jelenti, hogy a tanítási-

tanulási folyamatból szám zni szeretnénk az absztrakt ismereteket, illetve az ezekhez 

rendelhet  készség- és képességelemeket. Célunk a problémaközpontúság, a gyakorlatiasság 

és az ismeretek egyensúlyának megteremtése a motiváció folyamatos fenntartásának és 

minden diák eredményes tanulásának érdekében, mely megteremti a lehet ségét annak, hogy 

tanítványaink logikusan gondolkodó, a világ bels  összefüggéseit megért , felel s döntésekre 

kész feln ttekké váljanak. 

Az elvárható alapszint az, hogy a tanulók a tantervben lév  témaköröket megismerjék, 

értelmezzék a jelenségeket, ismerjék a technikai alkalmazásokat, és így legyenek képesek a 

körülöttünk lév  természeti-technikai környezetben eligazodni. A tanterv ezzel egy id ben 

lehet vé teszi a mélyebb összefüggések felismerését is, ami a differenciálás, a 



tehetséggondozás, az önálló ismeretszerzés révén a mérnöki és a természettudományos 

pályára készül k számára megfelel  motivációt és orientációt nyújthat. 

A fizika tanterv szakít a hagyományos, sokszor öncélú, „begyakoroltató” számítási 

feladatokkal. Számításokat csak olyan esetekben várunk, amikor a számítás elvégzése a 

tananyag mélyebb megértését szolgálja vagy a számértékek önmagukban érdekesek.  

A tantervben a fentebb megfogalmazott elveknek megfelel en olyan modern 

tananyagok is helyet kapnak, melyek korábban nem szerepeltek a tantervekben. Egyes témák 

ismétl dhetnek is, annak megfelel en, ahogy különböz  kontextusban megjelennek. Ezek az 

ismétl dések tehát természetes módon adódnak abból, hogy a tantervben nem teljesen a fizika 

tudományának hagyományos feldolgozási sorrendjét követjük, hanem a mindenki számára 

fontos, a mindennapokban használható ismeretek bemutatására törekszünk.  

A megváltozott szemlélet és a megújuló tartalom a tantárgy bels  összefüggéseinek 

rendszerét is módosítja. Az értelmezés és a megértés szempontjából kiemelked  jelent ség  a 

megfelel  szövegértés. Mindez felöleli a szövegben alkalmazott speciális jelrendszerek 

m ködésének értelmezését, a szöveg elemei közötti ok-okozati, általános-egyes vagy 

kategória-elem viszony áttekintését, az idegen vagy nem szokványos kifejezések jelentésének 

felismerését, az áttételesen megfogalmazott információk azonosítását. 

Az információs források között kiemelked  szerepet tölt be a média, mely hatékonyan 

kelti fel az érdekl dést a tudomány eredményei iránt. A média hatása egyszerre hasznos és 

ugyanakkor igen káros is lehet. A természettudományos képzés célja ezért az is, hogy a 

diákokat médiatudatosságra nevelje, ösztönözze a világ média által való leképezésének 

kritikus elemzését, értelmezését. Fontos megértetni a diákokkal, hogy a világ ábrázolása a 

médiában nem azonos a valósággal. Az eseményeknek, jelenségeknek az alkotók által 

konstruált változatát láthatjuk. A dokumentum és ismeretterjeszt  filmek esetében is fontos a 

gyártási mechanizmusokban vagy az ábrázolási szándékban rejl  érdekek vagy kényszerek 

felfejtése. Valódi tudományos ismeretet csak hiteles forrásból, a témákat több oldalról, 

tárgyilagosan megvilágítva, megfelel  tudományos alapokkal rendelkezve szerezhetünk. 

A természettudományos képzés során jól használhatóak az informatikai eszközök. A 

fizika szempontjából els sorban a mérések értékelését segít  szoftvereket, illetve a 

megfelel en megválasztott oktató programokat, interneten elérhet  filmeket, animációkat 

emelhetjük ki. Azonban hangsúlyosan fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az internet révén 

rendkívül sok szakmailag hibás anyaghoz is hozzájuthatunk, ami megnöveli a tanár 

felel sségét. 



A fizika tantárgy keretében eszközként használjuk a matematikát. A tanterv 

alkalmazása során az életkornak megfelel en megjelennek az adatgy jtés, tapasztalat, 

értelmezés, megértés folyamatait segít  matematikai modellek, eszközök, például 

matematikai m veletek, függvények, táblázatok, egyenletek, grafikonok, vektorok. 

A tanterv kereszthivatkozásaiban a fenti képességterületekre csak a hangsúlyosabb 

esetekben térünk ki külön. 

A tanulók értékelésének módszerei nem korlátozódnak a hagyományos definíciók, 

törvények kimondásán és számítási feladatok elvégzésén alapuló számonkérésre. Az értékelés 

során megjelenhet a szóbeli felelet, a teszt, az esszé, az önálló munka, az aktív tanulás 

közbeni tevékenység, illetve a csoportmunka csoportos értékelése is. Célunk, hogy a tanulók 

képesek legyenek megérteni a megismert jelenségek lényegét, az alapvet  technikai eszközök 

m ködésének elvét, a fizikát érint  nyitott társadalmi-gazdasági kérdések, problémák 

jelent ségét, és felel s módon tudjanak állást foglalni ezekben a kérdésekben. 

A tanterv lehet vé teszi a tananyag feldolgozását az aktív tanulás módszereivel, 

támogatja a csoportmunkát, a projektfeladatok elvégzését, a kompetencia-alapú oktatást, a 

számítógépes animációk és szimulációk bemutatását, az interaktivitást, az aktív táblák és 

digitális palatáblák használatát. A tanterv sikeres megvalósításának alapvet  feltétele a 

tananyag feldolgozásának módszertani sokfélesége. 

 

11-12. évfolyam 

 

E képzési szakasz legf bb pedagógiai üzenete, hogy leírásaink, világról alkotott képünk, 

természettudományos modelljeink nem azonosak a valósággal, hanem annak 

lehet ségeinkhez mérten a lehet  legjobb megközelítései; hogy természettudományos 

tudásunk az osztatlan emberi m veltség része, és ezer szálon kapcsolódik a humán 

kultúrához, a lét nagy kérdéseihez. A természettudományos világkép fejl dik, átalakul, és ez a 

fejl dés a technikai fejl dést alapozza meg. A másik fontos üzenet az, hogy a tudomány 

társadalmi jelenség. M ködése, szabályozása, háttérintézményei, témaválasztása, 

következtetéseinek következményei megjelennek mindennapi döntéseinkben, 

értékítéletünkben. Tudatosítanunk kell, hogy a tudomány és gazdaság szoros kapcsolatban 

van, és kapcsolatrendszerük legf bb sajátságainak megismerése elengedhetetlen a felel s 

állampolgári viselkedés elsajátításához. A tudomány egyben olyan m ködési forma, 

szabályrendszer, mely viszonylag pontosan definiálja önmagát. Így könnyen elkülöníthet  az 

áltudományoktól és jól elkülönül a hit kérdéseit l. 



Az ebben az életkori szakaszban tárgyalt témakörök komplexek, fejlesztik a szintézis 

létrehozásának képességét, és mindinkább filozófiai, ismeretelméleti, irodalmi, 

m vészettörténeti aspektusokat hordoznak magukban. Ilyen az atom- és magfizika, valamint a 

csillagászat, melyek az anyagról, térr l, id r l kialakult átfogó képzeteinket, az emberiség és 

kozmikus környezetünk létrejöttét és sorsát, lehet ségeinket, felel sségünket és a jöv  útjait 

veszik górcs  alá. 

Ebben az életkorban tárgyaljuk a tudomány és technika legdinamikusabban fejl d  

fejezetét, a kommunikáció, információ, vizualitás témaköreit, azokat a területeket, ahol a 

naprakészségre való törekvés leginkább elengedhetetlen mind a helyi tantervek írói, mind a 

tankönyvek szerz i, mind a tanárok részér l. Mindez átírhatja a hagyományos tanár-diák 

szereposztást is, hiszen elképzelhet , hogy egyes újdonságok kapcsán a diákok 

tájékozottabbak tanáruknál. A tanár nem feltétlenül az információ birtoklásában, hanem az 

információk kezelésében, összefüggésrendszerben való értelmezésében, a tudás 

megszerzésének menedzselésében múlhatja felül tanítványait, és szerezhet el ttük valódi 

tekintélyt. A mindenkiben él  kíváncsiságra építünk. Hogyan, milyen elven m ködnek, mire 

használhatóak mindennapjaink informatikai eszközei, azok az eszközök, melyekkel naponta 

találkozunk? 

A fejlesztési célok fókuszában az erkölcsi nevelés, az állampolgárságra, demokráciára 

való nevelés, az egészség és fenntarthatóság kérdései állnak, a kompetenciák közül az 

állampolgári és esztétikai-m vészeti kompetenciák hangsúlyosabb megjelenése jelent új színt. 

Fontos üzenet: a világ leírhatatlanul bonyolult, izgalmas, elmélyedésre, gondolkodásra 

késztet. A megértés, a gondolkodás nyújtotta öröm egyik legfontosabb emberi értékünk. 

 

Tematikai egység 

/Fejlesztési cél 
Atomfizika a hétköznapokban Órakeret: 6 óra 

Előzetes tudás Ütközések, a fény jellemz i. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az anyag modellezésében rejl  filozófiai, 

tudománytörténeti vonatkozások felismerése. A 

modellalkotás ismeretelméleti szerepének értelmezése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 



Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Az atom fogalmának 

átalakulásai, az egyes 

atommodellek mellett és ellen 

szóló érvek, tapasztalatok. 

Az atommag felfedezése: 

Rutherford szórási kísérlete. 

Atomok, molekulák és egyéb 

összetett rendszerek 

(kristályok, 

folyadékkristályok, 

kolloidok). 

 

Ismeretek: 

Vonalas és folytonos 

kibocsátási színképek. 

Rutherford-modell, Bohr-

modell, az atomok 

kvantummechanikai 

leírásának alapelvei. 

Az anyag kett s természete. 

Ernest Rutherford, Niels Bohr 

munkássága. 

A Thomson-féle atommodell 

cáfolatához vezet  kísérleti tények 

összegy jtése. 

A Rutherford-kísérlet 

következményeinek átlátása. 

A különféle anyagok színképének 

vizsgálata fényképfelvételek alapján. 

Vonalas és folytonos kibocsátási 

színképek jellemzése, létrejöttük 

magyarázata.  

A gázok vonalas színképének az 

atomi elektronállapotok energiájának 

ismeretén alapuló értelmezése. 

Különböz  fénykibocsátó eszközök 

spektrumának gy jtése a gyártók 

adatai alapján (például akvárium-

fénycsövek fajtáinak spektruma). 

Matematika: 

folytonos és 

diszkrét változó. 

 

Kémia: Lángfestés, 

az atom szerkezete; 

kristályok és 

kolloidok. Elemek 

tulajdonságainak 

periodicitása. 

 

Filozófia: az anyag 

mélyebb 

megismerésének 

hatása a 

gondolkodásra, a 

tudomány 

felel sségének 

kérdései, a 

megismerhet ség 

határai és korlátai. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Vonalas színkép, az anyag kett s természete. 

 

Tematikai egység 

/Fejlesztési cél 

Az atommag szerkezete, 

radioaktivitás 
Órakeret: 8 óra 

Előzetes tudás Az atom felépítése, egyszer bb modelljei. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A radioaktivitás és anyagszerkezet kapcsolatának 

megismerése, a radioaktív sugárzások mindennapi 

megjelenésének, az él  és élettelen környezetre gyakorolt 



hatásainak bemutatása. A nukleáris energia 

energiatermelésben játszott szerepének áttekintése során a 

kritikai gondolkodás, érvelés képességének fejlesztése. Az 

állampolgári felel sségvállalás er sítése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Stabil és bomló atommagok. 

A radioaktív sugárzás 

felfedezése. A radioaktív 

bomlás jelensége. A bomlás 

véletlenszer sége.  

Mesterséges radioaktivitás. 

A nukleáris energia 

felhasználásának kérdései.  

Az energiatermelés kockázati 

tényez i. Atomer m vek 

m ködése, szabályozása. 

Kockázatok és 

rendszerbiztonság 

(sugárvédelem). 

A természetes háttérsugárzás. 

Az atomfegyverek típusai, 

kipróbálásuk, az atomcsönd-

egyezmény. 

 

Ismeretek: 

Épít kövek: proton, neutron, 

kvark. A tömeghiány 

fogalma. Az atommagon 

belüli kölcsönhatások. 

Az atommag-átalakulásoknál 

felszabaduló energia nagyságának 

kiszámítása. 

Kutatómunka: például a radioaktív 

jód vizsgálati jelent sége (vese, 

pajzsmirigy), vagy egy atomer m -

baleset elemzése. 

Néhány anyagvizsgálati módszer 

megismerése, a módszer fizikai 

háttere (radiokarbon módszer, 

tömegspektroszkópia).  

Radioaktív izotópok a szervezetben. 

A radioaktív nyomjelzés 

jelent ségének megismerése. 

A radioaktivitás egészségügyi 

hatásainak felismerése:  

- sugárbetegség, 

- sugárterápia.  

A radioaktív hulladékok elhelyezési 

problémáinak felismerése, az ésszer  

kockázatvállalás felmérése. 

Az atom-, neutron-, hidrogénbomba 

pusztító erejének, hosszú távú 

hatásainak felismerése. 

Matematika: az 

exponenciális 

függvény. 

 

Kémia: az 

atommag. 

 

Biológia-

egészségtan: a 

sugárzások 

biológiai hatásai, a 

sugárzás szerepe az 

evolúcióban, a 

fajtanemesítésben a 

mutációk 

el idézése révén, a 

radioaktív 

sugárzások hatása. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a 

Hirosimára és 

Nagaszakira 

ledobott két 



Alfa-, béta- és 

gammasugárzások 

tulajdonságai: töltés, 

áthatolóképesség, ionizáció. 

A tömeg-energia 

egyenérték ség. 

Radioaktív izotópok.  

Felezési id , aktivitás 

fogalma.  

A Curie-család munkássága 

atombomba 

története, politikai 

háttere, kés bbi 

következményei, 

az atomenergia 

felhasználása békés 

és katonai célokra. 

 

Földrajz: 

energiaforrások. 

 

Filozófia; etika: a 

tudomány 

felel sségének 

kérdései; véletlen, 

törvényszer ség,  

szükségszer ség. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Tömeg-energia egyenérték ség, radioaktivitás, felezési id . 

 

Tematikai egység 

/Fejlesztési cél 
A Naprendszer fizikai viszonyai Órakeret: 6 óra 

Előzetes tudás 
Az általános tömegvonzás törvénye, Kepler-törvények, 

halmazállapot-változások, üvegházhatás, súrlódás. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A Naprendszer mint összefügg  fizikai rendszer 

megismerése, értelmezése, állapotának és keletkezésének 

összekapcsolása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 



Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

A Naprendszer keletkezése, a 

perdületmegmaradás 

érvényesülése. 

A Föld és a Hold kora. 

A hold- és a napfogyatkozás. 

A Merkúr, a Vénusz és a 

Mars jellegzetességei. 

Érdekességek a bolygókon:  

- h mérsékleti 

viszonyok, 

- a Merkúr elnyúlt 

pályája, 

- a Vénusz 

különlegesen s r  

légköre, 

- a Mars jégsapkái. 

A kisbolygók övének 

elhelyezkedése, egyes 

objektumai. 

A Jupiter, a Szaturnusz, az 

Uránusz és a Neptunusz 

jellegzetességei.  

Az óriásbolygók anyaga.  

Gy r k és holdak az 

óriásbolygók körül.  

A Vörös-folt a Jupiteren. 

Meteorok, meteoritek.  

Üstökösök és szerkezetük.  

A Földet fenyeget  kozmikus 

katasztrófa esélye, az 

esetleges fenyegetettség 

A Föld, a Naprendszer és a Kozmosz 

fejl désér l alkotott csillagászati 

elképzelések áttekintése.  

Az Föld mozgásaihoz kötött 

id számítás logikájának megértése. 

Egyszer  kísérletek végzése, 

értelmezése a perdületmegmaradásra. 

A Földön uralkodó fizikai 

viszonyoknak és a Föld 

Naprendszeren belüli helyzetének 

összekapcsolása. 

A holdfázisok és a Hold égbolton való 

helyzetének megfigyelése, az 

összefüggés értelmezése.  

Annak felismerése, hogy a Hold miért 

mutatja mindig ugyanazt az oldalát a 

Föld felé. 

Holdfogyatkozás megfigyelése, a 

holdfázis és holdfogyatkozás 

megkülönböztetése. 

A bolygók fizikai viszonyainak és 

felszínük állapotának összekapcsolása. 

A légkör hiányának és a légkör 

jelenlétének, valamint a bolygófelszín 

jellegzetességeinek kapcsolatára 

vonatkozó felismerések megtétele. 

Táblázati adatok segítségével két 

égitest sajátságainak, felszíni 

viszonyainak összehasonlítása, az 

eltérések okainak és azok 

következményeinek az értelmezése.  

A bolygók sajátosságainak, a 

bolygókutatás legfontosabb 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a 

napfogyatkozások 

szerepe az emberi 

kultúrában, a 

Hold „képének” 

értelmezése a 

múltban. 

 

Földrajz: a 

tananyag 

csillagászati 

fejezetei, a Föld 

forgása és 

keringése, a Föld 

forgásának 

következményei 

(nyugati szelek 

öve), a Föld bels  

szerkezete, 

földtörténeti 

katasztrófák. 

 

Biológia-

egészségtan: a 

Hold és az ember 

biológiai ciklusai, 

az élet fizikai 

feltételei. 



felismerése, elhárítása. 

 

Ismeretek: 

A Naprendszer szerkezete, 

legfontosabb objektumai.  

A bolygók pályája, 

keringésük és forgásuk 

sajátságai. 

A Föld forgása, keringése, 

befolyása a Föld alakjára. 

A Föld felszínét formáló 

er k. A Hold jellemz  adatai 

(távolság, keringési id , 

forgási periódus, 

h mérséklet), a légkör 

hiánya, a holdfelszín, a Hold 

formakincse. 

A Hold fázisai, 

holdfogyatkozás. 

Kopernikusz és Kepler 

munkássága. 

eredményeinek bemutatása internetes 

adatgy jtést követ en az osztálytársak 

számára. 

A Naprendszer óriásbolygóinak 

felismerése képekr l jellegzetességeik 

alapján. 

Az rben játszódó fantasztikus filmek 

kritikai elemzése a fizikai tartalom 

szempontjából. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Pálya, keringés, forgás, csillag, bolygó, hold, üstökös, 

meteor, meteorit. 

 

 

Tematikai egység 

/Fejlesztési cél 
A csillagok világa Órakeret: 5 óra 

Előzetes tudás 
Méretek, mértékegységek, magfúzió, a Nap sugárzása, 

energiatermelése. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A felépítés és m ködés kapcsolatának értelmezése a 

csillagokban mint természeti rendszerekben. Az 

Univerzum (általunk ismert része) anyagi egységének 



beláttatása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

A csillagok lehetséges 

fejl dési folyamatai, 

fejl désük sajátságai. 

A Nap várható jöv je. 

A csillagtevékenység formái, 

ezek észlelése.  

Néhány különleges égi 

objektum (például: kett s 

csillag, fekete lyuk, 

szupernóva stb.). 

 

Ismeretek: 

A csillagok definíciója, 

jellemz i, gyakorisága, 

mérete, szerepük az elemek 

kialakulásában.  

A Nap és a Föld 

kölcsönhatása. 

A galaxisok alakja, 

szerkezete, galaxisunk, a 

Tejút. 

A csillagok méretviszonyainak 

(nagyságrendeknek) áttekintése. 

A csillagok energiatermelésének 

megértése. 

A világunkban zajló folyamatos 

változás gondolatának elfogadása a 

csillagok fejl dése kapcsán. 

A csillagokra vonatkozó általános 

ismeretek alkalmazása a Napra.  

A földi anyag és a csillagkeletkezési 

folyamat közötti kapcsolat átélése: 

„csillagok porából vagyunk 

valamennyien”.  

Önálló projektmunkák, képek 

gy jtése, egyszer  megfigyelések 

végzése (például: a Tejút 

megfigyelése).  

Filozófia: 

állandóság és 

változás; a világ, 

a létezés 

keletkezésér l, 

természetér l 

alkotott 

elméletek. 

 

Etika: az ember 

helye és szerepe a 

világban. 

 

Kémia: a 

periódusos 

rendszer, elemek 

keletkezése. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Madách Imre: Az 

ember tragédiája. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Csillag, galaxis, Tejút. 

 

Tematikai egység 

/Fejlesztési cél 

Az űrkutatás hatása 

mindennapjainkra 
Órakeret: 3 óra 

Előzetes tudás Kepler törvényei, a rakétaelv, egyenletes körmozgás. 



A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az rkutatás mint társadalmilag hasznos tevékenység 

megértetése. Az rkutatás tudománytörténeti 

vonatkozásainak megismerése, szerepének áttekintése a 

környezet és fenntarthatóság szempontjából. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Az rkutatás állomásai: 

- els  ember az rben, 

- a Hold meghódítása, 

- magyarok az rben. 

A modern rkutatás 

célpontjai, a jöv  tervei. 

Emberi objektumok az rben: 

hordozórakéták, szállító 

eszközök. Az emberi élet 

lehet sége az rben. 

A Nemzetközi rállomás. 

A világ r megfigyelése: 

távcsövek, parabolaantennák, 

rtávcs .  

A Föld szolgálata az rb l. 

A fizika tudományának 

hatása az rkutatás kapcsán 

az ipari-technikai 

civilizációra, a legfontosabb 

technikai alkalmazások, új 

anyagok. 

Az exobolygók kutatása.  

Az élet feltételeinek térbeli és 

Az rkutatás fejl désének 

legfontosabb állomásaira vonatkozó 

adatok gy jtése, rendszerezése. 

A magyar rkutatás eredményeinek, 

rhajósainknak, a magyarok által 

fejlesztett, rbe juttatott eszközöknek a 

megismerése. 

Az rbe jutás alapvet  technikáinak 

(rakéta, rrepül ) megértése.  

A világ r megismerésének mint 

hajtóer nek szerepe az emberiség 

történetében. 

Az ember (a magasabb rend  értelem) 

egyedi volta mellett és ellene szóló 

érvek ütköztetése.  

A Föld elhagyása nehézségeinek és 

lehet ségeinek mérlegelése, az ide 

vezet  kényszerek és az emberi 

felel sség átlátása. 

Az rkutatás jelenkori programjának, 

f  törekvéseinek áttekintése.  

Magyar nyelv és 

irodalom; 

mozgóképkultúra 

és médiaismeret: 

találkozás más 

értelmes 

lényekkel. 

 

Filozófia; etika: 

az ember helyével 

és szerepével 

kapcsolatos 

kérdések (pl. 

„Egyedül 

vagyunk a 

világban?” „Van 

jogunk bányát 

nyitni a 

Holdon?”). 

 

Matematika: 

valószín ség-

számítás. 



id beli korlátai.  

Az értelmes élet kutatása. 

 

Ismeretek: 

Az rkutatás irányai, 

hasznosítása, társadalmi 

szerepe (példák).  

Kulcsfogalmak/ fogalmak Exobolygó, rkutatás, mesterséges égitest. 

 

 

Tematikai egység 

/Fejlesztési cél 

Az Univerzum szerkezete és 

keletkezése 
Órakeret: 4 óra 

Előzetes tudás A fény terjedése, a fény természete. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A világmindenség mint fizikai rendszer fejl désének, a 

fejl dés kereteinek, következményinek, id beli lefutásának 

megértése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Az Univerzum tágulására 

utaló tapasztalatok, a 

galaxishalmazok távolodása.  

A fizikai-matematikai 

világleírások hatása az 

európai kultúrára. 

 

Ismeretek: 

A vákuumbeli fénysebesség 

véges volta és 

Az Univerzum tágulásának 

összekapcsolása a kezdet fogalmával. 

Az önmagában nem létez  id  

gondolatának összevetése mindennapi 

id fogalmunkkal. 

Érvelés és vita az Univerzumról 

kialakított képzetekkel kapcsolatban.  

A tér tágulásának és a térbeli dolgok 

távolodásának megkülönböztetése. 

A térre és id re vonatkozó filozófiai 

gondolatok áttekintése néhány jeles 

szerz  m részletei alapján. 

Magyar nyelv és 

irodalom; 

történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

irodalmi, 

mitológiai, 

történelmi 

vonatkozások. 

 

Filozófia: 



átléphetetlensége. 

Az Univerzum fejl dése, az 

srobbanás-elmélet. Az 

Univerzum kora, 

létrejöttének, jöv jének 

néhány modellje.  

A térid  néhány sajátsága.  

Albert Einstein munkássága. 

A tér és az id  

szétválaszthatatlanságának megértése 

a fény véges sebességének 

következményeként.  

állandóság és 

változás; a világ, 

a létezés 

keletkezésér l, 

természetér l 

alkotott 

elméletek. 

 

Etika: az ember 

helyének és 

szerepének 

értelmezése a 

világegyetemben. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak srobbanás, a tér tágulása, térid . 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A 11–12. évfolyam végére a tanulók ismerjék az 

infokommunikációs technológia legfontosabb eszközeit, 

alkalmazásukat, m ködésük fizikai hátterét. Ismerjék saját 

érzékszerveik m ködésének fizikai vonatkozásait, törekedjenek 

ezek állapotának tudatos védelmére, ismerjék a gyógyításukat, 

kiterjesztésüket szolgáló legfontosabb fizikai eljárásokat. 

Legyenek képesek Univerzumunkat és az embert 

kölcsönhatásukban szemlélni, az emberiség létrejöttét, sorsát, 

jöv jét és az Univerzum történetét összekapcsolni. Ismerjék fel, 

hogy a fizika modelleken keresztül ragadja meg a valóságot, 

eljárásai, módszerei kijelölik a tudomány határait. Tudatosítsák 

magukban, hogy a tudomány alapvet en társadalmi jelenség.  

A gimnáziumi tanulási folyamat végére a korábbi évek 

tananyagának és a modern fizika elemeinek szintetizálásával 

körvonalazódnia kell a diákokban egy korszer  

természettudományos világképnek. Tudatosodnia kell a 

tanulókban, hogy a természet egységes egész, szétválasztását 



résztudományokra csak a jobb kezelhet ség, áttekinthet ség 

indokolja. A fizika törvényei általánosak, a kémia, a biológia, a 

földtudományok és az alkalmazott m szaki tudományok területén 

is érvényesek. 

 



 

 

Földrajz 
 

7. évfolyam  

 

Általános természetföldrajz 
 
 
 
Célok: 

1. A tanulók legyenek képesek elhelyezni a Földet a Világegyetemben, s lássák mozgásainak a 
földi életre gyakorolt hatásait. 

2. A tanulók megismertetése a földi térrel, az élettelen természet (a k zet-, víz- és leveg burok) 
jelenségeivel és folyamataival; legyenek tisztában ezek okaival és következményeivel, a 
társadalomra gyakorolt hatásukkal. 

3. A Föld egységes rendszerként történ  működésének tudatosítása, a nagy léptékű 
összefüggésrendszerek felismertetése. 

4. A tanulók legyenek képesek felismerni a természet és a társadalom közötti szoros és szerteágazó 
kapcsolatrendszert, s ennek tudatában alakuljon ki bennük megalapozott környezettudatos 
gondolkodás. 

5. Legyenek képesek általánosítani és szintetizálni, tudják átfogó rendszerként értelmezni a 
jelenségeket és folyamatokat. 

6. Ismerkedjenek meg a különböz  ismeretszerzési lehet ségekkel, azok korlátaival, s tegyenek 
szert jártasságra, az ismeretek ért  feldolgozása és felhasználása terén. 

 
 
A tananyag: 

1. Helyünk  a  világegyetemben. 6 óra 
2. Lakóhelyünk, a Föld (a  k zetburok földrajza). 14 óra 
3. A   légkör. 12 óra 
4. A   vízburok. 8 óra 
5. A  földfelszín formakincse (geomorfológia). 10 óra 
6. A  földrajzi  övezetesség. 10 óra 
7. Az ember szerepe a  társadalmi-gazdasági folyamatokban. 6 óra 
8. Témazárók,  összefoglalás,  ismétlés 6 óra 

 
 
Más tárgyakból hozott ismeretek: 

Természetismeret: a térkép használata, a földi tér ábrázolásának alapjai; alapvet  légkörtani 
ismeretek (a leveg  összetétele, felmelegedése stb.)  A h terjedés formái. 

Biológia: az egyes biomok növény- és állatvilága. Környezeti tényez k. Evolúció. A víz 
körforgása. 

Fizika: er k és mozgások (gázokban, folyadékokban és szilárd anyagokban). Nyomás, 
h mérséklet. Hullámok. Sűrűség. A fény. 

Kémia: a víz és a vizes oldatok tulajdonságai. Az anyag atomos szerkezete. Halmazállapot- 
változások. A lég- és vízszennyez  anyagok kémiai tulajdonságai. 

Más tárgyakban felhasználható ismeretek: 
Biológia: az élet keletkezése és fejl dése. 

Történelem: az éghajlatváltozások, természeti katasztrófák és a történelem alakulása közötti 
összefüggések. 

Kémia: szerves és szervetlen ásványi nyersanyagok keletkezése



 

 

       
 
A tananyag részletezése: 
1. Az Univerzum kialakulása, fejl dése és szerkezete. A Naprendszer keletkezése, felépítése. A 

Föld alakja, mozgásai, annak következményei. Nevezetes csillagászati helyzetek. 
A földrajzi helymeghatározás. 
Az id számítás. 
A térképi ábrázolás lehet ségei, a térkép jelrendszere. Távérzékelés. 

 
2. A Föld bels  szerkezete, a Föld fizikája és kémiája. A lemeztektonika elmélete, hajtóer i, 

dinamikája, következményei: magmatizmus, vulkanizmus, földrengések, tekto- és orogenezis.  
A k zetek és ásványkincsek keletkezése, átalakulása és csoportosítása. 
A Föld története, a földtörténeti korbeosztás, az egyes korok legfontosabb eseményei. 

 
3. A légkör fogalma, összetétele, szerkezete. Az id , id járás, éghajlat fogalomhármas  

értelmezése. A leveg  felmelegedése, tényez i. A csapadékképz dés. 
A légkör mikro-, mezo- és makroskálájú mozgásrendszerei. 
A légszennyezés problémaköre. 

 
4. A víz körforgása, a Föld vízháztartása. 

A világtenger jellemz i, a tengervíz fizikai, kémiai tulajdonságai, id szakos, periodikus és 
állandó mozgásfolyamatai. Az óceánok vízkörzése. 
A felszíni vizek típusai. A tavak és tómedencék kialakulása, pusztulása. A folyók 
vízszállításának és hordalékszállításának jellemz i. 
A felszín alatti vizek típusai, mozgásai, jelent sége és hasznosítása. 
A vízszennyezés. 

 
5. A küls  és bels  er k fogalma, fajtái, felszínformálása. 

A talaj kialakulása, tulajdonságai, fejl dése és pusztulása. 
A folyók, a szél, a jég felszínformálása, jellegzetes morfológiai képz dmények. Egyes 
tájtípusok geomorfológiai jellegzetességei. 

 
6. A szoláris és a valódi éghajlati övezetek kialakulásának okai. Az éghajlati és a földrajzi 

övezetesség fogalma. Az egyes éghajlati övek és területek komplex földrajzi jellemzése. 
 
7. A természet és a társadalom kapcsolatrendszere, a földrajzi környezet szerepe a társadalmi 

fejl désben, ill. az ember visszahatása környezetére. 



 

 

Ismeretek Fejlesztendő képességek 

I. Fogalmak 

1. világegyetem, kozmikus környezet, galaxis,  csillag, 
fényév, forgás, keringés, ekliptika, napforduló, 
napéjegyenl ség, hold- és napfogyatkozás, holdfázisok, 
égitest, bolygó, hold, üstökös, meteor, meteorit, 
k zetbolygó, gázbolygó, bolygóközi anyag, geoid, forgási 
ellipszoid, id számítás, helyi id , zónaid , világid , 
dátumválasztó, méretarány, aránymérték, szintvonal, 
síkrajz, névrajz, vetület, vetülettípusok, távérzékelés 

2. geológia, bels  h , geotermikus gradiens, földkéreg, 
litoszféra, asztenoszféra, földköpeny, földmag, 
lemeztektonika, kontinensvándorlás, óceáni hátság, 
mélytengeri árok, szigetív, forró pont, orogenezis, 
tektogenezis, gyűr dés, vet dés, törésvonal, sasbérc, 
vulkanizmus, rétegvulkán, pajzsvulkán, láva, kürt , kráter, 
kaldera, vulkáni utóműködés, gejzír, földrengés, 
epicentrum, hipocentrum, utórengés, sföld, k zet, ásvány, 
aprózódás, mállás, érc, földtörténeti korbeosztás, 
smaradvány 

3. légkör, meteorológia, troposzféra, sztratoszféra, 
termoszféra, ionoszféra, ózonréteg, freon, napfénytartam, 
besugárzás, kisugárzás, h háztartás, üvegházhatás, 
h mérsékleti anomália, h mérsékleti inverzió, harmatpont, 
felh típusok, hulló csapadék, talajmenti csapadék, 
elsivatagosodás, csepperózió, izobár, szélrendszerek,  nyári 
/ téli monszun, passzátszél, trópuson kívüli monszun, parti 
szél, hegy-völgyi szél, f nszél, tornádó, hurrikán, ciklon, 
anticiklon, trópusi monszun, hideg- és melegfront, 
frontátvonulás, szoláris éghajlati öv, valódi éghajlati öv, 
általános felmelegedés, éghajlatváltozás, El Niňo, éghajlat- 
ingadozás 

4. óceáni medence, óceán, világtenger, beltenger, 
peremtenger, öböl, tengerszoros, hullámzás, hullámverés, 
apály, dagály, tengerjárás, szök ár, vakár, tengeráramlás, 
óceáni vízkörzés, torlat, zátony, sodorvonal, folyóvízi 
erózió, folyóterasz, vádi, szurdokvölgy, szakaszjelleg, 
vízhozam, vízjárás, vízgyűjt  terület, vízválasztó, fert , 
mocsár, láp, gleccsertó, morotvató, krátertó, bányató, 
dolinató, felszín alatti víz, talajvíz, rétegvíz, ártézi víz, 
résvíz, karsztvíz, talajnedvesség, belvíz, hévíz, 
vízgazdálkodás, ártér, szennyvíz, eutrofizáció 

5. küls  er , bels  er , aprózódás, mállás, agyagásvány, 
tömegmozgás, csuszamlás, kúszás, talaj,  humusz, 
kilúgozás, anyak zet, hordalékkúp, törmelékkúp, zátony, 
abrázió, abráziós terasz és fülke, lagúna, lido, turzás, 
hóhatár, firn, gleccser, kárfülke, kárcsúcs, moréna, vásott 
szikla, vándork , sfolyamvölgy, izosztázia, defláció, 
szélmarás, gombaszikla, dűne, barkán, parabolabucka, 
karsztosodás,    víznyel ,    dolina,    polje,    karr, cseppk , 

 
A tájékozódási képességek 
fejlesztése különböz  
méretarányú térképeken, ill. a 
valós térben. 
A tanulókban fejl djön a 
modellalkotás és az 
általánosítás készsége. 

Legyenek képesek a 
természetet egységes 
egészként látni, s korábbi 
regionális földrajzi és egyéb 
természettudományos 
ismereteiket alkalmazni a 
folyamatok értelmezésében. 

Fejl djön jártasságuk a 
különböz  
információhordozók 
használatában. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A természeti adottságok és a 
társadalmi-gazdasági 
jellemz k közötti 
összefüggések felismerése és 
értékelése. 



 

 

kúpkarszt 
6. éghajlati / természetföldrajzi övezetesség, földrajzi 

övezetesség, hóhatár, erd határ, fahatár, havasi legel , 
sziklahavas, forró / mérsékelt / hideg övezet, egyenlít i, 
szavanna, trópusi sivatagi, monszun, mediterrán, 
kontinentális, óceáni, szubpoláris, tundra, állandóan fagyos 
éghajlat, tajga, keménylombú erd , babérlombú erd , 
sztyep, préri, pampa, dzsungel, fagysivatag 

7. földrajzi környezet, természeti környezet, neolit 
forradalom, népességrobbanás, domesztikáció, települési 
hulladék, termelési hulladék, atomhulladék, 
környezetszennyezés 

 
 
Fejl djön a tanulók érvelésen 
alapuló vitakészsége. 
Szerezzenek jártasságot az 
ember és a környezet 
szempontjából egyaránt 
el nyös döntéshozatalban, 
megoldások keresésében. 

 
II. Ábraelemzés és –készítés 

 
1. Nevezetes csillagászati helyzetek vázlatos ábrázolása és 

értelmezése. 
2. A legfontosabb tektonikai alapfolyamatok vázlata 

(folyamatábrák), tematikus tektonikai és sföldrajzi 
térképek elemzése. 

3. Meteorológiai térképek elemzése, tipikus id járási 
helyzetek, magyarázó rajzok készítése a földi légkörzésr l, 
ciklonokról, anticiklonokról és frontokról. 

4. Magyarázó ábrák készítése az általános óceáni 
légkörzésr l, a tengervíz mozgásairól. Tematikus 
hidrogeográfiai térképek elemzése. 

5. Éghajlati diagramok szerkesztése megadott adatok, ill. 
klimatológiai ismeretek alapján, ezek összehasonlító 
elemzése. Vízfolyások vízjárás-görbéinek készítése és 
vizsgálata. Tematikus éghajlati térképek használata. 

6. Az egyes küls  er k felszínformáló hatásának bemutatása 
magyarázó ábrákon. A felszínformák felismerése 
tömbszelvényeken. 

 
 
 
Fejl djön modellalkotási és 
absztrakciós képességük. 



 

 

III. Kiegészítések 

 
1. A Naprendszer-kutatás legújabb eredményei, az űrkutatás 

múltja, jelene és jöv je. Az Univerzum keletkezésének 
kérdései, az elemek szintézise (kisel adások, házi 
dolgozatok, ill. órai kiegészítések formájában.) 

2. Már ismert földrajzi objektumok lemeztektonikai 
értelmezése. A földrengések el rejelzésének kérdései, 
Magyarország szeizmicitása. Kiegészítések a 
földtörténethez: a lemeztektonikai folyamatok jellege, az 
élet kialakulása, paleoklimatológia. Ásvány- és 
k zetfelismerés. 

3. Vita az éghajlatváltozás kérdéskörében. Meteorológiai 
el rejelzések értelmezése. Hogyan készül az el rejelzés? 
(tanulói kisel adás). 

4. A világtenger általános vízkörzésének modern elmélete 
(Broecker-conveyor), a világtenger és a légkör közötti 
kölcsönhatás, az óceánok hatása az éghajlatváltozásra. Az 
ENSO jelenségkör értelmezése. 

5. Éghajlati adatok gyűjtése. Egy adott terület 
természetföldrajzi jellegzetességeinek összegyűjtése 
adatok, képek, szemelvények segítségével, 
csoportmunkában. 

6. Tanulmányi kirándulás: a felszínformák felismerése és 
azonosítása térképen. Híres magyar geomorfológusok. 

 
IV: Topográfia 

Stonehenge, Greenwich, Nápoly, Vezúv, Atlanti-hátság, Vörös- 
tenger, Szent András-vet , Fuji, Etna, Stromboli, Hawaii- 
szigetek, Dekkán, Mt. Pelée, Büdös-barlang, Yellowstone-park, 
Salamon-szigetek, Holt-tenger, Harz, Dolomitok, Recsk, 
Rudabánya, Sziklás-hegység, Madagaszkár, Kamcsatka, Kuril- 
szigetek, Atlasz, Krakkó, Kijev, Lappföld, Szibéria, Grönland, 
Guineai-öböl, Florida, Banglades, Ohotszki-tenger, Kaliforniai- 
öböl, Hudson-öböl, Vörös-tenger, Perzsa-öböl, Finn-öböl, 
Bristol, St. Maloi-öböl, Fundy-öböl, Nagy-Artézi-medence, 
Baden-Baden, Karlovy Vary, Amazonas, Kongó, Jangce, Rhône, 
Orinoco, Bajkál-tó, Tanganyika-tó, Szent Anna-tó, Garda-tó, 
Szelidi-tó, Sós-tó, Gyilkos-tó, Fels -tó, Viktória-tó, Aral-tó, 
Amu-Darja, Szir-Darja, Iguaçu-vízesés, Pó-delta, La Plata, Léna, 
Dalmácia, Hel-félsziget, Gdanski-öböl, Tien-san, Negev-sivatag, 
Szahara, Dinári-hegység, Kalahári, Atacama, Namib-sivatag, 
Cherrapunji, Száhel-öv, Ojmjakon, Alaszka, Mexikói-fennsík, 
Tigris, Eufrátesz, Indus, Sárga-folyó, Óceánia, Pakisztán, Fülöp- 
szigetek, Latin-Amerika, Óvilág, Újvilág, Maláj-félsziget, 
Udanda, Kenya, Zambia, Nicaragua, Szudán, Banglades, Bolívia, 
Líbia, Szaúd-Arábia, Kuvait, Korea, Donyec-medence, Szilézia, 
Új-Guinea, Bhután 

 
 
Alakuljon ki bennük a 
természettudományok legújabb 
eredményei iránti érdekl dés. 

 
Ismerjék a földrajz és a 

többi természettudomány szer- 
teágazó kapcsolat-rendszerét. 



 

 

 
 
 
 
Követelmények: 
A tanulók ismerjék az Univerzum nagy léptékű szerkezetét, s legyenek képesek abban elhelyezni a 
Tejútrendszert, a Naprendszert és a bolygókat, köztük a Földet. 
Ismerjék a Föld legfontosabb jellemz it, bels  szerkezetét, mozgását, azok következményeit. 
Ismerjék meg az id számítás és a helymeghatározás csillagászati alapjait. 
Legyenek tisztában a lemeztektonika fogalmával, okaival, következményeivel. 
Ismerjék a legfontosabb k zetek és ásványkincsek keletkezésének körülményeit, tudják elhelyezni a 
földtörténeti id skálán. 
Tudják jellemezni az egyes földtörténeti korokat, ismerjék a legfontosabb eseményeket. 
Legyenek tisztában a légkör felépítésével, szerkezetével, összetételével, mozgásjelenségeivel. 
Értsék az általános légkörzés lényegét, felszíni következményeit. 
Ismerjék az óceánok és tengerek legfontosabb jellemz it, mozgásait. Legyenek tisztában az 
óceánok általános vízkörzésével, annak okaival és következményeivel. 
Ismerjék a felszíni és felszín alatti vizek egyes típusait. 
Legyenek ismereteik a leveg - és a vízszennyezés problémakörér l. 
Legyenek tisztában az egyes küls  er k felszínformálásával, azok mechanizmusával, létrehozott 
formakincsével. Tudjanak jellemz  tájakat mondani az egyes küls  er k által kialakított formakincs 
bemutatására. 
Ismerjék a földrajzi övezetesség fogalmát, megnyilvánulásáit, tudják jellemezni az egyes éghajlati 
területeket. 
Ismerjék a természet és a társadalom egymásra hatásának legfontosabb elemeit, tudjanak jellegzetes 
példákat mondani a kétirányú folyamatra, regionális földrajzi ismereteink felhasználásával. 

 
 
A továbblépés kritériumai 
A tanuló tudjon egyszerű id számítási és csillagászati feladatokat végezni. Tudja bemutatni az egyes 
földi szférák felépítését, legfontosabb folyamatait ábrák és modellek segítségével, ismerje ezek 
hatását a mindennapi életre. Legyen tisztában az egyes szférákat veszélyeztet , azokat károsító 
folyamatokkal. Ismerje a természet és a társadalom közötti kapcsolatrendszer legf bb elemeit. 

 
Módszertani ajánlások 
Tanulói kisel adások egy-egy választott résztémából. Ehhez kapcsolódó adatgyűjtési munka. 
Munkáltató órák: ásvány- és k zetfelismerés, talajvizsgálat, homokasztali modellezés stb. 
Vitaórák aktuális problémákról (globális éghajlatváltozás, leveg - és vízszennyezés stb.) önálló 
tanulói kutatómunka után. 
Videofilmek, ill. CD ROM-ok felhasznál 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
8. évfolyam 

 
A kontinensek földrajza 

 

Célok: 
1. A mindennapi életben szükséges tér- és id beli tájékozódási képességek kialakítása. 
2. Az ismeretnyújtó módszerek mellett az ismeretszerz  módszerek (különböz  földrajzi 

információhordozók gyakorlati használatának, modellek és esettanulmányok elemzésének, 
önálló és kiscsoportos feladatmegoldásoknk és vitáknak) el térbe helyezés. 
A tanulók környezet iránti érzékenységének fejlesztése. 
 

3. A tanulók ismerjék meg a természet és a társadalom f  sajátosságait, a köztük fennálló 
kapcsolatrendszert; szerezzenek alapvet  ismereteket a Föld országairól és tájairól. 

4. Érdekl djenek a különböz  népek, nemzetiségek kultúrája, értékei iránt, s tartsák tiszteletben 
azokat. Mindez járuljon hozzá a reális alapokon nyugvó, egymással egyensúlyban lév  
nemzet- és Európa-tudat kialakulásához. 

5. A figyelem felhívása a regionális és globális problémákra, ill. folyamatokra. 

Tananyag: 
                                                     1.  Európa                                     28 óra 

                                                          2. Ázsia                                     15 óra            
                                                          3. Amerika                                      12 óra 
                                                          4. Afrika                                      8 óra 
                                                          5. Ausztrália,  Óceánia és Antarktisz  4 óra 
 
 

Más tárgyakból hozott ismeretek: 
Természetismeret: a földrajzi környezet ábrázolása, felszínformák. Alapvet  éghajlattani 

ismeretek. 
Biológia: a különböz  biomok növény- és állatvilága, jellegzetes társulásai. 
Történelem: az egyes országok korai történelme, fejl dése, a társadalom jellemz  vonásai. 
 

Más tantárgyakban felhasználható ismeretek: 
Történelem: az egyes országok természeti adottságai, gazdasága és társadalma, ill. ezek hatása a 
történelmi fejl désre. 

 

 

 

 

 



 

 

 

A tananyag részletezése: 
1. Európa helyzete, határai, kialakulása, éghajlata, vízrajza, természetes növényzete, lakossága, 

országai. Az Európai Unió. 
Észak-Európa természeti adottságai, természetföldrajzi jellemvonásai. Az egyes országok 
társadalom- és gazdaságföldrajza. 
A Brit-szigetek általános jellemzése, természet- és társadalomföldrajza. 
A Benelux-államok természet- és társadalomföldrajza. 
Franciaország természetföldrajzi adottságai, helye az Európai Unióban. 
Dél- és Délkelet-Európa általános jellemzése, országainak természeti adottságai, eltér  
társadalmi-gazdasági fejl dése. 
Kelet-Európa természeti viszonyai, társadalmi-gazdasági élete, sajátos történelmi öröksége. 

      Közép-Európa fogalma, földrajzi elhelyezkedése, természeti és társadalmi viszonyai.                                                                                      
      Németország természeti adottságai, tájai, társadalom- és gazdaságföldrajza. 

Az Alpok természeti viszonyai és országai. Svájc, Ausztria és Liechtenstein természet- és 
társadalomföldrajza. 
Csehország és Szlovákia földrajzi adottságai, természet- és társadalomföldrajza. 
Lengyelország földrajzi adottságai, tájai, társadalma és gazdasága 
 
 

         2. Afrika földrajzi helyzete, kialakulása, természetföldrajzi jellemz i, felfedezése, lakossága,  
          országai.                                                 
         Az afrikai társadalom és gazdaság kétarcúsága. 

 Nigéria és a Dél-afrikai Köztársaság természeti és társadalmi-gazdasági jellemz i 
 

        3.Ausztrália, Óceánia és az Antarktisz természeti viszonyai, tájai, társadalma és gazdasága. 

        4.Amerika földrajzi helyzete, kialakulása, felszíne, természeti viszonyai, lakossága, országai, 

            felosztása. 
   Kanada és az Egyesült Államok komplex földrajzi jellemzése. 
    Latin-Amerika országainak általános társadalom- és gazdaságföldrajzi jellemvonásai. 

    5. Ázsia földrajzi helyzete, természeti viszonyai. Ázsia felosztása, az egyes részek természet- és 
társadalomföldrajzi jellemvonásai. 

Japán és a kistigrisek gazdasági fejl dése. A természet és a társadalom hatása a gazdasági 
fejl désre. Kína, mint az új világgazdasági és világpolitikai nagyhatalom. Ázsia „fejl d ” 
országai. „Négy kis tigris” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

Ismeretek Fejlesztendő képességek 

I. Fogalmak 
 

1. smasszívum, röghegység, vet dés, hegységrendszer, 
jégkorszak, lösz, lefolyástalan terület, tóhátság, gleccser, 
fjord, moréna, fjell, tunturi, self, pusztuló magaspart, fenyér, 
szmog, farm, mélyföld, dűne, polder, vándork , épül  part, 
homokbucka, lagúna, turzás, agglomeráció, csatorna, 
lánchegység, hágó, tengerszem, hóhatár, lavina, f n, macchia, 
citrusfélék, karszt, víznyel , dolina, polje, karr, nemzetiség, 
bolgárkertészet, éghajlatválasztó hegység, vulkáni 
utóműködés, láp, borostyán, gyémánt, földrengés, gejzír, 
tundra, tajga, sztyep 

2. Mélytengeri árok, k zetlemez, láncos röghegység, magasföld, 
magma, monszun, tájfun, függetlenség, gyarmat, fejl d  
ország, „kis tigris”, üledékes k zet, nomád pásztorkodás, 
oázis, iszlám, hinduizmus, buddhizmus, kézműipar,   háziipar, 
„zöld forradalom”, tölcsér- és deltatorkolat, ültetvény, vulkán, 
es erd , városállam, talajer , „japán csoda”, miniatürizálás, 
szórakoztató elektronika 

3. Tagolt/tagolatlan partvidék, földhíd, indián, rezervátum,  
kreol, mesztic, mulatt, vendégmunkás, el városi öv, gettó, 
agglomeráció, megalopolisz, munka- és nyersanyagigényes 
iparág, csúcstechnológia, szabadkereskedelem 

4. Szavanna, sivatag, éhségövezet, zuhatag, néger, slakos, faji 
megkülönböztetés, bérmunkás, menekülttábor, gyűjt getés, 
talajváltó földművelés, szúróbotos/kapás földművelés, 
öntözésés gazdálkodás, külterjes/belterjes gazdálkodás, 
vadrezervátum, egyoldalú gazdaság, eladósodás 

 
 
A tanulók legyenek képesek 
értelmezni a természeti 
környezet és a társadalmi- 
gazdasági élet alapvet  
összefüggéseit, s tudjanak 
komplex földrajzi jellemzést 
adni egy országról vagy 
tájegységr l. 

 
A tanulók legyenek képesek 
pontos megfigyelésekre, 
tanári irányítással, majd 
egyre önállóbban. 

 
Legyenek képesek a 
környezetünkben lezajló ese- 
ményekkel kapcsolatos 
véleményalkotásra és reális 
értékelésre. 



 

 

Ismeretek Fejlesztendő képességek 

II. Ábraelemzés- és készítés 

Minden témakörnél: 
 Egyszerű, jellegzetes keresztszelvények készítése és elemzése. 
 Tematikus természet- és társadalomföldrajzi térképek elemzése 
 Éghajlati diagramok készítése és elemzése 
 Id sor-elemzések (pl. mez gazdasági, ipari termelés, 

népességnövekedés) 

 
 

Fejl djön   a 
szakirodalom és  az 
egyes 
információforrások 
használatában  való 
jártasságuk. 

III. Kiegészítések 

Kisel adások, fogalmazások a magyarság-európaiság témakörben. 
Szemelvények irányított elemzése. Statisztikai adatok gyűjtése 
különböz  forrásokból. Hírvadászat – aktualitások a 
médiában.Olvasmányok feldolgozása – tájleírások, társadalom- 
karakterisztikák a szépirodalomban. Statisztikai adatok. Irányított 
esetelemzések. Viták és szituációs játékok. Hírvadászat. Magyar 
földrajztudósok szerepe a világ megismerésében. 

 
IV. Topográfia 

Jeges-tenger, Atlanti-óceán, Földközi-tenger, Fekete-tenger, Kaukázus, 
Kaszpi-tenger, Ural, Izland, Szardínia, Korzika, Balti-tenger, Szicília, 
Kréta, Balti-pajzs, Volga, Duna, Rajna, Ladoga-tó 
Skandináv-hegység, Finn-tóhátság, Jylland-félsziget, Oslo, Stockholm, 
Göteborg, Helsinki, Koppenhága, Grönland, Hekla, Laki, Vatnajökull, 
Lappföld, Dover, La Manche, Cornwall-félsziget, Skót-felföld, Loch 
Ness, Pennine-hg., Londoni-medence, Anglia, Wales, Skócia, Észak- 
Írország, Birmingham, Newcastle, Cardiff, Glasgow, Manchester, 
Liverpool, Leeds, London, Csatorna-alagút, Dublin, Flandriai-síkság, 
Antwerpen, Brüsszel, Oostende, Brabanti-dombság, Meuse, Liege, 
IJssel-tó, Rotterdam, Amszterdam, Ardennek, Eindhoven, Hága, 
Luxemburg, Mont Blanc, Francia-középhegység, Vogézek, Párizsi- 
medence, Lotaringia, Riviéra, Lille, Dunkerque, Marseille, Párizs, 
Toulouse, Lyon, Bretagne, Burgundia, Le Havre, Monaco, Monte 
Carlo, Andorra 
Germán-alföld, Német-középhegység, Rajnai-palahegység, Harz, 
Fekete-erd , Fels -Rajna-völgye, Sváb-Bajor-medence, Ruhr-vidék, 
Duisburg, Dortmund, Essen, Saar-vidék, Köln, Frankfurt, München, 
Stuttgart, Hamburg, Bréma, Rostock, Berlin, Lipcse, Jéna, Drezda, 
Nyugati-Alpok, Keleti-Alpok, Genfi-tó, Boden-tó, Davos, Inn, Jura, 
Svájci-medence, Zürich, Genf, Basel, Bécsi-medence, Mura, Linz, Bécs, 
Graz, Salzburg, Liechtenstein, Vaduz 
Pireneusi-félsziget, Mezeta, Pireneusok, Kantábriai-hegység, Sierra 
Morena, Andalúzia, Ebro-medence, Bilbao, Barcelona, Madrid, Baleár- 
szigetek, Kanári-szigetek, Madeira, Azori-szigetek, Lisszabon, Granada, 
Gibraltár, Pó-síkság, Etna, Vezúv, Milánó, Genova, Torino, Nápoly, 
Róma, Málta, Vatikán, Boszporusz, Dardanellák, Rodope, Marica- 
alföldje, Dinári-hegység, Hellén-hegyvidék, Pindosz, Karszt, Balkán- 
hegység, Olimposz, Athén, Thesszália, Szlovénia, Ljubljana, 

 
 
Fejl djön vitakészsé- 
gük. 



 

 

Horvátország, Zágráb, Fiume, Bosznia-Hercegovina, Szarajevó, 
Zenica, Jugoszlávia, Szerbia, Montenegro, Vajdaság, Koszovó, Bor, 
Belgrád, Podgorica, Macedónia, Skopje, Albánia, Tirana, Bolgár-tábla, 
Marica, Rodope, Rila, Pirin, Tundzsa, Burgasz, Várna, 
Tallin, Riga, Vilnius, Angara-pajzs, Altaidák, Tien-san, Kuznyecki- 
medence, Pamír, Kamcsatka, Kuril-szigetek, Kelet-európai-síkság, 
Kaszpi-mélyföld, Nyugat-szibériai-alföld, Turáni-alföld, Ob, 
Jenyiszej, Léna, Amur, Távol-Kelet, Dnyeper, Don, Aral-tó, Bajkál-
tó, Szentpétervár, Arhangelszk, Murmanszk, Moszkva, Volgográd, 
Novgorod, Jekatyerinburg, Magnyitogorszk, Szibéria, Krasznojarszk, 
Bratszk, Kárpátalja, Ungvár, Beregszász, Kijev, Harkov, Odessza, 
Grúzia, Tbiliszi, Azerbajdzsán, Baku, Örményország, Jereván, 
Kazahsztán, Karaganda, Üzbegisztán, Türkmenisztán, Taskent 
Csendes-óceán, Indiai-óceán, Vörös-tenger, Szuezi-csatorna, Bering- 
szoros, Arab-félsziget, Hindusztáni-félsziget, Indokínai-félsziget, 
Kamcstka, Koreai-félsziget, Japán-szigetek, Nagy-Szunda-szigetek, 
Kis- Szunda-szigetek, Holt-tenger, Himalája, Altáj, Szaján, Örmény-
felvidék, Pamír, Tibet, Közép-Ázsia, Ob, Jenyiszej, Léna, Jangce, 
Sárga-folyó, Indus, Gangesz, Kuvait, Szaúd-Arábia, Pakisztán, 
Banglades, Korea, Vietnam, Tajvan, Hongkong, Szingapúr, Dél-Korea, 
Malajzia, Indonézia, Thaiföld, Fülöp-szigetek, Anatóliai-felföld, Iráni-
felföld, Mezopotámia, Tigris, Eufrátesz, Perzsa-öböl, Izrael, 
Jeruzsálem, Dekkán-fennsík, Indus-alföld, Thar, Bombay, Calcutta, Új-
Delhi, Maláj- félsziget, Mianmar, Maluku-szigetek, Kínai-alföld, 
Mandzsúria, Dél- kínai-hegyvidék, Ansan, Vuhan, Sanghaj, Tiencsin, 
Peking, Kanton, Fuji, Honshu, Tokio, Osaka 

 
 

Követelmények: 
A tanulók ismerjék Európa kialakulását, f  tájait, tudjanak átfogó jellemzést adni a kontinens és 
a nagytájak természetföldrajzi képér l. 
Ismerjék Európa országait, tudják elhelyezni azokat a térképen, s legyenek képesek 
komplex földrajzi jellemzést adni ezekr l. 
Ismerjék Afrika legfontosabb tájait, természetföldrajzát és alapvet  társadalomföldrajzi 
jellemz it. A tanult országok alapján tudjanak általánosítani a „fejl d ” országok gazdaságát és 
társadalmát illet en. 
Ismerjék Ausztrália legfontosabb természeti és gazdasági jellemvonásait. Ismerjék 
Óceánia szigetvilágának felosztását. 
Legyenek alapvet  ismereteik a sarkvidékek kialakulásáról és jellemz ir l. 
Ismerjék az amerikai kontinens egészének természeti viszonyait, rendelkezzenek 
alapvet  ismeretekkel az éghajlat, a természetes növényzet és a felszínformák 
összefüggéseir l. 
Tudják összehasonlítani a kontinens különböz  fejlettségű országainak társadalmát és 
gazdaságát. Az Amerikai Egyesült Államok általános jellemzésén túl ismerjék az egyes 
gazdasági körzetek f  sajátosságait is. 
Ismerjék Ázsia természeti viszonyait, f  tájait, s tudjanak rövid összehasonlítást adni az egyes 
nagytájak természeti viszonyairól és társadalmi sajátosságairól. 
Tudjanak röviden beszélni a világ „legfontosabb” országainak, országcsoportjainak 
jelenlegi társadalmi-gazdasági helyzetér l, szerepér l és lehetséges jöv jér l. 

 
 
 



 

 

 
 
A továbblépés kritériumai: 
A tanuló legyen képes az egyes kontinensek, tájak, országok alapvet  természeti és 
társadalmi jellemz it bemutató képek, ábrák, adatsorok elemzésére, tanári segédlettel az 
összefüggések 

felismerésére. Tudja megadott szempontok alapján bemutatni az egyes kontinenseket, tipikus tájait, 
legfontosabb országait. Ismerje fel a természeti és a társadalmi környezet alapvet  összefüggéseit 
 

 
Módszertani ajánlás: 
Tájelemzés megadott szempontok alapján. 
Esetelemzés egy-egy földrajzi folyamat, jelenség értelmezésére. 
Csoportmunka országok vagy országcsoportok ismeretanyagának feldolgozására. 
Országok jellegzetes étlapjainak összeállítása, földrajzi értelmezése. 
Aktuális hírek figyelése, az egyes földrészek természeti jelenségeinek és társadalmi eseményeinek 
gyűjtése és értelmezése. 
A tömegkommunikációban megjelen  földrajzi hibák gyűjtése. 
Tanulói kisel adások egy-egy ország népeinek életér l, szokásairól. 



 

 

 
9 .évfolyam 

 
 

 

Magyarorszg földrajza és Közép- Európa 

 
Célok: 

1. A tanulók általános és regionális ismereteinek alkalmazása Magyarország természeti 
adottságaival és társadalmi-gazdasági sajátosságaival kapcsolatban. 

2. Eligazodás Magyarország múltjának társadalmi-gazdasági eseményeiben, folyamataiban, 
hazánk külpolitikai törekvéseiben. 

3. A természeti tényez k szerepének felismertetése a Kárpát-medence népeinek 
elhelyezkedésében, hagyományaiban, kulturális, társadalmi és gazdasági életében. 

4. A magyar nemzethez, a magyar tájhoz, a természeti és társadalmi értékekhez való köt dés; 
reális alapokon nyugvó nemzettudat kialakítása. 

5. A környezet állapotának javítása érdekében tett hazai intézkedések megismertetése és a 
nemzetközi intézkedésekkel való kapcsolat megértése. 

 
Témakörök: 

1. Magyarország természeti  viszonyai 8 óra 
2. Magyarország  népesség- és településföldrajza 6 óra 
3. Magyarország   mez gazdasága 5 óra 
4. Magyarország  energiagazdasága és ipara                                           10 óra 
5. Magyarország külkereskedelme,  közlekedése és idegenforgalma 6 óra 
6. Magyarország (és  a Kárpát-medence) tájai 15 óra 
7. Közép-Európa 15 óra 

 
Más tárgyakban is felhasználható témák: 
Biológia: Magyarország természetes növényzete, az egyes társulástípusok el fordulása hazánk 

tájain. A talajok és a természetes növényzet kapcsolata. 
Történelem: Magyarország népességének változása a XX. században. Magyar kisebbségek a 

környez  országokban, etnikai kisebbségek Magyarországon. Hazánk társadalma és 
gazdasága. 

 
Más tárgyakból hozott ismeretek: 
Természetismeret: A természetismeret földrajzot megalapozó témakörei 5. osztályban: 

“Tájékozódás a térképen, térképismeret”, “Az id járás és az éghajlat elemei” és “A 
földfelszín változásai”. A 6. osztályban: “Tájékozódás a térképen és a földgömbön”, 
“Éghajlat,   éghajlati övezetek” és “Magyarország nagytájainak jellegzetességei”. 

Biológia: A környezeti tényez k és hatásaik. A talaj kialakulása és fejl dése. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

A tananyag részletezése: 
1. Helyünk a világban: hazánk tényleges és viszonylagos földrajzi helyzete, határai. Magyarország 

földtörténete, a Kárpát-medence kialakulása. Ásványi nyersanyagaink keletkezése és 
el fordulása: energiahordozók, ércek, nemérces nyersanyagok. 
Az éghajlat jellemz i, az éghajlati tényez k eloszlása. Magyarország vízrajza: folyók, tavak, 
felszín alatti vizek.Magyarország természetes növényzete, az egyes tájak jellegzetes társulásai. 
Talajok és a talajerózió. 

 
2. Hazánk népessége, a népesség eloszlása, a népesség kor, nem és foglalkozás szerinti 

megoszlása. Magyarország települései: tanyák, falvak, városok. Az ország közigazgatási 
beosztása. Az ipar földrajzi és társadalmi alapjai. Az egyes iparágak földrajzi eloszlása. 
A mez gazdaság földrajzi adottságai, a term föld hasznosítása, az állattenyésztés és a 
növénytermesztés területi eloszlása. 
Belföldi és nemzetközi idegenforgalom, a turizmus gazdasági jelent sége. 
Közlekedésföldrajzi helyzetünk, a közlekedési hálózat jellemzése. A közlekedés egyes ágai. 
Hírközlés és kereskedelem. 
Magyarország euroatlanti integrációja. 

 
3. A hazai tájak komplex földrajzi bemutatása. A Kárpát-medence tájbeosztása. A Kárpátok részei, 

ezek jellemzése. Az Erdélyi-középhegység és –medence. A magyar nagytájak természet- és 
társadalomföldrajzi jellemzése: Alföld, Kisalföld, Nyugat-magyarországi-peremvidék, 
Dunántúli-dombság, Dunántúli-középhegység, Északi-középhegység. 
Magyarország védett természeti értékei, a nemzeti parkok. 
Budapest földrajza. 

 
4. Közép-Európa fogalma, földrajzi elhelyezkedése, természeti és társadalmi viszonyai. 

Németország természeti adottságai, tájai, társadalom- és gazdaságföldrajza. 
Az Alpok természeti viszonyai és országai. Svájc, Ausztria és Liechtenstein természet- és 
társadalomföldrajza. 
Csehország és Szlovákia földrajzi adottságai, természet- és társadalomföldrajza. 
Lengyelország földrajzi adottságai, tájai, társadalma és gazdasága. 



 

 

Ismeret Képességek 

I. Fogalmak Legyen képes a 
legfontosabb fogalmak 

1. definícióinak pontos 
valódi mérsékelt öv, óceáni/kontinentális hatás, tengerszint feletti megfogalmazására, ill. 
magasság, lemeztektonika, k zetlemez, geotermikus gradiens, lignit, megmagyarázására. A 
jégkorszak, lösz, energiahordozó, napfénytartam, izoterma, izohiéta, tanult fogalmakat tudja 
h mérsékleti anomália, h összeg, h ingá, középh mérséklet, vízjárá, helyesen használni adott 
árhullám, morotva, talaj-, réteg-karszt-, artézi víz, sztyep,  talaj, erózió szöveg, ábra vagy térkép 
talajvíz, rétegvíz, karsztvíz elemzésekor, továbbá a 

 mindennapi életben. A 
2. tanultak alapján legyen 
mészk szirt, flis, hordalékkúp, csuszamlás, tanúhegy, gyapjúzsák, képes eligazodni a 
kaldéra, víznyel , dolina mindennapok 

 információözönében. 
3.  

nemzet, nemzetiség, nemzeti kisebbség, etnikum, természetes  

szaporodás, korfa, foglalkoztatási szerkezet, aktív/inaktív keres ,  

munkanélküliség, migráció, ingázás, infrastruktúra, településhálózat,  

vonzáskörzet, urbanizáció, agglomeráció  

4.  

tervgazdaság, piacgazdaság, magántulajdon, piacverseny, GDP,  

alapanyag- és feldolgozó ipar, iparszerkezet, energiagazdaság,  

ipartelepít  tényez   

5.  

földhasznosítás, farm- és magángazdaság, gabonaféle, ipari növény  

6.  

közlekedési hálózat, export/import, áruszerkezet, deviza,  

gyógyturizmus  

II. Topográfia 
 

 1.  Velencei-hegység, Thetys-óceán, Alpok, Kárpátok,  Ipolytarnóc, 
 

     Mórágy,   Soproni-hegység,   Izland,   Azori-szigetek,   Szibéria,  

     Dévényi-kapu, Fekete-tenger  

2.Északnyugati-Kárpátok,   Magas-Tátra,   Alacsony-Tátra,   Besz-  

kidek, Északkeleti-Kárpátok, Vereckei-hágó, Máramarosi-  

havasok,   Keleti-Kárpátok,   Gyergyói-havasok,  Csiki-havasok,  

Gyilkos-tó, Hargita, Csiki-medence, Háromszéki-medence, Déli-  

Kárpátok, Fogarasi-havasok, Retyezát, Alföld, Duna-Tisza köze,  

Tiszántúl, Kiskunság, Bácskai-löszhát, Nyírség, Mez föld,  

Dráva-mellék, Hajdúság, Hortobágy, Nagykunság,  Körös-vidék,  

Maros-Körös köze, Kisalföld, Gy ri-medence, Marcal-medence,  

Komárom-esztergomi-síkság, Szigetköz, Csallóköz, Hanság,  

Alpokalja, K szegi-hegység, Soproni-hegység, Kemeneshát,  

Zalai-dombság,  Göcsej,  rség,  Dunántúli-dombság,  Somogyi-  

dombság, Küls -, Bels -Somogy, Tolnai-dombság, Zselic,  

Völgység, Szekszárdi-dombság, Tolnai-Hegyhát, Baranyai-  



 

 

 Tanulói kisel adások választott témakörökben. Kiegészítések 
 

 Jeles magyar geográfusok munkássága. 

dombság, Mecsek, Villányi-hegység, Jakab-hegy, Tettye, 
Dunántúli-középhegység, Keszthelyi-hegység, Tapolcai- 
medence, Bakony, Balaton-felvidék, Badacsony, Tihanyi- 
félsziget, Vértes, Móri-árok, Velencei-hegység, Dunazug- 
hegység, Gerecse, Budai-hegység, Pilis, Pálvölgyi-barlang, 
Északi-középhegység, Visegrádi-hegység, Dunakanyar, 
Börzsöny, Csóványos, Cserhát, Naszály, Gödöll i-dombság, 
Karancs, Mátra, Mátraalja, Bükk, Bükk-fennsík, Bükkalja, 
Szeleta-barlang, Aggteleki-karszt, Baradla-barlang, Cserehát, 
Zempléni-hegység, Tokaj-Hegyalja 

4. Nógrádi-medence, Salgótarján, Borsodi-medence, Miskolc, Ózd, 
Kazincbarcika, Tiszaújváros, Esztergom, Nyergesújfalu, 
Almásfüzit , Komárom, Tatabánya, Ajka, Várpalota, 
Székesfehérvár, Gy r, Szombathely, Sopron, Pápa, 
Mosonmagyaróvár, Szentgotthárd, Pécs, Komló, Szeged, 
Orosháza, Békéscsaba, Hódmez vásárhely, Dunaújváros, 
Kecskemét, Szolnok, Debrecen, Nyíregyháza, Eger, 
Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Szekszárd, Algy , Nagylengyel, 
Paks, Tiszalök, Kisköre, Százhalombatta, Törökszentmiklós, 
Kaba, Sarkad, Szerencs, Martfű, Sátoraljaújhely, Nagyk rös, 
Makó, Kalocsa, Heves, Villány, Hegyeshalom, Hatvan, 
Hidasnémeti, Záhony, Szob, Kelebia, Gyékényes, Csepel, 
Ferihegy, Budaörs, Siófok, Sármellék 

 

III. Ábraelemzés és készítés, térképolvasás 

1. 
 Tematikus éghajlati térképek elemzése (középh mérséklet, 

csapadékmennyiség, napfénytartam, stb.) 
 Éghajlati diagramok 
 Tematikus növényzeti és talajtani térképek 
 a környezet állapotát bemutató tematikus térképek 

2. 
 vízszintes és függ leges szelvények elemzése 

3. 
 demográfiai tematikus térképek 
 korfa készítése és elemzése 
 a foglalkoztatási szerkezet változása id ben és térben 

 
 

 
Legyen képes egyszerűbb 
ábrák, diagramok 
készítésére, elemzésére, 
értelmezésére. Statisztikai 
adatok alapján tudjon tér-és 
id beli folyamatokat 
vizsgálni, következtetéseket 
levonni és tendenciákat 
megállapítani, valamint 
ismeretei alapján 
értelmezni. 

4. 
 az ipar ágazati szerkezetének változása 
 id sorelemzések 
 az energiahordozók felhasználási szerkezetének változása 

5. 
 mez gazdasági tematikus térképek 
 földhasznosítás 

6. 
 a közlekedési ágak arányának változása 
 a külkereskedelmi forgalom szerkezete 

 



 

 

 
Követelmények: 
A tanulók ismerjék Magyarország természetföldrajzát (éghajlatát, vízrajzát, természetes növény- 
és állatvilágát, talajtakaróját stb.) 
Ismerjék hazánk nagy- és középtájait, tudják azokat komplexen 
jellemezni. Ismerjenek alapvet  adatokat, tendenciákat hazánk 
népességér l. 
Ismerjék hazánk településtípusait, tudjanak azokra példákat mondani. 
Tudják értelmezni hazánk foglalkoztatási szerkezetét, mutassanak rá alapvet  összefüggésekre 
a társadalom szerkezete és a gazdaság színvonala között. 
Röviden tudják értékelni hazánk gazdasági szerkezetét, ismerjék a fontosabb iparágak 
területi elhelyezkedését. 
Ismerjék Magyarország mez gazdaságának legfontosabb értékeit és problémáit, legyenek 
tisztában a f bb termesztett növényekkel és tenyésztett állatokkal. 
Tudják értékelni röviden hazánk közlekedését ágazatok szerint, valamint a külkereskedelem 
áruszerkezetét és f  irányait. Legyenek tisztában az idegenforgalom jelent ségével, ill. 
hazánk idegenforgalmi körzeteivel. 
Tudják értelmezni Közép-Európa fogalmát, s ismerjék országait. Tudják jellemezni 
azokat természet- és társadalomföldrajzi szempontból. 
A megszerzett ismeretek birtokában legyenek képesek helyesen értelmezni bizonyos 
alapvet  adatokat, aktuális híreket a mindennapi életben. 

 
 
A továbblépés kritériumai 
Tudja a tanuló bemutatni és jellemezni hazánk földrajzi környezetét, megadott szempontok 
alapján. Térképi információk felhasználásával ismertesse hazánk tájainak természeti-gazdasági 
jellemz it. Ismerje fel a természeti adottságok szerepét, hatását a gazdasági életre és a környezet 
értékeit az egyes térségekben. 
Tudjon helyi, regionális és országos példákat említeni környezetvédelmi intézkedésekre. 
Legyen képes önálló anyaggyűjtésre s az információk feldolgozására megadott szempontok 
alapján. Tudja elhelyezni a kontúrtérképen a megismert topográfiai fogalmakat, és tudja 
megfogalmazni földrajzi fekvésüket. Ismerje legfontosabb tartalmi jellemz iket. 

 
 
 
Módszertani ajánlás 
Tájelemzés megadott szempontok alapján. Tájleírás készítése a tankönyv szövege és 
térképi információk alapján. 
Esetelemzés egy-egy társadalmi-gazdasági folyamatról. 
A televízió id járás-jelentéseinek bemutatása és értelmezése. 
Műhold-éslégifelvételek bemutatása 

pl.településszerkezet megfigyelésére  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
10. évfolyam 

Általános társadalomföldrajz 
 
 
Célok: 

1. Ismerjék meg a Föld népességének rövid történetét, jelenlegi dinamikáját, területi eloszlását és 
településterét. Legyenek tisztában a természetföldrajzi környezet népességre, annak 
elhelyezkedésére és mozgásaira gyakorolt hatásával. A népesedés tendenciáinak és f  
problémaköreinek összefüggésekben való bemutatása. 

2. Legyenek tisztában a globális világgazdaság működésének alapjaival, kialakulásának okaival és 
következményeivel. Alkossanak véleményt a globalizáció hazánkra és a világra gyakorolt 
hatásairól. 

3. Legyen képük a világgazdaság és a világpolitika szerteágazó kapcsolatrendszerér l, s 
Magyarország gazdasági-politikai helyzetér l. 

4. Ismerjék a „régi” és az „új” gazdaság legfontosabb jellemz it. 
5. Legyenek képesek eligazodni napjaink információözönében a világgazdasági és világpolitikai 

kérdések értelmezését illet en. 
6. Tudjanak önállóan információkat, statisztikai adatokat szerezni, adatsorokat, táblázatokat és 

grafikonokat elemezni. 
 
Tananyag: 

1. Népesség-  és  településföldrajz 8 óra 
2. A  világgazdaság a XXI. században 12 óra 
3. A gazdasági élet szervezeti és  területi átalakulása 10 óra 
4. A nemzetgazdaságok világgazdasági szerepkörének változása   20 óra 
5. Magyarország  a XXI. században 6 óra 
6. Napjaink  globális  problámái 10 óra 
7. Olvasmányok,  összefoglalás,  ismétlés 6 óra 

 
 
Más tárgyakból hozott ismeretek: 

Történelem: A Föld népességszámának alakulását befolyásoló legfontosabb események: 
neolit forradalom, öntözéses kultúrák kialakulása, pestisjárványok, ipari forradalom, stb. A 
településszerkezet változásainak történelmi vonatkozásai. A nagy világvallások kialakulása. 
Biológia: az ember evolúciója, nagyrasszokra tagolódása. 
Kémia: az atomer művek működésének alapjai. 

 
Más tárgyakban felhasználható ismeretek: 
Történelem: A gazdaság és a politika összefüggései a XX. századi történelemben: új gyarmatosítás, 

pax americana stb. Nemzet, nemzetiség és nacionalizmus. Piacgazdasági átmenet 
Kelet-Közép-Európában. 



 

 

A tananyag részletezése: 
1. A világ népességének rövid története. Fordulópontok a világnépesség alakulásában. A 

demográfiai átmenet fogalma, tér- és id beli differenciái. A nemzetközi vándorlások. 
A népesség eloszlása a Földön. 
A népesség kor és nem szerinti összetétele. 
Az emberiség vallásai és nyelvei. 
A városfejl dés szakaszai térben és id ben. Az urbanizáció és a szuburbanizáció jelenségköre 
Budapest példáján. 
A nagyvárosok funkcionális szerkezete, a nagyvárosi élet jellegzetességei. 

 
2. Az állam fogalma, funkciói, államhatárok típusai. Az államformák csoportosítása. A 

piacgazdaság fogalma, az állam és a piacgazdaság átalakuló kapcsolatrendszere. A jóléti állam és 
a neoliberalizmus. A világgazdaság fogalma, kialakulása és átalakulása az utóbbi évtizedekben. 
A világgazdasági globalizáció okai, jelenségköre. 
A gazdasági növekedés fogalma, mutatói, világméretű egyenl tlenségei. 
A nemzetközi kereskedelem átalakulása, a szabadkereskedelem és a protekcionizmus. A 
gazdasági integrációk kialakulása, ennek okai és következményei. Különböz  szintű regionális 
integrációs szervez dések napjainkban. A transznacionális vállalatok, mint integrációs 
szervezetek. Szerepük a világgazdaságban és a világkereskedelemben. 
A pénz fogalma, kialakulása. A devizapiac, az infláció, az értékpapírok. A bankok és a t zsdék 
szerepe. A nemzetközi t keáramlások térbeli és id beli alakulása, működ t ke-beruházások és 
spekulációs célú átutalások. A pénzügyi luftballon. 
Az adósságválság kialakulásának okai és következményei. 
A legfontosabb nemzetközi szervezetek (az ENSZ és szakosított szervei, a NATO stb.) 
világgazdasági és világpolitikai szerepvállalása. 
A globalizáció társadalmi kérd jelei. 

 
3. A gazdasági élet szerkezeti és területi átalakulása. A gazdasági termelés, a termelési tényez k, a 

foglalkozási szerkezet. 
A mez gazdaság szerepe és jelent sége, típusai, földrajzi korlátai. 
Az energiatermelés és –felhasználás térbeli szerkezete. Az energiahordozók és felhasználási 
szerkezetük átalakulása. 
Az ipar fogalma, szerkezetváltás és területi átrendez dés. Az ipari telepít  tényez k. Nagy ipari 
koncentrációk kialakulása, a történelmi iparvidékek hanyatlása. A globális új gazdaság területi 
szervez dése. 
A szolgáltatás fogalma, típusai. Az infrastruktúra. 
Az információs gazdaság. 
A közlekedés és az idegenforgalom átalakulása. 

 
4. A nemzetgazdaságok világgazdasági szerepkörének átalakulása, a globális és a lokális 

társadalmi-gazdasági folyamatok. 
A világpolitikai viszonyrendszer átalakulása a kétpólusú világrend felbomlása után. A 
világgazdaság és a világpolitika „kulcsországainak” szerepköre a XXI. században. 

5. Hazánk társadalmának és gazdaságának átalakulása a rendszerváltás után. A globalizáció és a 
transznacionális vállalatok szerepe Magyarország gazdasági fejl désében. Hazánk euroatlanti 
integrációja. 

 
6. A világ legfontosabb globális problémái: népességrobbanás, urbanizáció, élelmezési válság, az 

er források kiapadása, a környezetkárosítás, a neoliberális gazdaság- és társadalompolitika, a 
monetarizmus. A fenntartható fejl dés. 

 

 



 

 

Ismeretek Fejlesztendő kéepességek 

I. Fogalmak 

 
5. demográfia, demográfiai átmenet, népességrobbanás, 

természetes szaporodás, migráció, korösszetétel, korfa, 
születéskor várható élettartam, nyelvcsalád, vallás, 
világvallás, település, szórványtelepülés, halmazfalu, útifalu, 
szer, agglomeráció, városodás, városiasodás, urbanizáció, 
szuburbanizáció, dezurbanizáció, reurbanizáció, 
nyomornegyed 

6. állam, nemzet, nemzetállam, nemzetiség, etnikum, 
nacionalizmus, államforma, köztársaság, monarchia, 
államhatár, piacgazdaság, liberalizmus, jóléti állam, 
világgazdaság, globalizáció, kereslet, kínálat, profit, t ke, 
GDP, GNP, adósságválság, gazdasági fejl dés, 
komparatív/kompetitív el ny, protekcionizmus, vám, kvóta, 
embargó, dömping, gazdasági és politikai  integráció, 
vámunió, szabadkereskedelmi övezet, transznacionális 
vállalat, adóparadicsom, infláció, árindex, valuta, deviza, 
konvertibilitás, értékpapír, részvény, kötvény, bank, 
folyószámla, t zsde, t zsdeindex, t keáramlás, hitel, kamat, 
Nemzetközi Valutaalap, Világbank 

 
7. gazdasági szerkezet, foglalkoztatási szerkezet, 

intenzív/extenzív mez gazdaság, szárazművelés, ültetvény, 
agrárolló, természeti er forrás, nomád és transhumance 
pásztorkodás, energiahordozó, els dleges/másodlagos 
energiaforrás, atomenergia, feldolgozóipar, csúcstechnológia, 
elektronika, új gazdaság, K+F, ipari park, biotechnológia, 
nyersanyag- és energiaválság, logisztika, infrastruktúra, 
információs gazdaság, 

 
8. új regionalizmus, centrum, periféria, duális gazdasági 

szerkezet, fejl d  ország, cionizmus 

 
 
Teljesedjen ki a természet és 
a társadalom közötti 
kapcsolatrendszer alapos, át- 
fogó ismerete. Általános 
földrajzi ismereteit egyre 
jobban és önállóbban tudja 
alkalmazni a mindennapi 
életben és az információk 
özönében. 

 
 
Legyen képes önálló 
véleményalkotásra, 
érvelésre, vitára. 

II. Ábraelemzés és –készítés 

 
1. Egyes országok demográfiai mutatóinak id sorai, ezek 

elemzése. A demográfiai átmenet. Korfák készítése a 
fellelhet  adatbázisok alapján. 

 
2. A fejlettségi mutatók regionális különbségeit ábrázoló 

tematikus térképek készítése és elemzése. Id sorelemzések. 
 

3. A foglalkoztatási átrétegz dés id ben és térben. A folyamat 
szemléltetése diagramok segítségével. Az energiaszektor 
átalakulása. Id sorelemzések. 

 
4-7. Tematikus térképek készítése és elemzése. Különböz  típusú 

diagramok használata. 

 
 
A statisztikai adatok 
megjelenítésének formáit 
önállóan tudják alkalmazni, s 
az elkészített ábrákat és 
diagramokat megfelel  
szempontok alapján önállóan 
elemezni. 



 

 

III. Kiegészítések 
 

1. A nemzetközi migráció új tendenciái. A vallások szerepe a 
társadalmi-gazdasági életben. A nagyvárosi szegregáció. 
(Órai kiegészítések, házi dolgozatok és kisel adások 
formájában.) 

2. A nacionalizmus fogalma, kialakulása, szerepe a 
világtörténelemben. A magyar kisebbségek helyzete. A 
kétpólusú világrend felbomlásának gazdasági és politikai 
következménye – a civilizációk összecsapása? A globalizáció 
társadalmi kérd jelei, globalizációellenes mozgalmak. 

3-7. Aktuális gazdasági és politikai hírek elemzése. 
(Hírlapfigyelés). Világpolitikai folyamatok a XXI. 
században. Az er viszonyok módosulása, a nyugati 
civilizáció jöv je, az új világrend. A világgazdaság és a 
világpolitika hatása a mindennapokra. Globalizáció és 
környezettudatosság – a földi környezet jöv je. 
(Kisel adások, csoportmunka, vitaórák formájában.) 

 
IV. Topográfia 

Egyiptom, Elefántcsontpart, Argentína, Bahrein, Katar, Omán, 
Brunei, Malajzia, Nepál, Etiópia, Ukrajna, Szingapúr, Costa Rica, 
Vietnam, Fekete-Afrika, Chicago, Hága, Genf, Új-Zéland, 
Kalifornia, Karib-tenger, Irán, Venezuela, Hongkong, Kuznyeck, 
Tajvan, Szilícium-völgy, Szuezi-csatorna, Houston, Orlando, 
Denver, Karib-szigetek, Nagoya, Osaka, Kobe, Kyoto, Thaiföld, 
Indonézia, Szomália, Libéria, Mozambik, Sierra Leone, Ruanda, 
Angola, Haiti, Afganisztán, Irak, Bretagne, Balti-pajzs, Jamaica 

Az információk és adatok 
gyűjtésében legyen képes 
önállóan szelektálni az egyes 
források között. A 
megszerzett adatokból 
önállóan legyen képes ábrát, 
diagramot szerkeszteni, s azt 
elemezni. 

 
A tanulók megszerzett 
ismereteiket hasznosítsák a 
mindennapi életben , kísérjék 
figyelemmel a világgazdaság 
és a világpolitika f  
folyamaztait, értsék és 
értelmezzék azokat, alakítsák 
ki a szilárd ismereteken 
alapuló álláspontjukat. 



 

 

Követelmények: 
 

A tanulók ismerjék meg a világ népességének alakulását befolyásoló tényez ket. 
Tudják azokat a legfontosabb mutatókat, amelyek egy társadalom demográfiai 
jellemzéséhez szükségesek. 
Ismerjék meg a legfontosabb települléstípusokat, kialakulásuk tér- és id beli 
jellegzetességeit. Legyenek tisztában a városfejl dés egyes szakaszaival, azok okaival és 
következményeivel, továbbá az urbanizáció aktuális globális problémáival. 
Értsék a XXI. század világgazdaságának legfontosabb tendenciáit, átalakulását, s 
legyenek képesek eligazodni a mindennapok információözönében. Tudjanak önállóan 
véleményt alkotni egyes aktuális világgazdasági és világpolitikai történésekkel 
kapcsolatban. 
Legyenek tisztában a gazdasági élet szerkezeti és területi átalakulásával, a tercier és 
kvaterner szektor jelent ségével. 
Ismerjék a Föld „legfontosabb” országainak világgazdasági és világpolitikai 
szerepkörét, annak átalakulásait. 
Magyarországgal kapcsolatos regionális ismereteik b vüljenek a globális 
világgazdasági szerepvállalás és az euroatlanti integráció kérdéskörével. 
Ismerjék meg napjaink legfontosabb globális problémáit, a kialakulásukhoz vezet  
tényez ket, ill. megoldási lehet ségeket. 

A továbblépés kritériumai: 
A tanuló tudja értelmezni a világgazdaságban és a világpolitikában végbemen  
alapvet  folyamatokat, tendenciákat. Legyen képes bemutatni a globalizáció 
jelenségkörének egyes összetev it. Tudja elhelyezni a globális világban hazánkat. 
Tudja jellemezni a gazdasági élet legfontosabb ágait, szerepük, jelent ségük 
változását. Röviden tudja ismertetni a XXI. század legfontosabb globális 
világproblémáit. 

 
Módszertani ajánlások: 
Hírlapfigyelés: a témához kapcsolódó aktuális gazdasági, társadalmi és politikai témájú 
újságcikkek gyűjtése és közös értelmezése 
Véleményütköztetés és vita a globalizáció rövid és hosszú távú hatásairól, az egyes 
országok világpolitikai és világgazdasági szerepvállalásáról, a globális világproblémák 
megnyilvánulásairól és a megoldási lehet ségekr l. 
Esetelemzés. 
Szerep- és szituációs játékok. 
Csoportmunka szövegek, szemelvények, újságcikkek elemzésére. 

 
Taneszközigény és egyéb segédletek 
A tanulók taneszköze minden évfolyamon az éppen aktuális tankönyv, a hozzá tartozó 
munkafüzet, valamint a földrajzi atlasz. A tanulás során felhasznált egyéb segédletekkel az 
iskola rendelkezik és azokat mindenkor a tanulók rendelkezésére bocsátja. Ezek: 

 
a.) topográfiai és tematikus 
falitérképek  
b.)   tablók, képek 
c.)  földgömbök 
d.)írásvetít          
e.) 
diaképek 
f.)videosorozatok, 
videofilmek  
g.)   CD ROM-ok 



 

 

h.)   k zetek és ásványok. 
 
Ajánlott tanári és tanulói segédkönyvek 

Regionális földrajz 
1. Almási A. (szerk.): Ember és környezete. Tanári kézikönyv (OPI, 1990)Balázs D.: 

Magyar utazók Amerikában (Távoli tájak magyar utazói) (Nemzeti Tankönyvkiadó, 
1995) 

2. Balázs D.: Magyar utazók Ausztráliában, Óceániában és a sarkvidékeken (Távoli tájak 
magyar utazói) Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995) 

3. Balázs D. – Sebes T.: Ázsia (Képes földrajz) (Móra, 1983) 
4. Balázs D. (szerk.): Magyar utazók lexikona (Panoráma, 1993) 
5. Balázs D.: A sivatagok világa (Móra, 1982) 
6. Balogh J.: A megsebzett bolygó (Móra, 1985) 
7. Balogh J.: Bioszféra-expedíció (RTV-Minerva, 1980) 
8. Balogh J.: Haldokló serd k nyomában (RTV-Minerva, 1984) 
9. Bognár L.: Ásványhatározó (Gondolat, 1987) 
10. Both E. (szerk.): A Föld nevű bolygó (Oxford University Press, 1995) 
11. J .Van Cleave: Földrajz (SH-Junior) (Springer Hungarica, 1994) 
12. Fügedi P. – Kazár L. (szerk.): Megfigyelések és gyakorlatok a természeti és gazdasági 

földrajz köréb l (Tankönyvkiadó, 1978) 
13. Enyedi Gy.: Regionális folyamatok Magyarországon az átmenet id szakában (Hilscher 

R. Szociálpolitikai Egyesület, 1996) 
14. Erki E. (szerk.): Szül földem Magyarország (Kossuth, 1986) 
15. Garami L.: Védett természeti értékeink (Panoráma, 1993) 
16. Göcsei I.: Az ismeretlen vándorai (Tankönyvkiadó, 1990) 
17. Göcsei I. – Jáki K. (szerk.): Segédanyag Magyarország földrajzának tanításához (Gy r-

Moson- Sopron megyei Pedagógiai Intézet, 1992) 
18. Halmai P. (szerk.): Az Európai Unió agrárrendszere (Mez gazdasági, 1995) 
19. Hevesi A.: Természetföldrajzi kislexikon (PannonKlett, 1997) 
20. Izikné – Palánkai T. (szerk.): Európa ma és holnap (H. Seidel Alapítvány – Euration 

Európai együttműködési Alapítvány, Budapest, 1999) 
21. Izikné (szerk.): Magyarország úton az Európai Unióba (Aula, 1995) 
22. Jáki K. (szerk.): Aktuális problémák a földrajztanításban (Magazin, 1993) 
23. Juhász Á. – Juhász E.: Hegyek ormán, tengerek mélyén (Medicina, 1993) 
24. Kalotás Zs. (szerk.): Nemzeti parkjaink – jelen és jöv  (AQUA, 1996) 
25. Karátson D. (szerk.): Pannon Enciklopédia Magyarország földje (Kertek 2000, 1997) 
26. Komáromi I.: Az egyetlen Föld. Tanári módszertani kézikönyv (KLTE, 1995) 
27. Komornik F.: Szovjetunió (Képes földrajz) (Móra, 1987) 
28. Koroknai I.: Ausztrália és Óceánia (Képes földrajz) (Móra, 1977) 
29. Kósa Z. – Szemerkényi Á.: Apáról fiúra (Móra, 1998) 
30. Kovács Z.: Társadalomföldrajzi kislexikon (Klett, 2000) 
31. Könczey R.– Nagy A.: Zöldköznapi kalauz (Föld Napja Alapítvány, 1999) 
32. Köves J. (szerk.): Európa és a Szovjetunió (Földrajzi olvasókönyv) (Tankönyvkiadó, 

1986) 
33. Köves J. (szerk.): Az Európán kívüli földrészek (Földrajzi olvasókönyv) 

(Tankönyvkiadó, 1985) 
34. Krizsán L.: Magyar utazók Afrikában (Távoli tájak magyar utazói) (Nemzeti 

Tankönyvkiadó, 1995) 
35. Kubassek J.: Magyar utazók Ázsiában (Távoli tájak magyar utazói) (Nemzeti 

Tankönyvkiadó, 1993) 
36. Kubassek J.: Magyar expedíciók Ázsiában (Távoli tájak magyar utazói)

(Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994) 
37. Láng I. (szerk.): Környezetvédelmi lexikon I–II. (Akadémia, 1993) 



 

 

38. Lassu L.: Környezetvédelmi vizsgálatok I. (NSZI, 1992) 
39. Lehman A. – Vuics T.: Földrajzi fogalmak kisszótára (Tankönyvkiadó, 1992) 
40. Nádai M.: Földanyai gondok, Földrajz (Móra, 1995) 
41. Nádai M.: Gyümölcs a tudás fájáról (Aqua, 1992) 
42. Probáld F.: Észak-Amerika (Képes földrajz) (Móra, 1979) 
43. Probáld F.: Afrika és a Közel-Kelet Földrajza (ELTE Eötvös, 1996) 
44. Probáld F. – Horváth G. (szerk.): Ázsia, Ausztrália és Óceánia  földrajza (ELTE Eötvös, 1998) 
45. Probáld F. – Szegedi N.: (szerk.): A világ f városai (Kossuth, 1986) 
46. Rockenbauer P.: Amir l a térkép mesél (Móra, 1974) 
47. Sebes T.: Afrika (Képes földrajz) (Móra, 1986) 
48. P. J. Smith: Földünk élete (Helikon, 1991) 
49. Schuster: Szerepjátékok a környezeti nevelésben (ARGE, Wien, 1995) 
50. Szabó J.: Európa (Képes földrajz) (Móra, 1989) 
51. Szegedi N. (szerk.): A világ országai (Kossuth, 1990) 
52. Tari E.: Földrajzi felfedez k (Unió, 1993) 
53. Timár E.: Felfedez  utazóink nyomában a Magyar Földrajzi Múzeumban (Kiállítási 

ismertet  játékos feladatokkal) (M. Földrajzi Múzeum, 1999) 
54. Tokodiné Újházi A.: Földrajz a számok tükrében. Földrajzi statisztikai adatok 
55. (Tóth Könyvkereskedés, Debrecen, 1999) 
56. Tóth A.: 200 földrajzi kísérlet (Tankönyvkiadó, Bp, 1978) 
57. Tóthné: Földrajzi fogalomtár ((Tóth Könyvkerekedés, Debrecen, 1997) 
58. Tüskés T.: Magyarország (Képes földrajz) (Móra, 1986) 
59. Ütőné Visi J. (szerk.): Vizsgatárgyak, vizsgamodellek II. Földrajz (OKI, 1999) 
60. Veresegyházi B.: Történelmi-topográfiai kislexikon (Aqua, 1994) 
61. Vécsey Z.: Dél-Amerika (Képes földrajz) (Móra, 1980) 
62. T. Weber: A vikingekt l az űrhajósokig 
63. A világ helyzete (A Föld Napja Alapítvány, 1991-t l) 
64. A világ országai. Térképek, zászlók, adatok (Topográf, 1995) 
65. Afrika – Kairótól Fokvárosig (Ezerarcú világunk) (Dunakönyv, 1994) 
66. Amerika – Alaszkától a Tűzföldig (Ezerarcú világunk) (Dunakönyv, 1992) 
67. Ázsia és Ausztrália – Pekingt l Sydneyig (Ezerarcú világunk) (Dunakönyv, 1993) 
68. Európa – Az Északi-foktól Szicíliáig (Ezerarcú világunk) (Dunakönyv, 1991) 
69. Európa és a Szovjetunió (Üsd fel!) (Novotrade, 1990) 
70. Földrajzi atlasz (Cartographia–Westermann, 1995) 
71. Földünkért… Az élet fenntartásának stratégiája (KTM, 1992) 
72. Magyarország felfedezése sorozat (Szépirodalmi) 
73. Világatlasz (Cartographia, 1995) 
74. Magyar Statisztikai Évkönyv (KSH, évente) 
75. Magyar Statisztikai Zsebkönyv (KSH, évente) 
76. Nemzetközi Statisztikai Zsebkönyv (KSH, évente) 
77. Tények könyve (Greger-Delacroix, évente) 
78. Tények könyve Régiók (Greger-Delacroix, 1998) 
79. Tények könyve Zöld (Greger-Delacroix, 1998) 
80. A Természet Világa és a TermészetBúvár című folyóirat 
81. Heti Világgazdaság című folyóirat 

82. Alapműveltségi vizsga Földrajz Részletes vizsgakövetelmények és a vizsgáztatás 
eszközei, módszerei (OKI Alapműveltségi Vizsgaközpont, 1998)Általános földrajz 

1. Almási A. (szerk.): Ember és környezete. Tanári kézikönyv (OPI, 1990) 
2. D. Attenborough: Az él világ atlasza (Geoholding, 1994) 
3. D. Attenborough: Az él  bolygó (Novotrade, 1988) 
4. D. Attenborough: Az els  édenkert (Park, 1989) 
5. D. Attenborough: Élet a Földön (Novotrade, 1988) 
6. Balázs E. – Szakáll S.: Magyarországi ásványritkaságok (Képz művészeti, 1991) 



 

 

7. Balázs D.: A sivatagok világa (Móra, 1982) 
8. Balogh J.: A megsebzett bolygó (Móra, 1985) 
9. Balogh J.: Bioszféra-expedíció (RTV-Minerva, 1980) 
10. Balogh J.: Haldokló serd k nyomában (RTV-Minerva, 1984) 
11. Bándi Gy. (szerk.): Környezetvédelmi kézikönyv (Közgazdasági és Jogi 1995) 
12. Bognár L.: Ásványhatározó (Gondolat, 1987) 
13. Both E. (szerk.): A Föld nevű bolygó (Oxford University Press, 1995) 
14. Cameron: A világgazdaság rövid története a k korszaktól napjainkig (Maecenas 

Könyvek) (Talentum, 1998) 
15. J. Van Cleave: Csillagászat (SH-Junior) (Springer Hungarica, 1994) 
16. J .Van Cleave: Földrajz (SH-Junior) (Springer Hungarica, 1994) 
17. E. Czaya: A Föld folyói (Gondolat, 1988) 
18. Cséfalvay Z.: A modern társadalomföldrajz kézikönyve (Ikva, 1994) 
19. Cséfalvay Z.: Helyünk a Nap alatt Magyarország s Budapest a globalizáció korában 

(Kairosz Kiadó / Növekedéskutató, 1999) 
20. Enyedi Gy.: Regionális folyamatok Magyarországon az átmenet id szakában (Hilscher 

R. Szociálpolitikai Egyesület, 1996) 
21. Forgács J.: Teljes napfogyatkozás Magyarországon (AKG Kiadó, 1999) 
22. P. Francis: A bolygók (Gondolat, 1988) 
23. Francis: Vulkánok (Gondolat, 1981) 
24. Fügedi P. – Kazár L. (szerk.): Megfigyelések és gyakorlatok a természeti és gazdasági 

földrajz köréb l (Tankönyvkiadó, Bp, 1978) 
25. Garami L.: Védett természeti értékeink (Panoráma, 1993) 
26. A. Gore: Mérlegen a Föld (Föld Napja Alapítvány, 1993) 
27. Hahn I.: Naptári rendszerek és id számítás (Gondolat zsebkönyvek) (Gondolat, 1983) 
28. Halmai P. (szerk.): Az Európai Unió agrárrendszere (Mez gazdasági, 1995) 
29. Hellyer: A globális pénzügyi válság túlélése avagy a remény  gazdaságtana   (Altern-

csoport – Gondola
30. Hevesi A.: Természetföldrajzi kislexikon (PannonKlett, 1997) 
31. Horváth M. (szerk.): Árnyékban – fényben: Környezetvédelmi megfigyelések, 

kísérletek (Pont, 1995) 
32. P. Huntington: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása (Európa, 1998) 
33. Izikné – Palánkai T. (szerk.): Európa ma és holnap (H. Seidel Alapítvány – Euration 

Európai Együttműködési Alapítvány, Budapest, 1996) 
34. Izikné (szerk.): Magyarország úton az Európai Unióba (Aula, 1995) 
35. Jakucs L.: Természetföldrajz I. A Föld bels  er i (Középiskolások kézikönyve) 

(Mozaik, 1994) 
36. Jakucs L.: Természetföldrajz II. A Föld küls  er i (Középiskolások kézikönyve) 

(Mozaik, 1996) 
37. Jáki K. (szerk.): Aktuális problémák a földrajztanításban (Magazin, 1993) 
38. Juhász Á.: A katasztrófák évtizede (Medicina, 1992) 
39. Juhász Á. – Juhász E.: Hegyek ormán, tengerek mélyén (Medicina, 1993) 
40. Kalotás Zs. (szerk.): Nemzeti parkjaink – jelen és jöv  (AQUA, 1996) 
41. Kárász I.: Ökológia és környezetelemzés. Terepgyakorlati praktikum (Pont, 1996) 
42. Karátson D. (szerk.): Pannon Enciklopédia Magyarország földje (Kertek 2000 Kiadó, 

1997) 

43. Kerényi A.: Általános környezetvédelem. Globális gondok, lehetséges megoldások 
(Mozaik Oktatási   Stúdió, 1996) 

44. Kerényi A: Környezetünk – egészségünk (Magazin, 1994) 
45. Klinghammer I. – Papp-Váry Á.: Földünk tükre a térkép (Gondolat, 1993) 
46. Komáromi I.: Az egyetlen Föld. Tanári módszertani kézikönyv (KLTE, 1995) 
47. Koppány Gy.: Lakható maradhat-e a Föld? (Akadémia, 1993) 
48. D. C. Korten: T kés társaságok világuralma (Kapu, 1996) 
49. Kovács Z.: Társadalomföldrajzi kislexikon (Klett, 2000) 



 

 

50. Könczey R.– Nagy A.: Zöldköznapi kalauz (Föld Napja Alapítvány, 1995) 
51. Láng I. (szerk.): Környezetvédelmi lexikon I–II. (Akadémia, 1993) 
52. Lassu L.: Környezetvédelmi vizsgálatok I. (NSZI, 1992) 
53. Lehman A. – Vuics T.: Földrajzi fogalmak kisszótára (Tankönyvkiadó, 1992) 
54. Lovelock: Gaia (Göncöl zsebkönyvek) (Göncöl, 1987) 
55. H-P. Martin – H. Schumann: A globalizáció csapdája. Támadás a demokrácia és a jólét 

ellen (Perfekt,  1998) 
56. D. H. Menzel: Csillagászat (Gondolat, 1980) 
57. Nádai M.: Földanyai gondok, Földrajz (Móra, 1995) 
58. Nádai M.: Gyümölcs a tudás fájáról (Aqua, 1992) 
59. Probáld F.: Észak-Amerika (Képes földrajz) (Móra, 1979) 
60. Probáld F. – Szegedi N.: (szerk.): A világ f városai (Kossuth, 1986) 
61. Rockenbauer P.: Amir l a térkép mesél (Móra, 1974) 
62. Rugli I. (szerk.): Középiskolai földrajzi olvasókönyv (Tankönyvkiadó, 1985) 
63. Rückl: A világűr képes atlasza (Springer Hungarica, 1995) 
64. H. Schuster: Szerepjátékok a környezeti nevelésben (ARGE, Wien, 1995) 
65. Simon Á. – Vass P.: Zsebvilág 2000 A század cégei (HVG, 2000) 
66. J. Smith: Földünk élete (Helikon, 1991) 
67. Stegena L.: Térképtörténet (Tankönyvkiadó, 1983) 
68. Szegedi N. (szerk.): A világ országai (Kossuth, 1990) 
69. Szécsényi-Nagy G.: Tájékozódás a csillagos égen (Tankönyvkiadó, 1979) 
70. Tazieff: Találkozás az ördöggel (Gondolat, 1965) 
71. Tokodiné Újházi A.: Földrajz a számok tükrében Földrajzi statisztikai adatok (Tóth 

Könyvkereskedés, Debrecen, 1999) 
72. Tóth A.: 200 földrajzi kísérlet (Tankönyvkiadó, Bp, 1978) 
73. Tóth J. – Vuics T.: Általános társadalomföldrajz I. (Dialóg Campus, 1998) 
74. Ütőné Visi J. (szerk.): Vizsgatárgyak, vizsgamodellek Földrajz (OKI, 1999) 
75. Veresegyházi B.: Történelmi-topográfiai kislexikon (Aqua, 1994) 
76. A világ helyzete (Föld Napja Alapítvány, 1991-t l) 
77. A világ országai. Térképek, zászlók, adatok (Topográf, 1995) 
78. Afrika (Kairótól Fokvárosig) (Ezerarcú világunk) (Dunakönyv, 1994) 
79. Amerika (Alaszkától a Tűzföldig) (Ezerarcú világunk) (Dunakönyv, 1992) 
80. Ázsia és Ausztrália (Pekingt l Sydneyig) (Ezerarcú világunk) (Dunakönyv, 1993) 
81. Európa (Az Északi-foktól Szicíliáig) (Ezerarcú világunk) (Dunakönyv, 1991) 
82. Földünkért… Az élet fenntartásának stratégiája (KTM, 1992) 
83. Földrajzi atlasz (Cartographia–Westermann, 1995) 
84. Világatlasz (Cartographia, 1995) 
85. Magyar Statisztikai Évkönyv (KSH, évente) 
86. Magyar Statisztikai Zsebkönyv (KSH, évente) 
87. Nemzetközi Statisztikai Zsebkönyv (KSH, évente) 
88. Tények könyve (Greger-Delacroix, évente) 
89. Tények könyve Régiók (Greger-Delacroix, 1998) 
90. Tények könyve Zöld (Greger-Delacroix, 1998) 
91. A Természet Világa és a TermészetBúvár című folyóirat 
92. Heti Világgazdaság című folyóirat 
93. Alapműveltségi vizsga: Földrajz. Részletes vizsgakövetelmények és a vizsgáztatás 

eszközei, módszerei (OKI Alapműveltségi Vizsgaközpont, 1998 



 

 

ÉNEK-ZENE 
 
A zenei nevelés célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, az igényes zene bemutatása és 
megszerettetése, és az éneklésen és a zenélésen keresztül történő megismerés. 

A közös éneklés, muzsikálás színesíti a fantáziát, formálja az ízlést. 
A zenei jelrendszerek megismerése és alkalmazása a zene megértését, befogadását 

segíti. A magyar népzene, a nemzeti hagyományok, a zenetörténeti korszakok legfontosabb 
jellemzőinek megismerésén keresztül önálló zenei világkép alakul ki, fejlődik a kritikai 
képesség, a nemzeti identitástudat. 

A gyermekek csoport előtti éneklése, hangszeres előadása módot ad az egyéni 
készségek kibontakoztatására, a helyes önértékelés kialakítására és a kiemelkedő adottságú 
gyermekek fejlesztésére. 

Az 5–8. évfolyamok feladata, hogy megszilárdítsák a zenei alapműveltséget. A heti 1 
órában megváltozik a fejlesztési feladatok szerkezete. Az éneklésre fordítható időkeret 
csökken, a befogadói kompetenciák fejlesztésére és a zenehallgatásra, zeneművek 
megismerésére fordítható idő növekszik. Az elméleti ismeretanyag a 7–8. osztályok felé 
haladva folyamatosan csökken, a kottaolvasás gyakorlata fokozatosan eltolódik a felismerő 
kottaolvasás felé. 

A 9–10.  osztályokban tovább folytatódik a hangsúly áthelyeződése a befogadói 
kompetenciák irányába.  

A zenei nevelés célja is átalakul, előtérbe kerül a zene önálló értelmezésének segítése. 
Cél, hogy a tanulók a zenei műalkotások megismerése révén helyesen tájékozódjanak korunk 
kulturális sokszínűségében, értelmezni tudják a zene különféle funkcióit, valamint a médiában 
és a filmművészetben betöltött szerepét. Elvárás, hogy zenei dokumentumok gyűjtésével 
fejlődjön rendszerezési és feldolgozási készségük, képesek legyenek önálló vélemény, 
értékelés megfogalmazására.  

A zenehallgatás feladata elsősorban a tájékozódás, az összefüggések, a zenei fejlődés 
láttatása, az önálló gyűjtőmunkára és véleményalkotásra késztetés. Szerepe a művek 
megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás szándékának erősítése. 
 

Általánosságban véve: a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott fejlesztési 
követelmények alapján minden órának része az éneklés, megfelelő egyensúlyban a zenei írás 
és kottaolvasás, a zenei generatív készségek fejlesztése és fenntartása, valamint a 
zenehallgatás kapcsán nyert zenei ismeretek, kompetenciák, az esztétikai fogékonyság 
bővítése.  

A zenepedagógiai tevékenység részben a tanulók iskolában, részben az iskolán kívül 
szerzett zenei tapasztalataira, zenei élményeire, illetve, adott esetben, zenei gyakorlatára épül. 
A személyi és szervezeti adottságok feltételei szerint ösztönzi a tanulókat énekkar(ok)ban és 
más önszerveződő zenei együttesekben való részvételre. Támogatja a közös zenei 
élményeken, hangversenyeken, táncházakban való részvételt. 

A kerettantervek által előírt tartalmak a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeret 
kilencven százalékát fedik le. Egy heti egy (évi 36) órás időkerettel rendelkező tantárgy 
kerettanterve tehát évi 4 óra szabad időkeretet biztosít a tantárgy óraszámán belül a 
pedagógusnak, melyet a helyi igényeknek megfelelően, a kerettanterven kívüli tantárgyi 
tartalommal tölthet meg. 

A táblázatokban a tagolás a Nemzeti alaptanterv fejlesztési feladatai alapján készült, a 
jobb áttekinthetőséget szolgálja. A fejlesztési célok a tanítás során mindig az előző 
ismeretanyagra, elért fejlesztésre építve, komplex módon jelennek meg.  

Az ének-zene tantárgy a Nemzeti alaptantervben meghatározott fejlesztési területek, 
nevelési célok közül az alábbiak megvalósításához járul hozzá hatékonyan:  



 

 

— erkölcsi nevelés (az emberi kapcsolatok normáinak és szabályainak elfogadása és a 
cselekvés mércéjévé tétele); 

— nemzeti öntudat, hazafias nevelés (hagyományok, ünnepek, szokások ismerete, 
különböző kultúrákkal való ismerkedés és azok tisztelete);  

— állampolgárságra és demokráciára nevelés (önmaguk elhelyezése a közösségben, a 
szabályok fontosságának megértése, a tanulótársak, a szűkebb-tágabb közösség 
önkéntes aktivitással történő segítése);  

— az önismeret és társas kultúra fejlesztése (kommunikációs képességek, a társakkal való 
együttműködés képessége, a mások iránt érzett felelősség és empátia);  

— testi és lelki egészségre nevelés (kiegyensúlyozott és harmonikus személyiség 
fejlesztése, a mozgással erősített testtudat, érzelmi intelligencia);  

— médiatudatosságra nevelés (választékosság, fejlett ízlésvilághoz tartozó szelekciós 
képesség, motiváció az értékes médiatartalmak befogadására).  

A kulcskompetenciák fejlesztésében az ének-zene tárgy az alábbiakhoz járul hozzá a maga 
eszközeivel:  

— esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség;  
— anyanyelvi kommunikáció;  
— idegen nyelvi kommunikáció (5–10. osztály); 
— matematikai kompetencia; 
— digitális kompetencia (9–10. osztály);  
— szociális és állampolgári kompetencia; 
— kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia; 

 

Tárgyi feltételek: 
- Szaktanterem pianínóval vagy zongorával 
- Ötvonalas tábla 
- Ritmushangszerek 
- Jó minőségű CD- és DVD-lejátszó, erősítő, hangszórók 
- Számítógép internetkapcsolattal, projektorral 
- Hangtár 
- Kottatár 
- Tankönyvek 

 
 
 

5–6. évfolyam 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció I. 
 Éneklés 

Órakeret 28 
óra 

Előzetes tudás 
Az alsó tagozatban megismert népzenei példák és műzenei 
alkotások/szemelvények ismerete. Az éneklési és generatív készségek 
korosztálynak megfelelő szintje.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az éneklési készség folyamatos fejlesztése, a szép és kifejező éneklés 
formálása. 
Dalkincs bővítése hallás utáni és jelrendszerről történő daltanítással. 
Parlando, rubato és giusto lüktetéssel történő éneklés képességének 
kialakítása. 
Műdalok, műzenei idézetek stílusos megszólaltatása. 



 

 

A dalok, zenei idézetek metrumára, ritmikájára és dallamára vonatkozó 
megfigyelések megfogalmazása. Az alkalmazkodó ritmus. 
A többszólamú éneklés fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Éneklési készség fejlesztése:  
Beéneklő gyakorlatok az óra eleji ismétlés, az alkalmazó rögzítés 
anyagához kapcsolódóan.  
Éneklés szöveggel, szolmizálva a–e”hangterjedelemben.  
Kifejező előadásmód, helyes frazeálás.  
Parlando, rubato és giusto dallamok éneklése. 
Alkalmazkodó ritmus. 
Kvintváltás. 
 
Többszólamú éneklési készség fejlesztése: 
Két-, esetleg háromszólamú bécsi klasszikus, romantikus kánonok.  
Kürtmenet, tercmenet éneklése. 
 
A daltanítás módszerei:  

- Hallás utáni daltanítás. 
- Daltanulás kottaképről előkészítve. 

 
Zenei anyag: 
Magyar népdalok:  
Válogatás régi rétegű és új stílusú népdalokból (15 magyar népdal 
éneklése). 
Népi tánczene. 
Jeles napok, ünnepi szokások újabb dallamai (2-3 dallam).  
 

Magyar történeti énekek:  

Kurucdalok, az 1848–49-es szabadságharc dalai (2-3 dallam). 
 

Műzenei példák (8-10 mű/idézet) a barokk, a bécsi klasszicizmus (és a 

romantika)  korából válogatva:  
A műzene tonális zenei nyelvének megismerése, különös tekintettel a 
dúr-moll tonalitás kialakítására.  
Hangszerkíséretes dalok (lehetőség szerint eredeti nyelven), zenei 
szemelvények a bécsi klasszicizmus és romantika korából. 
 

Nemzeti énekeink megtanulása:  
Erkel Ferenc–Kölcsey Ferenc: Himnusz 
Egressy Béni–Vörösmarty Mihály: Szózat  

Magyar nyelv és irodalom: 
verbális kifejezőkészség 
fejlesztése. 
 
Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 
magyar történeti énekek és 
a magyar történelem 
párhuzamai. 
 
Erkölcstan: mű (szöveg) 
értelmezése erkölcsi 
szempontok alapján. 
 
Dráma és tánc: népdal-
néptánc, hangszeres 
népzene, a tánc funkciója. 
 
Német nyelv: 

Dalok szövegének helyes 
kiejtése. Szövegértés. 
(9-10.oszt.) 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Régi és új stílusú népdal, kurucdalok, Kossuth-nóták. Parlando, rubato, 
alkalmazkodó ritmus, kvintváltás, tercmenet. 
Dal mint műfaj, duett, kórusmű, kürtmenet, a cappella. 
Himnusz. Szózat. 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció II. –  
Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív 

zenei tevékenység 

Órakeret 7 
óra 



 

 

Előzetes tudás 

Egy- és többszólamú ritmusgyakorlatok megszólaltatása a tanult 
ritmuselemekkel. A páros tagolódású zenei formaegységek érzete és helyes 
hangsúlyozása: kérdés-felelet alkotása ritmussal és dallammal. Dallami 
improvizáció pentaton, pentachord, hexachord, hétfokú hangkészletben.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rögtönzés képességének fejlesztése a következő zenei ismeretek 
felhasználásával: 6/8-os metrum, felütés, dúr-moll dallami fordulatok. 
Kürtmenet, tercpárhuzam, szekvencia szerkesztése megadott dallamhoz.  
Zenei kérdés és felelet, variáció rögtönzése ritmussal és dallammal.  
A zene keltette gondolatok és érzelmek verbális kifejezése, azok zenei 
ihletettségű megjelenítése vizuális technikákkal. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Generativitás fejlesztése:  
Periódus méretű, illetve két- háromtagú zenei egységekhez kapcsolódó 
azonosságok, hasonlóságok, különbözőségek, ismétlődés, variáció 
megfigyeltetése és tudatosítása. 
Kürtmenet, tercpárhuzam, szekvencia szerkesztése megadott dallamhoz.  
Kérdés-felelet valamint dallami párbeszéd alkotása dúr-moll 
fordulatokkal (szolmizálva is), négy és nyolcütemes egységekben. 
Kvintváltás. 
Szimmetriát, aszimmetriát, ismétlődő, visszatérő elemeket ábrázoló 
képi és tárgyi alkotásokhoz dallam és ritmus társítása. 
 
Hallásfejlesztés: 
Hangrelációk érzékeltetése térbeli mutatással, kézjellel. 
A tanult dalokból a felemelt, illetve leszállított szolmizációs hangok, a 
fi, si, tá kiemelésének képessége. 
Átmenet nélküli vagy átmenettel történő dinamikai változások (forte, 
piano, crescendo, decrescendo) érzékeltetése kreatív gyakorlatokkal. 
Belső hallást fejlesztő énekes gyakorlatok: dallambújtatás, 
dallamelvonás. 
 
Zenei memória fejlesztése: 
Játékos memóriagyakorlatok megadott ritmus- és dallamfordulatokkal. 
 

Ritmikai készség fejlesztése: 
6/8, 3/4 helyes hangsúlyozása, páros-páratlan metrumok váltakozásának 
felismerése, reprodukciója és ezek gyakorlása kreatív feladatokkal. 
Énekléssel megismert ritmusfordulatokhoz kapcsolódó 
ritmusmotívumok hangoztatása ritmusnevekkel, testhangszerekkel és 
ritmushangszerekkel.  
Ritmus-osztinátó, ritmusolvasás, ritmusfelelgetés, ritmus-memoriter. 
Ütemhangsúly érzékeltetése ütemezéssel.  

Magyar nyelv és irodalom: 
mondatszerkezetek: kérdés 
és felelet, versek ritmusa, 
szótagszáma, verssorok 
ritmizálása. 
 
 
Vizuális kultúra: 
Önkifejezés, érzelmek 
kifejezése többféle 
eszközzel. 
Szimmetriát, aszimmetriát, 
ismétlődő, visszatérő 
elemeket ábrázoló 
alkotások. 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Dúr, moll, kürtmenet, tercpárhuzam, szekvencia, kvintváltás, zenei periódus, 
visszatérő szerkezet, rondó, szimmetria, aszimmetria, 6/8, 3/8. 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció III. 
 Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti ismeretek 

Órakeret 10 
óra 



 

 

Előzetes tudás 

Az alsó tagozatban az énekléssel és a generatív tevékenységekkel megszerzett 
és egyre gazdagodó ritmikai, metrikai és dallami ismeretek.  
A tanult ritmikai és dallami elemek felismerése kézjelről, betűkottáról, 
hangjegyről, és azok hangoztatása tanári segítséggel, csoportosan. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A zenei reprodukció fejlesztése további ritmikai, metrikai és dallami elemek 
elsajátításával. 
A zenei jelenségek terminológiájának megismerése és használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A zeneelméleti ismeretek megszerzése az előkészítés – tudatosítás – 
gyakorlás/alkalmazás hármas egységében történik. 
 
Ritmikai elemek, metrum: 
Ritmikai elemek elnevezése, gyakorlóneve és jele: a tizenhatod (ti-ri-ri-
ri/ri-ri-ri-ri) és szünetjele (sz), a tizenhatodos ritmusképletek (ri-ri-ti és ti-
ri-ri), a kis éles (ri-tij/ri-tim) és kis nyújtott ritmus (tij-ri/tim-ri), a triola. A 
notáció helyes alkalmazása. 
Felütés, csonka ütem. A hangsúlyos és hangsúlytalan ütemegységek 
megkülönböztetése. Ütemmutatók, ütemfajták: 6/8 

 
Dallami elemek: 
Felemelt, illetve leszállított szolmizációs hangok: fi, si, tá. 
További szolmizációs hangok: r’ és m’. 
A szolmizációs hangok kézjele, betűjele, a hangjegyek elhelyezése az 
ötvonalas rendszerben. A notáció helyes alkalmazása. 
 
Felismerő kottaolvasás:  
Tanult dallam felismerése kottaképről. Éneklés szolmizálva, szöveggel. 
 
Hangközök: 
Tiszta oktáv és prím, tiszta kvart és kvint, kis és nagy szekund ismerete, 
intonálása, szolmizálása. 
  
Hangsorok, hangnemek, harmóniák: 
Dúr és moll hangsorok, vezetőhang. 
Hangnemek 1# 1b-ig, Dúr és moll harmónia, vezetőhang. 
 
További zeneelméleti ismeretek:  
Violinkulcs, abszolút hangnevek g–f” (megismertetés szintjén). 
A módosító jelek (kereszt, bé, feloldójel) használata. 
Előjegyzések, hangnemek.  
A kottában előforduló, zenei előadásra vonatkozó tempó-, dinamikai és 
előadási jelek értelmezése. 
A régi és új stílusú népdalok legfontosabb elemzési szempontjai 
(dallamvonal, sorszerkezet, kvintváltás, hangsor, szótagszám, 
előadásmód).  

Magyar nyelv és 

irodalom: jelek és 
jelrendszerek ismerete. 
 
Vizuális kultúra: térbeli 
tájékozódás. 
 
Matematika: számsorok, 
törtek. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

6/8, felütés, csonka ütem, tizenhatod ritmus és képletei, kis éles és kis nyújtott 
ritmus; triola. 
Módosító jelek, fi, si, tá módosított hangok. 



 

 

Violinkulcs, abszolút hangnevek.  
Előjegyzés, hangnem, dúr és moll hangnem, dúr és moll harmónia. 
Hangközök: tiszta oktáv és prím, tiszta kvart és kvint, kis és nagy szekund, kis 
és nagy terc. 
Dallamvonal, sorszerkezet, kvintváltás, hangsor, szótagszám, előadásmód. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei befogadás I. 
A befogadói kompetenciák fejlesztése 

Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás 
Koncentrált figyelem zenehallgatás közben, ismeretek hangszerekről. 
Többszólamú halláskészség, valamint fejlődő formaérzék.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A zeneértő és -érző képesség fejlesztése. 
A tanult zenei korszakokhoz kapcsolódó zenei formák és műfajok 
felismerése. 
A hangszeres együttesek, zenekarok hangzásának felismerésére való 
képesség fejlesztése. 
A befogadói kompetenciák fejlesztése éneklés és generatív 
tevékenységek kiegészítésével történik. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A figyelem képességének fejlesztése:  
A figyelem időtartamának növelése hosszabb zenehallgatási anyag 
segítségével. 
Zenei megfigyelésre koncentráló feladatok. 
 
A hangszínhallás és a többszólamú hallás fejlesztése: 
Énekes hangfajok megkülönböztetése (szoprán, mezzo, alt, tenor, 
bariton, basszus). 
Hangszínhallás további fejlesztése új hangszerek megfigyeléséhez 
kapcsolódóan: tárogató, brácsa, cselló, nagybőgő, harsona, tuba, hárfa. 
Népi zenekar, vonósnégyes, szimfonikus zenekar hangzásának 
felismerése. A hangszerelés különbözőségeinek megállapítása. 
Tanult dallamok felismerése különböző hangszerek megszólaltatásában. 
 
Intellektuális munka:  
A formaérzék fejlesztése, zenei elemzés a következő fogalmak 
használatával:  
kéttagú forma, háromtagú („da capo”-s) forma, rondóforma. 
A formák ábrázolása formaképlettel vagy rajzzal.  
Különböző karakterek zenei ábrázolásának megfigyeltetése és 
jellemzése. 
A dalok szövegének értelmezése, a dalszövegekhez vagy 
zeneművekhez kapcsolódó dramatizált előadás (drámajáték, báb).  
 
A zeneirodalmi példák befogadását segítő kiegészítő ismeretek: 
A zenetörténeti korszak, a zeneszerzői életrajz megfelelő részei, a 
megismert zeneművek műfaja, formája, előadói apparátusa. A 
szimfonikus zenekar összetétele. 
Népzene: 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés, 
értelmezés. 
 
Dráma és tánc: 
tánctételek a nép- és 
műzenében. 
 
Vizuális kultúra: 
népművészeti 
motívumok 
összehasonlítása, 
szimmetriát, 
aszimmetriát, 
ismétlődő, visszatérő 
elemeket ábrázoló 
alkotások. 
 



 

 

Jeles napok, ünnepi szokások. 
Néptánc-dialektusok, hangszeres népi tánczene. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Periódus, kéttagú forma, háromtagú („da capo”-s) forma, rondóforma. 
Énekes hangfajok.  
Tárogató, brácsa, cselló, nagybőgő, harsona, tuba, hárfa. 
Népi zenekar, vonósnégyes, szimfonikus zenekar. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei befogadás II. 
Zenehallgatás 

Órakeret 10 
óra 

Előzetes tudás 
Felismerik a tanult zenei műfajokat, formákat, hangszercsoportokat. 

 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A művek befogadása, elemzése motivációt nyújt hangverseny-látogatásra, a 
kompozíciók újbóli meghallgatására.  
A népzene tárházából és a megjelölt korok zeneműveiből válogatva, a 
tanulók érdeklődését felkeltve, törekvés a zeneirodalom további műveinek 
megismerésére. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

ZENEHALLGATÁSI ANYAG 
Az osztály énekes és generatív tevékenységeihez, valamint a befogadói 
kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódóan: 
 
Népzene: 

A tanult népdalok, hangszeres népzene felvételei, népi hangszerek 
megismertetése felvételről, lehetőség szerint élőzenei bemutatásban is. 
Forrás: 
Kallós Archívum, Bartók Archívum, Pátria CD-rom, Magyar Népzenei 
Antológia DVD-rom, Magyar Népzene 1–2. (szerk. Rajeczky 
Benjamin), Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje – CD melléklet 1–
10. stb. 
 
Zeneirodalmi szemelvények a barokk, a bécsi klasszicizmus (és a 

romantika korából: 

- dalok, operarészletek, oratorikus műrészletek (áriák, kórustételek); 
- hangszeres művek: szerenád, szonáta, szimfónia, vonósnégyes, 

versenymű, karakterdarabok, szimfonikus költemény.  
 
Beethoven, L. van: D-dúr hegedűverseny, III. tétel 
Beethoven, L. van: V. c-moll, „Sors” szimfónia, I. tétel 
Haydn, J.: D-dúr „Óra” szimfónia, II. tétel; G-dúr 
„Üstdob”/„Meglepetés” szimfónia, II. tétel 
Mozart, W. A.: Kis éji zene – I., II., III. tétel 
Mozart, W. A.: A varázsfuvola – részletek 
Mozart, W. A.: Requiem – részletek 
Brahms, J.: Magyar táncok – részletek 
Chopin, F.: „Esőcsepp” prelüd; mazurkák 
Erkel F.: Bánk bán; Hunyadi László – részletek 
Liszt F.: XV. Magyar rapszódia  

Magyar nyelv és irodalom: 
magyar történelmi énekek, 
irodalmi párhuzamok.  
 
Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 
történelmi korok, 
korstílusok. 
 
Erkölcstan: zeneművek 
erkölcsi tartalma, üzenete, 
emberi érzések 
széles skálája (szeretet, 
gyűlölet, hűség, igazság, 
elválás, hősiesség stb.)  
 
Dráma és tánc: tánctételek 
a nép- és műzenében. 
 
Vizuális kultúra: 
Művészettörténeti 
stíluskorszakok. 
Népművészeti stílusok. 
 
Német nyelv: 

Dalok szövegének helyes 
kiejtése. Szövegértés. 



 

 

Liszt F.: Mazeppa 
Mendelssohn-Bartholdy, F.: e-moll hegedűverseny, I. tétel 
Muszorgszkij, M. – Ravel, M.: Egy kiállítás képei – részletek 
Schubert, F.: A pisztráng 
 
A zenehallgatás történhet élő zenei bemutatással, vagy felvételről 
(audio, videó). 

A felsorolás a minimális követelményeket határozza meg. A zeneművek 
megadott listája a tanár egyéni választása alapján bővíthető. A megadott 
művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-zene óra keretei között 
csak részletek meghallgatására van mód. A megfelelő részletek 
kiválasztásához a fejlesztési céloknál meghatározott tartalmak adnak 
iránymutatást. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Dal, opera, oratórium/oratorikus művek, ária, szerenád, szonáta, szimfónia, 
vonósnégyes, versenymű, karakterdarab, szimfonikus költemény. 

 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 

végén 

A tanulók képesek 20 népdalt, történeti éneket több versszakkal, valamint 8-
10 műzenei idézetet emlékezetből, a–e” hangterjedelemben előadni.  
Képesek kifejezően, egységes hangzással, tiszta intonációval énekelni, és új 
dalokat megfelelő előkészítést követően hallás után megtanulni.  
Többszólamú éneklési készségük fejlődik. Képesek csoportosan egyszerű 
kánonokat megszólaltatni. 
Kreatívan vesznek részt a generatív játékokban és feladatokban. Érzik az 
egyenletes lüktetést, tartják a tempót, érzékelik a tempóváltozást. A 6/8-os 
metrumot helyesen hangsúlyozzák. 
Felismerik és megszólaltatják a tanult zenei elemeket (metrum, dinamikai 
jelzések, ritmus, dallam).  
Szolmizálva éneklik a tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid 
dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről.  
Fejlődik zenei memóriájuk és belső hallásuk. 
Fejlődik formaérzékük, a formai építkezés jelenségeit felismerik és meg 
tudják fogalmazni.  
Fejlődik hangszínhallásuk. Megkülönböztetik a tárogató, brácsa, cselló, 
nagybőgő, harsona, tuba, hárfa hangszínét. Ismerik a hangszerek alapvető 
jellegzetességeit. 
Különbséget tesznek népi zenekar, vonósnégyes, szimfonikus zenekar 
hangzása között. 
A két (három) zenei korszakból zenehallgatásra kiválasztott művek közül 18-
20 alkotást/műrészletet ismernek.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7–8. évfolyam  
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció I.  
Éneklés 

Órakeret 25 
óra 

Előzetes tudás 

A tanulók képesek népdalokat, történeti éneket, valamint műzenei idézeteket 
emlékezetből, a–e” hangterjedelemben több versszakkal, csoportosan 
előadni.  
Képesek kifejezően, egységes hangzással, tiszta intonációval énekelni, és új 
dalokat megfelelő előkészítést követően hallás után vagy kottaképről 
előkészítve megtanulni.  
Többszólamú éneklési készségük fejlődik. Képesek csoportosan egyszerű 
kánonokat megszólaltatni. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A dalkincs ismétlése és folyamatos bővítése. Többféle zenetörténeti 
stílusból válogatott szemelvények éneklése: magyar népdalok, más népek 
dalai, kiegészítve a magyar populáris zene műfajaiból válogatott néhány 
példával. Az énekhang további képzése egy- és többszólamú 
gyakorlatokkal, figyelve a tanulók egyéni hangi fejlődésére (mutálás). A 
dalok, zenei idézetek metrumára, ritmikájára és dallamára vonatkozó 
megfigyelések megfogalmazása.  
A többszólamú éneklés fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Éneklési készség fejlesztése:  
Beéneklő gyakorlatok az óra eleji ismétlés, az alkalmazó rögzítés 
anyagához kapcsolódóan.  
Éneklés szöveggel, szolmizálva g–f”hangterjedelemben.  
Kifejező előadásmód, helyes frazeálás.  
 
Többszólamú éneklési készség fejlesztése: 
Kétszólamú reneszánsz, illetve barokk művek/műrészletek/kánonok, 
orgánumok megszólaltatása.  
 
A daltanítás módszerei:  

- Hallás utáni daltanítás. 
- Daltanulás kottaképről előkészítve. 

 
Zenei anyag: 
Népzene:  
Válogatás régi rétegű és új stílusú népdalokból (10 magyar népdal 
éneklése). 
Magyar népballadák (1-2 ballada éneklése). 
Nemzetiségeink, illetve más népek dalai (2-3 dallam). 
 

Magyar történeti énekek:  

Históriás énekek (1-2 dallam).  
 

Műzenei példák (8-10 ének, idézet) a középkor, reneszánsz, barokk 

korból, a XX. század és napjaink zenéjéből:  
A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó énekes anyag: gregorián 

Magyar nyelv és irodalom: 
régies kifejezések, 
szövegértés. 
 
Idegen nyelvek: Középkori, 
reneszánsz énekek, barokk 
művek, műrészletek, más 
népek dalai eredeti nyelven. 
Helyes kiejtés, szövegértés. 



 

 

énekek, trubadúr dalok, áriák, zenei szemelvények, témarészletek a 
reneszánsz, barokk korból és a XX. század, illetve napjaink zenéjéből 
(az áriák/dalok hangszerkísérettel, lehetőség szerint eredeti nyelven).  
Népdalok 20. századi vagy mai feldolgozásai. 
Példák a populáris zenéből. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Népdalfeldolgozás, ballada, históriás ének, gregorián ének, trubadúr dallam. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció II. 
Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), 

kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 10 
óra 

Előzetes tudás 
Ritmus- és dallamvariálási készség, tonális és funkciós érzet, formaérzék, 
többszólamú alapkészségek.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kialakított készségek továbbfejlesztése a zenei stílus- és formaérzék 
elsődlegességével. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Generativitás fejlesztése: 
Aszimmetrikus, aranymetszés arányai szerint épülő, és aleatorikus zenei 
egységek megfigyeltetése és tudatosítása.  
Oktávpárhuzam szerkesztése megadott dallamhoz.  
Megadott zenei anyagokhoz variációk (ritmikai, tempóbeli, dinamikai, 
dallami, karakterbeli) fűzése. 
Szimmetriát, aszimmetriát, aranymetszést, tükröződést ábrázoló képi és 
tárgyi alkotásokhoz dallam és ritmus társítása. 
 
Hallásfejlesztés: 
Megadott dallam éneklése oktávpárhuzamban – orgánum technika.  
Rögtönzés dúr-moll hangnemekben, szekvencia alkotása és 
megszólaltatása. 
Átmenet nélküli dinamikai változások (forte, piano) érzékeltetése kreatív 
gyakorlatokkal. 
Skálák és hangzatok szerkesztése és megszólaltatása. 
 

Ritmikai készség fejlesztése: 
Énekléssel megismert ritmusfordulatokhoz kapcsolódó ritmusmotívumok 
hangoztatása ritmusnevekkel, testhangszerekkel és ritmushangszerekkel.  
Aszimmetrikus hangsúlyozású, szinkópáló ritmusgyakorlatok alkotása és 
reprodukálása. 
Ritmusimprovizáció afrikai és egyéb dobok, csörgők, teakfa, ill. további 
ritmushangszerek/eszközök használatával. 
Ritmuskánon eltérő hangszínű test- és ritmushangszerek használatával.  

Vizuális kultúra: 
Önkifejezés, érzelmek 
kifejezése többféle 
eszközzel. 
Tükrözés, szimmetria, 
aszimmetria, aranymetszés. 
 
Matematika: 

párhuzam, tükrözés, 
arányok, aranymetszés. 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Augmentáció, diminúció, aszimmetrikus ütem, aranymetszés, aleatória, oktáv- 
és kvintpárhuzam, orgánum. 

Tematikai egység/ Zenei reprodukció III. Órakeret 7 



 

 

Fejlesztési cél Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti ismeretek óra 

Előzetes tudás 
A tanult ritmikai és dallami elemek felismerése kottaképről és azok 
alkalmazásának és újraalkotásának képessége. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

További ritmikai, metrikai és dallami elemek elsajátításával a zenei 
reprodukció fejlesztése. Felismerő kottaolvasási képesség fejlesztése egy-
egy meghallgatott zenemű kottaképének, partitúrájának követése alapján.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A zeneelméleti ismeretek megszerzése az előkészítés – tudatosítás – 
gyakorlás/alkalmazás hármas egységében történik. 
 
Ritmikai elemek, metrum: 
A hangsúlyos és hangsúlytalan ütemegységek megkülönböztetése az 
aszimmetrikus ütemekben. 
Ütemmutatók, ütemfajták: 3/8, 5/8, 7/8, 8/8. Alla breve. 
 
Felismerő kottaolvasás:  
Tanult dallam, zenemű felismerése kottaképről, követése partitúrából.  
 
Hangközök: 
Kis és nagy terc, kis és nagy szext, kis és nagy szeptim ismerete, 
intonálása, szolmizálása és felismerése hangzó anyagban és 
kottaképről is.  
 
Hangsorok, hangnemek, harmóniák: 
Dúr és moll harmónia, vezetőhang. 
Dúr és moll és modális hangsorok. 
Hangnemek 2#–2b-ig, párhuzamos hangnemek. 
Kromatika, egészhangúság. Atonalitás. 
 
További zeneelméleti ismeretek:  
A kottában előforduló, zenei előadásra vonatkozó tempó-, dinamikai és 
előadási jelek értelmezése.  
XX. század és napjaink notációja. 
Dodekafon szerkesztés, aleatória. 

Matematika: törtek. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

5/8, 7/8, 8/8, Alla breve. Kis és nagy szext, kis és nagy szeptim. 
Modális hangsorok, egészhangúság, atonalitás, dodekafónia, Reihe, aleatória. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei befogadás I.  
A befogadói kompetenciák fejlesztése 

Órakeret 10 
óra 

Előzetes tudás 

A tanulók felismerik a tanult zenei korszakokhoz kapcsolódó zenei 
formákat és műfajokat. 
Képesek az énekes hangfajok, a népi és klasszikus hangszeres együttesek, a 
különböző hangszerek hangzásának megkülönböztetésére. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

Összetettebb, hosszabb, fokozott koncentrációt igénylő zenei anyag 
befogadásához szükséges kompetenciák fejlesztése. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A figyelem képességének fejlesztése:  
A figyelem időtartamának növelése összetettebb, hosszabb, fokozott 
koncentrációt igénylő zenei anyag segítségével. 
Zenei megfigyelésre koncentráló feladatok.  
 
A hangszínhallás és a többszólamú hallás fejlesztése: 
Hangszínhallás további fejlesztése új hangszerek megfigyeléséhez 
kapcsolódóan: cimbalom, lant, csembaló, orgona, szaxofon. 
Tanult dallamok felismerése különböző hangszerek 
megszólaltatásában. 
 
Intellektuális munka:  
Zenei elemzés a következő fogalmak használatával:  
homofon és polifon szerkesztésmód, imitáció, monotematika, 
konszonancia, disszonancia, szekvencia. 
Partitúrakövetés. 
A zenei formálás, arányok grafikus ábrázolása.  
Különböző karakterek zenei ábrázolásának megfigyeltetése és 
jellemzése. 
 
A zeneirodalmi példák befogadását segítő kiegészítő ismeretek: 
Zenetörténeti korszakok, zeneszerzői életrajzok.  
Gregorián zene, trubadúr költészet, reneszánsz kórusmuzsika 
(madrigál, motetta, mise), barokk vokális (korál, kantáta, oratórium, 
passió, opera) és hangszeres (szvit, concerto, concerto grosso, fúga) 
műfajok.  
XX. század és napjaink zenéje: impresszionizmus a festészetben és a 
zenében; atonalitás, dodekafónia (Reihe-technika); folklórizmus; 
aleatória.  
A népzene feldolgozási módjai Bartók és Kodály művészetében. A 
kelet-európai népek népzenéje. 
Műzene és népzene eltérő hangszerhasználata, az eltérések 
megfigyelése. 
A populáris dalok zenei jellemzőinek megfigyelése a következő 
szempontok alapján: forma, szöveg, szövegábrázolás, dallami 
jellemzők, ritmikai elemek, hangszerelés, dallami díszítés, különleges 
előadói megoldások. 
Ösztönzés ismeretszerző tevékenységre: összefüggések keresése a 
zenei stíluskorszakok, a történelmi események és a zeneművek között, 
önálló vagy csoportos gyűjtőmunka keretében, az infokommunikációs 
technológia (IKT) alkalmazásával. 

Magyar nyelv és irodalom: 
középkori egyházi és világi 
költészet, szövegelemzés. 
 
Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 
zeneirodalmi alkotások 
történelmi és 
művészettörténeti 
összefüggései. 
 
Idegen nyelvek: Középkori, 
reneszánsz énekek, barokk 
művek, műrészletek, más 
népek dalai eredeti nyelven. 
Helyes kiejtés, szövegértés. 
 
Földrajz: európai népek és 
más kontinensek népeinek 
zenéje.  
 

Vizuális kultúra: 
művészettörténeti és 
zenetörténeti stíluskorszakok 
találkozása.  
 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Homofónia, polifónia, imitáció, monotematika, konszonancia, disszonancia, 
szekvencia. Madrigál, motetta, mise, korál, kantáta, oratórium, passió, opera, 
szvit, concerto, concerto grosso, fúga. 
Zenei impresszionizmus, atonalitás, dodekafónia, Reihe, aleatória, 
folklórizmus, populáris zene. 

 



 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei befogadás II. 
Zenehallgatás 

Órakeret 13 
óra 

Előzetes tudás 
A zenemű gondolati tartalmát közvetítő kifejezőeszközök átélésének és 
értelmezésének képessége. 
A korábban tanult jellegzetes zeneművek részleteinek felismerése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

A művek befogadása, elemzése motivációt nyújt hangverseny-látogatásra, a 
kompozíciók újbóli meghallgatására.  
A népzene tárházából és a megjelölt korok zeneműveiből válogatva, a 
tanulók érdeklődését felkeltve törekvés a zeneirodalom további műveinek 
megismerésére. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

ZENEHALLGATÁSI ANYAG 
Az osztály énekes és generatív tevékenységeihez, valamint a 
befogadói kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódóan:  
 
Népzene: 

A tanult népdalok, balladák felvételei, népi hangszerek 
megismertetése felvételről, lehetőség szerint élőzenei 
bemutatásban is. Forrás: 
Kallós Archívum, Bartók Archívum, Pátria CD-ROM, Magyar 
Népzenei Antológia DVD-ROM, Magyar Népzene 1–2. (szerk. 
Rajeczky Benjamin), Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje – 
CD melléklet 1–10. stb. 
Nemzetiségeink hagyományai és néptáncai. 
Európán kívüli kultúrák népzenéje (pl. Ausztrália, Peru, Japán, 
afrikai országok). 
 
Zeneirodalmi szemelvények a középkor, reneszánsz, barokk 

korból, a XX. század és napjaink zenéjéből: 
A középkor és a reneszánsz zenéje: gregorián, trubadúr ének, 
orgánum 
Madrigálok, misék, motetták 
Bach, J. S.: János passió – részletek  
Bach, J. S.: 3. Brandenburgi verseny, BWV 1048 – 1. és 3. 
tétel 
Bach, J. S.: C-dúr prelúdium és fúga, BWV 846 
(Wohltemperiertes Klavier I.)  
Händel, G. F.: Messiás (Messiah), HWV 56 – részletek 
Händel, G. F.: Vízi zene vagy Tűzijáték szvit – részletek 
Purcell, H.: Artúr király (King Arthur) – részletek 
Vivaldi, A.: A négy évszak – részletek 
Debussy, C.: Gyermekkuckó – részletek 
Ravel, M.: Bolero 
Bartók B.: A kékszakállú herceg vára – részletek 
Kodály Z.: Székelyfonó – Görög Ilona balladája  
Kodály Z.: Kállai kettős 
Schönberg, A.: Zongoraszvit, Op. 25 – Prelúdium  
John Cage: 4’33” 

Magyar nyelv és irodalom: középkori 
egyházi és világi költészet, 
szövegelemzés. 
 
Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: zeneirodalmi 
alkotások történelmi és 
művészettörténeti összefüggései. 
 
Idegen nyelvek: Középkori, 
reneszánsz énekek, barokk művek, 
műrészletek, más népek dalai eredeti 
nyelven. 
Helyes kiejtés, szövegértés. 
 
Földrajz: európai népek és más 
kontinensek népeinek zenéje.  
 

Vizuális kultúra: művészettörténeti és 
zenetörténeti stíluskorszakok 
találkozása.  
 



 

 

Penderecki, K.: Hirosima emlékezete  
Emerson-Lake-Palmer: Egy kiállítás képei (Pictures at an 
Exhibition)  
Presser Gábor, Kocsák Tibor, a Szörényi-Bródy szerzőpáros és 
más magyar szerzők egy-egy zenés színpadi művének részlete, 
pl. István, a király 
 
A zenehallgatás történhet élő zenei bemutatással vagy 
felvételről (audio, videó). 

A felsorolás a minimális követelményeket határozza meg. A 
zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása alapján 
bővíthető. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy 
az ének-zene óra keretei között csak részletek meghallgatására 
van mód. A megfelelő részletek kiválasztásához a fejlesztési 
céloknál meghatározott tartalmak adnak iránymutatást. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Gregorián, trubadúr ének, orgánum, madrigál, mise, motetta, korál, kantáta, 
oratórium, passió, opera, szvit, concerto, concerto grosso, fúga, jazz, pop, 
rock, musical. 

 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 

végén 

A tanulók képesek 14-17 népdalt, balladát, históriás éneket több versszakkal, 
valamint 8-10 műzenei idézetet emlékezetből, g–f” hangterjedelemben 
előadni.  
Képesek kifejezően, egységes hangzással, tiszta intonációval énekelni, és új 
dalokat megfelelő előkészítést követően hallás után megtanulni.  
Többszólamú éneklési készségük fejlődik. Képesek csoportosan egyszerű 
orgánumokat megszólaltatni. 
Kreatívan vesznek részt a generatív játékokban és feladatokban. Érzik az 
egyenletes lüktetést, tartják a tempót, érzékelik a tempóváltozást. A 5/8-os és 
7/8-os és 8/8-os metrumot helyesen hangsúlyozzák. 
Felismerik és megszólaltatják a tanult zenei elemeket (metrum, dinamikai 
jelzések, ritmus, dallam).  
Fejlődik zenei memóriájuk és belső hallásuk. 
Fejlődik formaérzékük, a formai építkezés jelenségeit felismerik és meg 
tudják fogalmazni.  
Fejlődik hangszínhallásuk. Megkülönböztetik a cimbalom, lant, csembaló, 
orgona, szaxofon hangszínét. Ismerik a hangszerek alapvető jellegzetességeit. 
A zenei korszakokból kiválasztott zeneművek közül 20-25 
alkotást/műrészletet ismernek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9–10. évfolyam 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció I. 
Éneklés 

Órakeret 22 
óra 

Előzetes tudás 
A felső tagozatban megismert népzenei és műzenei szemelvények 
elsajátítása során kialakult éneklési készségek, zenei ismeretek. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

Az éneklési készség fejlesztése a tanult dalanyagon keresztül. 
Dalkincsbővítés, a motivált éneklés kialakítása helyes énektechnikával és 
hangképzéssel. Stílusos, kifejező éneklés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Éneklési készség fejlesztése:  
Beéneklő gyakorlatok az óra eleji ismétlés, az alkalmazó rögzítés 
anyagához kapcsolódóan.  
Éneklés szöveggel, az anyag nehézségétől függően szolmizálva is, g–f” 
hangterjedelemben.  
Kifejező előadásmód, helyes frazeálás.  
 
Többszólamú éneklési készség fejlesztése: 
Egyszerű két-, esetleg háromszólamú művek/műrészletek/kánonok 
megszólaltatása.  
 
A daltanítás módszerei:  

- Hallás utáni daltanítás. 
- Daltanulás kottaképről előkészítve. 

 
Zenei anyag: 
8-10 népdal, népzenei anyag: 

Magyar népzene történeti rétegei Paksa Katalin felosztása szerint (Paksa 
Katalin: Magyar népzenetörténet, Balassi Kiadó, 2008) 
Jeles napok, ünnepi szokásdalok (Magyar Népzene Tára II.) 
Táncházak dalai 
Más népek dalai 
 
8-10 mű, műrészlet a zenetörténeti stíluskorszakok szemelvényeiből 
válogatva. 

Magyar nyelv és irodalom: 
verbális kifejezőkészség 
fejlesztése, dalok szövege, 
költői eszközök 
megfigyelése a zenei 
kifejezésben, magyar 
népdalok, népballadák, 
virágénekek, szimbolika. 
 
Idegen nyelv: Más népek 
dalai eredeti szöveggel. 
Helyes kiejtés, szövegértés. 
 

Földrajz: európai népek és 
más kontinensek népeinek 
zenéje.  
 
Vizuális kultúra: 
művészettörténeti és 
zenetörténeti stíluskorszakok 
találkozása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

A dal műfaji sokszínűsége: népdal, műdal, egyházi és világi dal, 
reneszánsz kórusdal, romantikus dal, dal a szórakoztató zenében. 
A zenetörténet további vokális és hangszeres műfajai. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció II. 
Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), 

kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 10 
óra 

Előzetes tudás 
Ritmikai és dallamvariálási készség, tonális és funkciós érzet, fejlődő 
formaérzék, többszólamú alapkészségek. 
Fejlett zenei memória és belső hallás. 



 

 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

A tanulókban rejlő kombinatív, próbálkozó, felfedező kedv kiaknázása a 
korosztály elvárható zenei képességének és jellemző érdeklődésének 
szintjén. 
Törekvés a zenei mondanivaló verbális kifejtésére vagy az átkódolásra más 
művészeti ág kifejezési eszközeibe. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Generativitás fejlesztése:  
Megadott zenei anyagokhoz variációk (ritmikai, tempóbeli, dinamikai, 
dallami, karakterbeli) fűzése.  
Vizuális és tárgyi alkotások jellemzése, fogalmak (pontok, vonalak, ívek, 
foltok, alakok, mozgás, méretek, arányok, szimmetria, aszimmetria, 
párhuzam, tükrözés, tükröződés, azonosság, hasonlóság, különbözőség, 
ismétlődés, visszatérés, előtér, háttér, világos-sötét, pasztell-élénk, erős-
halvány színek, fény, árnyék stb.) párhuzamba állítása a zenével. Az 
alkotásokhoz dallam és ritmus társítása. 
Ritmikai készség fejlesztése: 
Énekléssel megismert ritmusfordulatokhoz kapcsolódó ritmusmotívumok 
hangoztatása ritmusnevekkel, testhangszerekkel és ritmushangszerekkel.  
Összetett és aszimmetrikus metrumokhoz kapcsolódó improvizációs 
gyakorlatok testhangszerekkel és ütőhangszerekkel.  
 
Dallam: 
A zenei és a szöveg hangsúlyai (prozódia) a gyakorlatban. 
Zenei prozódia megfigyelése, reprodukciója magyar és idegen nyelvű 
művekben. 
Eredeti nyelvű szöveg és fordításainak összehasonlítása. 
 
Komponálás és rögtönzés: 
Egyszerű ritmus- dallam- és harmóniakíséret (osztinátó, dudabasszus, 
orgonapont, T-D ingamozgás, T-S-D harmóniák, kürtmenet) alkotása. 

Magyar nyelv és irodalom: 
szöveg, hangsúlyok, prozódia. 
 
Idegen nyelv: idegen nyelvű 
szövegek és fordításainak 
összehasonlítása a prozódia 
szempontjából.  
 
Matematika: absztrakt 
gondolkodás fejlesztése a 
zenei formákon, arányokon 
keresztül. 
 
Vizuális kultúra:  
Önkifejezés, érzelmek 
kifejezése többféle eszközzel. 
Vizuális és tárgyi alkotások 
jellemzése, fogalomalkotás. 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Metrumfajták (egyszerű, összetett, aszimmetrikus). Prozódia.  
Osztinátó, dudabasszus, orgonapont, T-D ingamozgás, T-S-D harmóniák, 
kürtmenet. Pontok, vonalak, ívek, foltok, alakok, mozgás, méretek, arányok, 
szimmetria, aszimmetria, párhuzam, tükrözés, tükröződés, azonosság, 
hasonlóság, különbözőség, ismétlődés, visszatérés, előtér, háttér, világos-
sötét, pasztell-élénk, erős-halvány színek, fény, árnyék. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció III. 
Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti ismeretek 

Órakeret 
6 óra 

Előzetes tudás 
Az általános iskolában megszerzett zeneelméleti alapismeretek. 
Grafikus notáció és ötvonalas rendszer olvasása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

Az eddig tanult felismerő kottaolvasási és zenei ismeretek elmélyítése, 
rendszerezése. 
A további gyakorlás a befogadást és a felidézést kísérő 
kottakövetéssel, kottaolvasással történik. 



 

 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zeneelméleti ismeretek: 
A zenei írásbeliség kialakulásának főbb állomásai. Kulcsok (F- és C-
kulcsok), neumák, négyvonalas rendszer, quadrát notáció, tabulatúra, 
számozott basszus, aleatorikus zene, betűs akkordjelölés a megismerés 
szintjén. 
 
Partitúrakövetés: 
Vokális és hangszeres partitúrák megismerése: 

- szólamok elrendeződésének ismerete;  
- előadói jelek és utasítások értelmezése. 

 
Ritmikai elemek, metrum, tempó: 
A magyar néptáncok, reneszánsz és barokk táncok, modern táncok 
ritmikai sajátosságainak megfigyelése a tánctípusok tempóbeli, metrikai 
és ritmikai jellemzői szempontjából.  

Vizuális kultúra: Vizuális 
jelek és jelzések 
használata. Iniciálé. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Kulcsok, neuma, négyvonalas rendszer, quadrát notáció, tabulatúra, 
számozott basszus, aleatorikus zene, betűs akkordjelölés, partitúra, 
tánctípusok. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei befogadás I. 
A befogadói kompetenciák fejlesztése 

Órakeret 11 
óra 

Előzetes tudás 

Korábbi évek során megszerzett kompetenciák, nyitott hozzáállás, zenei 
emlékek, tapasztalatok, koncertélmények. 
Fejlett formaérzék, hangszínhallás. Ismerik a hangszerek és énekhangok, a 
zenei együttesek hangszínét, alapvető jellegzetességeit. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

A zene különféle funkcióinak, valamint a médiában és a filmművészetben 
betöltött szerepének, megjelenésének értelmezése. 
Zenei dokumentumok gyűjtése, a rendszerezés és feldolgozás készségének 
fejlesztése, valamint önálló beszámoló készítése a legmodernebb IKT-
eszközökkel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Intellektuális munka:  
Partitúrakövetés. 
A zene stiláris és formai elemzése. Jellem- és karakterábrázolás. Önálló 
véleménynyilvánítás, értékítélet. 
 
A zeneirodalmi példák befogadását segítő szempontrendszer:  

- A zene kapcsolatainak feltárása a társművészetekkel, 
irodalommal, történelemmel, kultúrtörténettel a szintézis 
teremtés igényével. 

- Az egyházzene kapcsolata a liturgiával, zenei élet a főúri 
rezidenciákon és a nyilvános koncerttermekben, operaházakban. 

Magyar nyelv és irodalom: A 
zene irodalmi kapcsolódásai, 
átköltés, humor. Jellem- és 
karakterábrázolás. Önálló 
véleménynyilvánítás, 
értékítélet. 
 
Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 
zeneirodalmi alkotások 
történelmi összefüggései. 



 

 

- A zene funkciói (művészi zene - szórakoztató zene; liturgikus 
zene; önkifejezés, ünnepek zenéi, tánc, alkalmazott zene). 

- Népzene és műzene kapcsolatai, a jazz és a populáris zene 
műfajainak kapcsolódási pontjai. 

- Átköltés, átdolgozás, feldolgozás, stílusok keveredése, zenei 
humor. 

 
Ösztönzés ismeretszerző tevékenységre önálló vagy csoportos 
gyűjtőmunka keretében, az infokommunikációs technológia (IKT) 
alkalmazásával:  

- összefüggések keresése a zenei stíluskorszakok, a történelmi 
események és a zeneművek között; 

- egy zenemű/műrészlet feldolgozása, elemzése megadott témából 
választva (pl. élet, halál, születés, gyász, haza, becsület, 
küzdelem, szerelem, hűség, gúny, irónia, humor, hősiesség, 
szabadság, béke, vallás). 

 
Idegen nyelv: 
eredeti nyelvű zenei példák 
megértése. 
 
Vizuális kultúra: zeneirodalmi 
alkotások művészettörténeti 
összefüggései. 
 
Informatika: Információgyűjtés 
az internet segítségével. 
Prezentáció készítése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Művészi zene – szórakoztató zene; liturgikus zene; ünnepek zenéi, tánc, 
alkalmazott zene. 
Népzene és műzene, jazz és populáris zene. 
Átköltés, átdolgozás, feldolgozás. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei befogadás II. 
Zenehallgatás 

Órakeret 16 
óra 

Előzetes tudás 
A zenemű gondolati tartalmát közvetítő kifejezőeszközök átélésének és 
értelmezésének képessége. A korábban tanult zeneművek részleteinek 
felismerése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

Az ismeretek kronológiai rendszerezése. Tájékozottság a zeneművek 
műfajában és a különböző zenei nyelvhasználatokban.  
Zenehallgatás kottakép-követéssel, a témák azonosításával, az előadói jelek 
és utasítások megvalósulásának megfigyelésével. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

ZENEHALLGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ISMERETEK, 
STÍLUSOK, MŰFAJOK, FORMÁK 
 

Népzene, magyar zenetörténet: 
Népdal, hangszeres népzene, népies műdal, nemzetiségek zenéje, más 
népek népzenéje. A népdalok szimbolikája. 
A magyar táncházmozgalom. 
Történeti dallamok. 
XVII–XVIII. századi magyar műzene (Kájoni-kódex, Lőcsei-
kézirat,Vietoris-kódex anyagából; Esterházy Pál). 
Bihari János, Lavotta János és Csermák Antal verbunkos zenéje. 
Erkel Ferenc (nemzeti opera), Liszt Ferenc (szimfonikus költemény, 
zongoramuzsika). 
XX. századi magyar műzene: Bartók Béla, Kodály Zoltán, Dohnányi 
Ernő, Lajtha László. 
Kortárs magyar kórusmuzsika (Kocsár Miklós,  Karai József, stb.). 

Magyar nyelv és irodalom:  
A zene irodalmi kapcsolódásai, 
átköltés, humor. Jellem- és 
karakterábrázolás. Önálló 
véleménynyilvánítás, 
értékítélet. 
 
Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 
zeneirodalmi alkotások 
történelmi összefüggései. 
 
Idegen nyelv:  
eredeti nyelvű zenei példák 
megértése. 
 



 

 

Műzene: 
Középkor és reneszánsz: 

- gregorián, orgánumok; 
- reneszánsz műfajok: mise, motetta, madrigál, más a°cappella 

műfajok; 
- reneszánsz hangszeres tánczene; 
- ismeretek: zsoltár, himnusz, homofónia – polifónia; lant-

tabulatúra. 
Barokk: 

- vokális zene: az opera, oratórium, kantáta, korál, passió; 
- hangszeres műfajok: szvit, concerto, concerto grosso, fúga; 
- ismeretek: concertálás, basso continuo, monódia, recitativo, ária, 

turba. 
Bécsi klasszicizmus: 

- klasszikus zenei formák: egy- két-, háromtagú formák, 
szonátaforma, triós forma, rondóforma, variációs forma; 

- műfajok: dal, opera, szonáta, vonósnégyes, szimfónia, 
versenymű.  

Romantika: 

- műfajok: dal, dalciklus, opera és zenedráma, karakterdarabok, 
táncok, szimfonikus költemény, versenymű; 

- fogalmak: programzene, virtuozitás, monumentalitás, kromatika. 
 A századforduló és a XX. század zenéje: 

- zenei irányzatok: impresszionizmus, expresszionizmus, 
neoklasszicizmus, folklórizmus, avantgárd, experimentális zene, 
elektronikus zene). 

Korunk zenéje: 

- a második világháborútól napjainkig. 
 
A klasszikus zenén túl: 

- a jazz műfajai a kezdetektől napjainkig; 
- a beat és a klasszikus rock;  
- a világzene;  
- a zenés színház – rockopera, musical, operett; 
- a filmzene és alkalmazott zene;  
- a populáris zene irányzatai.  

 
ZENEHALLGATÁSI ANYAG 
Az osztály énekes és generatív tevékenységeihez, valamint a befogadói 
kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódóan:  
 
Népzene, magyar zenetörténet: 

A tanult népzenei anyagok felvételről, lehetőség szerint élőzenei 
bemutatásban is. Forrás: 
Kallós Archívum, Bartók Archívum, Pátria CD-ROM, Magyar 
Népzenei Antológia DVD-ROM, Magyar Népzene 1–2. (szerk. 
Rajeczky Benjamin), Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje – CD 
melléklet 1–10. stb. 
Történeti dallamok. 
Művek a Kájoni-kódex, Lőcsei-kézirat, Vietoris- kódex anyagából  

Vizuális kultúra: zeneirodalmi 
alkotások művészettörténeti 
összefüggései. 
 
Informatika: Információgyűjtés 
az internet segítségével. 
Prezentáció készítése.  



 

 

Esterházy P.: Harmonia Caelestis – részletek 
Erkel F.: Bánk bán – 3. felvonás 
Liszt F.: Les Preludes 
Bartók B.: Cantata profana  
Kodály Z.: Marosszéki táncok 
 
Klasszikus zeneirodalmi szemelvények a középkor, reneszánsz, barokk 

korból, a XX. század és napjaink zenéjéből: 
Gregorián énekek, korálok  
Palestrina, G. P. da: Missa Papae Marcelli – Kyrie 
Monteverdi, C.: Poppea megkoronázása – részletek 
Bach, J. S.: János-passió – részletek 
Bach, J. S.: c-moll passacaglia és fúga, BWV 582 
Beethoven, L. van: IX. (d-moll) szimfónia – zárótétel 
Haydn, J.: „Kaiser” (Császár) – quartett – II. tétel 
Mozart, W. A.: Figaro házassága – részletek 
Chopin, F.: Mazurkák, polonézek (nemzeti táncok) – szabad választás 
Dvořak, A.: IX. szimfónia („Az Új Világból”) – részletek 
Schubert, F.: Erlkönig (A rémkirály); Grätchen am Spinnrade (Margit a 
rokkánál) 
Verdi, G.: Aida – részletek 
Wagner, R.: A nürnbergi mesterdalnokok – nyitány 
Debussy, C.: Holdfény, Az elsüllyedt katedrális  
Ravel, M.: Bolero 
Orff, C.: Carmina Burana 
Schönberg, A.: Pierrot Lunaire, Op. 21 
 

Populáris zenei szemelvények: 
A tanárok munkáját ezen a területen segíti Gonda János: A populáris 

zene antológiája c. munkája és további írásai. 
 
A zenehallgatás történhet élő zenei bemutatással vagy felvételről (audio, 
videó). 
A felsorolás a minimális követelményeket határozza meg. A zeneművek 
megadott listája a tanár egyéni választása alapján bővíthető. A megadott 
művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-zene óra keretei között 
csak részletek meghallgatására van mód. A megfelelő részletek 
kiválasztásához a fejlesztési céloknál meghatározott tartalmak adnak 
iránymutatást. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

A fent említett műfajok, formák, ismeretek a zenehallgatási anyaghoz 
kapcsolódva.  

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 

végén 

A tanulók képesek 8-10 népzenei, valamint 8-10 műzenei idézetet részben 
kottából, részben emlékezetből csoportosan előadni.  
Képesek kifejezően, egységes hangzással, tiszta intonációval énekelni, és új 
dalokat megfelelő előkészítést követően hallás után megtanulni.  
Képesek egyszerű két- és háromszólamú kórusműveket vagy azok részleteit, 
kánonokat megszólaltatni. 



 

 

Fejlődik formaérzékük, a formai építkezés jelenségeit felismerik és meg tudják 
fogalmazni.  
Ismerik a hangszerek alapvető jellegzetességeit. 
A generatív tevékenységek eredményeként érzékelik, felismerik a zenei 
kifejezések, a formák, a műfajok, és a zenei eszközök közti összefüggéseket. 
Megismerik és értelmezik a kottakép elemeit és az alapvető zenei 
kifejezéseket.  
A zenei korszakokból kiválasztott zeneművek közül 20-25 alkotást/műrészletet 
ismernek és felismernek.  
A zenei műalkotások megismerése révén helyesen tájékozódnak korunk 
kulturális sokszínűségében. 

 



 

 

INFORMATIKA 
Alapozó és fejlesztő szakasz  

(5–7. évfolyam) 



 

 

ALAPELVEK, CÉLOK 

A történelem során minden társadalomban lényeges szerep jutott bizonyos információs 
folyamatoknak, így például a társadalom önszervezéséhez és irányításához elengedhetetlen 
politikai és gazdasági információk megszerzésének, továbbításának, tárolásának és 
feldolgozásának. A technikai, tudományos és művészi információs szellemi termékek is 
hasonlóan fontosak voltak a közösségek életében. A 21. század elején kialakuló információs 
társadalom különösen abban tér el más társadalmaktól, hogy az IKT (információs és 
kommunikációs technológia) gyors fejlődésével párhuzamosan, folyamatosan nő az 
információs termékek és szolgáltatások gazdasága, az adat (általános értelemben) áruvá válik, 
és az információs szektor egyre több munkaerőt alkalmaz. 
A mai iskolarendszer feladata a tanulók felkészítése az információs társadalom viszonyaira 
(kihívásaira). Nevelni kell a tanulókat az információs termékek és szolgáltatások kritikus, 
etikus és értő befogadására (fogyasztására), hogy az IKT használatával tudjanak tanulni, 
művelődni és szórakozni. 
Törekedni kell az érdeklődés felkeltésére, a kreativitás fejlesztésére, hogy az informatika iránt 
különösen fogékony gyermekek − megfelelő továbbtanulás után − később az információs 
gazdaságban, mint alkotó munkaerő munkát vállalhassanak. Ennek érdekében meg kell 
tanítani a gyermekeket a korszerű eszközök kezelésére, az információszerzési, - tárolási, -
feldolgozási és -átadási technikákra, valamint meg kell ismertetni velük az információkezelés 
jogi és etikai szabályait. Ennek leghatékonyabb módját a több éven keresztül tanult 
informatika tantárgy és az iskolai élet egészében jelen lévő informatikai nevelés biztosíthatja. 
A tanulóknak ismerniük és használniuk kell az informatikai eszközöket a különböző órákon 
és a felkészülésük során is. 
Az informatikai nevelésnek − amely közös követelmény − meg kell mutatnia, hogy a 
természeti és a technikai környezet mellett létezik a jelek, kódok, szoftverek virtuális 
környezete is (szöveg, kép, mozgókép, hang stb. − a jelentésükkel együtt), amely az 
emberiség praktikus, tudományos, művészi és sok másféle szempontú információit 
„hordozza” és jeleníti meg. 
A jelek, szoftverek virtuális környezete különösen szemléletesen (vizuálisan) nyilvánul meg a 
digitális médiában. 
Az oktatás célja, hogy a tanuló otthonosan mozogjon ebben az egyszerre valóságos és 
virtuális informatikai környezetben. 
Az informatikai eszközök, a médiainformatika és az infokommunikáció lehetőségei új 
tanulási technikákat kínálnak minden tantárgyban a tanórákon és az órán kívüli 
felkészülésben. Az elektronikus oktatási anyagokat és a különböző elektronikus 
információforrásokat egyre gyakrabban alkalmazzák a tanulók. A pedagógus munkája 
megváltozik, nő az információk közötti eligazodást segítő tanácsadó szerepe. Az informatikai 
eszközök lehetőséget teremtenek az egyéni ütemű tanulásra, a tehetségekkel való speciális 
foglalkozásra. A számítógéppel végzett feladatok egy részének megoldása megköveteli a 
csoportmunkát, az ismeretek gyakorlati alkalmazását és a másokkal való kommunikációt is. 
A médiainformatika, a mobilkommunikáció és az internethasználat, a könyvtári 
informatikával együtt alkotja az informatika tantárgy legfontosabb területeit. 
Az informatika tantárgy fontos szerepet vállal az alkotó munkára nevelésben; cél az 
algoritmikus gondolkodás fejlesztése is, amely a hétköznapi életben is alapvető fontosságú. 
Az iskolai számítógépes hálózat, az internet és a könyvtár forrásközpontként történő 
felhasználásával fejleszteni kell az önműveléshez szükséges attitűdöket, képességeket és 
tanulási technikákat. 
A könyvtári informatikának fel kell készítenie a tanulókat az információk elérésére, kritikus 
kiválasztására, feldolgozására és közlésére. Cél az iskolai és más típusú könyvtárakban a 



 

 

könyvtári eszközökkel végzett tevékenységek gyakoroltatása és a tudatos és biztos használói 
magatartás kialakítása is. 
A tantárgy célja: megismertetni az informatika eszközeit, módszereit és fogalmait, amelyek 
lehetővé teszik a tanulók helyes informatikai szemléletének kialakítását, tudásuknak, 
készségeiknek és képességeiknek fejlesztését, alkalmazását más tantárgyakban, későbbi 
tanulmányaikban, a mindennapi életben, a szórakozásban és a munkában. Célkitűzés az is, 
hogy felhívjuk a tanulók figyelmét az informatika veszélyeire és ezek elkerülésének módjaira. 
Fontos, hogy a tanulóknak sikerélményük legyen az informatikaórákon, és törekedjenek 
ismereteik folyamatos megújítására, hiszen ez egy rohamosan fejlődő terület. 
Olyan attitűd kialakítására kell törekedni, hogy az egyén érezze: képes tevékenyen 
bekapcsolódni az egész világra kiterjedő információs társadalomba. 
 



 

 

5. ÉVFOLYAM 
Évi óraszám: 36 – heti óraszám: 1 

Témák 
Új tananyag 
feldolgozása 

Gyakorlás 
Összefoglalás, 
ellenőrzés Teljes óraszám 

0. Év eleji tudnivalók   1 1 

1. Az informatikai eszközök 
használata 

2 2 0 4 

2. Informatika-alkalmazói 
ismeretek 

2 8 1 11 

3. Problémamegoldás informatikai 
eszközökkel 

3 5 1 9 

4. Infokommunikáció 1 3 0 4 

5. Információs társadalom 2 2 0 4 

6. Könyvtári informatika 1 1 11 3 

Összesen: 11 21 4 36 
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 Összevont értékelés javasolt a négy témakörből 



 

 

1. AZ INFORMATIKAI ESZKÖZÖK HASZNÁLATA 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Hardver- és szoftverkörnyezet. Ergonómiailag megfelelő 
számítógépes munkakörnyezet. 

A számítógép és perifériái 
(billentyűzet, egér, monitor, 
lemezmeghajtók). 

Informatikai eszközök kezelése. 

Egyes informatikai eszközök 
működési elveinek bemutatása. 

Vágólap használata. 

A számítógépterem rendjének, a 
gépek balesetmentes használatának 
megismerése. 

A billentyűzet és az egér helyes 
használata. 

A háttértárak (lemezek) szerepének 
megértése. 

Adott informatikai eszközök 
kezelésének gyakorlása. 

A számítógép indítása után 
Jegyzettömb, Számológép stb. 
kezelése, hasznosítása. 

Ablakok kezelése, bezárás, 
áthelyezés, méret, kis méret. 

Ismerje fel egy számítógépes 
konfiguráció elemeit, tudja azokat 
használni. 

Tudjon információt bevinni egér és/ 
vagy billentyűzet segítségével. 

Tudja kezelni a kapott információkat 
a monitoron és a nyomtatón. 

Ismerje fel, hogy a futó programok 
és a létrehozandó dokumentumok 
általában a merevlemezen 
helyezkednek el. 

Tudjon egyszerű szöveget, számítási 
feladatokat megoldani az operációs 
rendszer segédprogramjaival, 
ismerje meg a Vágólap használatát. 

 
  



 

 

2. INFORMATIKA-ALKALMAZÓI ISMERETEK 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Rajzolás és szerkesztés számítógéppel. 
Szövegszerkesztés számítógéppel. 

Szöveg és rajz együttes használata 

Korábban megismert rasztergrafikus 
(pixel-grafikus) program használata, 
vagy hasonló megismerése (pl.: 
PAINT). 

Vektorgrafikus rajzolóprogram 
megismerése (Word rajzolás 
eszköztára). 

Alakzatok használata.  

Beépített alakzatok: vonal, nyíl, 
téglalap ellipszis használata. Szabályos 
síkmértanialakzatok rajzolása (SHIFT 
billentyű)  

Jegyzettömb és mobil szerkesztési 
felület használata (WYSIWYG).  

Rajz készítése a Word-eszköztárral 

Minta és egyéni elképzelés alapján, 
grafikus alakzat megjelenítése. Önálló 
tervezés alapján, grafikai alkotás 
létrehozása. 

Szöveg bevitele, javítás, keresés, 
csere, vágólap használata.  

Sajátos, a témához illő rajz készítése, 
formázása. 

Tudjon megkülönböztetni 
geometriailag szabályos és nem 
szabályos alakzatokat. Legyen képes 
ezeket megrajzolni rajzolás-
eszköztárral, vagy pixel- grafikus 
programmal.  

Tudja a különböző alakzatokat 
szerkeszteni.  

Tudjon egyszerű szöveget 
számítógépes környezetben megírni, a 
hibákat javítani, illetve a betűformákat 
beállítani.  

Tudjon rajzot készíteni és beilleszteni 
szövegkörnyezetbe. 

 

  



 

 

3. PROBLÉMAMEGOLDÁS INFORMATIKAI ESZKÖZÖKKEL 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Interaktív program(nyelv) (pl.: 
LOGO) használata egyszerű 
feladatok modellezésére. 

Grafikus alakzatok készítésének 
vezérlése, programnyelv 
segítségével.  

Nyitott és zárt alakzatok, zárt alakzat 
kifestése. 

Alakzatok vizsgálata. 

Sík-, és térbeli alakzatok elemzése 
után az algoritmus és a leírásához 
szükséges adatok értelmezése, 
adaptálása az adott programnyelvre. 
Az első lépéseknél domináljon a 
tanári irányítás, majd a szükséges 
elemek megismerése után, önálló 
feladat-, illetve problémamegoldás 
szükséges. 

Tudjon egyszerű (pl.: rajzi) 
feladatokat értelmezni, elemezni és 
adaptálni adott programozási 
nyelvre.  

Tudjon elemi problémákat (pl.: 
nyitott/ zárt alakzat) megoldani az 
adott programozási nyelven. 

4. INFOKOMMUNIKÁCIÓ 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Hálózati alapismeretek.  

Jelszó, kulcs.  

A hálózatba lépés etikája; viselkedés 
a kommunikációban  

Letöltés az internetről.. 

Belépés a hálózatba. Azonosító, 
jelszó ismerete, jelentősége.  

Párbeszédes program kipróbálása. A 
„névtelenség” etikájának viselése.  

Képek, szövegek letöltése az 
internetről. 

Barangolás az interneten. 

A hálózatba lépés momentumainak 
ismertetése. Egy csevegőprogram 
bemutatása. Jártasság szerzése a 
csevegőprogram használatában 

Ismerje az iskola hálózati adatainak 
használatát. Legyen erről átvihető 
tudása. Tudjon használni 
párbeszédes programot; ismerje 
annak etikai szabályait. 

Legyen képes letölteni képet, 
szöveget (zenét) stb. információk 
megjelenítésére 

 

  



 

 

5. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Dobozos CD-ROM megtekintése, 
feliratok kezelése.  

A program, mint szellemi termék. A 
szellemi termék védelme. 

Hologram, feliratok. Szellemi 
termék.  

Mit kell megfigyelni egy dobozos 
szoftveren? 

Kísérje figyelemmel egy adott 
szellemi termék hasznosításának 
útját.  

Tanulmányozza egy CD- formátumú 
termék hologramját, licenc-
szerződését. 

CD-n kapott jogtiszta és korlátos 
programok közötti különbségtétel.  

A kiválasztás képessége  

Ismerje fel a hologramot és a licenc-
szerződést 

6. KÖNYVTÁRI INFORMATIKA 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Ismerje a főbb dokumentumfajták 
jellemzőit, és tudjon információkat 
keresni az életkorának megfelelő 
anyagokból. 

Legyen képes használni az 
életkorának megfelelő 
segédkönyveket. Megadott forrásból 
tudjon tényeket adatokat kiemelni. 
Tudja a felhasznált dokumentum 
főbb adatait megnevezni. 

A könyvtár terei, szolgáltatásai. A 
könyvkölcsönzés módja. Olvasási 
szokások alakítása a könyvtárban. 

Gyermeklexikon használata. 

Látogatás az iskolai könyvtárban. 

Válogatás a korosztálynak készült 
könyvekből: leporellók, 
képeskönyvek, mesekönyvek. 

A könyvtárban elvárt viselkedési 
szabályok tanulása. 

Legyen képes gyermekkönyvek és 
folyóiratok szerkezetében 
eligazodni, a kiválasztott 
szövegrészek tartalmáról 
beszámolni. 



 

 

SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 A tanulók előzetesen ismerjék meg az ellenőrzés, értékelés szempontjait. 
 Az összes tanuló, minden munkáját ellenőrizzük és értékeljük, mindenkor; szóban, nem verbális 

módszerekkel, vagy érdemjeggyel. 
 Az értékelésben törekedjünk objektivitásra (pl.: pontozás, táblára felírt értékrend). 
 Szóbeli számonkérés (legyen képes elmondani: amit tervezett, készít, vagy gondolt). 
 Értékeljük a kreatív, csoportban, vagy egyénileg végzett munkát. 
 Szövegszerkesztés, rajz, minta, leírás alapján. 
 Ötletek bemutatása számítógépes módszerekkel. 
 Tanulással kapcsolatos, hálózatról, vagy CD-ről letöltött gyűjtőmunka közszemlére bocsátása, 

kiállítása. 
 Szabadpolcos kiválasztás figyelembevétele adott téma keresése kapcsán. 
 Feladatlapok kitöltése (pl.: munkafüzetben). 
 Feleletválasztásos kérdőív összeállítása és kitöltése. 
 Adott felhasználói környezetben megoldott feladatok, problémák értékelése (pl.: szövegfájlok) 

5. évfolyam - Minimum követelmény 

A tanuló: 
 Ismerje a számítógép részeinek és alapvető perifériáinak funkcióit, tudja azokat önállóan 

használni. 
 Legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret. 
 Ismerje a mappaszerkezetben való tájékozódás alapfogalmait. 
 Tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, fájlt keresni. 
 Tudjon mappát másolni, mozgatni, létrehozni és törölni. 
 Ismerje az informatikai környezetben való munkavégzés alapszabályait. 
 Tudjon önállóan kommunikálni ismert programokkal. 
 Segítséggel tudjon használni multimédiás oktatóprogramokat. 
 Tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat használatának 

szabályait. 
 Ismerjen a számítógép előtt végzett munka káros hatásait csökkentő szabályokat és 

mozgásgyakorlatokat. 
 Ismerjen alapvető adatvédelmi szabályokat. 
 Tudja a Paint rajzolóprogramot használni egyszerűbb és összetettebb rajzok elkészítéséhez  
 Tudjon egyszerű rajzos-szöveges dokumentumot elkészíteni, módosítani, háttértárra menteni. 
 Tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájában elhelyezni. 
 Legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges információt. 
 Ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit. 
 Képes legyen önállóan vagy segítséggel egyszerű algoritmust készíteni. 
 Legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára. 
 Legyen képes tanári segítséggel, megadott szempontok szerint információt keresni. 
 Legyen képes a találatok értelmezésére. 
 Ismerje az informatikai biztonsággal kapcsolatos fogalmakat. 
 A különböző konkrét tantárgyi feladataihoz képes az iskolai könyvtárban a megadott forrásokat 

megtalálni, és további releváns forrásokat keresni. 
 Elméleti ismeretek a következő témakörökből:  

 Az információs társadalom  
 Adatvédelem.  
 Informatikai eszközök etikus használata  
 Szerzői jog.  
 Az IKT (Az informatikai eszközök használatának) veszélyei a személyiségre  



 

 

 



 

 

6. ÉVFOLYAM 
Évi óraszám: 36 – heti óraszám: 1 

Témák 
Új tananyag 
feldolgozása 

Gyakorlás 
Összefoglalás, 
ellenőrzés Teljes óraszám 

0. Év eleji tudnivalók   1 1 

1. Az informatikai eszközök 
használata 

2 2 0 4 

2. Informatika-alkalmazói 
ismeretek 

2 8 1 11 

3. Problémamegoldás informatikai 
eszközökkel 
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4. Infokommunikáció 1 3 0 4 

5. Információs társadalom 2 2 0 4 
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1. AZ INFORMATIKAI ESZKÖZÖK HASZNÁLATA 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Célszerű szoftverkörnyezet 
kialakítása: alaplap, processzor, 
perifériák. 

Az interaktív felület (környezet) 
néhány beállítása (pl.: képernyő). A 
számítógép működésének 
matematikai alapjai: a kettes 
számrendszer. 

Kódolás. 

Keresés, csere, helyesírás. Adataink 
elhelyezése: könyvtári architektúra. 

Alaplap, processzor, architektúra. A 
felület egyéni beállítása (pl.: 
háttérkép, képernyőkímélő). 

Az ASCII-kód kifejtése: 
számítógépes alkalmazás a 
NumLock billentyűkombinációval 
(szövegbeviteli kódok segítségével). 

Helyesírás, keresés, csere 
alkalmazása. Az operációs rendszer 
logikai és fizikai állománykezelése: 
könyvtárszerkezet. 

Számítógép megbontott változatának 
szemlélése: alaplap, processzorok, 
tároló egységek. 

A megjelenés beállításainak konkrét 
megismerése (pl.: képernyő). 

Az ASCII-kód alkalmazása. Szöveg 
helyesírás-ellenőrzése, a javasolt 
formátumok célszerű (tudatos) 
alkalmazása. 

Állománykezelő program 
megismerése. 

Ismerje a számítógép felépítését és 
legfontosabb perifériáit. 

Legyen tisztában a kettes 
számrendszer szerepével a 
működésmegértésben; tudja azt 
kezelni a kódolás (ASCII) 
tekintetében. 

Legyen képes egyszerű szövegek 
helyesírás-ellenőrzésére, a kapott 
jelzések felismerésére. 

Tudjon szóra keresni, azt cserélni. 
Tudjon adatokat tárolni az adott 
számítógép háttértárán, ismerje a 
létrehozás módszerét. 

 

  



 

 

2. INFORMATIKA-ALKALMAZÓI ISMERETEK 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Karakter (jel), szó, mondat 
megkülönböztetése, kezelése. Képek 
beillesztése, esztétikus megjelenítés 
biztosítása. 

A szövegszerkesztés alapjai: 
karakter, szó, mondat. 

Képek beillesztése szöveges 
dokumentumba. 

A billentyűzet karakterkiosztása 
(funkció, vezérlő, alfanumerikus, 
numerikus, kurzorkezelő). 

Képek, grafikák beszúrása. 

Ismerje a billentyűzet karaktereit, 
tudja azokat célszerűen használni. 
Ismerje a karakterkódolás 
lehetőségeit: típus, méret, szín, 
különlegességek, stílusok, háttérszín, 
animáció. 

Ismerje a szó és a mondat kezelését, 
együttes formázását. 

Tudjon képet, grafikát beszúrni, 
megfelelő szövegkörnyezetbe. 

3. PROBLÉMAMEGOLDÁS INFORMATIKAI ESZKÖZÖKKEL 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

A Logo-program használata 
gyakorlati feladatok megoldására. 
Matematikai ismeretek 
kamatoztatása a program használata 
során. 

Rajzolás, ismétlés, egymásba 
ágyazott ismétlések, véletlen számok 
generálása, eljárások, eljáráshívás. 

Síkbeli ábrák készítése, struktúrájuk 
tanulmányozása. Mozgó ábrák 
készítése. 

Kifestés, záródó alakzatok, 
elfordulások, törött vonal. Az 
ismétlés kulcsszava. 

Szabályos sokszögek rajzolása. 
Ismétlések a rajzolásban, egymás 
után. 

Ismerjen fel egyszerű matematikai 
(számelméleti és geometriai) 
problémákat, tudjon azoknak 
megfelelő programnyelvi3 válaszokat 
prezentálni. 

                                                           
3
 Nem feltétlenül a Logo használata javasolt! (A helyi tantervekben széles szabadságfok érvényesülhet.) 



 

 

4. INFOKOMMUNIKÁCIÓ 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Az elektronikus levelezés. Levél 
küldése és fogadása. 

Válaszadás, továbbítás. Levelek 
rendszerezése. Letöltés, mentés. 

Webszolgáltatók. 

Regisztráció e-mail felületen  

A levelezés etikai feltételei és 
veszélyei. 

Letöltés weboldalakról és e-mail- 
ekből. 

Hogyan különböztethetők meg a 
webszolgáltatók? 

Ismerjen egy elektronikus levél 
küldésére alkalmas felületet. Tudjon 
regisztrálni ezen a felületen önálló e- 
mail címet. Legyen tisztában az  
e-mailezés etikai szabályaival. 

Tudjon megkülönböztetni 
(indoklással), különböző webes 
szolgáltatókat, legyen képes 
értelmezni az adott címeket. Legyen 
képes zenét, szöveget, képet stb. 
letölteni adott weboldalról, tudja azt 
elmenteni célkönyvtárba 

  

  



 

 

5. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Szabadon felhasználható források. 
Személyes adatok fogalma. 

Az informatika rövid története. 

A freeware-programok letöltése, 
használata. 

A shareware-programok letöltése, 
időleges használatuk. 

Személyes adatok megóvása (pl.: 
azonosító, jelszó, tanulmányi 
eredmények stb.). 

A nulladik generációs próbálkozások 
(abakusz, Pascal, Babbage stb.). 

Rövid, célirányos programok 
keresése és letöltése a hálózatról. A 
programok elhelyezése háttértáron. 

Észrevételek, rövid tendenciák a 
történetiség alapján. 

Tudja, hogy a szoftver szellemi 
termék. 

Legyen tisztában az adatvédelem 
alapjaival. 

Ismerje fel a történetiségben a 
jövőkép, az iteráció és a gazdasági 
fejlesztés hatásait. 

Legyen igénye a ma 
infotechnológiájának 
megismerésére, alkotó 
alkalmazására. 

6. KÖNYVTÁRI INFORMATIKA 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Hagyományos és új információs 
eszközök a könyvtárban. 

Egyszerűbb irányított forrás- és 
információkeresés direkt 
eszközökben és a helyi adatbázisban. 

Tanuláshoz keresőkérdések 
megfogalmazása. 

Papíralapú és digitális 
ismerethordozók. Az 
ismerethordozók nyilvántartásának 
rendje. 

Adott ismerethordozón az 
információk kinyerése, keresése. 

Tájékozódás az iskolai könyvtárban. 

Ismerje a nyomtatott anyagok 
hozzáférésének módját. 

Tudjon keresni a tartalomjegyzékben 
vagy betűrend szerint (pl.: 
lexikonban). 

Kezelje a digitális (illetve 
elektronikus) ismerethordozókat. 
Emelje ki a tartalmakból a lényeget, 
melynek során keresőkérdésekre 
válaszol. 

Igazodjon el az iskolai könyvtárban. 
Tudjon a célnak megfelelő tartalmú 
irodalmat (ismerethordozót) találni. 
Ezekből legyen képes kinyerni a 
szükséges információkat. 



 

 

SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 A tanulók előzetesen ismerjék meg az ellenőrzés, értékelés szempontjait. 
 Az összes tanuló minden munkáját ellenőrizzük és értékeljük mindenkor; szóban, nem verbális 

módszerekkel, vagy érdemjeggyel. 
 Az értékelésben törekedjünk objektivitásra (pl.: pontozás, táblára felírt értékrend stb.). 
 Szóbeli számonkérés (legyen képes elmondani, amit tervezett, készít, vagy gondolt, illteve tanult.). 
 Értékeljük a kreatív, csoportban, vagy egyénileg végzett munkát. 
 Szövegszerkesztés rajz, minta, leírás alapján. 
 Problémák megoldása interaktív programnyelven (pl.: LOGO). 
 Ötletek bemutatása számítógépes módszerekkel. 
 Tanulással kapcsolatos, hálózatról, vagy CD-ről letöltött gyűjtőmunka közszemlére bocsátása, 

kiállítása. 
 Szabadpolcos kiválasztás figyelembevétele adott téma keresése kapcsán. 
 Feladatlapok kitöltése (pl.: munkafüzetben). 
 Feleletválasztásos kérdőív összeállítása és kitöltése. 
 Adott felhasználói környezetben megoldott feladatok, problémák értékelése (pl.: szövegfájlok). 
 A történetiség állomásainak leírása, felidézése, felismerése. 
 Interaktív feleltetőprogram használata. 



 

 

A fejlesztés várt eredményei a 6. évfolyamban záruló 2 éves ciklus végén:  

A tanuló az informatikai eszközök használat témakör végére 
 ismerje a számítógép részeinek és perifériáinak funkcióit, tudja azokat önállóan 

használni; 
 tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, fájlt keresni; 
 tudjon segítséggel használni multimédiás oktatóprogramokat; 
 tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat 

használatának szabályait; 
 ismerje egy vírusellenőrző program kezelését. 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 
 ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni a 

leggyakoribb karakter- és bekezdésformázásokat; 
 használja a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit; 
 ismerje egy bemutatókészítő program egyszerű lehetőségeit, tudjon rövid bemutatót 

készíteni; 
 ismerje fel az összetartozó adatok közötti egyszerű összefüggéseket; 
 segítséggel tudjon használni tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat, tudjon 

különféle adatbázisokban keresni; 
 tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájában 

elhelyezni.  

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére 
 legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges információt; 
 ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit; 
 képes legyen önállóan vagy segítséggel algoritmust készíteni; 
 tudjon egyszerű programot készíteni; 
 legyen képes egy fejlesztőrendszer alapszintű használatára; 
 a problémamegoldás során legyen képes együttműködni társaival. 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 
 legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára; 
 legyen képes tanári segítséggel megadott szempontok szerint információt keresni; 
 legyen képes a találatok értelmezésére; 
 legyen képes az elektronikus levelezőrendszer önálló kezelésére; 
 legyen képes elektronikus és internetes médiumok használatára; 
 legyen képes az interneten talált információk mentésére; 
 ismerje a netikett szabályait. 

A tanuló az információs társadalom témakör végére 
 ismerje az informatikai biztonsággal kapcsolatos fogalmakat; 
 ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 
 ismerje az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségeket; 
 ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; 
 szerezzen gyakorlatot az információforrások saját dokumentumokban való 

feltüntetésében. 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 
 a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz képes az iskolai könyvtárban a megadott 

forrásokat megtalálni, és további releváns forrásokat keresni; 



 

 

 konkrét nyomtatott és elektronikus forrásokban képes megkeresni a megoldáshoz 
szükséges információkat; 

 el tudja dönteni, mikor vegye igénybe az iskolai vagy a lakóhelyi könyvtár 
szolgáltatásait. 

6. évfolyam - Minimum követelmény 

A tanuló: 
 Is erje a szá ítógép részei ek és alapvető perifériái ak fu k ióit, tudja azokat ö állóa  

használni. 
 Leg e  képes kezel i a ille t űzetet és az egeret. 
 Ismerje a mappaszerkezetben való tájékozódás alapfogalmait. 
 Tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, fájlt keresni. 
 Tudjon mappát másolni, mozgatni, létrehozni és törölni. 
 Ismerje az informatikai környezetben való munkavégzés alapszabályait. 
 Tudjon önállóan kommunikálni ismert programokkal. 
 Ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni karakter- és 

bekezdésformázásokat. 
 Leg e  képes a szövegszerkesztő alkal azására, doku e tu ok eg itására és ezárására.  
 Tudjo  doku e tu ot el e te i külö öző fájlfor átu a  eg  eghajtó egadott hel ére, 

illetve más néven.  
 Tudjon dokumentumot megnyitni, abba szöveget bevinni, szimbólumokat, különleges 

karaktereket beszúrni.  
 Tudja az alapvető karakter-és bekezdésformázási eszközöket használni és azokat váltani.  
 Tudja használni a nagyítás/kicsinyítés funkciót.  
 Legyen képes karakter, szó, sor, mondat, bekezdés és a dokumentum teljes törzsszövegének 

kijelölésére.  
 Tudjon szöveget másolni, törölni, mozgatni egy dokumentumon belül és több megnyitott 

dokumentum között.  
 Legyen képes a visszavonás és az ismétlés parancsok használatára, a szövegformátum 

megváltoztatására, a szövegformázási stílusok alkalmazására, szöveg igazítására.  
 Tudjo  ekezdéseket létrehoz i, igazíta i és eg esíte i, egfelelő térközt, sorközt eállíta i.  
 Tudja alkalmazni a felsorolásjelek és a számozás hozzáadását, törlését.  
 Tudjon táblázatot létrehozni, kitölteni, sorokat, oszlopokat, cellákat és a teljes táblázatot kijelölni, 

sorokat és oszlopokat beszúrni és törölni, oszlopszélességet és sormagasságot megváltoztatni.  
 Tudjon objektumot másolni, beszúrni (kép, fotó, rajz, grafika, grafikon) a dokumentum adott 

helyére.  
 Legyen képes a dokumentum elrendezésének, a dokumentum margóinak a megváltoztatására.  
 Leg e  képes élőfej fejlé  és élőlá  lá lé  szövegé ek egadására és ódosítására.  
 Ismerje a nyomtatási kép megtekintésének módját.  
 Használja a szövegszerkesztő elvi segédeszközeit. 
 Is erje eg  e utatókészítő-progra  eg szerű lehetőségeit, tudjo  rövid e utatót készíte i. 
 Leg e  képes a preze tá iókészítő szoftver alkal azására, a preze tá ió eg itására, 

mentésére adott helyre, adott néven.  
 Tudjon dokumentumot megnyitni, abba szöveget bevinni, szimbólumokat, különleges 

karaktereket, képet, grafikát, rajzolt alakzatot beszúrni, törölni, a karaktereket, bekezdéseket 
formázni.  

 Tudja használni a nagyítás/kicsinyítés funkciót.  
 Tudjon szöveget szerkeszteni, másolni, mozgatni, törölni a prezentációban, ill. prezentációk 

között.  



 

 

 Legyen képes a visszavonás és az ismétlés parancsok használatára, a szövegformátum 
megváltoztatására, a szövegformázási stílusok alkalmazására, szöveg igazítására.  

 Legyen képes új dia létrehozására, törlésére, diák másolására és mozgatására prezentáción belül 
és két prezentáció között.  

 Leg e  egfelelő g akorlata a diatartalo  és for ázás kialakításá a : rövid, tö ör kifejezések, 
felsorolások, számozott listák létrehozásában, háttérszín meghatározásában, a szöveg 
formázásában, igazításában.  

 Legyen képes különféle beépített diagramok készítésére a prezentációban.  
 Legyen képes grafikus objektum (kép, fotó, rajzobjektum) beillesztésére, újraméretezésére, 

törlésére, elforgatására, a vonal színének, a vonal vastagságának és stílusának megváltoztatására.  
 Leg e  képes áttű ési hatások és a i á iók eállítására, törlésére, diák elrejtésére és 

felfedésére.  
 Tudja a dia oldalbeállítását, a tájolását, illetve a papírméretet megváltoztatni. 
 Is erje fel az összetartozó adatok közötti eg szerű összefüggéseket. 
 Tudjon adatokat táblázatba rendezni. 
 Segítséggel tudjon használni tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat. 
 Tudjon különféle publikus internetes adatbázisokban keresni. 
 Ismerje legalább egy digitális térképes alkalmazás szolgáltatásait. 
 Tudjo  eg szerű progra ot készíte i. 
 A pro lé a egoldás sorá  leg e  képes eg ütt űköd i társaival. 
 Leg e  képes az elektro ikus levelezőre dszer ö álló kezelésére. 
 Legyen képes elektronikus és internetes médiumok használatára. 
 Legyen képes az interneten talált információk mentésére. 
 Ismerje a netikett szabályait. 
 Ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat. 
 Is erje az adatvédele  érdeké e  alkal azható lehetőségeket. 
 Ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat. 
 Szerezzen gyakorlatot az információforrások saját dokumentumokban való feltüntetésében. 
 Konkrét nyomtatott és elektronikus forrásokban képes megkeresni a megoldáshoz szükséges 

információkat. 
 El tudja dönteni, mikor vegye igénybe az iskolai vagy a lakóhelyi könyvtár szolgáltatásait. 

 



 

 

7. ÉVFOLYAM 
Évi óraszám: 36 – heti óraszám: 1 

Témák 
Új tananyag 
feldolgozása 

Gyakorlás 
Összefoglalás, 
ellenőrzés Teljes óraszám 

1. Az informatikai eszközök 
használata 

1 1 1 3 

2. Alkalmazói ismeretek 5 9 1 15 

3. Problémamegoldás informatikai 
eszközökkel 

2 4 1 7 

4. Infokommunikáció 1 2 0 3 

5. Információs társadalom 2 2 0 4 

6. Könyvtári informatika 1 2 14 4 

Összesen: 12 20 4 36 

 

                                                           
4 Összevont értékelés javasolt a négy témakörből. 



 

 

1. AZ INFORMATIKAI ESZKÖZÖK HASZNÁLATA 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Műveletek fájlokkal és mappákkal. 

Tömörítés, kicsomagolás. A 
tömörítőprogram lehetőségei. 

Víruskeresés, vírusmentesítés. 

Az operációs rendszer. Állomány 
(mappa) létrehozása, átnevezése, 
másolása, mozgatása. Az állomány 
attribútumainak meghatározása.  

Veszteséges és adatvesztés nélküli 
tömörítés, kicsomagolás.  

Egy víruskezelő program 
megismerése 

Könyvtárfa létrehozása. Különböző 
állománytípusok megismerése. 

Állományok tulajdonságainak 
meghatározása, értelmezése. Be- és 
kicsomagolás módszere, jelentősége. 

Víruskeresés észlelése, rezidens 
program esetében. Víruskeresés 
indítása, tranziens program esetében 

Legyen alapvető jártassága az 
állományok és mappák kezelésében, 
létrehozásban.  

Ismerje a tömörítés végrehajtásának 
módszerét és jelentőségét Tudjon 
megkülönböztetni alapvető 
állománytípusokat (szöveg, kép 
stb.). Ismerje a veszteséges és 
veszteség nélküli tömörítés 
különbségét. 

Tudjon rezidens, vagy tranziens 
víruskeresővel dolgozni, elkerülve 
az operációs rendszer használatának 
későbbi anomáliáit. 

 
  



 

 

2. INFORMATIKA-ALKALMAZÓI ISMERETEK 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Adatok megjelenítésének lehetőségei 
a szövegszerkesztésben. 

Az adatok grafikus ábrázolása 
(célszerűség, olvashatóság, 
esztétikum). 

Táblázatkezelés adatok tárolására, 
egyszerű számítási (elsősorban 
statisztikai) feladatok megoldására. 
Képletek létrehozása, hivatkozások 
alkalmazása. 

Táblázat rajzolása, egyszerű 
diagramok készítése 
szövegszerkesztőben, 
táblázatkezelőben. 

Táblázatkezelő program kezelése. 
Adatok tárolása, számítások 
adatokkal. Vágólap használatával a 
különböző dokumentumtípusok 
integrálása egy helyre (pl.: 
szövegdokumentumba). 

Táblázatkezelésben és 
szövegszerkesztésben az adatok 
grafikus ábrázolása. 

Diagramok létrehozása, a 
célszerűség és esztétikum igényei 
szerint. 

Képletek létrehozása, hivatkozások 
segítségével. 

Statisztikai függvények: 

=DARAB();=DARABTELI(;); 

=DARAB2(); =MIN(); 

=MAX();;=ÁTLAG (); = SZUM() 

Hétköznapi feladatok (pl.: családi 
költségvetés, osztály adatai stb.) 
megjelenítése szövegszerkesztőben, 
és/ vagy táblázatkezelőben. 

Mértékegységek, táblaformátumok 
használata. 

Kapcsolat az adatok között 
(képletek). 

Hivatkozások értelmezése (abszolút, 
relatív, vegyes). 

A legegyszerűbb statisztikai 
függvények értelmezése, 
alkalmazása. 

Tudjon hétköznapi feladatokat 
adatokként megjeleníteni, kezelni 
szövegszerkesztőben, 
táblázatkezelőben. 

Tudjon használni táblázatkezelő 
programot. 

Legyen képes az adatok 
értelmezésére és kezelésére. 

Ismerje a különböző programok 
közötti objektumátvitel lehetőségeit. 
Tudja az adatokat célszerű, 
esztétikus diagramon megjeleníteni. 

Tudjon matematikai ismereteinek 
megfelelő képleteket alkotni, azt 
eredménnyel használni. 

Ismerje a statisztikai alapfüggvények 
értelmét, tudja azokat alkalmazni a 
célnak megfelelően. 



 

 

3. PROBLÉMAMEGOLDÁS INFORMATIKAI ESZKÖZÖKKEL 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Adott feladat (probléma) 
megoldásához algoritmus készítése 
(tervezés, megvalósítás, 
végrehajtás). A megoldás során 
szükséges adatok és az eredmény 
összevetése. 

Elemi és összetett adat. 

Az algoritmus leírásának eszközei 
(pl.: struktogram, programlista). 

A program lépésenkénti futtatása, 
hatékonyságelemzés. 

Program eredményeinek áttétele más 
környezetbe. 

Programozási nyelv használata5 

során kapott grafikák, adatok áttétele 
szövegszerkesztőbe, 
táblázatkezelőbe vagy grafikai 
környezetbe. 

Az iskolai élethez kapcsolódó 
problémák megoldása, interaktív 
programnyelv (fejlesztői környezet) 
segítségével. 

A tanulók válasszanak (kapjanak) 
adott problémát. Ennek alapján 
tervezzék a megoldás menetét, a 
használni kívánt programokat, majd  
– szóbeli egyeztetés után – oldják 
meg a feladatot önálló vagy projekt 
munkában. 

Tudjon adott problémát modellezni 
algoritmus segítségével. 

Legyen képes a hatékony, 
gyakorlattal adekvát eredmények 
(programfutás, környezet) 
értékelésére. 

Tudjon egyéni vagy 
csoportmunkában az iskolai élethez 
kapcsolódó, több forrást alkalmazó 
dokumentumot készíteni (pl.: 
programozási nyelven készült 
grafikát, kiszámított értéket 
áthelyezni szövegdokumentumba, 
vagy táblázatkezelőbe). 

 
  

                                                           
5
 A problémamegoldás során, feltétlenül használjuk az interaktív programozási nyelvet is! 



 

 

4. INFOKOMMUNIKÁCIÓ 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

A tematikus és kulcsszavas keresés 
lehetőségeinek és módszereinek 
megismerése, hatékony és céltudatos 
használatának képessége. 

Szöveges és képi információk 
elhelyezése az internetről. 

Tematikus és kulcsszavas keresők. A 
keresés indítása. 

A szűkítés interaktív és/vagy logikai 
kulcsokkal történő szűkítése. 

A szöveg- és képelhelyezés 
technikája. 

Adott témakör keresése, 
tájékozódási (tanulási) jelleggel. 
Előzmények, Kedvencek, Kutatás, 
Szerkesztés megismerése és 
használata. 

Adott témakörben, meghatározott 
terjedelmű, dokumentum készítése. 

Tudjon hatékonyan és céltudatosan 
információt szerezni az internetről a 
tematikus és kulcsszavas keresés 
eszközeinek felhasználásával. 

Legyen képes dinamikusan kezelni a 
kapott adatokat. 

Tudjon képet, szöveget elhelyezni az 
internetről. 

 
  



 

 

5. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

A fogyasztói szokások változása az 
elektronikus média megjelenésével.  

Az infokommunikációs világban 
kialakult alapvető viselkedési 
szabályok. 

Kapcsolt reklámok. 

Fogyasztói szokások megszerzése, 
pl.: az elektronikus levelezés 
regisztrálásakor. 

Kötelező és nem kötelező adatok 
megadása. 

Elektronikus kereskedelem. 
Alapvető viselkedési szabályok. 

A médiában jelentkező 
reklámdömping káros hatásai. 

Az internetes felületeken kapcsolt 
reklámok direkt hatásai. 

Adataink védelme a hálózat 
használata során. 

Egy fiktív vásárlás lebonyolítása 
webes felületen. 

Példákon keresztül bemutatni az 
infokommunikációs világ alapvető 
viselkedési szabályait (pl.: 
mobiltelefon, csevegőprogramok 
stb.). 

Tudja elmondani, leírni a médiában 
megjelenő erőszakos reklámok káros 
hatásait a fogyasztói szokásokra. 

Tudja elmondani, leírni az 
infokommunikáció előnyeit a 
fogyasztói szokások alakításában.  

Tudja alkalmazni az 
infokommunikáció alapvető etikai 
szabályait, viselkedjen a 
szabályoknak megfelelően. 

 

  



 

 

6. KÖNYVTÁRI INFORMATIKA 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

A kézikönyvtár összetételének és 
tájékozódásban betöltött szerepének 
megismerése 

A kézikönyvtár jellemző 
könyvtípusainak használata 
szaktárgyi feladatok megoldásában. 

Különböző típusú könyvtárak 
megismerése könyvtárlátogatással, 
ill. közvetett forrásokból. 

A Súgó használatának megismerése. 

Kézikönyvtár: könyvtípusok, 
használati jellemzőik. 

Könyvtártípusok: nemzeti könyvtár, 
szak-, köz- és iskolai könyvtár. 

Az egyes operációs rendszerekhez és 
azok alatt futó programokhoz rendelt 
Súgó-k megismerése, használata. 

Online elérhető és szabadon 
böngészhető könyvtárak. 

 

Kézikönyvtár megismerése. 

A kézikönyvek egyes típusainak 
kézbevétele, tanulmányozása. 

A kézikönyvek használatának 
jellemzőinek megismerése az 
információkeresésben, 
forráselemzésben, kutatásban, 
gyakorlati feladatok megoldásában.  

Használja a Súgó-t egy adott eljárás, 
feladat megoldásának segítésére. 

Keresés a Magyar Elektronikus 
Könyvtár és az SDT tartalmában. 
Előre meghatározott könyv letöltése. 

Tudja, hogy milyen könyvtípusok 
tartoznak a kézikönyvtárhoz. 

Tudjon információt keresni 
segédkönyvekben (szótár, lexikon, 
enciklopédia). 

Szerezzen tapasztalatokat a 
lakóhelyi közművelődési 
könyvtárban. 

Tudja, hogy hazánk nemzeti 
könyvtára az Országos Széchényi 
Könyvtár. 

Ismerje a Súgó felépítését, az ott 
található információk 
megszerzésének módját és azok 
gyakorlati felhasználását 
(alkalmazását).  

Tudjon keresni és tartalmat letölteni 
online elérhető könyvtárból.. 



 

 

SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 A tanulók előzetesen ismerjék meg az ellenőrzés, értékelés szempontjait. 
 Törekedjünk az összes tanuló minden munkáját ellenőrizni és értékelni szóban, vagy érdemjeggyel. 
 Az értékelésben törekedjünk a teljes objektivitásra (pl.: pontozás). 
 Szóbeli számonkérés (legyen képes elmondani amit tervezett, készített vagy gondolt, illetve tanult.). 
 Értékeljük a kreatív, csoportban vagy egyénileg végzett munkát. 
 Szövegszerkesztés rajz, minta, leírás alapján. 
 Problémák megoldása a dokumentumok közötti átjárhatóság igénybevételével. 
 Ötletek bemutatása számítógépes módszerekkel. 
 Kézikönyvtár kezelése, célfeladatok megoldásának szintje. 
 Feladatlapok kitöltése (pl.: munkafüzetben). 
 Feleletválasztásos kérdőív összeállítása és kitöltése (pl.: az utolsó négy témakör mérésekor). 
 Adott felhasználói környezetben megoldott feladatok, problémák értékelése (pl.: táblázatkezelés). 
 Interaktív feleltetőprogram használata. 

7. évfolyam - Minimum követelmény 

A tanuló: 

 Leg e ek eg az el életi is eretei: a szá ítógépes perifériák is erete és hasz álata, űködésük fizikai alapjai, a szá ítógép fő eg ségei, e e eti és 
kimeneti perifériák, az operációs rendszer témakörökben 

 Legyen képes a számítógép legfontosabb perifériáit kezelni.  

 Tudjon tájékozódni a számítógép könyvtárstruktúrájában.  

 Tudja használni a számítógép karbantartásához szükséges segédprogramok egyikét, vagy az operációs rendszer néhány szolgáltatását.  

 Ismerje és tudja kezelni a multimédia alapelemeit (szöveg, kép, mozgókép, hang).  

 Tudja használni az elektronikus levelezés alapszolgáltatásait.  

 Képes leg e  eg szerű feladatokhoz éhá  utasítás ól álló  algorit usokat készíte i. Is erje  fel algorit us-szerkezeteket (elágazás, ciklus).  

 Ismerje a könyvtártípusokat. Tudja használni az elektronikus könyvtárat. Tudjon információt keresni a segédkönyvekben (szótár, lexikon, enciklopédia) és az 
interneten.  

 Ismerje a gépelési szabályokat és gyakorlottan használja is azokat.  

 Legyen képes nagyobb dokumentumok létrehozására, átalakítására, formázására  



 

 

 Tudja egfelelőe  eállíta i a lap tulajdo ságait argók, éret, tájolás . Is erje a szakasz fogal át. Élőfej-, élőlá  fogal át is erje.  
 Tudja megvalósítani a karakterformázást, ekezdésfor ázást, eg szi tű- és tö szi tű listákat, tudjo  tá lázatot készíte i  
 Tudja javítani a bevitt szöveget (törlések, keresés, csere) 

 Ismerje a dokumentum egységeit, a szövegkijelöléseket 

 Tudja a másolás, mozgatás és a beillesztés parancsot használni 

 Ismerje fel a szövegfájlokat, tudjon nyers szöveget formázni 

 Tudja a tabulátorok használatát  

 Tudjon objektumokat beszúrnia a dokumentumba  

 Ismerje a körlevélkészítés lépéseit. Tudjon körlevelet készíteni (levél, etikett, boríték) 

 Tudjon dokumentumot nyomtatni, menteni másként, és tudja beállítani a dokumentumvédelmet.  

 Tudjo  eg szerű progra ot készíte i. 
 A pro lé a egoldás sorá  leg e  képes eg ütt űköd i társaival. 
 Leg e  képes az elektro ikus levelezőre dszer ö álló kezelésére. 
 Legyen képes elektronikus és internetes médiumok használatára. 

 Legyen képes az interneten talált információk mentésére. 

 Ismerje a netikett szabályait. 

 Ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat. 

 Is erje az adatvédele  érdeké e  alkal azható lehetőségeket. 
 Ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat. 

 Szerezzen gyakorlatot az információforrások saját dokumentumokban való feltüntetésében. 

 Konkrét nyomtatott és elektronikus forrásokban képes megkeresni a megoldáshoz szükséges információkat. 
  



 

 

 
8. ÉVFOLYAM 

Évi óraszám: 36 – heti óraszám: 1 

 
 

Témák Új tananyag feldolgozása Gyakorlás Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám 

1. Az informatikai eszközök használata 1 2 0 3 

2. Informatika-alkalmazói ismeretek 3 12 2 17 

3. Problémamegoldás informatikai 
eszközökkel 

 
3 

 
7 

 
1 

 
11 

4. Információs társadalom 1 2 0 3 

5. Könyvtári informatika 1 1 16 3 
 

1. AZ INFORMATIKAI ESZKÖZÖK HASZNÁLATA 
 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Az ismert eszközök közül az adott 
feladat megoldásához alkalmas 
hardver- és szoftvereszköz célszerű 
kiválasztása. 

Digitális fényképezőgép (kamera) 
bemutatása. 
Lapszkenner használata. 
Nyomtatási feladatok (megosztott 
nyomtató használata, nyomtatás 
megszakítása, nyomtatási feladat 
törlése, nyomtató átirányítása). 
Auditív perifériák megismerése. 
A korábban megismert háttértárak és 
perifériák alkalmazása. 

A rendelkezésre álló 
hardvereszközök használatának 
megismerése. 
Kiscsoportos formában, különböző 
hangzó, képi anyagok előállítása, 
kezelése, mentése. 
A megismert eszközök segítségével 
többforrású dokumentum előállítása. 

Ismerje a számítógépes környezet 
adott eszközeinek használatát, tudja 
azokat célszerűen kiválasztani adott 
feladat (probléma) megoldására. 
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2. INFORMATIKA-ALKALMAZÓI ISMERETEK 
 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Szövegszerkesztési ismeretek 
bővítése. 
A prezentációkészítés alapjai. 
Táblázatkezelő program használata 
logikai, statisztikai, matematikai, 
mátrix-típusú feladatok megoldására. 
Felhasználói diagramok készítése. 

Szövegszerkesztés: bekezdés- és 
szakaszformázások. 
Táblázatok készítése. 
Prezentációkészítés: beépített 
formátumok használata. 
Dia hátterének, betűszínének beállítása. 
Diatartalmak beillesztése: szöveg, kép, 
rajzobjektum. 
Diarendezés, áttűnés, vetítési idő, 
egyszerű animációk. 
Diavetítés. 
Logikai függvények (pl.: =HA()). 
Statisztikai függvények (pl.: 
=ÁTLAGA(); =MIN2() stb.) 
Matematikai függvények (pl.: 
=KEREKÍTÉS(); =SZORZAT() stb.) 
Mátrix függvények (pl.: =HOL.VAN() 
). 
Felhasználói diagram. 

Először mintalapok, majd feladatsor 
(leírás) alapján, reprodukció, illetve 
nyersdokumentum formázása, tanári 
közreműködéssel (bemutatással). 
Karakter-, bekezdés- és 
szakaszformátumok önálló 
használata. 
A táblázatkészítés néhány 
lehetőségének bemutatása, 
gyakorlása, majd önálló 
alkalmazása.(A táblázat formázása.) 
Szabadon választott témakörben 
egyoldalas szövegdokumentum 
készítése, rendezett formában. 
Tanári bemutatással, 3-4 diából álló 
sorozat készítése, vetítése. 
Megadott témában képek és nyers 
szöveg, valamint nyomtatott minta 
(vázlat) alapján, diasor készítése 
önállóan, vagy kiscsoportos 
munkában. 
Gyakorlati feladat megoldása a 
felsorolt függvénytípusokkal és 
diagramokkal, tanári útmutatás 
alapján. 
Differenciált munka szervezése; a 
nehezebben absztrahálható 
függvénytípusok alkalmazása. 

Ismerje a bekezdésformázásokat: 
behúzások, igazítások, térköz, sorköz, 
felsorolás és számozás, szegély és 
mintázat. 
Tudja a tabulátorokat használni. 
Ismerje a táblázatkészítés és a 
tabulálás felcserélésének lehetőségeit. 
Ismerje a hasábba tördelés szabályait, 
tudja azt a gyakorlatban végrehajtani. 
Tudjon minta, leírás alapján megfelelő 
prezentációt készíteni, azt levetíteni. 
Ismerje a táblázatkezelés néhány 
logikai, statisztikai,matematikai és 
mátrixfüggvényét, tudja azokat tanári 
irányítással használni. 
Tudjon kiscsoportban dolgozni 
(projektmunka). 



 

 

 
 
 

3. PROBLÉMAMEGOLDÁS INFORMATIKAI ESZKÖZÖKKEL 
 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Adott programozási nyelven egyszerű 
(pl.: számelméleti, geometriai) 
problémák7   megoldása. 

Véletlenszámok  generálása. 
Eljárásírás, eljáráshívás, eljárások sora. 
Paraméterezés. 
Feltételes utasítások. 
Rekurzió (önmagát hívó eljárás). 

Véletlen számok generálása (pl.: egy 
lottószám). 
Alakzatok rajzolása, paraméterek 
értékeinek változtatása. 
Eljárások sorának alkalmazásával, 
különböző minták rajzolása. 
„Ha…akkor”, 
„Ha…akkor,…különben” 
utasítástípusokkal különböző 
eljárások alkalmazása, pl.: grafikai 
ábrák készítésében. 

Tudjon a programnyelv absztrakt 
szintjén, véletlenszámot generálni. 
Értse meg és tudja leírni, a célnak 
megfelelő egyszerű eljárást (pl.: adott 
hosszúságú vonal rajzolása). 
Tudja a különböző eljárásokat hívni, 
alkalmazni. 
Ismerje a paraméter fogalmát, tudja 
azt használni a különböző számolási 
és geometriai feladatokban. 
Ismerje a feltételes utasítást és a 
rekurziót, tanári segítséggel legyen 
képes felhasználni. 

 

4. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM 
 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

A számítógép történetének tanulságai, 
a fejlesztések hatásainak felismerése. 
A változások mai tendenciáinak 
felismerése és alkalmazása. 

A számítógépek generációi és a 
fejlesztési tendenciák. 
Banki és hivatali ügyintézés, személyes 
ügyek számítógépes rendezése. 

Irányított tevékenységgel az egyes 
számítógépes generációk felkutatása 
kézikönyvtár vagy internet 
segítségével. A gyűjtőmunka 
eredményeinek közzététele, közös 
értékelése, a tanulságok levonása. 

Tudja leírni (elmondani) a 
számítógépek történetének állomásait. 
Legyen képes következtetéseket 
levonni a fejlődéstörténetből. 
Tudjon csoportmunkában 
meghatározott terjedelmű és 

 



 

 

 
 

  „Szimulációs” módszerrel, banki 
ügyletek, hivatali ügyek, személyes 
igények (pl.: jegyvásárlás, 
helyfoglalás, szálláskeresés stb.) 
intézése. 

formátumú beszámolót készíteni az 
egyes állomásokról. 
Tudja igénybe venni az elektronikus 
utat ügyeinek intézésében. 

 

5. KÖNYVTÁRI INFORMATIKA 
 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Források keresése szaktárgyi Tárgyi katalógusok: szakkatalógus, Forráskeresés tantárgyi vagy Tudja, hogy a tárgyszó, ill. szakjelzet 
feladatokhoz, tárgyi katalógusok tárgyszókatalógus. közhasznú problémák megoldásához a könyv tartalmát fejezi ki. 
segítségével. Forrásjegyzék. a könyvtár tárgyi katalógusaiban. Tudjon a szakjelzet alapján a 
A keresett téma kifejezése Cédulázás. A kiválasztott források lényegének szabadpolcon ismeretterjesztő 
tárgyszóval, ill. szakjelzettel.  rögzítése cédulázással. műveket keresni. 
A tematikus keresés lépéseinek  Szóbeli vagy írásbeli beszámoló Legyen képes – segítséggel – egyszerű 
felismerése, gyakorlása.  készítése többféle forrás keresési feladatokat megoldani a 

  felhasználásával. tárgyi katalógus felhasználásával. 
 

SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 
 
 

 A tanulók előzetesen ismerjék meg az ellenőrzés, értékelés szempontjait. 
 Igyekezzünk a tanulók munkáit ellenőrizni és értékelni, szóban vagy érdemjeggyel. 
 Az értékelésben törekedjünk a teljes objektivitásra (pl.: pontozás). 
 Szóbeli számonkérés (legyen képes elmondani szakmai kifejezések használatával, amit tanult vagy amit készített). 
 Értékeljük a kreatív, csoportban vagy egyénileg végzett munkát. 
 Szövegszerkesztés, prezentáció minta, leírás alapján. 
 Problémák megoldása programnyelvi környezetben. 
 Ötletek bemutatása számítógépes módszerekkel. 
 Céldokumentum összeállítása, gyűjtőmunka segítségével (esetleg csoportmunkában). 
 Könyvtári keresés kifejezése tárgyszóval, illetve szakjelzettel. 



 

 

 

 Feladatlapok kitöltése (pl.: munkafüzetben). 
 Feleletválasztásos kérdőív összeállítása és kitöltése (pl.: az utolsó két témakör 

mérésekor). 
 Adott felhasználói környezetben megoldott feladatok, problémák értékelése (pl.: 

szövegfájlok, programnyelvi leírások stb.) 
 Interaktív feleltetőprogram használata. 

 
 

8. évfolyam - Minimum követelmény 

A tanuló: 

 Is erje a szá ítógép fo tosa  alkal azási területeit és jele tőségét a ai társadalo a .  
 Legyenek meg az elméleti ismeretei: a számítógépes perifériák ismerete és használata, 

űködésük fizikai alapjai, a szá ítógép fő eg ségei, e e eti és ki e eti perifériák, az 
operációs rendszer témakörökben  

 Legyen képes a számítógép legfontosabb perifériáit kezelni.  

 Tudjon tájékozódni a számítógép könyvtárstruktúrájában.  

 Tudja használni a számítógép karbantartásához szükséges segédprogramok egyikét, vagy az 
operációs rendszer néhány szolgáltatását.  

 Ismerje és tudja kezelni a multimédia alapelemeit (szöveg, kép, mozgókép, hang).  

 Tudja használni az elektronikus levelezés alapszolgáltatásait.  

 Képes leg e  eg szerű feladatokhoz éhá  utasítás ól álló  algorit usokat készíte i. Is erje  
fel algoritmus-szerkezeteket (elágazás, ciklus).  

 Ismerje a könyvtártípusokat. Tudja használni az elektronikus könyvtárat. Tudjon információt 
keresni a segédkönyvekben (szótár, lexikon, enciklopédia) és az interneten.  

 Ismerje a gépelési szabályokat és gyakorlottan használja is azokat.  

 Legyen képes nagyobb dokumentumok létrehozására, átalakítására, formázására  

 Tudja egfelelőe  eállíta i a lap tulajdo ságait argók, éret, tájolás . Is erje a szakasz 
fogal át. Élőfej-, élőlá  fogal át is erje.  

 Tudja megvalósítani a karakterformázást, bekezdésformázást, eg szi tű- és tö szi tű listákat, 
tudjon táblázatot készíteni  

 Tudja javítani a bevitt szöveget (törlések, keresés, csere)  

 Ismerje a dokumentum egységeit, a szövegkijelöléseket  

 Tudja a másolás, mozgatás és a beillesztés parancsot használni  

 Ismerje fel a szövegfájlokat, tudjon nyers szöveget formázni,  

 Tudja a tabulátorok használatát  

 Tudjon objektumokat beszúrnia a dokumentumba  

 Ismerje a körlevélkészítés lépéseit. Tudjon körlevelet készíteni (levél, etikett, boríték)  

 Tudjon dokumentumot nyomtatni, menteni másként, és tudja beállítani a 
dokumentumvédelmet.  

 Tudjo  eg szerű progra ot készíte i.  
 A pro lé a egoldás sorá  leg e  képes eg ütt űköd i társaival.  
 Leg e  képes az elektro ikus levelezőre dszer ö álló kezelésére.  

 Legyen képes elektronikus és internetes médiumok használatára.  

 Legyen képes az interneten talált információk mentésére.  

 Ismerje a netikett szabályait.  

 Ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat.  



 

 

 Ismerje az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségeket.  
 Ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat.  

 Szerezzen gyakorlatot az információforrások saját dokumentumokban való feltüntetésében.  

 Konkrét nyomtatott és elektronikus forrásokban képes megkeresni a megoldáshoz szükséges 
információkat.  

 Képes legyen többféle formázást tartalmazó szöveges-rajzos-táblázatos dokumentumot készíteni.  

 Minta alapján és instrukciók alapján is tudjon dokumentumot készíteni.  

 Is erje a tá lázatkészítéssel kap solatos alapfogal akat. A tá lázatkezelők általá os 
szolgáltatásai. A táblázat felépítése, szerkezete, munkafüzetek, munkalapok kezelése, mozgás a 
munkalapon és a munkalapok között. Munkalap, cella-, oszlop, sor űveletek. Adattípusok, 
adattípustól függő űveletek. Képletek, függvé ek. Hivatkozási ódok.  

 Tudjon adatokat táblázatos formában és diagramon megjeleníteni.  

 Tudjo  eg szerű tá lázatkezelési űveleteket végrehajta i i port, e port, st .  
 Tudja formázni a táblázatkezelővel létrehozott tá lázatokat  
 Ismerje és tudjon létrehozni egyéni formátumokat.  

 Tudja használni a függvényvarázslót  

 A tá lázat a foglalt adatok ól élszerű diagra okat tudjo  készíte i.  
 Tudja, hogy a tárgyszó és a szakjelzet a könyv témáját fejezi ki. Tudjon a szakjelzet ismeretében a 

sza adpol o  űveket keres i. Leg e  képes - segítséggel - a tárgyi katalógust használva 
eg szerű keresési feladatokat egolda i. Tudjo  forrásokra hivatkoz i.  

 
  



 

 

9. – 10. ÉVFOLYAM 
Évi óraszám: 36 – heti óraszám: 1 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

1. Az informatikai eszközök használata 
Órakeret 4 

óra 

Előzetes tudás Az operá iós re dszer alapvető fu k iói ak is erete, alkal azása.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A számítógépes perifériák használatbavétele. Az összetett munkához 
szükséges eszközkészlet kiválasztása. Az adatok biztonságos tárolása. Az 
informatikai környezet tudatos alakítása. Az egészséges munkakörnyezet 
megteremtése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, űködésük 
fizikai alapjai 
A szá ítógép fő eg ségei ek egis erése, az alaplap, a pro esszor, a 

e ória fő  jelle zői. 
Bemeneti és kimeneti perifériák, adathordozó eszközök használata, 

űködési elve. 

Fizika; kémia: 
elektromágnesesség, 
optika, félvezetők, 
folyadékkristályok, színek, 
festékek, analóg és 
digitális jelek. 

Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztása 
Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztási 
szempontjainak megismerése. 
Digitalizáló eszközök. 
Az operá iós re dszer és a szá ítógépes hálózatok fő  feladatai és 
szolgáltatásai. 

 

Az adatok biztonságos tárolása. Az informatikai környezet tudatos 
alakítása 
Az adatok biztonságos tárolásának szoftveres és hardveres biztosítása.  
Fájlok illetéktele ek által törté ő hozzáférésé ek egakadál ozása. 

 

Az egészséges munkakörnyezet megteremtése 
Egészséges, ergo ó iai sze po tok ak egfelelő szá ítógépes 
munkakörnyezet kialakítása. 

Biológia-egészségtan: az 
érzékszervek védelmét 
biztosító szabályok, 
helyes szokások; a 
környezeti állapot és az 
ember egészsége közötti 
kapcsolat, igény az 
egészséges 
életkörülményekre. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Digitális kamera, adatvédelem.  

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

2. Alkalmazói ismeretek 
Órakeret 

30 óra 

 2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus  



 

 

létrehozása 

Előzetes tudás 
Az operá iós re dszer alapvető fu k iói ak is erete, alkal azása. A digitális 
képek for ái ak is erete, képszerkesztő progra  hasz álata. Karakter- és 
bekezdésformázások végrehajtása szövegszerkesztő progra al. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Körlevél 
készítése. Külö öző for átu ú produktu ok készítése, a egfelelő 
for átu  élszerű kiválasztása. Sze él es doku e tu ok létrehozása, 
átalakítása, formázása. Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív 
anyagok, bemutatók készítése. A feladat megoldásához szükséges alkalmazói 
eszközök kiválasztása és komplex használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása 
Nag o  terjedel ű doku e tu  szerkesztése. 
Élőfej, élőlá . 
Stílusok alkalmazása. 
Tartalomjegyzék készítése.  
Személyes dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. 

Fizika; kémia; biológia-
egészségtan: 
projektmunka 
elkészítése; kísérlet vagy 
vizsgálat 
jeg zőkö vé ek 
elkészítése. 
 
Vizuális kultúra: G űjtött 
információ- és 
képanyagból írásos 
összefoglaló készítése. 
Médiahasználat. 

Körlevél 
A törzsdokumentum és az adattábla fogalmának megismerése. 
Dokumentum készítése körlevél funkció felhasználásával. 
Eg é  iskolai doku e tu  készítése kiadvá szerkesztő progra al. 

 

Külö öző for átu ú produktu ok készítése, a egfelelő for átu  
célszerű kiválasztása 
Egyénileg készített, letöltött elemek (zene, fénykép, film, animáció stb.) 
elhelyezése közös multimédiás dokumentumban. 
Szöveg, kép elhelyezése a dokumentumban. 
Dokumentumok nyomtatási beállításai. 

Magyar nyelv és 
irodalom: szövegalkotás. 
 
Fizika; kémia; biológia-
egészségtan: vizsgálatok 
eredményének 
prezentálása; 
projektmunka 
bemutatása. 

Hangszerkesztés 
Digitális hangformátumok megismerése. A formátumok átalakítása. 
Ha gszerkesztő progra  használata.  

Ének-zene: saját munkák, 
g űjtések felhasz álása 
az elektronikus 
hangalakítás során. 

Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív anyagok, bemutatók 
készítése 
A feladat megoldásához szükséges alkalmazói eszközök kiválasztása és 
komplex használata. 
Utómunka egy videoszerkesztő progra al. 
A weblapkészítés alapjai. 

Vizuális kultúra: 
Mozgóképi 
szövegkörnyezetben 
megfigyelt emberi 
kommunikáció 
értelmezése. 
Szövegkörnyezetben 



 

 

egfig elt eg szerű  
teret és időt for áló  

képkapcsolatok, kép- és 
hangkapcsolatok 
értelmezése.  
Átélt, elképzelt vagy 
hallott eg szerű  
események mozgóképi 
megjelenítésének 
megtervezése, esetleg 
kivitelezése az 
életkor ak egfelelő 
szinten (például story-
board, animáció, interjú).  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Élőfej, élőlá , oldalszá , stílus, tartalomjegyzék, körlevél, törzsdokumentum, 
multimédia, videó. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés  

Előzetes tudás 
Az operá iós re dszer alapvető fu k iói ak is erete, alkal azása. Eg szerű 
tá lázatkezelési űveletek végrehajtása. Tá lázat a foglalt adatok ól 
élszerű diagra ok készítése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Pro lé a egoldás tá lázatkezelővel. Adatkezelés tá lázatkezelővel. Adatok 
tárolásához szükséges eg szerű adatbázis kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Pro lé a egoldás tá lázatkezelővel 
A hétköznapi élet e  előforduló pro lé ák egoldása.  
Tantárgyi feladatok megoldása.  
Függvények használata. 

Matematika: kamatos 
kamat számítása, 
befektetésekkel, 
hitelekkel kapcsolatos 
számítások. 

Statisztikai számítások 
Statisztikai függvé ek hasz álata tá lázatkezelők e . 
Az adatok grafikus szemléltetése.  

Matematika: számok, 
űveletek, eg é  

matematikai 
szimbólumok (pl. képek, 
szakaszos ábrák, 
diagramok, táblázatok, 

űveletek, itott 
mondatok) alapján az 
általuk leírt valóságos 
helyzetek, történések, 
összefüggések 
elképzelése. 
 
Biológia-egészségtan; 
kémia; fizika: a 
természeti és technikai 



 

 

rendszerek állapotának 
leírására szolgáló 
szempontok és 
módszerek használata. 

Adatkezelés tá lázatkezelővel 
Adatok re dezése, szűrés.  
Függvé ek alkal azása külö öző lapoko  lévő adatokra.  

Matematika; földrajz; 
fizika; kémia: táblázatok 
adatainak rendezése.  

Térinformatikai alapismeretek 
Térképek és adat ázisok összekötési lehetőségei. 
Útvo alkeresők, térképes keresők hasz álata. 

Fizika; földrajz; 
matematika: a térbeli 
tájékozódást szolgáló 
eszközök és módszerek 
alapjai és felhasználásuk. 
A GPS idő-, távolság- és 
sebességadatainak 
értelmezése. 

Adatok tárolásához szükséges egyszerű adat ázis kialakítása 
Adatbázis létrehozása. 
Adattá la, rekord, ező, kap solat, kulcs. 
Adatbázis feltöltése. 
Algoritmusok alkalmazása a feladatmegoldásokban. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Adatbázis, relációs adat ázis, adat, adattá la, rekord, ező, kap solat, kulcs. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 
módszerekkel 

Órakeret 
10 óra 

 3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és 
eszközök kiválasztása 

 

Előzetes tudás 
Algorit usleíró eszközök is erete és hasz álata, eg szerű  
algoritmusok megírása. Fejlesztői kör ezet hasz álata. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Tantárgyi és egyéb problémák informatikai eszközök segítségével 
törté ő megoldása csoportmunkában, a megoldáshoz szükséges 
algoritmusok készítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A problémák megoldásához szükséges eszközök és módszerek komplex 
alkalmazása 
A problémamegoldáshoz szükséges informatikai eszközök kiválasztása. 
Tantárgyi és egyéb problémák i for atikai eszközök segítségével törté ő 
megoldása, a megoldáshoz szükséges algoritmusok készítése. 

Matematika: 
ismerethordozók 
használata. 
Számítógépek 
használata. 
Algoritmus követése, 
értelmezése, 
készítése.  
Matematikai 
modellek, 
alkalmazásuk módja, 
korlátai (pontosság, 
értel ezhetőség .  



 

 

 
Magyar nyelv és 
irodalom; idegen 
nyelvek; matematika; 
földrajz: 
szövegfeldolgozás. 

Problémák megoldása munkacsoportban. A problémamegoldó tevékenység 
tervezése 
Az iskolához és a köznapi élethez kapcsolódó problémák megoldásának 
tervezése és megvalósítása csoportmunkában.  
Projekt u kák i for atikai eszközökkel törté ő kivitelezése. 

Matematika: 
ismerethordozók 
használata. 
Számítógépek 
használata. 
Algoritmus követése, 
értelmezése, 
készítése.  
Matematikai 
modellek (pl. 
számítógépes 
programok), 
alkalmazásuk módja, 
korlátai (pontosság, 
értel ezhetőség .  
Modell (ábra, 
diagram) alkotása, 
értelmezése 
fogalmakhoz.  
Közelítő értékek 
meghatározása, 
egyenletek, 
egyenletrendszerek 
megoldása, 
diagramok készítése. 
 
Magyar nyelv és 
irodalom; idegen 
nyelv; földrajz: 
szövegfeldolgozás. 

Kulcsfogalmak/fo
galmak 

Probléma, tervezés, megvalósítás, projektmunka. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés  

Előzetes tudás Algoritmus kódolása valamely fejlesztői kör ezet e . 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi problémák algoritmizálása. Tervezési eljárások, az alulról felfelé 
építkezés és a lépésenkénti finomítás elveinek használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása, Magyar nyelv és 



 

 

megvalósítása számítógépen, a feladat megoldásához algoritmusok 
tervezése, végrehajtása, elemzése 
Tantárgyi problémák megoldási algoritmusainak tanulmányozása. 
Algoritmusok alkotása külö öző tervezési eljárások segítségével, az 
alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei. Algoritmusok 
megvalósítása. 
Néhány típusalgoritmus vizsgálata. 

irodalom; idegen nyelv; 
matematika; földrajz: 
szövegfeldolgozás. 
 
Fizika; kémia: 
összefüggések, 
folyamatok 
programozása. 

A problémamegoldáshoz szükséges adatok és az eredmény kapcsolata, 
megtervezése, értelmezése 
A beállítások értelmezése. 

 

Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése, használata. 
Adatmodellezés, egyszerű odellek egis erése 
Külö öző adattípusok hasz álata a odellalkotás sorá . 

Magyar nyelv és 
irodalom; idegen nyelv; 
matematika; földrajz: 
szövegfeldolgozás. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tantárgyi probléma, alulról felfelé építkezés elve, lépésenkénti finomítás elve, 
ele i adat, összetett adat, e e ő adat, eredmény. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése  

Előzetes tudás Fejlesztői kör ezet is erete. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi szimulációs programok használata. Tantárgyi mérések 
eredményeinek kiértékelése informatikai eszközökkel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mérések és szimulációk, a paramétermódosítás hatásai, 
törvé yszerűségek egfogal azása, odellalkotás egyszerű 
tevékenységekre 
Tantárgyi szimulációs programok használata. 
A beállítások hatásainak megfigyelése, a tapasztalatok megfogalmazása. 
Tantárgyi mérések eredményeinek kiértékelése informatikai 
eszközökkel. 
Modellalkotás eg szerű tevéke ségekre. 

Fizika; kémia: 
természettudományos 
folyamatokkal foglalkozó 
programok. 

 
Matematika: véletlen 
ese é , valószí űség. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Mérés, értékelés, eredmény, szimuláció, beállítás, modell. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

4. Infokommunikáció 
Órakeret 6 

óra 

 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek  

Előzetes tudás Információ keresése, a hiteles és nem hiteles információ megkülönböztetése, 
az információ kritikus értékelése.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

A feladatok elvégzéséhez szükséges információk azonosítása, 
meghatározása, megkeresése, felhasználása. A dokumentumok önálló 



 

 

céljai publikálása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Önálló információszerzés 
Információkeresési stratégia. 
Tartalomalapú keresés. 
Logikai kapcsolatok. 

A szükséges információ önálló meghatározása, a találatok szűkítése, 
kigyűjtése, felhasználása. 

Kémia; biológia; fizika: 
természettudományos 
projektek kidolgozása, 
pályázati anyagok 
készítése. 
A számítógéppel segített 
tanulás módszereinek 
alkalmazása a mérés, 
információkeresés, 
bemutatók és a 
kommunikáció segítésére.  
A problémamegoldásra 
irányuló, hatékony 
információkeresés. 

Az információk közlési célnak megfelelő alakítása, a manipuláció 
megismerése 
A találatok elemzése, értékelése hitelesség szempontjából.  
A közlés céljának felismerése. 
A reklámok manipulatív tevékenységének felfedése. 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek: egy esemény 
információinak 
begyűjtése több 
párhuzamos forrásból, 
ezek összehasonlítása, 
elemzése, az 
igazságtartalom 
keresése, a manipulált 
információ felfedése. 

A publikálás módszereinek megismerése, szabályai 
Az elkészült dokumentumok publikálása hagyományos és elektronikus, 
internetes eszközökkel. 
Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és videoanyagok, weblapok 
publikálása az interneten. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Manipulálás, kétirányú információáramlás, adatfeltöltés. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

4.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs 
formák 

 

Előzetes tudás Az infokommunikációs eszközök ismerete. A modern infokommunikációs 
eszközök hatékony használata. A kommunikáció elméletének ismerete.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Online kommunikáció folytatása, csoportmunka végzése egy vagy több 
résztvevővel. A legújabb két- vagy többrésztvevős kommunikációs 
lehetőségek, valamint az elektronikus médiumok megfelelő kezelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kommunikációra képes eszközök összekapcsolási lehetőségeinek 
megismerése 

Idegen nyelvek: 
kommunikáció külföldi 



 

 

Tö résztvevős eszélgetős, ko u iká iós progra  hasz álata.  
Csoportmunka az interneten.  

partnerekkel. 

Az infokommunikációs eszközök mindennapi életre gyakorolt 
hatásának vizsgálata 
A hagyományos infokommunikációs technológiák összehasonlítása az 
elektro ikus és i ter etes lehetőségekkel.  
A túlzott internethasználatból kialakuló káros életformák azonosítása, a 
függőség elhárítása. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Kommunikációs program. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

4.3. Médiainformatika  

Előzetes tudás A legújabb infokommunikációs technológiák használata, alkalmazása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az új elektronikus és internetes médiumok készségszintű használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A hagyományos médiumoktól különböző, informatikai eszközöket 
alkalmazó lehetőségek, azok felhasználása a megismerési 
folyamatban 
Információszerzés internetes portálokról, médiatárakból, elektronikus 
könyvtárakból. 

Földrajz: tájékozódás 
GPS segítségével. 
Helymeghatározás, 
ideális 
útvonalválasztás.  

Kulcsfogalmak
/ fogalmak 

Hírportál, médiatár, e-book, hangoskönyv. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

5. Az információs társadalom 
Órakeret 8 

óra 

 5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai  

Előzetes tudás 

Informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok. 
A számítógép vagy a programok használata során tapasztalt esetleges 
meghibásodások. A problémák megoldása érdekében alkalmazott eljárások.  
Infokommunikációs eszközök használata során tanúsított viselkedési módok 
megfigyelése, véleményezése.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Adatvédelmi fogalmak ismerete. 
Az információforrások hitelességének értékelése. 
Szerzői joggal kap solatos alapfogal ak egis erése. 
Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. 
Az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatásainak 
felismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

Az adatvédel i alapfogal akkal és az i for á ióhitelesség egőrzési 
technikáival való megismerkedés 
Adatvédelmi fogalmak ismerete. 
Az információforrások hitelességének értékelése. 
Informatikai eszközök etikus használata. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: részvétel a 
társadalmi 
felelősségvállalás a . 

Szerzői jogi alapfogal ak. Az i foko u iká iós publikálási szabályok 
megismerése 
Szerzői joggal kap solatos alapfogal ak egis erése. 
Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: a célnak 

egfelelő 
információforrások, 
eszközök, módszerek 
kiválasztása.  
 
Magyar nyelv és 
irodalom: a források 
megjelölése, az idézés 
formai és etikai 
szabályai, jegyzetek 
készítése, netikett. A 
forráskritika technikái. 

Az információ és az informatika gazdaságra, környezetre, kultúrára, 
személyiségre, egészségre gyakorolt hatásának megismerése 
A glo ális i for á iós társadalo  jelle zői. 
Az i for atikai kultúra jelle zői. 
Az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatásainak 
felismerése. 
Az informatikai eszközök használatának következményei a személyiségre 
és az egészségre vonatkozóan. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: a 
fenntarthatóság 
értékének és érdekének 
elfogadása, tudatos és 
selekvő részvétel az 

emberi környezet 
állapotának 

egőrzésé e , 
javításában. 
 
Fizika; biológia-
egészségtan; kémia: a 
számítógéppel segített 
tanulás módszereinek 
alkalmazása a mérés, 
információkeresés, 
bemutatók és a 
kommunikáció 
segítésére.  
Információs- és 
kommunikációs 
rendszerek felépítése, 
jele tőségük. 
 
Magyar nyelv és 
irodalom: az információs 
kommunikációs 
társadalo  űfajai ak 

egfelelő olvasási 
szokások gyakorlása, az 



 

 

ezekhez kapcsolódó 
tipikus hibák és veszélyek 
felismerése, 
kiküszöbölése. 
 
Matematika: 
matematikai modellek 
(pl. nyitott mondatok, 
gráfok, sorozatok, 
függvények, 
függvényábrázolás, 
számítógépes 
programok, statisztikai 
elemzések), 
alkalmazásuk módja, 
korlátai (pontosság, 
értel ezhetőség . 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Információs társadalom, informatikai biztonság, informatikai kultúra, 
információkezelés, adatvédelem, netikett, szerzői jog, szerzői alkotás, plágiu , 
közkincs, szabad felhasználás. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata  

Előzetes tudás 
Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes tapasztalatok, 
véle é ek g űjtése, tapasztalatok seréje. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektronikus szolgáltatások szerepének felismerése, a szolgáltatások 
kritikus használata. 
A fogyasztói viselkedést meghatározó módszerek felismerése a médiában. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az e-szolgáltatások elő yei ek és veszélyei ek, izto sági 
vonatkozásainak feltérképezése 
Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének 
felismerése. 
Elektronikus szolgáltatások megismerése, kritikus használata, értékelése. 
Az elektro ikus szolgáltatások elő ei ek és veszél ei ek felis erése. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: A mindennapi 
tevékenységekben és a 
fogyasztói szokásokban 
megnyilvánuló egészség- 
és környezettudatosság. 
Összetett technológiai, 
társadalmi és ökológiai 
rendszerek elemzése. 

A fogyasztói viselkedést befolyásoló technikák felismerése a médiában 
Fogyasztói szükségletek azonosítása. 
A fogyasztói viselkedést befolyásoló módszerek megfigyelése és 
azonosítása. Tudatos vásárlókép kialakítása. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: a környezetre 
és az emberi egészségre 
gyakorolt hatások. 
Tudatos vásárlás, 
fogyasztói szokások. 
 
Magyar nyelv és 
irodalom: a manipulációs 



 

 

szándék, a hibás 
következtetések és a 
megalapozatlan ítéletek 
felismerése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Információs társadalom, média, elektronikus szolgáltatás, regisztráció, 
leiratkozás, azonosító, jelszó, kritikus használat. 

 
 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

6. Könyvtári informatika 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
Katalógus önálló használata. A települési könyvtár önálló használata. Önálló 
kézikönyvhasználat. A felhasznált irodalomjegyzék összeállítása segítséggel. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A könyvtári rendszer szolgáltatásai és a külö öző i for á ióforrások ö álló 
felhasználása tanulmányi és egyéb feladatokhoz. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Könyvtártípusok, információs intézmények 
A kö vtári re dszer szerepé ek, lehetőségei ek egis erése. 
A települési közkönyvtár önálló használata. 
Könyvtárlátogatás.  

Magyar nyelv és 
irodalom: a tanulási 
képesség fejlesztése, 
kulturált 
könyvtárhasználat. 

Könyvtári szolgáltatások 
A könyvtári információs rendszer szolgáltatásainak rendszerezése, 
felhasználása a tanulásban.  
A könyvtárközi kölcsönzés funkciójának megértése. 
Könyvtári és közhasznú adatbázisok használati útmutató segítségével való 
önálló használata. 
Rendszeres, a céloknak egfelelő kö vtár- és internethasználat. 

Magyar nyelv és 
irodalom: 
könyvtárhasználat. 
 
Ének-zene: a könyvtár és 
az internet felhasználása. 

Információkeresés 
A médiumok, közléstípusok tartalmi megbízhatósága. 
Információkeresési stratégiák ismerete. 
Önálló információszerzés katalógusokból, adatbázisokból, általános és 
is eretterjesztő űvek ől. 
Releváns információk kiválasztása hagyományos és elektronikus 
információhordozókból. 
Az iskolai ta a ag el él ítése és ki ővítése ö álló kö vtári 
kutatómunkával. 

Magyar nyelv és 
irodalom: a könyvtári 
információkeresés. 
Az i ter etes adatg űjtés 
technikái, linkek 
használata. 
Adatkeresés, 
a agg űjtés o tatott 
és elektronikus források 
segítségével; eg elvű 
szótárak, értel ező 
szótárak; szelekció, 
értékelés, elrendezés. 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek: 
ismeretszerzés 
szaktudományi 



 

 

munkákból. 
 
Fizika; kémia; biológia-
egészségtan: az 
ismeretszerzés 
folyamatának és 
eredményének kritikus 
értékelése. 
A problémamegoldásra 
irányuló, hatékony 
információkeresés. 
 
Vizuális kultúra: 
tájékozódás valamely 
Európán kívüli kultúra 

űvészetéről a 
történelmi, 
kultúrtörténeti 
összefüggések 
figyelembevételével. 
 
Ének-zene: zenei 
dokumentumok 
g űjtése. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: a személyes 
pályatervnek, 
elképzeléseknek, 
szükségleteknek 

egfelelő 
információszerzés. 

Dokumentumtípusok, kézikönyvek 
A hiteles forrás jelle zői ek ismerete. 
Forrástípusok rendszerezése információs értékük szerint. 
A talált információk kritikus értékelése. 
Időszaki kiadványok önálló használata. 
Elektronikus könyvek, digitalizált dokumentumok. 
Az eg es tudo á területek alapvető segédkönyvtípusainak ismerete, 
önálló használata.  

Matematika: 
ismerethordozók 
használata. Könyvek (pl. 
matematikai 
zsebkönyvek, 
szakkönyvek, 
is eretterjesztő 
könyvek, lexikonok, 
feladatg űjte é ek, 
táblázatok, 
képletg űjte é ek . 
 
Magyar nyelv és 
irodalom: segédkönyvek, 
kézikönyvek, szótárak, 
lexikonok használata, 
ismeretlen kifejezések 
jelentésének önálló 

egkeresése eg elvű 



 

 

szótárakban. 
Az elektronikus 
tömegkommunikáció és 
az irodalom 
kölcsönhatásának új 
jelenségei. 
 
Földrajz: tájékozódás a 
hazai földrajzi, környezeti 
folyamatokról. 
I for á ióg űjtés 
internetalapú 
szolgáltatásokkal: 
időjárási hel zetkép, 
útvo altervező, 
valutaváltó. 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek: történelmi, 
társadalomtudományi, 
filozófiai és etikai 
kézikönyvek, atlaszok, 
lexikonok.  
 
Vizuális kultúra: a 
tömegkommunikáció 
formái, a 
tömegkommunikációt és 
a mediatizált 

ilvá osságot jelle ző 
tények, modellek. 
Az audiovizuális 
szövegek, űsorok 
előállítását, elvi 
jelle zőit, közvetítését 
és értelmezését leíró 
fontosabb fogalmak és 
alapvető összefüggések. 

Forráskiválasztás 
Komplex feladathoz való önálló forráskiválasztás a feladat céljának és a 
forrás információs értékének figyelembe vételével. 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek: kérdések 

egfogal azása a szerző 
esetleges elfogultságaira, 
tájékozottságára, rejtett 
szándékaira, stb. 
vonatkozóan. 
Az adott téma 
tanulmányozásához 
leginkább megfelelő 
térkép kiválasztása. 



 

 

Külö öző szövegek, 
hanganyagok, filmek, stb. 
vizsgálata a történelmi 
hitelesség 
szempontjából. 
 
Magyar nyelv és 
irodalom: verbális és 
nem verbális (hangzó, 
képi és digitális) 
i for á iók g űjtése, 
szelekciója, 
rendszerezése, kritikája 
és felhasználása. 
 
Vizuális kultúra: 
információforrások 
szűrésének szempontjai. 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás 
Bi liográfiai hivatkozás ö álló készítése fol óirat ikkekről. 
Az interneten megjelent források hivatkozási technikájának megismerése, 
segítséggel való alkalmazása. 
Hivatkozásjegyzék, irodalomjegyzék készítése. 

Magyar nyelv és 
irodalom: a források 
megjelölése, az idézés 
formai és etikai 
szabályai, jegyzetek 
készítése, netikett. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Könyvtári rendszer, múzeum, levéltár, információkeresési stratégia, rejtett 
bibliográfia, relevancia, kritikus forráshasználat, hivatkozás, plágium, hitelesség, 
ö űvelés, egész élete  át tartó ta ulás. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló az informatikai eszközök használat témakör végére 
tudjon digitális kamerával felvételt készíteni, legyen képes adatokat áttölteni 
kameráról a számítógép adathordozójára; 
ismerje az adatvédelem hardveres és szoftveres módjait; 
ismerje az ergonómia alapjait. 
 
A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 
leg e  képes tá lázatkezelővel ta tárg i feladatokat egolda i, eg szerű 
számításokat elvégezni; 
tudjon körlevelet készíteni; 
tudja kezelni a rendelkezésére álló adatbázis-kezelő progra ot; 
tudjon adattáblák között kapcsolatokat felépíteni, adatbázisokból 
lekérdezéssel információt nyerni. A nyert adatokat tudja esztétikus, 
használható formába rendezni. 
 
A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 
témakör végére 
tudjon algoritmusokat készíteni,  
legyen képes a probléma megoldásához szükséges eszközöket kiválasztani; 
legyen képes tantárgyi problémák megoldásának tervezésére és 
megvalósítására; 



 

 

ismerjen és használjon tantárgyi szimulációs programokat; 
legyen képes tantárgyi mérések eredményeinek kiértékelésére; 
legyen képes egy csoportban tevékenykedni. 
 
A tanuló az infokommunikáció témakör végére 
legyen képes információkat szerezni, azokat hagyományos, elektronikus vagy 
internetes eszközökkel publikálni; 
legyen képes társaival kommunikálni az interneten, közös feladatokon 
dolgozni;  
tudja használni az újabb informatikai eszközöket, információszerzési 
technológiákat. 
 
A tanuló az információs társadalom témakör végére 
ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 
legyen képes értékelni az információforrásokat; 
ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; 
is erje a szerzői joggal kap solatos alapfogal akat; 
ismerje az infokommunikációs publikálási szabályokat; 
ismerje fel az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális 
hatásait; 
ismerje fel az informatikai eszközök használatának személyiséget és az 
egészséget befolyásoló hatásait; 
ismerje fel az elektronikus szolgáltatások szerepét, 
legyen képes néhány elektronikus szolgáltatás kritikus használatára; 
ismerje fel az elektro ikus szolgáltatások jelle zőit, elő eit, hátrá ait; 
ismerje fel a fogyasztói viselkedést befolyásoló módszereket a médiában; 
is erje fel a tudatos vásárló jelle zőit. 
 
A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 
legyen képes bármely, a tanulmányaihoz kapcsolódó feladata során az 
információs problémamegoldás folyamatát önállóan, alkotóan végrehajtani; 
legyen tisztában saját információkeresési stratégiáival, tudja azokat tudatosan 
alkalmazni, legyen képes azt értékelni, tudatosan fejleszteni. 

 
  



 

 

Informatika 9. évfolyam Minimum követelmény  
 
A tanuló  

  

  

  

  

 lánosan használt ikonokat, tudja azokat kijelölni és mozgatni.  

  

  

 ző eállításaira, a eg itott a lakok és doku e tu ok 
közötti váltásra.  

  

  

 
adatfeldolgozás, adattípusok, hardver, szoftver, program, kompatibilitás, kommunikációs 
rendszer.  

 eladatok. Kódrendszerek BCD, 
EBCDIC, ASCII, UNICODE kódrendszerek.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 tése, mentése  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
menteni a meghajtó meghatározott helyére.  

 
másolására, törlésére, mozgatására könyvtárak/mappák és meghajtók között.  

  

  

  

 rehozni.  

  

 
ozgat i, töröl i és egfelelőe  át evez i a u kalapokat.  



 

 

  funkciók segítségével matematikai és logikai képleteket létrehozni az 
összeg, átlag, minimum, maximum, darab és ha függvények használatával.  

 
sablonok alapján, és is erje az eg é i eállítás lehetőségeit.  

  
 



 

 

Informatika 10. évfolyam Minimum követelmény  
 
A ta uló képes az alá i űveletekre, is eri az el életi alapjaikat  
 ttábla használat) alapjai  

 -kezelővel  
  

  

  

  

 -ben  

 -ben  

 -ben  

 -kezelő segédprogra ok  
 -ben  

 -kezelő alkal azása  
  

  

 beállítása  

  

  

  

  

  

 - és többtáblás lekérdezés  

  

  

  

  MS ACCESS űrlapok  
 - ben  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 

 

László Gyula Gimnázium és Általános Iskola 
8 osztályos Gimnáziumi 

Óraterve  
5-6. évfolyam 

 
Témakör Témakör feldolgozására szánt óraszám 

Kifejezés és Képzőművészet 12 
Vizuális kommunikáció    13 

Tárgy és Környezetkultúra  11 
 
 
 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 
Valóság és képzelet 

Órakeret 
5 óra 

Előzetes tudás 

Az élményt nyújtó, személyes megnyilvánulások érvényesítése az 
alkotó folyamatba. A vizuális nyelv alapelemeinek ismerete és 
alkalmazása a kifejező alkotásokban. Különböző festészeti, grafikai 
és plasztikai technikák alapszintű alkalmazása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek vizuális 
megjelenítése különböző eszközökkel az előtanulmányok során 
szerzett tapasztalatok alkalmazásával. Tér és sík 
megkülönböztetése, megjelenítése különböző méretű és formájú 
felületeken való komponálással. Önálló vélemény megfogalmazása 
saját és mások munkáiról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
− A valóság, modell (pl. épített és természetes 

környezet, tárgyak, alakok) célirányos megfigyelése 
adott szempontok (pl. térbeli helyzet, arány, 
plaszticitás, színviszonyok) alapján, és ábrázolása 
síkban illetve térben, különböző technikákkal (pl. 
grafika: ceruza, tus, pác, kréta, fotó, akvarell, 
tempera, mintázás, konstruálás). 

− Egyszerű téri helyzetek leírása (pl. formai, 
szerkezeti, felületi, tónusbeli), az adott valós látvány 
sajátosságaiból kiinduló kompozíció egy részletének 
képi igényű nagyítása, illetve kompozíciós variációk 
létrehozása, különböző színes technikákkal (pl. 
akvarell, temperafestés, 

− Szabad asszociációs és vizuális játékok adott témára 
(pl. fogalom, jelenség, hang, szín, mozgás, gondolat, 
érzés, tárgy, cselekvés). Az előhívott impressziók 
megjelenítése síkban, térben, időben. 

− Irodalmi, zenei, filmes élmények felidézése, s a 
létrejött személyes tartalmak megjelenítése a 
kifejezési szándéknak megfelelő anyagok, eszközök, 
méretek felhasználásával. 

Magyar nyelv és irodalom:  
a műélvezet megtapasztalása; 
az emberi kommunikáció 
sajátos közlésformáinak 
megismerése. 
 
Matematika: 
 pontos megfigyelés 
lényegkiemelés. 
 
Ének-zene:  
zenei élmény feldolgozása. 
 
Dráma és tánc:  
dramatikus improvizációk 
irodalmi, képzőművészeti, 
zenei művek alapján. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tömörítés, kiemelés, kompozíció, szín-, vonal-, formaritmus, 
variáció, színharmónia, színkontraszt, főszín, mellék/kiegészítő szín,. 

 



 

 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kifejezés, képzőművészet 

Stílus és mozgás 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

Művészeti ágak és a képzőművészeti ágak legfontosabb 
megkülönböztető jegyeinek felismerése. Művészeti alkotások, 
vizuális jelenségek, látványok verbális leírása. A vizuális nyelv 
alapelemeinek megkülönböztetése és használata. Közvetlen 
tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége, az 
érzékelhető tulajdonságok alapján az azonosságok és 
különbözőségek tudatosítása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális közlés különböző műfajú köznapi és művészi formáinak 
felismerése. A megfigyelt jelenségek térbeli helyzetének, 
arányainak, plaszticitásának és szín- és fényviszonyainak 
megfigyelése és ábrázolása. A legjelentősebb művészettörténeti 
stíluskorszakok és irányzatok elemi ismerete legjellemzőbb 
műtárgyain és szimbolikus tárgyain keresztül, gyakorlati feladatok 
előkészítő szakaszába ágyazottan. A vizuális nyelv alapelemeinek és 
azok egymáshoz való viszonyának értelmezése. Önálló vélemény 
megfogalmazása saját és mások munkáiról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
− Különböző mozgások (pl. emberi, állati, ipari, 

gépi, mechanikai, kémiai, földrajzi, biológiai) 
megfigyelése és rögzítése egy vizuális 
látványban, felhasználva megadott 
művészettörténeti alkotások inspiráló hatását. 

− Személyes élmények, elképzelt történetek, 
érzelmek megjelenítése meghatározott 
művészettörténeti korszakok stílusjegyeinek 
elemzése. 

− Az alkotómunkához kapcsolódva műalkotások 
megfigyelése alapján, művészettörténeti 
korszakok (pl. őskor, ókori egyiptom, ókori 
görög és római, romanika, gótika, reneszánsz, 
barokk) stílusjegyeinek elemzése, 
összehasonlítása, művek tematikus 
csoportosítása (pl. műfaj, formarend, technika, 
kifejezőeszköz, tériség) szerint. 

− Képek, látványok, médiaszövegek, események 
(pl. műalkotások, fotók, filmek, élmények, 
álmok, közösségi alkalmak) szöveges leírása, a 
vizuális közlés köznapi és művészi formáinak 
azonosításával. A leírás alapján személyes 
feldolgozások megjelenítése síkban, térben 
vagy időben (pl. festés, plasztika, parafrázis. 

Természetismeret:  
Az emberi test, testarányok. 
Mozgásképesség. 
 
Matematika: 
változó helyzetek, időbeliség. 
 
Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek:  
történeti korok, korszakok. 
 
Magyar nyelv és irodalom: 
Különböző kultúrák eltérő 
szemléletének megtapasztalása. 
Audiovizuális szövegek nyelvi 
elemeinek tanulmányozása. 
Könyvtárhasználat. 
 
Ének-zene:  
zenetörténeti és zeneirodalmi 
alapismeretek a befogadói 
hozzáállás fejlesztése céljából.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Művészi kifejezés, látványelemzés, téri helyzet, plaszticitás, 
arányrendszer, kompozíció, képkivágás, képsík, képi és optikai 
helyzetviszonylat, takarás, pont, vonal, felület, forma, faktúra, 
textúra. 

 



 

 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Vizuális kommunikáció 

Idő- és térbeli változások 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

Érzékelhető tulajdonságok alapján azonosságok és különbözőségek 
tudatos felismerése, leírása. A közvetlen tapasztalatok útján szerzett 
élmények feldolgozása. Megfigyelt jelenség látványelemeinek 
megnevezése. Események, történések elmondása, részekre bontása, 
a jellemző fázisok megjelenítése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A természeti vagy épített környezet idő és térbeli változásainak 
sűrített megjelenítése. Természettudományos és technikai 
megfigyelés és gondolkodás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
− Mozgásélmények megfigyelése valóságos vagy 

mozgóképi példák alapján, a mozgássor fázisokra 
bontása (pl. mozgókép „kikockázása”). A 
mozgás megjelenítése vizuális átírással (pl. 
egyszerű tárgy-animáció, optikai játékok: 
pörgetős füzet, zootrop szalag). 

− A természet, (pl. növény, időjárás, ember, táj, 
állat) az épített környezet (pl. épület, település, 
híd) időbeli folyamatainak, változásainak 
(növekedés, pusztulás, fejlődés, lebomlás, 
öregedés, penészesedés, rozsdásodás) 
megfigyelése, modellezése (pl. hószobor, anyag 
változása kitéve az időjárásnak) személyesen 
választott cél érdekében (pl. emlékek felidézése, 
napi tevékenység tervezése). A folyamatok 
dokumentálása, ábrázolása saját készítésű 
fotókkal, képekkel, szöveggel. 

Magyar nyelv és irodalom:  
történet ideje, helyszíne, 
cselekmény kezdő- és végpontja, 
cselekményelemek sorrendje. 
 
Természetismeret:  
mozgás és idő változása; ciklikus 
jelenségek. 
 
Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek:  
az idő ábrázolása vizuális 
eszközökkel. 
 
Dráma és tánc:  
Mozgásfolyamatok, mozgássor. 
 
Informatika:  
adatok csoportosítása, értelmezése, 
táblázatba rendezése, használata. 
 
Matematika:  
változó helyzetek, időben 
lejátszódó történések 
megfigyelése, a változás 
kiemelése. 

Kulcsfogalmak/  
fogalmak 

Mozdulat, mozdulatsor, hely- és helyzetváltoztatás, 
állapotváltozás, folyamat, fázis, valós idő, lassítás, gyorsítás, 
állókép, mozgókép, képkocka, tárgy-animáció, zootrop-szalag. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 
Jelértelmezés, jelalkotás 

Órakeret 
5 óra 

Előzetes tudás 

Egyszerű vizuálisan értelmezhető jelenségek, jelzések, közlő ábrák 
értelmezése. Tájékozódás vizuális elemek alapján. Az egyszerű 
vizuális kommunikációt szolgáló megjelenések: jel, alaprajz, térkép 
értelmezése. 



 

 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Magyarázó rajzok, képes használati utasítás pontos értelmezése. A 
legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, 
alkotó használata. Képi utasítások követése, illetve ilyenek 
létrehozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
− Képes (pl. fotósorozat), rajzos használati utasítás 

létrehozása az előzetesen értelmezett képi utasítások 
(pl. műszaki berendezések üzembe helyezése, tárgyak 
összeszerelése, Lego) tanulmányozásának 
segítségével. Az utasítás kipróbálása, ellenőrzése, a 
visszacsatolás után módosítás a felmerült problémák 
alapján. 

− A legfontosabb egyezményes vizuális jelek, jelzések, 
szimbólumok (pl. tájékozódás, közlekedés, cégérek, 
parancsikonok) gyűjtése, értelmezése. A közösség 
számára fontos, nem vizuális jellegű információk (pl. 
események, időpontok, tevékenységek, jellemzők) 
képi tömörítése, direkt jellé (pl. piktogram, 
jelzőkártya) alakítása, használatba helyezése (pl. 
ismert útvonal rajzán vizuális jelzések kialakítása). 

− A népművészetben és az archaikus kultúrákban jelen 
lévő képi motívumok, jelek, jelképek, szinbólumok 
értelmezése és felhasználása alkotó tevékenység során 
(pl. hagyományos kézműves technikával készült tárgy 
díszítése). 

Természetismeret: 
Tájékozódás természetes és 
épített környezetben; 
technikai eszközök 
működésének megfigyelése. 
Jelek, jelzések felismerése és 
értelmezése. 
 
Földrajz:  
tájékozódás, térrajz, 
útvonalrajz, térképvázlat. 
 
Magyar nyelv és irodalom: 
szöveg és kép viszonyának, 
megfigyelése. 
 
Ének-zene:  
zenei olvasás és írás: kotta. 
 
Informatika: rajzos-szöveges 
dokumentumok létrehozása, 
átalakítása. 
 
Matematika:  
Tájékozódás. Objektumok 
alkotása. Rendszeralkotás. 
 
Hon- és népismeret:  
Az ősi magyar kultúra 
hagyatéka. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Használati utasítás, jel, jelentés, egyezményes jelzés, jelrendszer, 
piktogram, embléma, ábra, vizuális sűrítés, kiemelés, séma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 
Kép és szöveg 

Órakeret 
4 óra 

Előzetes tudás 

Az emberi gesztusok, mimika, mozdulatok értelmezése. Alapfokú 
jártasság dramatikus játékformákban. A szöveg tartalmát és a beszélő 
szándékát tükröző beszédmód eszközeinek alkalmazása. A 
szóhasználat és testbeszéd összehangolása különféle 
beszédhelyzetekben.  

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Vizuális sűrítés és kiemelés fogalmának ismerete, megfelelő 
alkalmazása. Kép és szóbeli vagy írott szöveg együttes alkalmazása a 
jelentésmódosulások megfigyelésének céljával. A különböző 
kommunikációs felületeken megjelenő reklám hatásmechanizmusának 
értelmezése és alkotó használata. Médiatudatosság kialakítása a 
személyes preferenciák érvényre juttatásával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
− Szöveg és kép együttes megjelenésének tanulmányozása (pl. 

plakát, képregény) után, az alkotóelemek variálásával a 
vizuális és verbális üzenet jelentésváltozásának megértése 
céljából, szabad játékos feladatokkal (pl. adott kép 
szövegaláírásának megváltoztatása, azonos szövegek 
különböző képekhez rendelése). 

− Hang és kép együttes alkalmazása (pl. árnyjáték, dramatikus 
játék), szabad asszociációk megfogalmazása a létrejött 
üzenetek kapcsán. 

− Reklámhordozó felületek (pl. folyóirat, póló, reklámszatyor, 
kitűző, hűtőmágnes) gyűjtése, csoportosítása, értelmezése a 
reklámkészítő szándéka és kifejezésmódja közötti 
összefüggés alapján. 

− Korábban készített saját alkotás továbbgondolása, 
felhasználása alkalmazott grafikai feladatként (pl. DVD-
borító, képernyővédő, arculati elem), vagy képgrafikaként. 

− Nem mozgóképi reklámhordozók (pl. CD-borító, plakát, 
csomagolóanyag, termékcimke) tervezése, kivitelezése 
szabadon választott technikával (pl. digitális 
képszerkesztéssel, kollázs technikával vagy élőképben), a 
reklám hatásmechanizmusának tudatos használatával.  

Magyar nyelv és 
irodalom:  
szöveg és kép 
viszonya. 
 
Ének-zene:  
zenei stílus- és 
formaérzék. 
 
Dráma és tánc:  
nem verbális 
kommunikációs 
játékok. 
 
Informatika: 
multimédiás 
dokumentumok 
előállítása kész 
alapelemekből. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Hang-, szöveg- és képkapcsolat, kommunikációs csatorna, üzenet, 
reklámhordozó, reklámfelület, szlogen, médium, manipuláció, képi 
valóság, fikció, vizuális és verbális sűrítés, kiemelés, alkalmazott 
grafika. 

 
 
  



 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 
Tervezett, alakított környezet 

Órakeret 
6 óra 

Előzetes tudás 

Építmények, építészeti alkotások típusainak, funkcionális térrészeinek 
megnevezése. Térbeli formák kiterjedésének, méretének, téri 
helyzetének megállapítása. Környezetalakítás egyszerű eszközökkel. 
Eszköz nélkül és kéziszerszámmal végzett anyagalakítás. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Egyszerű téri helyzetek leírása, megjelenítése. Térkapcsolatok, térbeli 
viszonyok, térbeli tagolódások létrehozása. Szerkezetek és 
térmodellek állékonyságának (statikájának), teherbírásának 
megfigyelése. Különböző korok és kultúrák tárgyi és épített 
környezetének vizsgálata meghatározott szempontok alapján. 
Változatos anyag- és eszközhasználat a tárgykészítés során.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
− Egyszerű tértervezés és téralakítás meghatározott célból 

(pl. védelem, szakralitás, figyelemfelkeltés, emlékállítás, 
interakció) különféle eszközökkel (pl. rajzos vázlat, 
magyarázó rajz, fotómontázs, modellezés) és anyagokkal 
(pl. agyag, karton, fa, gipsz, drót, textil, talált tárgyak) 
történeti korok legfontosabb alátámasztó-teherhordó (pl. 
oszlop, pillér, fal) és térlefedő (pl. gerenda, födém, 
boltív, boltozat, kupola) lehetőségeinek, illetve alaprajzi 
elrendezéseinek megfigyelésével. Egyszerű műszaki 
jellegű ábrázolás segítségével (pl. alaprajz, metszetrajz, 
vetületi ábrázolás) saját tervezés (pl. tárgy, környezet) 
megjelenítése szabadkézi rajzban.  

− A közvetlen környezetben található tárgyak (pl. bútor, 
szerszám, jármű, szerkezet, öltözék, hangszer), épületek 
(pl. lakás, pályaudvar, templom, iroda, istálló, garázs, 
víztorony, palota, színház, múzeum) elemzése forma és 
rendeltetés, valamint a díszítés kapcsolatán keresztül, az 
összegyűjtött információk alapján. 

− Egy választott tárgy vagy épület átalakítása, áttervezése, 
modellezése meghatározott célok érdekében (pl. álcázás, 
transzparencia, figyelemfelkeltés, megváltozott 
környezeti hatás: árvíz, hó, napfény, közösségi esemény) 
a történeti korok, európai és Európán kívüli, illetve a népi 
kultúra és a modern társadalmak tárgyi környezetéből 
hozott példák elemzéséből származó tapasztalatok 
alapján, a gazdaságos anyaghasználat érvényesítésével. 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
történelemi korszakok. 
 
Hon és népismeret:  
A paraszti ház és háztartás. 
 
Természetismeret:  
Az ember hatására 
bekövetkező változás a táj 
képében. 
A természeti és 
mesterséges, technikai és 
épített. 
 
Magyar nyelv és irodalom: 
különböző kultúrák eltérő 
létmódja, szemlélete. 
Könyvtárhasználat. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat:  
tervezés, anyagalakítás. 
 
Matematika:  
Egyszerűsített rajz 
készítése lényeges elemek 
megőrzésével. 
A tér elemei, síkbeli, 
térbeli alakzatok.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Épület, építmény, téri helyzet, építészet, alaprajz, homlokzat, 
forma, funkció, alátámasztás, térlefedés, oszlop, pillér, fal, gerenda, 
födém, boltív, boltozat, kupola, térmodell, térkonstrukció, 
alapanyag, gazdaságos anyaghasználat, elemző- magyarázó rajz, 
kézműves technika, sorozatgyártás, design. 

 
 



 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Tárgy és környezetkultúra 
Tárgy és hagyomány 

Órakeret 
5 óra 

Előzetes tudás 

Megadott szempontok alapján tárgyak, anyagok csoportosítása. A 
különböző anyagokról szerzett tapasztalatok szóbeli megfogalmazása. 
Tárgyak, épületek, műalkotások, természeti látványok megfigyelése, 
leírása, esztétikai minőségeinek jellemzése. Eszköz nélkül és 
kéziszerszámmal végzett anyagalakítás. Alapvető manuális készségek 
működése az anyagalakítás során.  

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai: 

Lakóhelyhez közeli néprajzi tájegység építészeti sajátos jegyeinek 
értelmezése. A közvetlen környezetben található tárgyakon, 
épületeken a forma, a rendeltetés és a díszítmény kapcsolatának 
megértése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
− Lakóhelyhez közeli néprajzi tájegység építészeti 

jellegzetességeinek, viseletének, és kézműves 
tevékenységének megismerése, elemzése (pl. skanzen vagy 
helytörténeti kiállítás látogatásával, vagy gyűjtött képek 
alapján). 

− A mai életbe, életformába illeszthető, hagyományos 
kézműves technikával (pl. szövés, hímzés, nemezelés, 
lemezdomborítás, papírmerítés) készített tárgy (pl. iskolaszer, 
öltözet, hangszer, játék, kisbútor) létrehozása, meghatározott 
tulajdonos (pl. adott személyiség, életkor, nemek, 
foglalkozás) vagy funkció (hétköznapi, ünnepi) számára, a 
környezettudatosság lehetőségeinek figyelembevételével. 

− Létrehozott vagy talált tárgyak díszítésének megtervezése és 
kivitelezése különféle díszítőelemek (pl. növényi, állati, 
geometrikus motívumok) gyűjtése, megfigyelése, 
tanulmányozása után, oly módon, hogy a díszítmény 
összhangban legyen a tárgy formai, funkcionális és társadalmi 
üzenetével, illetve az alkotó személyes közlési szándékával. 

− Különböző történeti korok (pl. népvándorlás kora) és kultúrák 
(pl. Európán kívüli) sajátos, legjellemzőbb szimbolikus 
tárgyainak, épületeinek felismerése és elemző vizsgálata.  

Hon- és népismeret: 
család és lakóhely, 
falvak és városok. 
Népi mesterségek. 
 
 
Magyar nyelv és 
irodalom: 
népköltészet. 
 
Természetismeret: 
környezettudatosság, 
fenntarthatóság. 
 
Ének-zene:  
népzene. 
 
Dráma és tánc: 
népszokások. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: 
hagyományos 
foglalkozások, 
szakmák. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Népművészet, mesterség, hagyományos kézműves technika, forma, 
funkció, alapanyag, gazdaságos anyaghasználat, formaredukció, 
díszítmény, motívum, formaritmus, környezettudatosság, társadalmi 
üzenet. 



 

 

                                                   Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 

 
Amennyiben a különböző korok és kultúrák feldolgozását kronologikus megközelítésben 
végezzük, az alábbi műtípusok, művek, alkotók bemutatása ajánlott: 

Megalitikus építészet (pl. Stonehenge), őskori mágikus ábrázolás (pl. altamirai 
barlangrajz), ókori egyiptomi és mezopotámiai sírtípusok és templom (pl. Kheopsz piramisa, 
Zikkurat – Úr, karnaki Ámon templom), faragott mészkőszobor az ókori Egyiptomból (pl. Írnok 
szobor, Nofretete fejszobra), halotti kultusz tárgyai (pl. Tutenchamon arany halotti maszkja), 
az ókori Egyiptom ábrázolását bemutató falfestmény vagy dombormű (pl. Fáraó vadászaton – 
thébai falfestmény), az ókori görög és római templom (pl. athéni Akropolisz: Parthenon, 
Erektheion; Pantheon), ókori színház, amfiteátrum (pl. Colosseum), görög és római 
emberábrázolás (pl. delphoi kocsihajtó, Szamothrakéi Niké, Laokoón-csoport, római portré 
szobor), korakeresztémy és bizánci templom (pl. Santa Sabina, Hagia Sophia), népvándorlás 
kori tárgy (pl. nagyszentmiklósi kincs, honfoglaláskori öltözet), románkori és gótikus templom, 
székesegyház (pl. pisai dóm, jáki bencés apátsági templom, amiens-i székesegyház, nyírbátori 
református templom), Magyar Szent Korona és koronázási palást, épületdíszítő és oltárszobrok 
a középkorból (pl. V. Stoss), gótikus freskó és oltárkép (pl. Giotto, M.S. Mester), gótikus 
üvegablak (pl. chartres-i katedrális üvegablakai), reneszánsz és barokk palota és kastély (pl. 
Palazzo Farnese, chambordi kastély, versailles-i palota, fertődi Eszterházy kastély), a 
reneszánsz és barokk mesterei (pl. Michelangelo B., Leonardo da Vinci, Raffaello S., A. Dürer, 
P. Bruegel, P. P. Rubens, Rembrandt, D. Velazquez, Vermeer van Delf). 

A fejlesztés várt 
eredményei a 

két évfolyamos 
ciklus végén 

− A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek megfelelő alkalmazása 
az alkotó tevékenység során a vizuális emlékezet segítségével és 
megfigyelés alapján. 

− Egyszerű kompozíciós alapelvek a kifejezésnek megfelelő 
használata a képalkotásban.  

− Térbeli és időbeli változások lehetséges vizuális megjelenéseinek 
értelmezése, és egyszerű mozgásélmények, időbeli változások 
megjelenítése. 

− A mindennapokban használt vizuális jelek értelmezése, ennek 
analógiájára saját jelzésrendszerek kialakítása. 

− Szöveg és kép együttes jelentésének értelmezése különböző 
helyzetekben és alkalmazása különböző alkotó jellegű 
tevékenység során. 

− Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján 
egyszerű következtetések megfogalmazása. 

− Néhány rajzi és tárgykészítési tecnika megfelelő használata az 
alkotótevékenység során. 

− Reflektálás társművészeti alkotásokra vizuális eszközökkel. 
− A legfontosabb művészettörténeti korok azonosítása. 
− Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése során a 

vizuális megfigyelés pontos megfogalmazása. 
− Fontosabb szimbolikus és kultárális üzenetet közvetítő tárgyak 

felismerése. 
−  

 
 

7–8. évfolyam 
 



 

 

 
Témakör Témakör feldolgozására szánt óraszám 

Kifejezés és Képzőművészet 8 
Vizuális Kommunikáció 15 

Média és Mozgókép 7 
Tárgy és Környezetkultúra 6 

 
 
 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 
Érzelmek, hangulatok kifejezése 

Órakeret 
4 óra 

Előzetes tudás 

Látvány plaszticitásának és színviszonyainak, érzelmi hatásainak 
megfigyelése és kifejező ábrázolása. Színtani alapok kifejező 
használata és ismerete. Önkifejezés alkalmazása az 
alkotótevékenységekben. Vizuális-esztétikai jellegű szempontok 
érvényesítése az alkotásokban. Különböző festészeti, grafikai és 
plasztikai technikák a kifejezési szándéknak megfelelő 
alkalmazása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Érzelmek, hangulatok megfogalmazása egyéni szín- és 
formavilágban. A kifejezésnek megfelelő kompozíció használata. 
Személyes gondolatok, érzelmek vizuális megjelenítése a vizuális 
kifejezés alapvető eszközeinek segítségével. Önálló vélemény 
megfogalmazása saját és mások munkáiról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
− Látványok, jelenségek asszociatív megjelenítése, kifejező 

feldolgozása színes technikákkal (pl. akvarell, temperafestés, 
fotókollázs/montázs, pasztell, vegyes technika), különböző 
színérzet (pl. hideg, meleg), illetve különböző ábrázolási 
rendszerek (pl. perspektíva, axonometria) használatával.  

− Művészeti élmények (pl. zene, mozgás, médiajelenség) 
vizuálisan értelmezhető megjelenítése önkifejező asszociációs 
alkotások által síkban, térben, időben (pl. zene hangulatát 
kifejező festészeti vagy plasztikai megjelenítéssel, talált 
tárgyakból készített installációval, fotókollázs technikával). 

− Művészeti alkotások kifejező, sajátos átdolgozása, átírása, 
parafrázis készítése (pl. színesből fekete-fehér vagy 
monokróm megjelenítés, sík alkotás térbelivé alakítása, kép 
kiegészítése sajátos elemekkel vagy részletekkel, stílus- és 
műfajváltás, idő- és karaktercserék). 

Magyar nyelv és 
irodalom:  
verbális közlésformák, 
a műelemzés verbális 
módszerei. 
 
Ének-zene:  
A zenei és vizuális 
élmények kapcsolata. 
Zenei kompozíció. 
 
Dráma és tánc: 
jelenetek, mozgások, 
összetett mediális 
művészeti hatások 
élményének 
feldolgozása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Megjelenítés, vizuális átírás, stilizálás, kiemelés, kompozíció, 
színritmus, vonalritmus, formaritmus, felület (textúra, faktúra), 
parafrázis, mozgásfázisok, fotókollázs, montázs, vetület, Monge vetület, 
horizont, nézőpont, tapasztalati távlattan, perspektíva. 

 
 



 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 
A művészi közlés, mű és jelentése 

Órakeret 
4 óra 

Előzetes tudás 

Művészeti és a képzőművészeti ágak legfontosabb jegyeinek 
megkülönböztetése a műelemzés során. Művészeti alkotások, vizuális 
jelenségek, látványok verbális és képi elemzése. A vizuális kifejezés 
eszközeinek használata. Vizuális esztétikai jellegű értékítéletek 
megfogalmazása elemzésekben, illetve érvényre juttatása az alkotó 
feladatokban.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális közlés különböző műfajú köznapi és művészi formáinak 
árnyalt megkülönböztetése. Különböző ábrázolási rendszerek, 
színkontrasztok, felületi hatások felismerése, kifejező szerepük 
értékelése műalkotások tematikus elemzésén keresztül. A megfigyelt 
jelenségek, műalkotások formai és színviszonyainak értelmezése 
vizuális és verbális módszerekkel. A legjelentősebb művészettörténeti 
stíluskorszakok és irányzatok legjellemzőbb műalkotásainak és 
szimbolikus tárgyainak azonosítása. Önálló vélemény 
megfogalmazása saját és mások munkáiról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
− Az alkotómunkához kapcsolódva műalkotások 

megfigyelése alapján, művészettörténeti korszakok, 
stílusirányzatok (különösen a 20. század irányzatai) 
stílusjegyeinek elemzése, összehasonlítása, művek 
tematikus csoportosítása (pl. műfaj, formarend, technika, 
kifejezőeszköz, tériség, mű célja: pl. mágia, megörökítés, 
provokálás, tanítás) szerint. 

− Személyes véleményt kifejező elemző jellegű vizuális 
megjelenítés adott témában (pl. felnőtté válás, tolerancia, 
szorongás) a kortárs irányzatok példáinak felhasználásával 
(pl. fotóalapú, kinetikus, installációs, environment, 
performansz/eseményművészet). 

− Képek, látványok, médiaszövegek, események (pl. 
műalkotások, fotók, filmek, élmények, álmok, közösségi 
alkalmak) önálló elemzése a vizuális közlés köznapi és 
művészi formáinak megkülönböztetésével, illetve az 
elemzés eredményének, a következtetéseknek a bemutatása 
szöveggel és képekkel (pl. szöveg és illusztráció 
kapcsolatok létrehozása a szemléltetés érdekében). 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek: 
Időmeghatározás. 
Művészeti korstílusok és 
irányzatok kötődése a 
társadalmi, kulturális 
háttérhez. Társadalmi 
témák vizuális 
megjelenítése. 
 
Magyar nyelv és 
irodalom:  
a művészeti ágak 
mellérendelt 
viszonyainak 
megtapasztalása. 
Könyvtárhasználat. 
 
Ének-zene: 
művészettörténeti és 
zenetörténeti 
összefüggések. 
 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Művészi kifejezés, látványelemzés, téri helyzet, vetület, képsík, 
axonometria, egy iránypontos perspektíva, képzőművészeti műfaj, 
plaszticitás, arányrendszer, kompozíció, képkivágás, síkbeli és téri 
helyzetviszonylat, takarás, felület, forma, faktúra, textúra, szín, tónus. 

 
 
 



 

 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Vizuális kommunikáció 

Magyarázó képek/rajzok 
Órakeret  

4óra 

Előzetes tudás 
A legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, 
alkotó használata. Képi utasítások követése, illetve ilyenek létrehozása. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Nem vizuális természetű információk érzékletes képi megfogalmazása. 
Időbeni folyamatok értelmezhető vizuális megjelenítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
− Pontosan értelmezhető információközlések képes és rajzos 

használati utasítások megfogalmazásával, kivitelezésével (pl. 
kitalált, „képtelen tárgyról”) a különféle jelentésmódok, 
ábrázolások megfigyelésének céljával. 

− Nem vizuális természetű információk érzékletes 
megjelenítése egyezményes jelzések használatával (pl. 
grafikonon, diagramon), és/vagy saját jelzésrendszer 
alkalmazásával, a jelentésváltozatok megfelelő működésének 
tudatosítása érdekében. 

Magyar nyelv és 
irodalom:  
Szöveg és kép viszonya. 
Nyelvi és nem nyelvi 
kódok, mindennapi 
közlési helyzetekben. 
Meggyőző 
kommunikáció. Ábrák, 
képek, illusztrációk 
kapcsolata a szöveggel. 
Szó szerinti és 
metaforikus jelentés. 
 
Matematika:  
Rajzolt, illetve tárgyi 
jelek értelmezése. 
Rendszeralkotás: elemek 
elrendezése különféle 
szempontok szerint. 
Rendszerezést segítő 
eszközök (fadiagram, 
útdiagram, táblázatok). 
 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Egyezményes jel, jelzés, saját jel, jelzés, jelrendszer, tér-idő változás, 
(grafikon), (diagram). 

 
 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 
Mozgóképi közlés 

Órakeret 3 óra 

Előzetes tudás 
Jelenségek megfigyelése adott szempontok alapján. Időbeli folyamatok, 
változások megfigyelése, ábrázolása. Különböző mozgások vizuális 
rögzítése. Hang és kép együttes alkalmazása. Tervvázlatok készítése. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Mozgások megfigyelése, megjelenítése. Időbeni folyamatok értelmezhető 
megjelenítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
− A mozgókép működésének, a mozgás 

illúziókeltésének értelmezése kreatív 
Dráma és tánc:  



 

 

feladatmegoldás érdekében (pl. taumatróp fotokollázs 
technikával, rajzolt/fotózott zootróp-szalag készítése 
zootróp-dobba/hengerbe). 

− A mozgóképi nyelv alapjainak, működésének 
értelmezése, majd kreatív alkalmazása összetettebb 
feladat kapcsán (pl. story-board, kamerába vágott 
videoanyag készítése megadott fogalomból vagy 
fotográfiákból kiindulva), mely a médium sajátos 
(nyelvi) működésének felismerését célozza meg. 

cselekmény, jelenet, feszültség, 
konfliktus, fordulópont; díszlet, 
jelmez, kellék, fény- és 
hanghatások. 
 
Magyar nyelv és irodalom: 
elbeszélő, cselekmény, epizód, 
helyszín, szereplő, leírás, 
párbeszéd, jellemzés; szerkezet, 
a cselekményt alkotó elemek, 
fordulatok, jelenet, konfliktus, 
feszültség, tetőpont, 
fordulópont. 
 
Informatika:  
Egyszerű animációk.  
A hagyományos médiumok 
modern megjelenési formái. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Technikai kép, optikai játékok (taumatróp, zootróp, fenakisztoszkóp), 
retinális utóképhatás, illúzió, animáció, képkivágás, nézet (gépállás, 
gépmozgás), beállítás, jelenet, expozíció, lezárás, konfliktus, fordulat, 
elbeszélő-szerkezeti alapséma, story-board. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 
Montázs 

Órakeret 
4 óra 

Előzetes tudás 

Jelenségek megfigyelése adott szempontok alapján. Időbeli folyamatok, 
változások megfigyelése, ábrázolása. Különböző mozgások vizuális 
rögzítése. Hang és kép együttes alkalmazása. Tervvázlatok készítése. 
Reflektálás filmes élményekre. Szabad asszociáció. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Időbeni folyamatok értelmezhető megjelenítése. A vizuális 
kommunikáció különböző formáinak csoportosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
− Térben és időben egymástól távol eső elemek, részletek, 

motívumok egységes egésszé szervezése új 
információközlés, alkotás létrehozása, különféle 
technikával megvalósított konkrét feladatmegoldás (pl. 
fotókollázs, vagy „montázs-film” meglévő, „talált” 
mozgóképi részletek „összeszerelésével”) érdekében. 

− A mozgóképi (tér-idő) szerkesztés jelentőségének, a 
montázs néhány alaptípusának felismerése, 
összehasonlítása konkrét rövidfilmek, illetve 
játékfilmrészletek (pl. Gaál István: Pályamunkások, 
Rodriguez: Desperado, Lang: M – Egy város keresi a 
gyilkost) elemzése, összehasonlítása kapcsán. 

Dráma és tánc:  
ellentét és párhuzam, a 
feszültségteremtés 
eszközei. 
 
Magyar nyelv és 
irodalom:  
a kompozíció 
meghatározó elemei; 
különböző nézőpontú 
elbeszélés; cselekmény, 
epizód, helyszín, 
szereplő, leírás, 
párbeszéd, jellemzés; 
szerkezet, a cselekményt 
alkotó elemek; ismétlés, 



 

 

fokozás, párhuzam, 
ellentét; metaforikus 
jelentés; allegória, 
szimbólum; szórakoztató 
irodalom, filmes 
feldolgozások. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Montázs és gondolkodás, montázselv, tér-idő szervezés, (mozgóképi 
szerkesztés/montázs), leíró és szubjektív kép/nézőpont; lineáris-
cselekményábrázoló és párhuzamos montázs. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 
Vizuális kommunikációs formák 

Órakeret 
4 óra 

Előzetes tudás 
Fényképek, újságképek, reklámképek csoportosítása adott 
szempontok alapján, olvasása, értelmezése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális kommunikáció különböző formáinak csoportosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
− A verbális és a vizuális kommunikáció közötti lényegi 

különbségek felismerése és megfogalmazása kreatív 
gyakorlatok tanulságaiból levonva (pl. képek szóbeli 
leírásával, „közvetítésével” történő rekonstruálással). 

− A vizuális kommunikáció különböző formáinak 
csoportosítása, összehasonlítása a különféle vizuális kifejező 
eszközök, médiumok tudatosítása érdekében. 

Magyar nyelv és 
irodalom:  
Nyelvi és nem nyelvi 
kódok, mindennapi 
közlési helyzetek, 
meggyőző 
kommunikáció.  
A nyomtatott és az 
elektronikus szövegek 
jellemzői. Gyakori 
szövegtípusok (pl. 
médiaszövegek). Ábrák, 
képek, illusztrációk 
kapcsolata a szöveggel. 
Információhordozók 
természete, 
kommunikációs 
funkcióival és 
kultúrájával (pl. vizuális, 
audiovizuális, 
elektronikus). 
 
Informatika:  
Multimédiás 
dokumentumok elemei. 
Az információs 
technológián alapuló 
kommunikációs formák. 
Kommunikációs 
médiumok és szerepük. 
A hagyományos 



 

 

médiumok modern 
megjelenési formái. 
 
 
Matematika: 
Osztályozás. 
Rendszeralkotás - elemek 
elrendezése; 
rendszerezést segítő 
eszközök (pl. táblázatok). 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

A kép „működése”, állókép, mozgókép, közvetlen és közvetett 
kommunikáció, tömegkommunikáció, távközlés, televízió, internet, 
gesztusnyelv, közlekedési tábla, térkép, plakát, képes forgatókönyv, 
fotográfia, mozgókép, (techno)médium. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Média és mozgóképkultúra – A média 
kifejezőeszközei 

Reprodukálás és ábrázolás – a mozgókép kettős 
természete 

Órakeret 
2 óra 

Előzetes tudás 
A reprodukálás, a technikai úton rögzített kép/hang és az ábrázolás 
fogalmának ismerete. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, 
komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló 
és kritikus attitűd kialakítása, a mozgóképi írás-olvasás tudás 
fejlesztése. Alapszintű mozgóképnyelvi tájékozottság megszerzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 
− A mozgóképi közlés kettős természetének, azaz egyszerre 

ábrázoló és reprodukáló alaptulajdonságának 
megtapasztalása és tudatosítása (pl. mobiltelefonnal rögzített 
képek vagy híradórészletek tanulmányozása alapján). A 
dokumentum és a fikció fogalmának magyarázata konkrét 
példákon keresztül (pl. Bunuel: Föld kenyér nélkül, Tarr 
Béla: Hotel Magnezit).  

Magyar nyelv és 
irodalom; ének-zene; 
dráma és tánc; 
vizuális kultúra:  
az elbeszélő, előadó 
kifejezési 
szándékának 
szubjektív 
nézőpontja. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Dokumentum, fikció, reprodukció, ábrázolás, kettős természet, 
valóság. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Média és mozgóképkultúra – A média 
kifejezőeszközei 

A kiemelés (hangsúlyozás) alapeszközei a 
mozgóképi ábrázolásban, az írott és az online 

sajtóban 

Órakeret 
3 óra 

Előzetes tudás 
A művészeti alkotások és a médiaszövegek egyaránt konstruált 
textusok. A művek (irodalmi, képzőművészeti, zenei alkotások) és a 
médiaszövegek nyelvi jellemzőivel, használatával kapcsolatos 



 

 

néhány fontos alapfogalom (pl. ismétlés, motívum, kompozíció) 
ismerete, helyes alkalmazása élőszóban.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, 
komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az 
önálló és kritikus attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasás tudás 
fejlesztése. A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű 
tájékozottság megszerzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
− Mozgóképi szövegek (pl. filmetűdök, reklámok, klipek, 

előzetesek, animációs filmek) megfigyelése és elemzése 
annak tudatosítása céljából, hogy melyek a figyelemirányítás, 
kiemelés eszközei (legfontosabb motívumok ismétlése, 
közelkép, fény/szín, zenei hangsúlyok, kameramozgások, 
váltakozó beállítások tempója). 

− Napilapok, magazinok, hírportálok, címlapok és belső oldalak 
rendjének megfigyelése, a nyomtatott és online sajtó 
szövegeinek megkonstruálása során alkalmazott fontosabb 
figyelemvezető, kiemelő eljárások tudatosítása érdekében (pl. 
címrend, betűméret, tipográfia, szín és folthatások, tördelés, 
írott szöveg és képi illusztráció viszonya, képaláírás, linkek, 
felnyíló/futó ablakok, hang-és képanyagok). 

Magyar nyelv és 
irodalom; ének-zene; 
dráma és tánc; 
vizuális kultúra:  
a hangsúlyozás, 
nyomatékosítás 
eszközei a 
társművészetekben. 
 
Informatika:  
a hagyományos 
médiumok modern 
megjelenési formáinak 
megismerése, 
alkalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Ismétlés, közelkép, képkivágás, tempó, kameramozgás, címrend, 
tipográfia, tördelés, illusztráció, képaláírás, link, banner. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Média és mozgóképkultúra – A média 
kifejezőeszközei 

A montázs szerepe és alapformái a mozgóképi 
ábrázolásban 

Órakeret 
2 óra 

Előzetes tudás 
A dolgok elmondásának, megjelenítésének szükségszerű módja, a 
kihagyás, tér- és időváltások alkalmazása, az ehhez kapcsolódó 
konvenciók elfogadása. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, 
komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló 
és kritikus attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasás tudás fejlesztése. 
A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság 
megszerzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
− A filmkép jelenidejűségének megtapasztalása, felismerése és 

a montázs alapfunkcióinak azonosítása a mozgóképi 
ábrázolásban (pl. a cselekmény folyamatosságának és 
ritmusának megteremtése, a mozgóképi szöveg jellemző 
terének és idejének létrehozása, jelentésalkotás) kreatív 
gyakorlatok kapcsán (pl. egyszerű történés vagy történet 
tervezése és felvétele „kamerába vágott” technikával), az 
alpvető montázstípusok és megoldások kipróbálása 
érdekében (pl. lineáris, párhuzamos montázs, flashback, 
flash forward). 

Informatika:  
Digitális képek 
jellemzőinek 
megismerése (pl. méret, 
szín, színmélység, 
kontraszt), 
minőségének javítása. 
Képszerkesztő program 
használata. Műveletek 
képekkel, 



 

 

− Művészeti példák (pl. képzőművészet, fotó, irodalom, zene) 
összevetésével a montázshatás általánosabb, emberi 
gondolkodást és kifejezést jellemző értelmének 
tanulmányozása. 

képszerkesztés, 
képvágás. Montázs 
készítése. Digitális 
hangformátumok 
megismerése. Az egyes 
formátumok közötti 
átalakítás elvégzése. 
Hang vágása egy 
hangszerkesztő 
program segítségével. 
 
Magyar nyelv és 
irodalom; ének-zene; 
dráma és tánc; vizuális 
kultúra:  
időbeli és térbeli 
változások kifejezései 
különböző eszközökkel. 
Könyvtárhasználat. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Montázs, szerkesztés, idő, tér, folyamatosság, ritmus, flashback. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 
Tervezett, alakított környezet 

Órakeret 
3óra 

Előzetes tudás 

Közvetlen környezet vizuális megfigyelése alapján tapasztalatok 
megfogalmazása. Azonosságok és különbségek célirányos 
megfogalmazása a megfigyelés és elemzés során. Egyszerű téri 
helyzetek értelmezése vizuálisan és szövegben. Tárgyakkal, épületekkel 
kapcsolatos információk gyűjtése. Egyszerű tárgykészítő technikák 
alkalmazása. Tervvázlatok készítése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Megfigyelések alapján a vizuális közlések érdekében különböző rajzi 
technikák alkalmazása. Tárgykészítő, kézműves technikák megfelelő 
alkalmazása. Tárgyak, épületek felmérése, elemzése, értelmezése 
különböző szempontok alapján. Elemzési szempontok megfelelő 
érvényesítése. A választás lehetőségének mérlegelése a feladatmegoldás 
során felmerülő ötletek között.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
− Tárgytervezés (pl. öltözék kiegészítő, csomagolás), 

tárgyalkotás (pl. saját amulett, egyszerű repülő eszköz) a 
vizuális felmérésből, megismerésből származó elemző 
tapasztalatok (pl. rajzos felmérés) alapján, a gazdaságos 
anyaghasználat érvényesítésével. 

− Mintatervezés megadott cél érdekében (pl. pólóra a 
toleranciáért, falfestmény az iskola ebédlőjébe). 

− Épületek, tárgyak átalakítása, áttervezése meghatározott célok 
(pl. védelem, álcázás) vagy más funkció betöltése (pl. 
használati tárgyból személyes tárgy) érdekében. Egyszerű 
műszaki jellegű ábrázolás segítségével (pl. alaprajz, 

Matematika:  
Síkbeli és térbeli 
alakzatok. Vetületi 
ábrázolás. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: 
Szükségletek és 
igények elemzése, 
tevékenységhez 
szükséges információk 



 

 

metszetrajz, vetületi ábrázolás) saját tervezés (pl. tárgy, 
környezet) megjelenítése szabadkézi rajzban, illetve az önálló 
tervezési, tárgyalkotó folyamat dokumentálása az ötlettől a 
kivitelezésig. 

− A környezettudatos élet lehetőségeinek összegyűjtése a 
közvetlen környezetben. 

kiválasztása, tervezés 
szerepe, jelentősége, 
műveleti sorrend 
betartása, 
eszközhasználat. 
Lakókörnyezet-
életmód. Tárgyak, 
szerkezetek, 
rendeltetés. 
 
Biológia-egészségtan: 
Minőségi 
tulajdonságok 
megkülönböztetése. 
Környezet fogalmának 
értelmezése. Helyi 
természet- és 
környezetvédelmi 
problémák 
felismerése. 
Környezettudatos 
magatartás, 
fenntarthatóság. 
 
Földrajz:  
védett hazai és 
nemzetközi természeti 
értékek. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tervezési folyamat, felmérés, funkció, gazdaságos anyaghasználat, 
alaprajz, metszetrajz, vetületi ábrázolás, műszaki jellegű ábrázolás, 
vonalfajta, környezettudatos magatartás, környezetvédelem. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 
Az épített környezet története 

Órakeret 3 
óra 

Előzetes tudás 

Tárgyak, épületek vizuális megfigyelése adott szempontok alapján. 
Azonosságok és különbségek célirányos megfogalmazása a megfigyelés 
és elemzés során. Tárgyakkal, épületekkel kapcsolatos információk 
gyűjtése.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Épített, tervezett környezet értelmezése különböző módon. Különböző 
korú és típusú tárgyak, épületek felmérése, elemzése, értelmezése 
különböző szempontok alapján. Az építészet térszervező és 
tömegalakítást szolgáló eszközeinek megértése. Elemzési szempontok 
megfelelő érvényesítése.  

 
Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási pontok 



 

 

− Tárgyak, épületek összehasonlító elemzése a történeti változást 
(pl. stíluselemek visszatérése, keveredése) vagy a földrajzi 
elhelyezkedést jól szemléltető szempontok szerint (pl. 
anyaghasználat, funkció). 

− Az építészet történetében megjelenő alapvető térszervezést és 
tömegalakítást (pl. alaprajztípusok, alátámasztó elemek, 
térlefedések) szolgáló építészeti megjelenések összegzése a 
fontosabb építészettörténeti példák alapján. 

− Legalább egy, közvetlen tapasztalatok útján megismerhető 
néprajzi tájegység (pl. Tiszántúl – pl. Jászság, Bodrogköz) 
tárgykultúrájának (pl. épület, öltözék, használati tárgy) elemző 
vizsgálata és legfontosabb jegyei alapján megkülönböztetése 
más tárgycsoportoktól. 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek:  
épületek, használati és 
dísztárgyak 
megfigyelése. 
Hon- és népismeret: 
Néprajzi tájegységek, 
nemzetiségek. 
Hagyományos paraszti 
tárgykultúra. 
Földrajz:  
A természeti környezet 
és a kultúra 
összefüggései. 
Magyarország és a 
Kárpát-medence 
földrajza, kulturális 
régió. 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: 
lakókörnyezet és 
életmód; tárgyak, 
szerkezetek, 
rendeltetése. 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Építészeti elem, közösségi és személyes tér, alaprajztípus, osztatlan és 
osztott (vagy egyszerű és bővített) tér, fő-, oldal-, kereszthajó, apszis, 
dongaboltozat, keresztboltozat, oszloprend, masztaba, piramis, 
akropolisz, amfiteátrum, bazilika, palota, kúria, használati tárgy, 
dísztárgy, rituális tárgy, viselet, népi kultúra, néprajzi tájegység, 
kézművesség, ipari formatervezés, organikus építészet. 

Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 
 
Amennyiben a különböző korok és kultúrák feldolgozását kronologikus megközelítésben 
végezzük, az alábbi műtípusok, művek, alkotók bemutatása ajánlott: 
19. század építészetének megjelenései (pl. Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum, Steindl Imre: 
Országház), romantika, realizmus és impresszionizmus, posztimpresszionizmus festői (pl. F. 
Goya, Munkácsy Mihály, Szinyei Merse Pál, E. Manét, C. Monet, V. van Gogh, P. Gauguin), 
19–20. század fordulójának irányzatai (pl. A. Gaudi, A. Rodin, G. Klimt, Rippl-Rónai József, 
Csontváry Kosztka Tivadar), 20. század és kortárs irányzatok példái (pl. W. Gropius, F. L. 
Wright, Le Corbusier, Makovecz Imre, H. Moore, H. Matisse, P. Picasso, M. Duchamp, M. 
Chagall, S. Dali, Kassák Lajos, J. Pollock, A. Warhol, V. Vasarely, Erdély Miklós). 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 

évfolyamos 
ciklus végén 

− Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló alkalmazása. 
− A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek tudatos és pontos 

alkalmazása az alkotótevékenység során adott célok kifejezése 
érdekében. 

− Bonyolultabb kompozíciós alapelvek használata kölönböző célok 
érdekében.  

− Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének kifejező 
vagy közlő szándéknak megjelelő értelmezése, és következtetések 
megfogalmazása. 

− Alapvetően közlő funkcióban lévő képi vagy képi és szöveges 
megjelenések egyszerű értelmezése. 

− Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján 
összetettebb következtetések megfogalmazása. 

− Több jól megkülönböztethető technika, médium (pl. állókép-
mozgókép, síkbeli-térbeli) tudatos használata az alkotótevékenység 
során. 

− A médiatudatos gondolkodás megalapozása a vizuális 
kommunikációs eszközök és formák rendszerezőbb feldolgozása 
kapcsán. 

− A mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az online   kommunikáció 
szövegszervező alapeszközeinek felismerése. 

− Mozgóképi szövegek megkülönböztetése a valóság ábrázolásához 
való viszony, alkotói szándék és nézői elvárás karaktere szerint. 

− Társművészeti kapcsolatok lehetőségeinek értelmezése. 
− A legfontosabb kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok 

megkülönböztetése és a meghatározó alkotók műveinek felismerése. 
− Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások árnyaltabb elemzése, 

összehasonlítása. 
− A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések 

megfogalmazása. 
− Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9–10. évfolyam 



 

 

 
 

Témakör Témakör feldolgozására szánt óraszám 
Kifejezés és Képzőművészet 9 

Vizuális kommunikáció    13 
Tárgy és Környezetkultúra  14 

 
 
 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

A vizuális kifejezés eszközeinek felhasználása az alkotómunka és a 
vizuális elemzés során. Önkifejezés alkalmazása az alkotó 
tevékenységekben. Vizuális-esztétikai jellegű szempontok érvényesítése 
az alkotásokban. Különböző festészeti, grafikai és plasztikai technikák 
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 tér-, szín- és 
formavilágban. A kifejezésnek megfelelő kompozíció használata. 
Megfigyelt és elképzelt téri helyzetek ábrázolása. Személyes gondolatok, 
érzelmek vizuális megjelenítése a vizuális kifejezés alapvető 
eszközeinek segítségével. Egyéni asszociációkra támaszkodó átírás, 
fokozás. 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 
installációval, fotókollázs technikával). 

− Művészeti alkotások kifejező, sajátos átdolgozása, átírása, 
parafrázis készítése (pl. színesből fekete-fehér vagy monokróm 
megjelenítés, kép kiegészítése sajátos elemekkel vagy 
részletekkel). 

− Látvány megjelenítése egyénileg választott sajátos szándék (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 dolgok 
megjelenítésének leegyszerűsítése) alkalmazása saját, kifejező 
szándékú alkotásokban. 

− Különböző színekkel (pl. telített, derített, tört, hideg, meleg 
színek) hangulati hatás elérése a látvány kifejező megjelenítése 
érdekében (pl. feszültség, nyugalom). 

Magyar nyelv és 
irodalom:  
Irodalmi szöveg 
értelmezése. Szöveg és 
kép kapcsolata. 
 
Matematika:  
Síkbeli és térbeli 
alakzatok. 
Transzformáció. 
Matematikai 
összefüggések (pl. 
aranymetszés). 
 
Ének-zene:  
zenei befogadó 
élmények. 
 
Dráma és tánc: 
jelenetek, 
táncmozgások, 



 

 

összetett mediális  
hatások élményének 
feldolgozása. 
 
Informatika: 
számítógép felhasználó 
szintű alkalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Nonfiguratív megjelenítés, vizuális átírás, redukció, absztrakció, stilizálás, 
kiemelés, kontraszt, kompozíció, komplementer, színreflex, szín-, vonal-, 
formaritmus, kompozíció, konstruktív képépítés, automatikus írás. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 
A művészi közlés, mű és jelentése 

Órakeret 
5 óra 

Előzetes tudás 

A művészet stíluskorszakait reprezentáló legfontosabb művészeti alko-
tások, alkotók felismerése, jelentőségének megértése.  A vizuális 
kifejezés eszközeinek felismerése és használata műelemzés során. A 
megfigyelés segítségével műelemző módszerek alkalmazása. Különböző 
ábrázolási rendszerek felismerése, értékelése műalkotásokon.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Művészettörténeti stíluskorszakok és irányzatok témák, illetve 
problémakörök önálló értelmezése, többféle szempont alapján. 
Vizuális esztétikai jellegű értékítéletek megfogalmazása 
elemzésekben, illetve érvényre juttatása az alkotó feladatokban. Eltérő 
kultúrák legfontosabb vizuális jellemzőinek értelmezése 
összehasonlítással. Összehasonlítás során önállóan kialakított 
szempontok érvényesítése. A technikai képalkotás – fotográfia, 
mozgókép – műtípusainak, kifejezőeszközeinek ismerete és 
értelmezése azok képzőművészeti kapcsolódásaival. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
− Tematikus ábrázolások elemzése a művészetben (pl. 

emberábrázolás, térábrázolás, mozgásábrázolás), legfontosabb 
változások lényegének kiemelése és összegzése a különböző 
művészettörténeti korszakokban. 

− Művészettörténeti korszakok (pl. ókor, korakeresztény, romanika 
és gótika, reneszánsz és barokk, klasszicizmus és romantika) 
összegzése, a hasonlóságok és a legfontosabb megkülönböztető 
jegyek kiemelésével. 

− A századforduló irányzatainak (pl. szecesszió, 
posztimpresszionizmus, impresszionizmus) és a 20. század 
legfontosabb avantgard irányzatainak (pl. kubizmus, 
expresszionizmus, dadaizmus, 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 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek:  
korstílusok, irányzatok 
társadalmi és kulturális 
háttere. 
 
Magyar nyelv és 
irodalom: 
stílusirányzatok, 
stíluskorszakok 
irodalmi jellemzői, 
képzőművészeti 
párhuzamok. 
Könyvtárhasználat. 
 
Ének-zene: 
Művészettörténeti és 
zenetörténeti 



 

 

társadalmi probléma feldolgozása kapcsán (pl. kirekesztés, 
megkülönböztetés, környezetszennyezés, szegénység). 

összefüggések 
(korszakok, stílusok 
kiemelkedő alkotók, 
műfajok).  
Zenei befogadói 
tapasztalatok. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Látvány- és műelemzés, korszak, korstílus, stílusirányzat, képzőművészeti 
műfaj, műtípus, avantgard, avantgard irányzat, kortárs képzőművészet, 
kompozíció, képkivágás, képi és optikai helyzetviszonylat, kontraszt, 
digitális képfeldolgozás, intermediális műfaj, eseményművészet. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 
Kép és szöveg 

Órakeret 
4 óra 

Előzetes tudás 

Nem vizuális természetű információk érzékletes, képi megfogalmazása. 
A vizuális kommunikáció különböző formáinak megkülönböztetése és 
értelmezése. A technikai képalkotás lehetőségeinek ismerete és 
megértése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű feliratok készítése. A technikai médiumok képalkotó 
módszereinek megismerése. Vizuális közlés szöveggel és képpel 
különböző célok érdekében. Összetett vizuális kommunikációt szolgáló 
megjelenés tervezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
− Összetettebb vizuális közlés megvalósítása kép és szöveg 

együttes, összefonódó használatával (pl. saját készítésű fotó-
önarckép stílusbeli átalakítása megfelelő elektronikus 
eszközzel, majd a képhez – a tartalmat módosító – szöveg 
társítása, grafikai kivitelezése) elsősorban a 
jelentésmódosulások tudatosításának céljával. 

− Kreatív tervezés, kivitelezés szöveg és kép (egyenrangú) 
egymás mellé rendelésével (pl. művészkönyv vegyes 
technika alkalmazásával és/vagy számítógép használatával, 
megadott témából kiindulva) a különféle jelentésrétegek új 
minőségének megvalósítása céljából. 

− Vizuális közlés szöveggel és képpel a médiaipar területéhez 
kapcsolódóan (pl. televíziós műsorrend írása különféle 
szempontok alapján, majd műsor-újságoldal tervezése, 
összeállítása képekkel kiegészítve, információs-
kommunikációs eszközök használatával). A vizuális és 
szöveges üzenet külön-külön és együttes 
jelentésváltozásának megértése, összetettebb 
kommunikációs szituációban. 

Mozgóképkultúra és 
médiaismeret:  
a médiaipar működése, 
műsorgyártás. 
 
Magyar nyelv és irodalom: 
Ábrák, képek, illusztrációk 
kapcsolata a szöveggel. 
Csoportos, nyilvános és 
tömegkommunikáció 
sajátosságai. Vizuális 
kommunikáció. A 
számítógépes szövegvilág; 
az elektronikus 
tömegkommunikáció.  
 
Informatika:  
Információk és a közlési 
cél. A médiumok, 
közléstípusok tartalmi 
megbízhatósága, esztétikai 
értéke. 



 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Montázs-elv, tipográfia (betűméret és stílus), kompozíció (oldalrendezés, 
oldalpár, kép és szöveg, borító); intermédia, anyag(szerűség), 
művészkönyv/art-book, műsorrend. 

 
 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 
Tömegkommunikációs eszközök 

Órakeret 
5 óra 

Előzetes tudás 
A vizuális kommunikáció különböző formáinak csoportosítása. A reklám 
hatásmechanizmusának elemzése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tömegkommunikáció eszközeinek és formáinak ismerete, 
csoportosítása, értelmezése. Vizuális reklámok értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
− A tömegmédiumok alaptulajdonságainak, hordozóinak (pl. 

újság, DVD), intézményeinek, csatornáinak és funkcióinak 
(pl. hírközlés, szórakoztatás, reklám) csoportosítása, 
elemzése rendszerező feladatok megoldásán keresztül. 

− A tapasztalati valóság és a médiában megjelenő 
reprezentált valóság viszonyának feltárása (pl. 
helyzetgyakorlatok segítségével, videokamerával rögzítve) 
a tömegkommunikáció eszközeinek és formáinak 
elmélyültebb ismerete és megértése érdekében. 

− A tömegkommunikáció egy jellegzetes, összetett, a képet a 
szöveggel együtt alkalmazó médiumának értelmezése a 
vizuális közlés (kreatív) alkotó megvalósításával (pl. 
moziplakát, közérdekű üzenetet közvetítő plakát készítése 
multimediális eszközök felhasználásával, magazin hirdetés 
készítése egy elképzelt termékhez vagy szolgáltatáshoz). 

− A tv-reklám és a videoklip sajátosságainak elemzése 
különféle szempontok alapján (pl. hangulatkeltés, montázs, 
sztereotípia, eredeti megoldások, célközönség) a 
valószerűség, a hatásmechanizmus problémakörének 
felismerése, tudatosítása érdekében. 

Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: 
Tömegtájékoztatás. 
Médiaipar működése. 
Kultúra és tömegkultúra, 
jelenségek a médiában. 
Virtuális valóság. 
Sztereotípia, reprezentáció. 
Műfajfilm, szerzői film. A 
reklám hatásmechanizmusa. 
Valóságábrázolás és 
hitelesség, valószerűség, 
virtuális valóság.  
A figyelemirányítás, a 
hangulatteremtés és az 
értelmezés legfontosabb 
eszközei. 
 
Dráma és tánc: 
Improvizáció. 
Jellemábrázolás technikák a 
médiában. 
 
Ének-zene:  
populáris zenei stílusok. 
 
Matematika:  
rendszeralkotás: elemek 
elrendezése különféle 
szempontok szerint, 
rendszerezést segítő 
eszközök használata, 
készítése. 
 
Magyar nyelv és irodalom: 



 

 

Médiaszövegek jellemzői. A 
személyközi kommunikáció. 
Különféle beszédműfajok 
kommunikációs technikáinak 
alkalmazása és értékelése 
hétköznapi kommunikációs 
helyzetekben, a 
tömegkommunikációban. 
 
Fizika:  
információs és 
kommunikációs rendszerek 
felépítése, jelentőségük. 
 
Informatika:  
A kommunikációs eszközök 
hatása a mindennapi életre és 
a társadalomra. Globális 
információs társadalom.  
A fogyasztói viselkedést 
befolyásoló tényezők. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Közvetett kommunikáció, média, médium, nyomtatott és elektronikus 
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 
4 óra 

Előzetes tudás 
Tér-időbeni változások, folyamatok képi tagolásának pontos értelmezése 
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 
tervezése (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 
alkalmazása összetettebb (mediális) tartalmú kreatív 
gyakorlat kapcsán (pl. videoperformansz tervezése és 
kivitelezése megadott témából kiindulva), majd a produkció 

Mozgóképkultúra és 
médiaismeret:  
A figyelemirányítás, a 
hangulatteremtés és az 
értelmezés legfontosabb 
eszközei. Fényviszonyok, 
mozgás, szerepjáték 
hatásmechanizmusa.  
 
Dráma és tánc:  



 

 

elemző-értékelő feldolgozása a szándék és a megvalósítás 
sikeressége szempontjából. 

Mozgásos kommunikáció, 
improvizáció adott zene, 
téma vagy fogalom alapján. 
Performansz tervezése, 
kivitelezése.  
A színházművészet 
összművészeti sajátosságai, 
vizuális elemek 
alkalmazása. 
 
Ének-zene:  
a zene szerepe a médiában 
és a filmművészetben. 
 
Magyar nyelv és irodalom: 
Az idő- és térmegjelölések 
értelmezése. Elbeszélő, 
nézőpont, történetmondás, 
cselekmény, helyszín, 
szereplő, leírás, párbeszéd, 
jellemzés, jellem, hőstípus; 
helyzet, akció, dikció, 
konfliktus, monológ, 
dialógus, prológus, 
epilógus, késleltetés, 
jelenet; néhány alapvető 
emberi léthelyzet, motívum, 
metafora, toposz, 
archetípus. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Story-board, forgatókönyv, beállítás, jelenet, narráció, séma, egyedi 
megoldás, képregény, video/performansz. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 
Tervezett, alakított környezet 

Órakeret 
5 óra 

Előzetes tudás 

A vizuális környezetben megfigyelhető téri helyzetek, színviszonyok 
pontos értelmezése és szöveges megfogalmazása. Megfigyelések alapján 
a vizuális közlések érdekében különböző rajzi technikák alkalmazása. 
Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk gyűjtése. 
Tárgykészítő, kézműves technikák alkalmazása. Gyakorlati feladatok 
önálló előkészítése.  

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 során. 
Építészeti és térélmények vizuális megjelenítése és megfogalmazása 
szövegben. Összehasonlítás során önállóan kialakított szempontok 
érvényesítése. Tárgyak, 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, szín-, fénykapcsolódás, 
anyaghasználat, stílus 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 
problémáira (pl. iskolai szelektív hulladékgyűjtő, iskolai 
„dühöngő”) alapszintű műszaki jellegű ábrázolás 
legfontosabb sajátosságainak az alkalmazásával (pl. 
méretezés, vonalfajták, több nézet) szabadkézi rajzban. 

− Belső terek, tárgyak átalakítása meghatározott célok (pl. 
közösségi terek intim részeinek kialakítása, hulladék kreatív 
újrahasznosítása) érdekében. 

Matematika:  
Méretezés. Gondolatmenet 
követése. Absztrahálás, 
konkretizálás. 
Rendszeralkotás: elemek 
elrendezése adott 
szempontok szerint. 
 
Biológia-egészségtan: 
lakókörnyezet és 
természetes élőhelyek. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat:  
Szükségletek és igények 
elemzése, tevékenységhez 
szükséges információk 
kiválasztása, tervezés 
szerepe, jelentősége, 
műveleti sorrend 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 
előkészítése. 

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 
pihenés), 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, jelentősége, 
műveleti sorrend betartása, 
eszközhasználat. 
Lakókörnyezet – életmód. 
 
Dráma és tánc:  
Produkciós munka.  



 

 

A színházművészet 
összművészeti sajátosságai. 
 
Magyar nyelv és irodalom: 
improvizáció, diákszínpadi 
előadás. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Funkció, funkcionalizmus, díszlet, makett, modell. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 
Az épített környezet története 

Órakeret 
5 óra 

Előzetes tudás 

Azonosságok és különbségek célirányos megkülönböztetése az 
elemzésben. Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos 
információk gyűjtés. A látott jelenségek elemzéséhez, értelmezéséhez 
szükséges szempontok megértése. Önálló kérdések megfogalmazása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális környezet, tárgyak vizuális megfigyelése és a látvány 
értelmezése során célirányos szempontok kiválasztása. Különböző korú 
és típusú tárgyak, épületek pontos összehasonlítása különböző 
szempontok alapján, a következtetések célirányos megfogalmazásával. 
Fontosabb építészettörténeti korszakok és irányzatok, lényegének 
megértése, megkülönböztetésük. Különböző korokból származó tárgyak 
megkülönböztetése különböző szempontok alapján. A múlt tárgyi 
emlékeinek értékelése, jelentőségének megértése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
− Az építészettörténet fontosabb korszakainak (pl. ókor, romanika, 

gótika, reneszánsz, barokk, klasszicizmus, eklektika, szecesszió, 
modern, posztmodern, kortárs) elemző vizsgálata, 
összehasonlítása és csoportosítása a legfontosabb nemzetközi és 
magyar építészettörténeti példák alapján. 

− A divat fogalmának (pl. öltözködés, viselkedésforma, zene, 
lakberendezés területén) elemző vizsgálata és értelmezése (pl. 
szubkultúrák viszonya a divathoz) a közvetlen környezetben 
tapasztalható példákon keresztül. 

− A hagyományos és a modern társadalmak tárgykészítésének, 
tárgykultúrájának (pl. öltözet, lakberendezési tárgyak) elemző 
vizsgálata példák alapján (pl. kézműves technikával készült 
egyedi tárgy; sorozatgyártásban készült tömegtárgy; ipari 
formatervezés eredményeként készült egyedi tárgy), a 
legfontosabb karakterjegyek alapján azok megkülönböztetése. 

− A műemlékek, műemlék jellegű és védett épületek helyzetének 
és esetleges hasznosításának vizsgálata a közvetlen 
környezetben. 

− A környezetalakítás fenntarthatóságot szolgáló lehetőségek 
elemző vizsgálata és értelmezése konkrét példákon keresztül (pl. 
ökoház, városi klíma, építőanyag-használat). 

Magyar nyelv és 
irodalom:  
Esztétikai minőségek. 
Toposz, archetípus 
állandó és változó 
jelentésköre. 
Könyvtárhasználat. 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek: Társadalmi 
jelenségek értékelése. 
Társadalmi normák. 
Technológiai fejlődés. 
Fogyasztói társadalom. 
 
Biológia-egészségtan; 
földrajz:  
Környezet fogalmának 
értelmezése. Helyi 
természet- és 
környezetvédelmi 
problémák felismerése. 
Környezettudatos 



 

 

magatartás, 
fenntarthatóság. 
Globális társadalmi-
gazdasági problémák: 
fogyasztói szokások, 
életmód. 
Fenntarthatóság. 
Környezet és 
természetvédelem. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Alaprajztípus, alátámasztó és áthidaló elem, oszloprend, homlokzatosztás, 
megalitikus építészet, sírtípus, szent körzet és síregyüttes, egyházi 
építészet, palota, lakóház, stíluskeveredés, divat, szubkultúra, design, 
funkcionalizmus, környezettudatos építés. 

 
 

Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 
 

Amennyiben a különböző korok és kultúrák feldolgozását kronologikus megközelítésben 
végezzük, az részletes érettségi vizsgakövetelmény műlistája az irányadó a műtípusok, művek, 
alkotók szemléltetésére. E listában kronológiai sorrendben találhatók a feldolgozásra ajánlott 
művek az őskortól napjainkig. A listában a képzőművészeti alkotásokon kívül, jelentősebb, 
stílusteremtő tárgyak, tárgytípusok, fotók, népművészeti és Európán kívüli kultúrák műtárgyai 
és tárgyi emlékei is megtalálhatók. E listában szereplő tárgyakon és műtárgyakon kívül a 
szemléltetés anyagát tematikus módon is válogathatjuk. 

A válogatás fontos szempontja, hogy a bemutatott művek az egyetemes 
művészettörténet legjelentősebb és tipikus műveivel szemléltessék a témát, illetve hangsúly 
kerüljön a magyar művészet- és építészettörténetben megtalálható leglényegesebb példákra is. 
A részletes érettségi vizsgakövetelmény műlistájában ajánlott műveken és alkotókon kívül 
adott témák szemléltetésére további műtípusok és művek is felhasználhatók. A tananyag 
tematikus szempontú megközelítése esetekben a válogatás fontos szempontja, hogy az adott 
téma függvényében ne csak művészettörténeti, hanem nyitottabban értelmezett kultúrtörténeti, 
építészet- és tárgytörténeti példák is bemutatásra kerüljenek, továbbá hogy adott esetben a 
magas művészet példáin kívül populárisabb irányzatok egyformán szemléltessék az adott 
tartalmat, illetve hogy tértől (pl. Európán kívüli kultúrákból származó művek) és időtől (pl. akár 
kortárs művek) független példák is szemléltessék a tananyagot. Fontos továbbá, hogy a vizuális 
kommunikáció, valamint a tárgy- és környezetkultúra részterületek szemléltetéséhez a kortárs 
kultúrából, a történelmi korokból, illetve a közelmúltból származó példákat is felhasználhatjuk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 

− Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló kiválasztása. 



 

 

évfolyamos ciklus 
végén 

− A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek önálló alkalmazása az 
alkotótevékenység és a vizuális jelenségek elemzése, értelmezése 
során. 

− Bonyolultabb kompozíciós alapelvek tudatos használata kölönböző 
célok érdekében. 

− Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének szándéknak 
megfelelő pontos értelmezése, és egyszerű mozgóképi közlések 
elkészítése. 

− Alapvetően közlő funkcióban lévő képi, vagy képi és szöveges  
megjelenések árnyalt értelmezése. 

− Médiatudatos gondolkodás a tömegkommunikációs eszközök és 
formák rendszerező feldolgozása.  

− A tervezett, alakított környezet forma és funkció összefüggéseinek 
felismerése, ennek figyelembe vételével egyszerű tervezés és 
makettezés. 

− Tanult technikák célnak megfelelő, tudatos alkalmazása 
alkotótevékenységekben. 

− Társművészeti kapcsolatok árnyalt értelmezése. 
− Kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok rendszerező 

ismerete és a meghatározó alkotók műveinek felismerése. 
− Az építészet alapvető elrendezési és szerkezeti alapelveinek, illetve 

stílust meghatározó vonásainak felismerése. 
− Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások árnyaltabb elemzése 

összehasonlítása, műelemző módszerek alkalmazásával. 
− Adott vizuális problémakkal kapcsolatban önálló kérdések 

megfogalmazása. 
− A kreatív problémamegoldás lépéseinek alkalmazása. 
− Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 

 

 

 

 

 



 

A kerettantervek óraszámainak lehetséges felosztásai a testnevelés 
tantárgyban 

9-12. évfolyam 

9.évfolyam   Kerettantervi tartalom         Óraszám 

    Sportjátékok     38 

    Torna jellegű feladatok   30 

    Atlétika jellegű feladatok   23 

    Alternatív szabadban űzhető sportok  30 

    Önvédelmi és küzdő feladatok  18 

    Egészségkultúra,prevenció   23 

    Szabadon felhasználható órakeret  21 

10.évfolyam   Kerettantervi tartalom         Óraszám  

    Sportjátékok     38 

    Torna jellegű feladatok   30 

    Atlétika jellegű feladatok   23 

    Alternatív szabadban űzhető sportok  30 

    Önvédelmi és küzdő feladatok  18 

    Egészségkultúra,prevenció   20 

    Szabadon felhasználható órakeret  21 

11.évfolyam   Kerettantervi tartalom         Óraszám 

    Sportjátékok     40 

    Torna jellegű feladatok   26 

    Atlétika jellegű feladatok   20 

    Alternatív szabadban űzhető sportok  30 

    Önvédelmi és küzdő feladatok  10 

    Egészségkultúra,prevenció   20 



    Szabadon felhasználható órakeret  19 

12.évfolyam   Kerettantervi tartalom         Óraszám 

    Sportjátékok     40 

    Torna jellegű feladatok   25 

    Atlétika jellegű feladatok   20 

    Alternatív szabadban űzhető sportok  30 

    Önvédelmi és küzdő feladatok  10 

    Egészségkultúra,prevenció   25 

    Szabadon felhasználható órakeret  20 

 

 



 

 

 
 
 
 

Mozgóképkultúra és médiaismeret 
Helyi tanterv 

11-12. évfolyam 
 
 
 
 
 

László Gyula Gimnázium és Általános 
Iskola 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

M VÉSZETEK – MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 
 
 

A mozgóképkultúra és médiaismeret elsősorban a médiaszövegek szövegértési 
képességének fejlesztését és az audiovizuális média társadalmi szerepének, működési 
módjának tisztázását szolgálja, hiszen a média rendkívüli hatással van korunk emberének 
tájékozottságára, személyiségére. Tömegek napirendjét osztja be a televízió, sugalmazza, 
hogyan gondolkodjunk a világ dolgairól, étkezési, vásárlási divatokat indít, hősöket, 
eszményeket, életcélokat teremt. Az internet virtuális közege nagyon sok fiatal második 
otthonaként funkcionál, ahol több időt töltenek el, mint bárhol másutt. Mivel a média képes 
arra, hogy átformálja a nyelvet, az értékrendet, a ritmusérzéket, az ízlést, a vágyakat, a 
hősöket, a tabukat, a művészetet és a műélvezetet, az alkotást és a befogadást egyaránt, a 
médianevelés a személyiségfejlesztés alapvető eszköze.  

A médiaműveltség fejlesztése szoros kölcsönhatásban van a résztvevő és aktív 
állampolgári szerep elsajátításával, valamint a kritikai és kreatív képességek fejlesztésével. Ily 
módon hozzájárul a Nemzeti alaptantervben megjelenő kulcskompetenciák fejlesztése közül 
az anyanyelvi kommunikációs készség, a digitális, a szociális és állampolgári kompetenciák, 

valamint az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség fejlesztéséhez. 
A sikeres mozgóképkultúra-médiaismeret oktatás kiemelten fejleszti a kommunikációs 

és együttműködési készséget, támogatja az alkotásra való beállítódást, fejleszti a 
problémamegoldó képességet, a megfigyelés, a tájékozódás, a rendszerezés képességét. 
Elemzéssel és az alkotói szerepek gyakoroltatásával fejleszti a reális énkép kialakítását. A 
művészi alkotásokban feltáruló konfliktusok értelmezésével, a valós emberi sorsok átélhető 
megjelenítésével segíti a toleráns, másokkal szemben empatikus személyiség kialakítását, az 
életvezetés és az érvényesülés során adódó krízishelyzetek humánus kezelését. Ily módon 
hozzájárul a kiemelt fejlesztési követelmények közül az erkölcsi neveléshez, a demokráciára 

neveléshez, az önismeret és társas kultúra fejlesztéséhez, a testi és lelki egészségre neveléshez 

és természetesen mindenekelőtt a médiatudatosságra neveléshez. A tantárgy oktatásának 
elsődleges célja, hogy a tanulók életkoruknak megfelelő felkészültséget szerezzenek a 
különböző médiaszövegekkel kapcsolatban az önálló és kritikus attitűd kialakítására, és 
nyitott szemlélettel használják a hagyományos és az új médiumokat – vagyis a mozgóképi 
írás-olvasástudás és a kritikai médiatudatosság fejlesztése. Ehhez az alsóbb iskolafokokon 
más tantárgyakban modulárisan megjelenített és elsajátított alapszintű mozgóképnyelvi és 
művelődéstörténeti tájékozottság áttekintésére, összekapcsolására, alkalmazására és 
továbbfejlesztésére, valamint a naiv fogyasztói szemlélet átértékelésére van szükség.  

A mozgóképkultúra és médiaismeret oktatása során tudatosítani kell, hogy a technikai 
képreprodukcióknak miféle viszonya van a valósághoz, a mozgóképi vagy internetes 
tartalmak mennyiben alkalmasak a tapasztalati világ reprodukálására, egyúttal a személyes 
közlésre. Tudatosítani kell, hogy a mediatizálódó kommunikációt miért és miképpen láttatják 
oly sokan a minőségi kultúra és egyúttal a személyiség autonómiája veszélyeztetőjének (pl. 
információfüggőség, kényszerfogyasztás) –, de azt is, hogy a technikai képreprodukció és a 
hálózati kommunikáció egyidejűleg miféle esélyt hordoz a kulturális örökség védelmére, a 
kreatív önkifejezésre, a civil társadalom erősítésére, a választás képességének fejlesztésére. 

Az audiovizuális szövegek szövegértési képességének fejlesztése során arra is törekedni 
kell, hogy a tanulók ismerjék fel a médiaszövegekben megjelenő kulturális mintákat. Az 
értelmezés egyik rétege tehát az ábrázolásban megmutatkozó szerzői vagy műfaji dominancia 
(személyesség, stílus, konvenció) és a befogadásban megmutatkozó nézői szerep (elvárás, 
azonosulás) felismerése, míg a másik meghatározó réteg a médiaszövegek befolyásoló, 
gyakran rejtett érték- és érdekrendszerének felismerését jelenti. 



 

 

Ezért a tárgy oktatása során a tanulóknak lehetőséget kell kapniuk a tömeg-
kommunikációs eszközök kritikus és szuverén használatára, történelmi, társadalmi és 
kulturális összefüggések felismerésére, arra, hogy a megfelelő szövegek, mozgóképi 
alkotások tanulmányozása útján jobban megismerhessék saját személyiségüket. 

A mozgóképkultúra és médiaismeret óráin a diákoknak lehetőséget kell biztosítani arra 
is, hogy alkalmas kreatív gyakorlatokkal fejlesszék kifejező képességüket és kifejező-
kedvüket. A digitális technológiák térnyerése megkerülhetetlenné teszi, hogy a tanulók aktív 
résztvevői, ne csupán passzív befogadói legyenek a mediális kommunikációnak. 

 

 
 
 
 

11-12. évfolyam 
 
 

A mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy célrendszerében 11–12. osztályban is kiemelt 
helyet foglal el a kommunikációs készségek és a digitális kompetencia fejlesztése. Az 
anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció kulcskompetenciái ebben az életkorban már 
feltételezik a nyomtatott és elektronikus szövegek értelmezésének és értékelésének, valamint 
az információ megszerzésének és megfelelő szövegtípusokban való átadásának képességét. A 
tantárgy e kompetenciák fejlesztésén túl specifikus célként tekint a nem verbális információk 
adekvát verbális leírásának gyakoroltatására is. Az életkornak megfelelő kreatív feladatok 
során a tantárgy hozzásegíti a tanulót, hogy élni tudjon az elektronikus kommunikáció és az 
információ-megosztás nyújtotta lehetőségekkel, felismerje a benne rejlő esetleges 
veszélyeket, s elkerülhesse azokat. A felnőttkor küszöbén különleges hangsúly esik az egyéni 
felelősségtudat elmélyítésére; a tantárgy fontos célja, hogy a tanuló a hálózati közösségek 
együttműködő, az etikai elveket ismerő és betartó tagjává válhasson. A szociális és 

állampolgári kompetencia fejlesztéséhez a tantárgy azáltal járul hozzá, hogy a változatos 
médiaszövegek, alkotói és befogadói nézőpontok azonosítása révén segíti a kulturális 
sokszínűség jelenségének megértését és elfogadását. Az esztétikai tudatosság és 

kifejezőkészség szintén a mozgóképkultúra és médiaismeret tárgy legfontosabb fejlesztési 
területei között van. Az audiovizuális szövegek értelmezése, megfelelő kontextusba helyezése 
és végül adekvát megalkotása egyaránt kiemelt feladatként jelenik meg ezekben az években. 
A tanulók esztétikai-művészeti tudatosságát és kifejezőképességét fejleszti a kreatív verbális 
és mozgóképi szövegalkotási gyakorlatok sora. Fontos azonban megjegyezni, hogy a tantárgy 
nem „művészpalánták” kinevelését tűzi ki célul, hanem a művészetet befogadni képes és 
alapszinten audiovizuális eszközökkel kommunikálni tudó ifjú emberekét. A tantárgy a 11–
12. évfolyamon elsősorban a médiatudatosság fejlesztési területén fejti ki hatását, de komplex 
eszközrendszerével hozzájárul a diákok tanulás-módszertani fejlesztéséhez, erkölcsi 
neveléséhez, valamint állampolgárságra, demokráciára és környezettudatosságra 
nevelésükhöz. A tantárgy tanításának célja az alapvető médiaműveltség megszerzése, a 
mozgóképi szövegértés fejlesztése, a média társadalmi szerepének és működésmódjának 
megismertetése. Célja továbbá, hogy a tanulók magabiztosan tudjanak tájékozódni és 
választani a hagyományos és az új médiumok világában, hogy értő, kritikus, egyenrangú 
résztvevői lehessenek az új társadalmi színtereken zajló érintkezésnek. 11–12. évfolyamon 
ennek keretében a hangsúly a tudatos médiatartalom-választásra, azok adekvát használatára és 
a nem kívánatos tartalmak kritikus elutasítására esik. Ennek szolgálatában áll többek között a 
mozgóképi szövegek kifejezőeszközeinek pontosabb felismerése és árnyaltabb értelmezése is. 
A szóbeli, írásbeli és képi kifejezés különböző formáinak gyakorlása mellett a tanuló ebben az 



 

 

életkorban egyre magasabb szinten válik képessé az információ feldolgozására és 
rendszerezésére is. A mozgóképkultúra és médiaismeret tárgy elősegíti a tudásmegosztó és 
tudásépítő platformok használatát is. A tantárgy rendszeres véleményformálás gyakoroltatása 
révén önismeretre nevel, de hozzájárul a felelősségvállalás elmélyítéséhez is. A napi 
aktualitású médiaszövegek értelmezése során körvonalazódik a normák mibenléte, azok 
elfogadásának vagy elvetésének társadalmi kontextusa; a tanuló egyre inkább átlátja a 
normaszegések következményeit, képessé válik értékkonfliktusok felismerésére, és 
kezelésükben is némi gyakorlatot szerez. A társadalmi szerepek mibenlétének és 
médiareprezentációjának megértése hozzásegíti a diákot a sztereotípiák működésének 
pontosabb megértéséhez, az előítéletes magatartás felismeréséhez és átalakításához. .A 
tantárgy lényeges fejlesztési célja képessé tenni a tanulót a valódi és virtuális kapcsolatok 
természete közötti különbségtételre. A technológiai fejlődés társadalmi hatásainak pontosabb 
megértése révén, amely szintén fontos feladata a tárgynak, a fiatalok fokozatosan megértik 
majd a globális problémák és lokális cselekvések, sőt az egyéni életvitel közötti 
összefüggéseket.  E két képesség hozzásegíti majd őket, hogy bekapcsolódhassanak 
különböző kisközösségekbe, és a civil társadalmi aktivitás értékét átlátva állampolgári 
jogaikat és kötelességeiket a helyi közösségekkel együttműködve hatékonyan gyakorolhassák.  

A 11. és 12. osztályban művészeti oktatásra fordítandó heti két órát egy-egy félévre a 
mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy tölti meg tartalommal. Korunk kulturális 
környezete miatt alapvetően fontos az audiovizuális szövegértés készségének fejlesztése, 
napjaink infokommunikációs kihívásai pedig feltétlen szükségessé teszik, hogy az iskola a 
médianyilvánosságra vonatkozó korszerű ismeretekkel lássa el tanulóit. Az adott órakeretet 
tekintetbe véve ennek ellenére célszerűnek tűnik egy olyan ajánlás megfogalmazása is, amely 
segítséget nyújt azoknak az intézményeknek, ahol meg kívánják osztani a rendelkezésre álló 
időkeretet a művészet műveltségterület különböző részterületei között. Tantárgyunk két nagy 
tematikai egységet, s egyszersmind két fő fejlesztési területet ölel fel. Egyrészt előmozdítja a 
média kifejezőeszközeinek felismerését, értő befogadását és adekvát használatát, azaz fejleszti 
az audiovizuális szövegértést és szövegalkotást. Másrészt ismereteket közvetít a média 
társadalmi szerepével kapcsolatosan, ezáltal elősegítve a saját befogadói tapasztalatok 
megfelelő kulturális és elméleti kontextusban való helyes értelmezését, valamint a tudatos és 
szelektív médiahasználat képességének elmélyítését.  

  
 
 

11. évfolyam 
 
25 óra tervezett   
a maradék órában projektfeladatok és számonkérés bemutatókkal 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A média kifejezőeszközei 
A figyelemirányítás, hangulatteremtés és értelmezés fő 

eszközei 

Órakeret 
12 óra 

Előzetes tudás Vizuális kultúra: képkivágás, gépállás, gépmozgás, beállítás, jelenet. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Sajátos mozgóképi szövegalkotó kódok felismerése és alkalmazása.  
Az intertextualitás jelenségének felismerése és értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

1/1. A mozgóképi látványszervezés (pl. kompozíció, megvilágítás, 
kameramozgás, szemszög, színkezelés) megfigyelése változatos 
művek (pl. reklám, filmrészlet, televíziós műsor részlete) példáján. 
1/2. Az egyes mozgóképi szövegszervező eszközök (pl. 
fényviszonyok, képkivágás, kameraállás) megváltoztatása rövid és 
célirányos szövegalkotási gyakorlatok során. Az ily módon elért 
hatás (pl. a kép hangulatának vagy a látványhoz rendelt értelmező 
elemek megváltozása) tudatosítása elemző megállapítások révén.  
1/3. Mozgóképi idézet elemzése (pl. filmalkotás vagy -jelenet 
összevetése annak remakejével), különös tekintettel a mozgóképi 
kifejezőeszközök eltérő alkalmazására, valamint e transzformáció 
jelentésalakító hatására. 
1/4. Rövid mozgóképi szöveg (pl. ismert reklám) újrafogalmazása 
megadott kritériumok (pl. parodisztikus hatás elérése) alapján; 
részletes munkaterv összeállítása, majd annak megvalósítása 
egyszerű eszközökkel (pl. mobiltelefon). 

Vizuális kultúra: 

mozgóképi közlés, a 
mozgóképi nyelv 
alapjai. 
 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Intertextualitás 
jelensége, utalás, 
vendégszöveg. 
Stílusimitáció, paródia, 
intertextualitás. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Nézőpont, távolság, fényviszony, mozgás, mozgóképi idézet. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A média kifejezőeszközei 
A mozgóképi elbeszélés 

Órakeret 
8 óra 

Előzetes tudás 
Tér- és időszervezés, utalás, verbális tartalmak audiovizuális 
adaptációja. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A filmelbeszélés eszközrendszerének tudatosítása. 
Összetettebb (időben és térben elkülönülő) cselekmények 
megjelenítése, tagolása. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

2/1. A montázs idő- és téralakító hatásának, a kép és a hang 
montázsviszonyának, valamint az intellektuális montázs szerepének 
megfigyelése filmes példák (pl. szovjet avantgárd) alapján. 
Következtetések megfogalmazása szóban vagy írásban. 
2/2. Az irodalomból már ismert problémaközpontú 
szerkesztésmód (expozíció – bonyodalom – kibontakozás – tetőpont 
– megoldás) elemeinek felismerése egyszerűbb (pl. rövidfilm, 
reklám) és összetettebb (pl. játékfilm vagy filmsorozat) mozgóképi 
példák segítségével. 
2/3. Összetett cselekményű (több szálon futó, nem lineárisan 
előrehaladó időkezelésű, bonyolult térszerkezetű) szövegformák 
tagolása, értelmezése.  
2/4. Szövegelemzési gyakorlat: az elbeszélő mibenléte a 
mozgóképi szövegekben.  
2/5. A szerepjáték elemeinek (fotogenitás, a viselkedés 
jelrendszere) azonosítása játékfilmes példákon. A gesztusok és a 

Magyar nyelv és 

irodalom: Verbális és 
nonverbális jelek a 
közlésfolyamatban. 
Cselekményes 
műnemekhez tartozó 
alkotások 
szerkezetének 
problémaközpontú 
megközelítése; 
jellemrendszer, a 
jellemzés eszközei; 
adaptáció. 
 

Dráma és tánc: stílus, 
karakter, státusz 



 

 

mimika jellem- és hangulatábrázoló erejének sajátélményű 
kipróbálása rövid dramatikus szituációkban. A státuszviszonyok és 
azok módosulásának felismerése. 
2/6. Valós vagy fiktív esemény mozgóképi (pl. kisfilm) szöveggel 
történő megjelenítésének megtervezése story-board készítésével, 
majd kivitelezése egyszerű eszközökkel (pl. mobiltelefonnal).  

metakommunikációs 
ábrázolása; 
érzelemkifejezés és 
jellemzés 
metakommunikációs 
eszközökkel;  
a dráma és a színház 
formanyelve. 
 

Vizuális kultúra: tér-
idő kifejezése; látvány-
hang-mozgás 
összekapcsolása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Montázs, elbeszélő, szerepjáték, státusz. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A média kifejezőeszközei 
Szerzői kultúra és tömegkultúra, mint eltérő 

beszédmódok 

Órakeret 
7 óra 

Előzetes tudás 
Tömegkultúra, archetípusok (a mítoszokban és az irodalomban), a 
történetiség és műfajiság megközelítési módjai (az irodalomban). 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szerzői nézőpont, a szemléleti és műfaji keretek felismerése, az 
ezeket szolgáló audiovizuális kifejezőeszközök azonosítása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

3/1. A mozgóképi szövegek archetípusokon alapuló 
működésmódjának megfigyelése. Egyes archetípusok (pl. „a szépség 
és a szörnyeteg” különböző előfordulásai) jelentésmezejének 
értelmezése klasszikus filmes példák alapján. A jelentéskör állandó 
és változó elemeinek meghatározása.  
3/2. Műfaji jegyek felismerése rövid filmrészletek alapján, néhány 
klasszikus filmműfaj (pl. western, melodráma, sci-fi) tipikus 
eszköztárának feltérképezése. 
3/3. Saját médiafogyasztói élmények alapján rokon műfajok 
rendszerének felvázolása, az egyes filmműfajokhoz jellegzetes 
példák gyűjtése (pl. interneten fellelhető tralierek letöltése révén), a 
hozott szövegrészletek önálló elemző bemutatása (pl. rövid 
prezentáció keretében). 
3/4. Önállóan gyűjtött mozgóképi példák bemutatása annak 
érzékeltetésére, hogyan keverednek a műfaji jegyek egyes 
posztmodern filmalkotásokban, illetve kortárs magyar filmekben. 
3/5. A sztárfogalom kialakulása és módosulása. Sztárjelenség a 

Magyar nyelv és 

irodalom: műfajok 
rendszere; archetípus, 
stílusirányzatok 
története; nézőpont, 
elbeszélői pozíció; az 
irodalom 
határterületei: a 
szórakoztató irodalom 
műfajai (krimi, 
kalandregény, 
szerelmesregény stb.) 
 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a 



 

 

filmen és a médiában: ismert filmszereplő és médiaszemélyiség 
image-ánek elemzése, a hátterében fellelhető archetípusok 
meghatározása. 
3/6. Filmalkotások, esetleg szemelvények megtekintése a szerzői 
film történetéből. A legfontosabb korstílusok (német 
expresszionizmus, francia avantgárd, szovjet avantgárd, olasz 
neorealizmus, francia és cseh új hullám, német új film) jellegzetes 
példái alapján a szerzői film sajátosságainak felismerése, elemző és 
értékelő megfigyelések megfogalmazása (pl. vita keretében). 
3/7. Önálló anyaggyűjtés a film stílustörténetének témájából, 
irányzatok, filmalkotói életművek, fontos alkotások értelmező 
bemutatása pl. kiselőadás formájában. A magyar filmművészet 
értékeinek megismerését elősegítendő feldolgozásra javasolhatók 
például a következő jelenségek, csoportok és szerzők:  
– parabola a magyar filmművészetben, a cenzúra filmjei, magyar 

dokumentumfilmek;  
– Budapesti Iskola, a magyar új hullám; 
– Makk Károly, Fábri Zoltán, Huszárik Zoltán, Szabó István, Jancsó 

Miklós, Bódy Gábor, Jeles András, Tarr Béla. 

globalizálódó világ és 
Magyarország – a 
tömegkultúra. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Kultúra és tömegkultúra, műfajfilm, műfajkeveredés, posztmodern, szerzői 
film, kézjegy, archetípus, sztár, hős. 

 
 
 
 
12. évfolyam 
 
15 óra tervezett   
a maradék órában projektfeladatok és számonkérés bemutatókkal 
 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 
Tömegkommunikáció, nyilvánosság, hálózati 

kommunikáció 

Órakeret 
5 óra 

Előzetes tudás 
A kommunikáció általános modellje; nyomtatott és online újságok, 
sajtóműfajok, a kommunikáció történetének alapfordulatai (írás, 
nyomtatás, távközlés, képrögzítés, hálózati és mobilkommunikáció). 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tömegkommunikációt és a mediatizált nyilvánosságot jellemző 
tények, modellek megismerése. A nyilvánosság átalakulása: a folyamat 
főbb jellemzőinek végigkövetése, saját környezetben azok felismerése. 
A hálózati kommunikáció hatása a nyilvánosságra: fogyasztói 
tapasztalatok általánosítása a média közösségszervező funkcióval 
kapcsolatosan.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

4/1. Bevezetés azokba a kultúraelméleti kérdésekbe (pl. elemző 
tanulmányok közös olvasása és értelmezése útján), amelyeket az 
audiovizuális távközlési rendszerek rohamos térhódítása és a 
társadalmi nyilvánosságra gyakorolt átalakító hatásuk vet fel (pl. 
kommunikációs terek, intézmények, időbeosztás, életmód, tudás, 
értékrend megváltozása). 
4/2. A fontos tömegkommunikációs modellek (transzmissziós, 
rituális, propaganda-reklám, befogadási modell) működésének 
szemléltetése önállóan gyűjtött médiapéldák alapján (pl. rövid 
szóbeli vagy írásbeli beszámoló, esettanulmány formájában). 
4/3. Saját tapasztalatok alapján (pl. kortársak médiahasználati 
szokásainak felmérése révén, különös tekintettel a közösségi oldalak 
használatára) kérdésfeltevés és válaszlehetőségek találása azzal 
kapcsolatosan, hogy miképp változik az egyén és a közösségek 
viszonya az információs társadalomban, hogyan hat az online 
életforma a személyiség fejlődésére és a társas kapcsolatokra, a civil 
társadalom önszerveződésére, a tanulásra, a munkavégzésre, 
valamint a szabadidő eltöltésére. 
4/4. Önállóan gyűjtött példák alapján reflektálás a magánélet és a 
közélet határainak változására (pl. lokális, országos és globális 
hatókörű online fórumokon megfigyelve egy adott téma 
megjelenését, a felhasználók reakciójának összevetésével).  

Magyar nyelv és 

irodalom: 

tömegkommunikáció, 
sajtóműfajok. 

 
Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: a polgári 
nyilvánosság 
megszületése. 

 

Informatika: hálózatok, 
web 2, közösségi 
oldalak használata, e-
szolgáltatások 
biztonságos igénybe 
vétele. 

 

Etika: korunk kihívásai 
– a felelősség új 
dimenziói a 
globalizáció korában. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Kommunikáció; közvetett/közvetlen, egyirányú/kétirányú, 
nonverbális/verbális/képi. Tömegkommunikációs modell; lokális/globális 
nyilvánosság. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 
Az új média formái és szövegépítkezési sajátosságai 

Órakeret 
2 óra 

Előzetes tudás 
Szövegtípusok az új médiában, valós és virtuális tér, interaktivitás, 
online önreprezentáció, a hálózati kommunikáció hatása az életmódra, 
biztonságos internethasználat. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az internetes szövegépítkezés sajátosságainak megismerése, blogok, 
közösségi oldalak stb. tartalmának elemzése, online médiaszövegek 
készítése. Részvétel a lokális nyilvánosságban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

5/1. A mindennapi kommunikáció formái (chat, SMS, e-mail, 
fórum) és nyelvi sajtosságaik (pl. szókincs, szavak alakváltozatai, 
mondatszerkesztés, az érzelemkifejezés eszközei) tudatosítása saját 
szövegalkotási gyakorlat révén (pl. adott téma megjelenítése több 
formában). 
5/2. Nem lineárisan felépülő szövegek elemzése, saját hypertext 
létrehozása (pl. rövid novella átalakítása többszintű, sokféleképp 
bejárható, linkekkel működő szöveggé).  

Magyar nyelv és 

irodalom: a szövegek 
jelentésbeli és 
nyelvtani 
kapcsolóelemei, a 
szövegszerkesztés 
lépései. 

 



 

 

5/3. Az interaktivitás különböző változatainak (navigációs, 
működési, alkalmazkodó interaktivitás) megtapasztalása. Eltérő 
interaktivitási stratégiával létrehozott médiaszövegek összevetése (pl. 
különféle MyYahoo! kezdőlapok kialakítása). 
5/4. Identitások megjelenítése a virtuális térben: saját 
önreprezentáció eszköztárának (pl. Facebook-adatlapok 
információinak) elemzése. 
5/5. Önálló image-alkotás (pl. filmszereplő adatlapjának 
elkészítése révén), az etikus magatartási normák 
figyelembevételével, a magánszféra védelmének, az információs 
önrendelkezés jogának tudatosításával. 
5/6. Aktuális témáról online publikálható szöveg (cikk, 
blogbejegyzés, fórumhozzászólás stb.) megalkotása az iskolai (vagy 
egyéb lokális közösségi) honlap számára. A befogadók reakcióinak 
követése, értelmezése (pl. rövid beszámolóban vagy statisztika 
segítségével). 
5/7. Választott számítógépes játék elemző bemutatása (pl. 
prezentáció keretében) az eddig elsajátított szempontok szerint: 
cselekményvezetés, szereplők rendszere és a felkínált identitások, 
megformáltság (képi világ, hangeffektusok), az interaktivitás 
lehetőségei.  

Informatika: digitális 
tartalmak létrehozása, 
online publikációja; 
szerzői jogok, 
adatvédelem, 
adatkezelés. 

 
Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: Az ipari 
forradalom hatásai; a 
polgári nyilvánosság. 
A tudományos-
technológiai fejlődés 
hatásai a gazdaságra, 
társadalomra és 
kultúrára; a tudás 
fogalmának átalakulása 
az információs 
társadalomban. 

 
Földrajz: az egyén 
társadalmi 
szerepvállalása; helyi 
szerveződések, 
regionális és 
nemzetközi összefogás 
a fenntarthatóság 
eléréséért; környezet-
tudatosság: a közösségi 
média szerepe a 
környezetvédelemben. 
 

Etika: korunk kihívásai 
– a felelősség új 
dimenziói a 
globalizáció korában. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Multimédia, hypertext, interaktivitás, virtuális identitás. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 
Médiaipar, médiafogyasztás és -befogadás 

Órakeret 
3 óra 

Előzetes tudás 
Kereskedelmi, közszolgálati és nonprofit média, alkotói szándék, 
célcsoport, közönség mint vevő és áru, médiafogyasztási szokások, 
médiafüggőség. 



 

 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A médiaipar működésének megismerése, médiajelenségekről szóló 
elemzés értelmezése, önálló kérdések és vélemény megfogalmazása a 
tárgyalt témával kapcsolatban. A kritikai gondolkodás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

6/1. Tulajdonviszonyok a médiában: a közszolgálatiság 
problémájának megértése szakirodalmi szövegek feldolgozása 
(olvasás, lényegkiemelés, tartalmi kivonat készítése) révén.  
6/2. A nézettség- és fogyasztásnövelő stratégiák (pl. a műsoridő 
elosztása, sorozatelv) megfigyelése egy kereskedelmi tévécsatorna 
műsorrendjének segítségével. A műsorrend által közvetített kulturális 
mintázatok körülírása, következtetés azok társadalmi hatásaira a 
csatorna kínálatának (pl. az egyes műsortípusok gyakorisága) 
elemzése révén.   
6/3. A reklám hatásmechanizmusának elemzése változatos példák 
segítségével, kitalált termék reklámjának tervezése és elkészítése 
különböző médiumok (pl. újság, óriásplakát, televízió, rádió) 
számára. 
6/4. Az infotainment (a tájékoztató és szórakoztató funkciót 
párhuzamosan megvalósító műsortípus) jelenségének tudatosítása 
rövid, aktuális médiaszövegek narratív szerkezetének (központi 
probléma és a felvezetés lépései) és eszköztárának (mozgóképi 
formanyelv, kommentárok, zene) leírásával.  
6/5. Néhány választott befogadáselmélet (pl. lövedékelmélet, 
kétlépcsős hatás elmélete, szelektív észlelés elmélete, kultivációs 
elmélet, napirendelmélet, használat és kielégülés modellje) 
feldolgozása szakirodalmi részletek közös olvasásával. Reflektálás a 
kérdéskör időbeli fejlődésére és a megközelítések egymáshoz való 
viszonyára. 
6/6. A közönségkutatás főbb szempontjainak tudatosítása: a 
közönség mint állampolgár, fogyasztó, társadalmi nem képviselője, 
globális és lokális közösségek tagja stb. 
6/7. Önálló esettanulmány készítése a médiahasználat és -hatás 
tárgykörében. Érvek gyűjtése a feltevések mellett és ellen. A szerzett 
ismereteken alapuló, érvekkel és önállóan gyűjtött példákkal 
alátámasztott vita a média társadalmi szerepéről, a 
médiabefolyásolásról, médiahasználattal kapcsolatos függőségekről 
vagy a hatalom és a média viszonyáról. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: A modern 
tömegkommunikáció 
kialakulása és 
társadalmi hatásai. 
Helyi társadalom, civil 
társadalom, 
önkéntesség. 
 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

tömegkommunikáció, 
reklám; a befogadó 
szerepe a 
jelentésteremtésben, 
befogadói stratégiák. 
 

Földrajz: globális 
kihívások, tudatos 
fogyasztói magatartás; 
környezettudatosság;a 
társadalmi célú 
reklámok. 
 

Matematika: 

megismerés, 
gondolkodás; 
adatgyűjtés, adatok 
rendezése, 
adatábrázolás, adatok 
értelmezése; 
statisztikai 
gondolkodás, alapvető 
statisztikai fogalmak. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Kereskedelmi/közszolgálati/nonprofit média; közönség: vevő és áru; 
műsoridő, műsorrend, sorozatelv, infotainment. 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 
Médiareprezentáció, valószer ség és hitelesség 

Órakeret 
4 óra 

Előzetes tudás 
Médiaszövegek fikciós illetve dokumentumjellege, sztereotípia, 
reprezentáció, tematizáció, valóságábrázolás, hitelesség, hír. 



 

 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A hitelesség igényével fellépő médiaszövegek megalkotottságának 
tudatosítása. Azonos események eltérő médiareprezentációinak 
összevetése, eltérésük értelmezése. Sztereotípiák és konvenciók 
azonosítása a médiaszövegekben, saját értékelő viszony kialakítása 
ezekkel kapcsolatban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

7/1. Társadalmi csoportok (pl. bizonyos foglalkozást űzők, 
nők/férfiak, korcsoportok, kisebbségi csoportok) és közéleti 
események megjelenítése a médiában. A reprezentációs stratégia 
sajátosságainak narratív és formanyelvi elemzés révén történő 
leírása, a felismert sztereotípiák kiemelése, értelmezése. 
7/2. A hír megalkotottságának tudatosítása változatos 
médiaszövegek elemzése révén: az információ hírértékének 
kiemelése, a hírek formai sajátosságainak leírása (pl. 
montázshatások, kommentár, tabloidizáció) és a belőlük adódó 
értelmezési lehetőségek összevetése rövid szóbeli beszámoló 
keretében. Információforrások szűrési szempontjainak elsajátítása, 
gyakorlása. 
7/3. Fiktív információ hírként való megformálásának kreatív 
gyakorlata: tartalomtervezés, értéktulajdonítás, az értékelést hordozó 
formai elemek kiemelése, az adott tartalomnak megfelelő szabad 
hozzáférésű képek és videók keresése a világhálón, kommentár 
megírása és a hangfelvétel elkészítése, a kép és a hang 
összeillesztése. 
7/4. Esettanulmány készítése arról, hogyan kerül egy aktuális 
esemény napirendre, majd néhány héten át tartó folyamatos 
előfordulás-követés révén annak megfigyelése, milyen eszközökkel 
és formákban tartja a média napirenden az adott eseményt. 
7/5. A dokumentarizmus jelensége: a dokumentumfilmezés 
klasszikus példáin bemutatni a reprodukciós és ábrázoló törekvések 
együttes jelenlétét. Egy áldokumentumfilm megtekintése, a 
megtévesztő jegyek (pl. részletgazdagság, verbális és vizuális 
forrásokra való hivatkozás) és az áruló jegyek (pl. irónia, túlzás) 
kiemelése közös szóbeli elemzés keretében. A környezettudatosságra 
nevelés érdekében ajánlottak környezeti kérdésekkel foglalkozó 
valódi (pl. Kellemetlen igazság) vagy áldokumentumfilmek (pl. A 
hülyeség kora, Olajfalók) elemzése.  
Érvelő kisesszé írása a valóságtelevízió sikerének lehetséges 
társadalmi hátteréről. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

sajtóműfajok (hír, 
kommentár, tudósítás, 
riport); a szóbeli 
történetmesélés 
(anekdota, adoma) 
szerkezete, értékelő 
elemei. 
 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: források 
hitelessége, 
forráselemzés, 
információgyűjtés és 
 -rendezés. 
 

Vizuális kultúra: a 
tapasztalati és a 
reprezentált valóság 
viszonya. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Reprezentáció, hírérték, tabloidizáció, dokumentarizmus, 
valóságtelevízió, áldokumentumfilm. 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 
Médiaetika, médiaszabályozás 

Órakeret 
1 óra 

Előzetes tudás 
Norma/normaszegés a médiában, médiaetika, alkotók és felhasználók 
felelőssége, egyének és közösségek jogai. 



 

 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A nyilvános megszólalás szabadságának és felelősségének tudatosítása. 
Állásfoglalás a médiában fellelhető normákkal és esetleges 
normasértésekkel kapcsolatban. A média etikai környezetének és jogi 
szabályozásának megértése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

8/1. Vélemények megismerése (pl. elemzések, reflexiók olvasása, 
a hátterükben megjelenő normarendszer tudatosítása) és saját 
viszonyulás kialakítása az újságírói etika, a hiteles médiaszemélyiség 
és az intézményi etika kérdéskörében.  
8/2. A tartalomszabályozás a médiatörvényben: a törvény főbb 
tartalomszabályozó törekvéseinek kiemelése szakirodalmi szövegek 
kivonatos összefoglalása segítségével. A korosztályos ajánlások 
rendszerének megértése, az egyes korosztályoknak ajánlható filmek 
és televíziós műsorok tartalmi és formai jellemzőinek összegyűjtése. 
8/3. Annak a kérdésnek disputa formában való megvitatása, hogy 
miért van kiemelt jelentősége egy adott ország médiatörvényének a 
nyilvánosság- és demokrácia-felfogás szempontjából. (Kitérve olyan 
kulcskérdésekre, mint pl.: szerzői jogok, nemzetközi és nemzeti jog 
hatálya, gyermekvédelem, szankcionálás, értéktámogatás, 
tulajdonkoncentráció.) 
8/4. Véleményformálás a normaszegések (pl. rasszizmus, öncélú 
szexualitás, erőszak) reprezentációjáról változatos médiaszövegek 
elemzésének útján. 
8/5. A művekben, műsorokban megjelenő konfliktusok és 
megoldási módok kritikai elemzésén alapuló szövegalkotási 
gyakorlatok.  
8/6. Érvekkel és példákkal alátámasztott vita az erkölcsi és jogi 
normák alkalmazásáról a médiában, a saját tartalmak közzétételének 
etikai hátteréről, a médiára vonatkozó szabályozás elveinek és 
gyakorlatának főbb kérdéseiről, különös tekintettel a hálózati 
kommunikáció szabályozási problémáira.  
8/7. Az e-szolgáltatások (pl.: e-kereskedelem, e-bankolás, e-
igazgatás) igénybevétele a szerzői és személyiségi jogi normák 
ismeretében. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: polgári 
szabadságjogok; 
cenzúra; globalizáció; 
az európai polgárok 
alapvető jogai, 
állampolgári jogok és 
kötelességek. 
 
Etika: az erkölcsi 
szabályok természete, 
párbeszéd, vita, kétely, 
értékkonfliktus; 
egyén és közösség – a 
szabad 
véleménynyilvánítás 
joga; visszaélés a 
szólásszabadsággal. 
 
Informatika: 

információs szabadság, 
szerzői jogok, 
adatvédelem, 
adatkezelés. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Újságírói/intézményi etika, hitelesség, tartalomszabályozás, médiatörvény, 
normaszegés, médiaerőszak. 

 
 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló  
 képes mozgóképi szövegek értő befogadására; ismeri a mozgókép 

formanyelvének alapvető eszköztárát, érzékeli ezek hatását az 
értelmezés folyamatára, valamint képes ezeknek az eszközöknek 
alapszintű alkalmazására saját szövegalkotásában is.  

 rövid mozgóképi szövegek tervezése és kivitelezése révén szert tesz a 
mozgóképi szövegalkotás elemi tapasztalataira, érti a különféle 



 

 

mozgóképi szövegtípusok eltérő működési elvét, s tud azok széles 
spektrumával kreatív befogadói viszonyt létrehozni. 

 ismereteket szerez a filmkultúra területéről: érti a szerzői kultúra és a 
tömegkultúra eltérő működésmódját; felismeri az elterjedtebb 
filmműfajok jegyeit; különbséget tud tenni a különböző 
stílusirányzatokhoz tartozó alkotások között.  

 ismeri a modern tömegkommunikáció fő működési elveit, jellemző 
vonásait, érti, milyen társadalmi és kulturális következményekkel 
járnak a kommunikációs rendszerben bekövetkező változások, ezek 
hatásait saját környezetében is észreveszi. 

 értelmezni tudja a valóság és a média által a valóságról kialakított 
kép viszonyát, ismeri a reprezentáció fogalmát, és rendelkezik a 
médiatudatosság képességével (azaz képes tudatos választásra és 
kritikai megközelítésre).  

 érti a hálózati kommunikáció működésmódját, képes abban felelősen 
részt venni, ismeri és megfelelően használja annak alapvető 
szövegtípusait. 

 ismeretekkel rendelkezik a médiaetika és a médiaszabályozás főbb 
kérdéseit illetően, saját álláspontot tud megfogalmazni azokkal 
kapcsolatban. 

 



Művészetek-Fakultáció – VIZUÁLIS KULTÚRA (1+1 óra)  

Művészetek tantárgy a László Gyula Gimnáziumban 

A László Gyula Gimnáziumban a Művészetek tantárgy 11. és 12.évfolyamban 

ÉNEK-ZENE VAGY VIZUÁLIS KULTÚRA (osztályonként, érdekl dési körnek megfelel  
csoportbontásban)  

A tanulók értékelése  

11.  és 12. évfolyam: A gyakorlatorientált munkában az értékelés nem a szóbeli feleletekre 
helyezi a hangsúlyt, hanem a diákok által létrehozott gyűjt munkára, kutatásra és alkotó 
munkára.  A tantárgyi eredmények értékelése a hagyományos 5 fokozatú skálán történik  

A tantárgyi óraszámok  

 11. évf. 12. évf. Művészetek Vizuális kultúra - - 1 óra 1 óra  

A pedagógiai program értelmében 11. évfolyamon azok tanulják ezt a tantárgyat, akik a 
„művészetek ének-zene” és a „művészetek vizuális kultúra” közül ez utóbbit választották. 12. 
évfolyamon pedig mindenki heti 1 órában tanulja. A témakörök és óraszámok meghatározása 
úgy történt, hogy ezt az intézményi oktatásszervezési specialitást is figyelembe vettük.  

   

A helyi tanterv kerettantervi megfeleltethetősége  

Jelen helyi tanterv az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 3. sz. melléklet: Kerettanterv a 
gimnáziumok 9-12. évfolyama számára 3.2.15.3 (Művészetek Vizuális kultúra) alapján 
készült. A kerettanterv által biztosított maximum 2 órás éves id keretben meghatározott 
témakörökb l határoztuk meg azokat a feldolgozandó témákat, melyeket a művészetek 
vizuális kultúra tantárgy céljai alapján intézményünkben fontosnak tartottunk.   

11–12. évfolyam Vizuális kultúrából az alkotótevékenység gyakorlása ebben a szakaszban is 
fontos szerepet kap, amely egyrészt komplex, esetleges kutatómunkát igényl  feladatok 
megoldásával lehet hatékony, másrészt az önálló tanulói utak bejárásával a hatékony és önálló 
tanulás támogatásának is megteremti a lehet ségét. Továbbra is nagy hangsúlyt kap a kritikai 
gondolkodás, az önálló problémamegoldó gondolkodás, illetve a szociális érzékenység 
fejlesztése, amely a feln tté válás folyamatában jó el készítése a hiteles társadalmi 
beilleszkedésnek.  E szakaszban a vizuális kultúra részterületei közül ismét a „Kifejezés, 
Képz művészet” fejlesztési feladatai kerülnek el térbe, míg a „Vizuális kommunikáció” és a 
„Tárgy- és környezetkultúra” fejlesztési követelményeinek aránya a korábbihoz képest 
némileg csökken. A tantárgy kultúraközvetít  szerepe továbbra is jelent s, ráadásul a sikeres 
érettségi vizsga fontos kritériuma az összegz , felhasználó jellegű tudás bizonyítása, így a 
művészettörténeti és művészetelméleti problémák, ismeretek összegz  jellegű rendszerezése 
kiemelt cél. A gimnázium 11–12. évfolyamán a tanuló felismeri, hogy a különböz  vizuális 
művészetek érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények, a tapasztalatszerzés forrásai. 



Tudatosul benne a helyi, a nemzeti, az európai és az egyetemes kulturális örökség jelent sége. 
Megérti az európai országok, nemzetek és a kisebbségek kulturális sokféleségét, valamint az 
esztétikum mindennapokban betöltött szerepét. Nyitott műalkotások befogadására, képes a 
vizuális események önálló feldolgozására, életkorának megfelel  szintű értelmezésére, ennek 
során a művekben megjelenített témák, élethelyzetek, motívumok, formai megoldások közötti 
kapcsolódási pontokat azonosítani, többféle értelmezési kontextusban elhelyezni. A tanuló 
képes állóképi, plasztikai, mozgóképi és intermediális karakterű megjelenítésre. Képes 
makettek, modellek konstruálására, bels  terek különböz  funkciókra történ  önálló 
átrendezésére. Hajlandó kísérletezni új technikákkal, módszerekkel és anyagokkal. Képes a 
média által alkalmazott álló- és mozgóképi kifejez eszközöket értelmezni, médiatartalmakat 
használni, megfelel  kommunikációs stratégiával rendelkezik a nem kívánatos tartalmak 
elhárítására. Képes továbbá az épített és természeti környezet értékelésére, kritikai 
megítélésére. Nyitott és motivált az IKT nyújtotta lehet ségek kihasználásában. Képes arra, 
hogy saját munkáját tárgyilagosan értékelje, és szükség esetén tanácsot, információt, 
támogatást kérjen. Együttműködik társaival, igényli és képes a feladatmegoldást segít  
információk megosztására. Problémamegoldó tevékenységét nagymértékben a függetlenség, a 
kreativitás és az innováció jellemzi.  

 

A helyi tanterv óraszámainak és a kerettanterv óraszámainak a viszonya  

                                            Kerettantervi órakeret  

 

Óraszám 11. évf. 1 óra/hét  (36 óra) 

Témakör Témakör feldolgozására javasolt óraszám                 

Kifejezés és Képz művészet                                12 

Vizuális Kommunikáció                                12 

Tárgy és Környezetkultúra                                12 

 

 

Óraszám 12. évf. 1 óra/hét  (31 óra)  

Témakör Témakör feldolgozására javasolt óraszám                 

Kifejezés és Képz művészet                                   15 

Vizuális Kommunikáció                                   16 

 



 

A 11. évfolyam céljai  

A mai társadalmi viszonyok között a „kor” követelményei szerint elengedhetetlen a modern 
képalkotó eljárások tanítása. A fiatalokat dönt en ilyen hatások érik, az alkotások és 
tervezések dönt  része elektronikus, digitális alkotás. Ahol ilyen képzés nem történik, ott a 
múltban gondolkodnak. Iskolánk célja a harmonikus személyiségfejlesztés. A múlt 
eredményei mellett a jöv re készítjük fel tanítványainkat.  

 

Feldolgozott témakörök és azok óraszámai  

 Óraszám 11. évf.  1 óra/hét  (36 óra)  

 

1.  

Kifejezés, képzőművészet: Érzelmek, hangulatok kifejezése, Ábrázolás és stílus,  A művészi 
közlés, mű és jelentése,  Korszakok, stílusirányzatok.   

2.  

Vizuális kommunikáció: A fotografikus kép nyelve, Mozgóképi kifejezés,  
Tömegkommunikáció, Az újabb médiumokkal való kísérletezés.  

3.  

Tárgy- és környezetkultúra:Tervezett, alakított környezet,  Tervezés és fogyasztói szokások, 
Tárgy és hagyomány, Az épített, alakított környezet változásai, Témazáró, összefoglaló órák.   

 

 

Tematikai egység és fejlesztési cél 

 

1/a. 

Kifejezés, képzőművészet: Érzelmek, hangulatok kifejezése  

Órakeret 3 óra  

El zetes tudás  

Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejez eszközök, a térábrázolási konvenciók, a 
színtani ismeretek megfelel  és önálló alkalmazása.  



A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  

Személyes gondolatok, érzelmek vizuális megjelenítése a vizuális kifejezés alapvet  
eszközeinek segítségével, saját kifejezési szándék érdekében is.  Ismeretek/fejlesztési 

szándék (pl. feszültség, figyelemfelhívás, nyugalom) érdekében, a vizuális kifejezés 
eszközeinek tudatos alkalmazásával (pl. néz pont, kompozíció, színhasználat, 

er sítésével) adott vagy tudatosan választott kifejezési szándék érdekében képz művészeti 
példák (pl. dadaizmus, kortárs alko
több szempont szerint, konkrét művészeti példák alapján (pl. oltárkép, köztéri szobor, 
installáció, land-art, street art munka). Magyar nyelv és irodalom: szöveg és kép illusztratív, 
narratív kapcsolata.  Ének-zene: zenei élmény.  Dráma és tánc: jelenetek, táncmozgások, 
összetett hatások.   

Informatika: számítógép felhasználószintű alkalmazása.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak  

Nonfiguratív megjelenítés, vizuális átírás, redukció, absztrakció, kiemelés, kontraszt, 
kompozíció, parafrázis, komplementer,     

 

1/b. 

Kifejezés, képzőművészet: Ábrázolás és stílus  

Órakeret 4 óra  

El zetes tudás  

Megfigyelt téri helyzetek, forma, arány, fény és színviszonyok ábrázolása.  

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  

Megfigyelt téri helyzetek, fény- és színviszonyok adott vagy választott célnak megfelel  
ábrázolása.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok  

 
megvilágítás megváltoztatásával létrehozott változások megjelenítése grafikai, fotós 

történetében, illetve az adott vagy választott megjelenítési cél érdekében reprodukálása az 
alkotó munkában.   



Matematika: Modellezés, összefüggések megjelenítése. Transzformációk, adott tárgy más 
néz pontból való elképzelése.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak  

Téri helyzet, ábrázolási konvenció vagy ábrázolási rendszer, néz pont, horizontvonal, 
iránypont, rövidülés, vetületi ábrázolás, képsík, nézet, axonometria, egy- és két iránypontos 
perspektíva, önárnyék, vetett árnyék.    

 

1/c. 

Kifejezés, képzőművészet A művészi közlés, mű és jelentése  

Órakeret 2 óra  

El zetes tudás  

A művészet stíluskorszakait reprezentáló legfontosabb művészeti alkotások, alkotók 
felismerése, jelent ségének megértése.  A vizuális kifejezés eszközeinek felismerése és 
használata műelemzés során.  A megfigyelés segítségével műelemz  módszerek alkalmazása.   

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  

Esztétikai min ségek megalapozott értékelése. Vizuális esztétikai jellegű értékítéletek 
megfogalmazása elemzésekben, illetve érvényre juttatása az alkotó feladatokban. Elemzési 
szempontok megfelel  érvényesítése. Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

-, 
kiállítás-látogatás), az élmények, tapasztalatok szöveges 
adott szempontok szerint válogatott anyag (portfólió) összeállítása, a válogatás 
szempontjainak értelmezése és érvelés a választás mellett.  Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: globális társadalmi és gazdasági problémák.  Magyar nyelv és 
irodalom: Műelemz  esszé írása. Könyvtárhasználat. Számítógépes formázás, illusztrálás 
digitális képfeldolgozó eszközökkel.   

Informatika: Internetes (művészeti) portálok használata. Digitális prezentációk.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak  

Portfólió, múzeum, állandó és id szaki kiállítás.     

 

1/d 

Kifejezés, képzőművészet Korszakok, stílusirányzatok  

Órakeret 3 óra  



El zetes tudás  

A művészet stíluskorszakait reprezentáló legfontosabb művészeti alkotások, alkotók 
felismerése, és elhelyezése a megfelel  korban. A vizuális kifejezés eszközeinek felismerése 
és használata műelemzés során. A művészettörténet f bb korszakainak összegz , 
lényegkiemel  jellemzése.   

  

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  

A vizuális kifejezés eszközeinek pontos értelmezése különböz  korokban. A legjelent sebb 
művészettörténeti stíluskorszakok és irányzatok témák, illetve problémakörök rendszerezése 
és összegz  ismerete. Esztétikai jellemz k megalapozott értékelése. Vizuális esztétikai jellegű 
értékítéletek megfogalmazása elemzésekben, illetve érvényre juttatása az alkotó feladatokban. 
Elemzési szempontok megfelel  érvényesítése. Ismeretek/fejlesztési követelmények 

gótika, reneszánsz és barokk, klasszicizmus és romantika) műfajokra lebontott részletes 

századforduló irányzatainak (pl. szecesszió, posztimpresszionizmus, impresszionizmus) és a 
20. század legfontosabb avantgard irányzatainak (pl. kubizmus, expresszionizmus, dadaizmus, 
fauvizmus, futurizmus, szürrealizmus) részletes összegzése, a legfontosabb stílust 

t legfontosabb 
alkotói technikák (pl. egyedi és sokszorosított grafika, olaj vagy vizes alapú festmény) 
felismerése, a művészi kifejezésben betöltött szerepének elemzése.  Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: korstílusok, irányzatok társadalmi és kulturális háttere.  Magyar nyelv 
és irodalom: korstílusok, stílusirányzatok megnevezései, megkülönböztet  jegyei, 
művészettörténeti párhuzamok. Könyvtárhasználat.   

Ének-zene: Művészet- és zenetörténeti összefüggések (korszakok, stílusok kiemelked  
alkotók, műfajok).  Zenei befogadói tapasztalatok.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak  

Korszak, korstílus, stílusirányzat, képz művészeti műfaj, műtípus, magasnyomás, 
mélynyomás, síknyomás, egyéni stílus, avantgard.     

 

2/a 

Vizuális kommunikáció A fotografikus kép nyelve  

Órakeret 4 óra  

El zetes tudás  

A vizuális kifejezés eszközeinek felismerése és használata műelemzés során. A fényképezés 
képalkotó lehet ségeinek ismerete és megértése.  



A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  

A vizuális kifejezés eszközeinek pontos értelmezése kortárs művészeti alkotások elemz  
feldolgozása során. Vizuális esztétikai jellegű értékítéletek megfogalmazása elemzésekben, 
illetve érvényre juttatása az alkotó feladatokban. A fotográfia műtípusainak, műfajainak 
ismerete és elemzése.   

 Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok   

-fehér 
és/vagy színes fotografika készítése saját felvételek átalakításával – manuális vagy digitális 
technikával –, majd a kép felhasználása saját névjegykártya vagy fejléces levélpapír, boríték 
tervezése során), els sorban az alkalmazott fotográfia gyakorlati szerepének felismerése 
céljából.  

Mozgóképkultúra és médiaismeret: A fotografikus technikával rögzített kép. 
Valóságábrázolás és hitelesség. Tömegtájékoztatás és demokrácia.   

Magyar nyelv és irodalom: A vizuális közlés verbális és nem verbális elemei. A nyelv mint 
jelrendszer. Irodalmi emlékhelyek, alkotói életművek fotódokumentumai.   

Kulcsfogalmak/ fogalmak  

Fotográfia kett s természete: műfaj/műtípus/stílus a fotóművészetben, arculatterv, tipográfia, 
(fotógrafika).    

 

2/b 

Vizuális kommunikáció Mozgóképi kifejezés  

Órakeret 3 óra  

El zetes tudás  

A technikai képalkotás lehet ségeinek ismerete és megértése. Mozgóképi kifejez eszközök 
vizuális értelmezése.  

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  

A mozgókép műtípusainak, a mozgóképi kifejezés eszközeinek megértése és felhasználása.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsoló
állomásainak megismerése, lényeges összefüggések megértése (pl. a film létrejöttének tanár 
által segített, tanulói feldolgozása, adatgyűjtés, illetve referátum összeállítása) a sajátos, 
mozgóképi nyelv megértése érdekében.  Mozgóképkultúra és médiaismeret: Kultúra és 
tömegkultúra.  A média funkciói.     



Dráma és tánc: Mozgásos kommunikáció. Jellemábrázolás. Informatika: az internetes 
közléstípusok tartalmi megbízhatósága és vizuális megjelenése.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak  

Technikai képfajta; fénykép, mozi/film, videó, fénymásolás, hologram, pillanatkép/fáziskép, 
vetítés, a mozgókép sajátos (alap)eszközei, animáció, „kockázás”, tárgymozgatás, pixilláció, 
stoptrükk, történet, cselekmény, elbeszélés,     

 

 

2/c. 

Vizuális kommunikáció Tömegkommunikáció  

Órakeret 3 óra  

El zetes tudás A reklám hatásmechanizmusának elemzése.  A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai A tömegkommunikáció eszközeinek és formáinak ismerete és értelmezése. 
Reklámok összetett elemzése. Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok  

gyakorlatokkal; (Pl. fiktív reklámkampány tervezése és kivitelezése).  

Mozgóképkultúra és médiaismeret: A médiaipar működése. A reklám hatásmechanizmusa.  
Sztereotípia, tömegkultúra.   

Magyar nyelv és irodalom: médiaszövegek kommunikációs és műfaji jellemz i.    

Informatika: az információk közlési célnak megfelel  alakítása, a manipuláció felismerése.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak  

Reklám, attribútum, öltözet/megjelenés, reklámtárgy, plakát, szlogen    

 

2/d. 

Vizuális kommunikáció Az újabb médiumokkal való kísérletezés  

Órakeret 2 óra  

El zetes tudás  

Nem vizuális természetű információk érzékletes, képi megfogalmazása. Bonyolultabb vizuális 
kommunikációt szolgáló megjelenések tervezése. Id - és térbeli változások megjelenítése. A 
technikai képalkotás lehet ségeinek ismerete és megértése.   

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  



Kortárs művészeti alkotások elemz  feldolgozása.  

Isme
való átkódolás egyszerűbb lehet ségeinek kipróbálása kreatív gyakorlatok segítségével (pl. 
„vizuális zene” létrehozása kotta „átformálásával” képpé, választott színes technikával) a 
mediális szemlélet kiterjesztése, a különböz  médiumok közötti tartalmi, üzenetbeli 
összefüggések feltárása céljából.  Mozgóképkultúra és médiaismeret: Nem lineáris 
szövegformák. Internetes szövegépítkezés, internetes tartalmak, online életforma.   

Ének-zene: a zenei mondanivaló más művészeti ág kifejezési eszközeibe való átkódolása.    

Kulcsfogalmak/ fogalmak  

Intermédia, interaktivitás, multimédia/hipermédia, új média és művészet, (vizuális zene)    

 

3/a. 

Tárgy- és környezetkultúra Tervezett, alakított környezet  

Órakeret 3 óra  

El zetes tudás  

A vizuális környezetben megfigyelhet  jellemz k pontos és árnyalt értelmezése és szöveges 
megfogalmazása. Megfigyelések alapján a vizuális közlések érdekében különböz  rajzi 
technikák alkalmazása. Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk 
gyűjtése. Tárgykészít , kézműves technikák önálló alkalmazása. Gyakorlati feladatok önálló 
el készítése.  

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  

Jelenségek, látványok vizuális megfigyelése és értelmezése során célirányos szempontok 
kiválasztása. A tervezési folyamat értelmezhet  dokumentálása. A vizuális közlések 
érdekében különböz  rajzi technikák alkalmazása. Az adott tárgynak megfelel  tárgykészít  
technikák alkalmazása. Problémamegoldás a tervezés során. Építészeti és térélmények 
átértelmezése. A térélményt befolyásoló tényez k összegzése. Ismeretek/fejlesztési 

 
bels  tér (pl. élet minimál térben) tervezése az alapvet  ergonómiai szempontok felmérésével 
és figyelembevételével, a tervez i folyamat jól értelmezhet  rajzos és szöveges 

vetlen 
környezet (pl. település, iskola) kihasználatlan tereinek felmérése, megismerése, valós 
újrahasznosítási lehet ségeinek megtervezése és az ötletek pontos dokumentálása vizuális 
eszközökkel és szöveggel. Matematika: Méretezés. Gondolatmenet követése. Absztrahálás, 
konkretizálás.  Technika, életvitel és gyakorlat: Szükségletek és igények elemzése,    

Kulcsfogalmak/ fogalmak  



Tervezési folyamat, felmérés, térelrendezés, műszaki jellegű ábrázolás, ergonómia, 
környezettudatos magatartás, környezetvédelem.    

 

3/b. 

Tárgy- és környezetkultúra Tervezés és fogyasztói szokások  

Órakeret 4 óra  

El zetes tudás  

A vizuális környezetben megfigyelhet  jellemz k pontos és árnyalt értelmezése és szöveges 
megfogalmazása. A látott jelenségek elemzéséhez, értelmezéséhez szükséges szempontok 
megértése. Önálló kérdések megfogalmazása.  

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  

Vizuálisan is értelmezhet  jelenségek, folyamatok társadalmi és gazdasági ok-okozati 
összefüggéseinek megértése. Különböz  korú és típusú tárgyak, és a tárgyakhoz kapcsolódó 
társadalmi jelenségek értelmezése. A következtetések célirányos megfogalmazása.  

társadalmak tárgykészítésének, tárgytervezésének összehasonlítása a fogyasztóra gyakorolt 
hatások alapján, a fogyasztói szokások megkülönböztetésével és magyarázatával.  
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: Társadalmi jelenségek értékelése. 
Társadalmi normák. Technológiai fejl dés. Fogyasztói társadalom.   

Földrajz: globális társadalmi-gazdasági problémák: fogyasztói szokások, életmód.   

Mozgóképkultúra és médiaismeret: Kultúra és tömegkultúra. A reklám hatásmechanizmusa.   

Kulcsfogalmak/ fogalmak  

Hagyományos és modern társadalom, fogyasztói szokás, divat, életmód, újrahasznosítás.    

 

3/c. 

Tárgy- és környezetkultúra Tárgy és hagyomány  

Órakeret 3 óra  

El zetes tudás  

Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk gyűjtés. A látott jelenségek 
elemzéséhez, értelmezéséhez szükséges szempontok  

 önálló kiválasztása. Önálló kérdések megfogalmazása.   



A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  

Különböz  korú és típusú tárgyak, épületek megkülönböztetése, elhelyezése a megfelel  
korban vagy kultúrában. A következtetések célirányos megfogalmazása. Néprajzi tájegységek 
tárgyi környezetének, kulturális jellemz inek megismerése. A múlt tárgyi emlékeinek 
értékelése, jelent ségük megértése. Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

– a Kárpát-medence táji tagolódása szerint tetsz legesen választott – táji csoport, 
néprajzi csoport (pl. Nyírség, Sárrét, rség, Palócföld, Nagykunság, Kalotaszeg, Mez ség) 
legfontosabb jegyeinek (pl. építkezés, viselet, eszközök, szokások) összegyűjtése, az 
eredmények képes és szöveges feldolgozása. Magyar nyelv és irodalom: Esztétikai 
min ségek. Toposz, archetípus. Könyvtárhasználat.  Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek: Társadalmi jelenségek értékelése. Társadalmi normák. Hagyomány. Hagyományos 
népi kultúra.   

Földrajz: Magyarország és a Kárpát-medence, világörökségi helyszínek, építészeti együttesek, 
kulturális tevékenységek (pl. táncház, busójárás).   

Ének-zene: Népek zenéje, néphagyomány.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak  

Táji csoport, néprajzi csoport, tájegység, népi kultúra, hagyomány, hagyomány rzés, 
világörökség.    

 

3/d. 

Tárgy- és környezetkultúra Az épített, alakított környezet változásai  

Órakeret 2 óra  

El zetes tudás  

Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk gyűjtése. A látott jelenségek 
elemzéséhez, értelmezéséhez szükséges szempontok önálló kiválasztása. Önálló kérdések 
megfogalmazása.  

A tematikai egység nevelési-fejlesztési  

Vizuálisan is értelmezhet  jelenségek, folyamatok társadalmi és gazdasági ok-okozati 
összefüggéseinek megértése. Különböz  korú tárgyakhoz kapcsolódó társadalmi jelenségek 
értelmezése. A kortárs építészet és a kortárs téralakítás megjelenéseinek értelmezése. A 
következtetések célirányos megfogalmazása.  

 Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 
barokk, klasszicizmus, eklektika, szecesszió) elemzése és összehasonlítása – különös 



tekintettel a formai, szerkezeti kapcsolódásokra és különbségekre –, illetve összehasonlítva a 
20. század (modern, posztmodern) és kortárs építészeti stílusjegyek és térrendezés sajátos 
vonásaival, nemzetközi és magyar példák ala
vizuális értelmezése (pl. hagyományos ruhadarab áttervezése, átalakítása, hagyományos 

környezet- és műemlékvédelem) lehet ségének vizsgálata, az eredmények képes és szöveges 
feldolgozása, összegzése különös tekintettel annak felhívó jellegére. Magyar nyelv és 
irodalom: Esztétikai min ségek. Toposzok, archetípusok állandó és változó jelentésköre. 
Könyvtárhasználat.  Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: Társadalmi jelenségek 
értékelése. Társadalmi normák. Technológiai fejl dés. Fogyasztói társadalom.  Földrajz: 
Környezet fogalmának értelmezése. Helyi természet- és környezetvédelmi problémák 
felismerése. Környezettudatos magatartás, Környezet és természetvédelem. Kulcsfogalmak/ 
fogalmak Modern, posztmodern, konstruktív-dekonstruktív térrendezés, organikus építészet, 
Bauhaus, funkcionalizmus, divat, értékmeg rzés.   

Ajánlott műtípusok, művek, alkotók Amennyiben a különböz  korok és kultúrák 
feldolgozását kronologikus megközelítésben végezzük, a részletes érettségi 
vizsgakövetelmény műlistája az irányadó a műtípusok, művek, alkotók szemléltetésére. E 
listában kronológiai sorrendben találhatók a feldolgozásra ajánlott művek az skortól 
napjainkig. A listában a képz művészeti alkotásokon kívül jelent sebb, stílusteremt  tárgyak, 
tárgytípusok, fotók, népművészeti és Európán kívüli kultúrák műtárgyai és tárgyi emlékei is 
megtalálhatók. E listában szerepl  tárgyakon és műtárgyakon kívül a szemléltetés anyagát 
tematikus módon is válogathatjuk. (Pl. A keresztény művészet liturgikus évhez köt d  
témáinak, műtípusainak elemz  megismerése) A válogatás fontos szempontja, hogy a 
bemutatott művek az egyetemes művészettörténet legjelent sebb és tipikus műveivel 
szemléltessék a témát, illetve hangsúlyt kapjanak a magyar művészet- és építészettörténetben 
megtalálható leglényegesebb példák is. A részletes érettségi vizsgakövetelmény műlistájában 
ajánlott műveken és alkotókon kívül adott témák szemléltetésére további műtípusok és művek 
is felhasználhatók.    

 

 

 

 

A 12. évfolyam céljai  

Az utolsó évben alkalom van összegz  leltár készítésére. A humán tantárgyaknál tanultak 
kronológiai összevetésére. Az els  két év gyakorlat orientált, tapasztalatszerz  tanulmányai 
után inkább elemz , filozofikusabb irányba terelhetjük tanítványainkat. A város múzeumi 
gyűjteményeiben, kiállító tereiben, eredetiben elemezhetjük a műtárgyakat. Nem utolsó 
szempont a humán érettségikre való felkészítés.  

 



Tematikai egység/ Fejlesztési cél  

 

1/a. 

Kifejezés, képzőművészet Ábrázolás és stílus  

Órakeret 4 óra  

El zetes tudás  

Megfigyelt téri helyzetek, forma, arány, fény és színviszonyok ábrázolása.  

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  

Megfigyelt téri helyzetek, fény- és színviszonyok adott vagy választott célnak megfelel  
ábrázolása.  

különböz  ábrázolási rendszerek használatával és transzformálásával (pl. látvány 

Az önárnyék és a vetett árnyék művészi kifejez  elemként történ  alkalmazása (pl. 
megvilágítás megváltoztatásával létrehozott változások megjelenítése grafikai, fotós 

történetében, illetve az adott vagy választott megjelenítési cél érdekében reprodukálása az 
alkotó munkában.  Matematika: Modellezés, összefüggések megjelenítése. Transzformációk, 
adott tárgy más néz pontból való elképzelése.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak  

Téri helyzet, ábrázolási konvenció vagy ábrázolási rendszer, néz pont, horizontvonal, 
iránypont, rövidülés, vetületi ábrázolás, képsík, nézet, axonometria, egy- és két iránypontos 
perspektíva, önárnyék, vetett árnyék.   

  

1/b. 

Kifejezés, képzőművészet A művészi közlés, mű és jelentése  

Órakeret 5 óra  

El zetes tudás  

A művészet stíluskorszakait reprezentáló legfontosabb művészeti alkotások, alkotók 
felismerése, jelent ségének megértése.  A vizuális kifejezés eszközeinek felismerése és 
használata műelemzés során. A megfigyelés segítségével műelemz  módszerek alkalmazása.   

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  



Esztétikai min ségek megalapozott értékelése. Vizuális esztétikai jellegű értékítéletek 
megfogalmazása elemzésekben, illetve érvényre juttatása az alkotó feladatokban. Eltér  
kultúrák legfontosabb vizuális jellemz inek összehasonlítása. A technikai képalkotás – 
fotográfia, mozgókép – műtípusainak, kifejez eszközeinek ismerete, elemzése és 
képz művészeti kapcsolódásainak megértése. Elemzési szempontok megfelel  érvényesítése. 

közvetlen, személyes megtapasztalása (pl. múzeum-, kiállítás-látogatás), az élmények, 
tapasztalatok szöveges megfogalmazása. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: 
globális társadalmi és gazdasági problémák.   

Kulcsfogalmak/ fogalmak  

Múzeum, állandó és id szaki kiállítás.     

 

 

 

1/c. 

Kifejezés, képzőművészet Korszakok, stílusirányzatok  

Órakeret 6 óra  

El zetes tudás  

A művészet stíluskorszakait reprezentáló legfontosabb művészeti alkotások, alkotók 
felismerése, és elhelyezése a megfelel  korban. A vizuális kifejezés eszközeinek felismerése 
és használata műelemzés során. A művészettörténet f bb korszakainak összegz , 
lényegkiemel  jellemzése.  

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  

A vizuális kifejezés eszközeinek pontos értelmezése különböz  korokban. A legjelent sebb 
művészettörténeti stíluskorszakok és irányzatok témák illetve problémakörök rendszerezése 
és összegz  ismerete. Esztétikai jellemz k megalapozott értékelése. Vizuális esztétikai jellegű 
értékítéletek megfogalmazása elemzésekben, illetve érvényre juttatása az alkotó feladatokban. 
A technikai képalkotás lehet ségeinek elemzése és képz művészeti kapcsolódásainak 
megértése. Elemzési szempontok megfelel  érvényesítése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok   

barokk, klasszicizmus és romantika) műfajokra lebontott részletes összegzése, a legfontosabb 

összehasonlítása több szempontból (pl. műtípusok szerint: életkép a festészetben és a 
fotóművészetben, portré a szobrászatban é



(pl. szecesszió, posztimpresszionizmus, impresszionizmus) és a 20. század legfontosabb 
avantgard irányzatainak (pl. kubizmus, expresszionizmus, dadaizmus, fauvizmus, futurizmus, 
szürrealizmus) részletes összegzése, a legfontosabb stílust meghatározó jegyek pontos 

használt legfontosabb alkotói technikák (pl. egyedi és sokszorosított grafika, olaj vagy vizes 

Újmediális művészeti jelenségek konkrét elemz  vizsgálata.  

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: korstílusok, irányzatok társadalmi és 
kulturális háttere.   

Magyar nyelv és irodalom: korstílusok, stílusirányzatok megnevezései, megkülönböztet  
jegyei, művészettörténeti párhuzamok. Könyvtárhasználat.   

Ének-zene: Művészet- és zenetörténeti összefüggések (korszakok, stílusok kiemelked  
alkotók, műfajok).  Zenei befogadói tapasztalatok.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak  

Korszak, korstílus, stílusirányzat, képz művészeti műfaj, műtípus, magasnyomás, 
mélynyomás, síknyomás, egyéni stílus, avantgard, avantgard irányzat, neoavantgard, 
posztmodern, kortárs képz művészet, újmédia, intermediális műfaj, eseményművészet, 
interaktív művészet, hálózati művészet.   

Ajánlott műtípusok, művek, alkotók Amennyiben a különböz  korok és kultúrák 
feldolgozását kronologikus megközelítésben végezzük, a részletes érettségi 
vizsgakövetelmény műlistája az irányadó a műtípusok, művek, alkotók szemléltetésére. E 
listában kronológiai sorrendben találhatók a feldolgozásra ajánlott művek az skortól 
napjainkig. A listában a képz művészeti alkotásokon kívül jelent sebb, stílusteremt  tárgyak, 
tárgytípusok, fotók, népművészeti és Európán kívüli kultúrák műtárgyai és tárgyi emlékei is 
megtalálhatók. E listában szerepl  tárgyakon és műtárgyakon kívül a szemléltetés anyagát 
tematikus módon is válogathatjuk.  

  

A válogatás fontos szempontja, hogy a bemutatott művek az egyetemes művészettörténet 
legjelent sebb és tipikus műveivel szemléltessék a témát, illetve hangsúlyt kapjanak a magyar 
művészet- és építészettörténetben megtalálható leglényegesebb példák is. A részletes érettségi 
vizsgakövetelmény műlistájában ajánlott műveken és alkotókon kívül adott témák 
szemléltetésére további műtípusok és művek is felhasználhatók. A tananyag tematikus 
szempontú megközelítése esetében a válogatás fontos szempontja, hogy az adott téma 
függvényében ne csak művészettörténeti, hanem nyitottabban értelmezett kultúrtörténeti, 
építészet- és tárgytörténeti példák is bemutatásra kerüljenek, továbbá hogy adott esetben a 
magas művészet példáin kívül populárisabb irányzatok egyformán szemléltessék az adott 
tartalmat, illetve hogy tért l (pl. Európán kívüli kultúrákból származó művek) és id t l (pl. 
akár kortárs művek) független példák is szemléltessék a tananyagot. Fontos továbbá, hogy a 



vizuális kommunikáció, valamint a tárgy- és környezetkultúra részterületek szemléltetéséhez 
a kortárs kultúrából, a történelmi korokból, illetve a közelmúltból származó példákat is 
felhasználhatjuk.   

A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén  

kifejezés eszközeinek önálló, célnak megfelel  használata az alkotó- és befogadótevékenység 

beli változások vizuális megjelenítésének szándéknak megfelel  pontos 

magasabb szintjénak elérése tömegkommunikációs eszközök és formák összetettebb, 
rendszerez  ismerete al

kapcsolatok árnyalt értelmezés

építészet legfontosabb elrendezési és szerkezeti alapelveinek, illetve stílust meghatározó 
vonásainak rendszerez  
összehasonlítása során a műelemz  módszerek összetett, komplex alkalmazása az ítéletalkotás 

A kreatív p
saját és mások munkájáról. 
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